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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som ligger till grund

och påverkar utfallet av personalpolitiken inom tillverkningsföretaget IMO AB.

Fokus har kretsats kring personalpolitikens sex olika delområden;

kompetensutveckling, personalrörlighet, arbetsmiljö, arbetsledning och ledarskap,

information och medinflytande samt motivation och belöningssystem. Intervjuer har

genomförts med sex olika personer besittande chefbefattning samt ett skyddsombud.

Semistrukturerade frågor har använts vid intervjutillfällena, vidare har uppsatsen en

deduktiv ansats med ett kvalitativt angreppssätt. Till vår hjälp har vi använt oss av

förväntansteorin, tvåfaktorsteorin, ledarskapsteorien auktoritär, demokratiskt och

låt- gå samt Shannon och Weavers kommunikationsteori.

Det framgick av undersökningen att de faktorer som ligger till grund för och som

påverkar utfallet av personalpolitiken har att göra med arbetsmiljön, olika VD:n

inflytande och direktiv från USA samt svensk arbetslagstiftning. Vidare framgick det

av studien att personalpolitiken borde ses över då den ansågs bristande, svåråtkomlig

och ej uppdaterad. De resultat vi kom fram till är att den särskilda

sjukförsäkringsavgiften som fastställdes januari år 2005 (gällande att arbetsgivaren

ska betala en viss del av sjukpenningen) har lett till att företaget i dagsläget

noggrannare ser över vem som anställds. Inom personalpolitiken fokuserar företaget

på arbetsmiljön såsom friskvård och företagshälsovård. IMO AB satsar även på

kompetensutveckling vilket diskuteras under PU-samtalen. Där får medarbetaren

möjlighet att framföra sina egna önskemål.

Vid rekryteringsprocessen värdesätts utbildning, praktisk erfarenhet, personlighet

och social kompetens. Resultatet av studien är att arbetsmiljön ses som den främsta

faktorn inom personalpolitiken och att företaget lägger stora resurser på friskvård

samt ergonomi. En faktor gällande personalpolitiken är att flertalet av medarbetarna

uppfattar organisationen som decentraliserad och att det råder en öppen atmosfär,

dock finns det ingen uttalad ledarskapsstil inom företaget. En fungerande

personalpolitik bygger bland annat på att motivera medarbetarna till att utföra sina

arbetsuppgifter.
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1. Inledning
Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och det är av stor vikt att organisationer

tar hand om och motiverar sina medarbetare till deras arbetsuppgifter.

Motivationshämmade åtgärder kan vara neddragningar, bristande arbetsledning eller

oklara krav från arbetsgivaren. Denna arbetsmiljö är som gjord för att medarbetaren

ska bli sjuk. Problematiken finns bland annat i att arbetsgivarna är oroliga för att

medarbetarna inte skall prestera tillräckligt medan medarbetarna är bekymrade över

att arbetsgivaren inte skall kompensera deras arbetsprestationer på ett korrekt sätt

(Gerhard Bosch, 2004). Främst handlar det om att bygga upp ett bra förhållande till

medarbetarna, det vill säga både till de existerande samt de blivande medarbetarna.

Detta kräver att företagen identifierar vem de vill ha som medarbetare och vad denne

kan tänkas kräva i utbyte men även vad som krävs för att motivera och utveckla den

enskilde individen.

Individens behov och preferenser får en allt större betydelse och marknaden blir allt

mer individualistiskt präglad, vilket kräver en ny syn på marknadsföringen. Enligt

Densten (2002) använder sig ledare tex. av visioner för att uppmuntra och motivera

medarbetarna till att prestera utöver det normala. Andra sätt att visa uppskattning är

enligt oss att föra en god personalpolitik där medarbetarna får chansen att utvecklas

samt känna delaktighet. En god personalpolitik är en förutsättning för att anställda

ska trivas i sitt arbete. Personalpolitiken kan dock studeras ur många olika vinklar

och kan exempelvis innefatta kompetensutveckling, personalrörlighet, arbetsmiljö,

arbetsledning och ledarskap, information och medinflytande samt motivation och

belöningssystem som denna uppsats kommer att kretsa kring.

1.2 Problembakgrund

Begrepp som personalidé, personalstrategi, personalpolitik och personalarbete är ord

som används för att försöka beskriva hur en organisation ser på sina anställda. Men

verkligheten ser enligt oss oftast annorlunda ut. Det är inte ovanligt att

personalpolitiken uppfattas av de anställda som endast vackra ord utan

verklighetsförankring.
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Enligt Sheri Rosen, (2005) bidrar företagskulturen till att skapa en känsla av identitet

och engagemang hos medarbetarna gentemot företaget. Vidare menar hon att

historier gällande exempelvis om hur chefen agerat i diverse situationer är ett vanligt

fenomen inom företag. Företagskulturen inkluderar således bland annat den

informella kommunikationen som sker inom organisationen och en tydlig

företagskultur är viktig för förståelsen bland medarbetarna. Företagskulturen och

arbetsmiljön påverkar praktiskt taget allt inom en organisation. Det berör allt från

medarbetarnas klädval till vilka som befordras samt hur väl medarbetarna trivs på sin

arbetsplats.

Det är viktigt att medarbetarna sätts i fokus inom organisationen och att de har

möjlighet att göra sina röster hörda. Med detta menar vi att det är extra viktigt att

ledningen lyssnar på vad medarbetarna har att säga för att dessa ska känna sig

motiverade till sitt arbete och sina arbetsuppgifter samt betydelsefulla inom

organisationen. Enligt Ziff (2001) värderas öppen och effektiv kommunikation inom

organisationen högt bland medarbetarna, detta oavsett om kommunikationen sker

ansikte mot ansikte eller med hjälp av teknologin. Huvudsaken är att budskapet är

lätt att förstå och tillgängligt. Personalsociala frågor och personalpolitik blir allt

viktigare eftersom medarbetarna är företagens främsta konkurrenskraft. Det är därför

av stor vikt att medarbetarna vidareutvecklas inom organisationen och tar till sig ny

kunskap.

I en organisation där medarbetarna ses som en förbrukningsvara finnes oftast en hög

personalomsättning samt omotiverade medarbetare. Dessa medarbetare är som regel

olojala gentemot företaget och ledningen då de ser sitt arbete som en tillfällig

sysselsättning i väntan på något bättre och mer motiverande arbete. När en

arbetsgivare försöker lösa en konfrontation med medarbetare är det lätt att

arbetsgivaren tar till pengar, i form av en löneförhöjning för att lösa problemet, oftast

leder detta på kort sikt till nöjdare och gladare medarbetare. Vidare kan denna

kortsiktiga lösning ses som orättvis av de andra medarbetarna som ej gynnas av detta

vilket i sin tur kan leda till framtida problem (Bufe och Murphy, 2004). En

organisation som ser sina medarbetare som den främsta resursen och visar detta för

dem kan förvänta sig lojala och motiverade medarbetare. I en sådan organisation

talas det oftast inte om anställda utan om medarbetarna. Oavsett vilken bransch
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organisationen tillhör är det av yttersta vikt att den inser att dess överlevnad är

beroende av de personer som arbetar inom organisationen samt att den samverkar

med dess omgivning.

1.3 Syfte

Syftet är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för och som påverkar

utfallet av personalpolitiken inom ett tillverkningsföretag.

1.4 Avgränsning

Vi har avgränsat oss till fallföretaget IMO AB. Anledningen till detta val är att en av

oss arbetat inom företaget. Intervjuer har genomförts med chefer på

tjänstemannasidan, dock har en av intervjupersonerna inte någon chefsposition utan

är f.d. ordförande för fackförbundet Metall samt skyddsombud på verkstaden.

Anledningen till detta val var att vi delvis ville spegla fackförbundens syn på

personalpolitiken. Sammanlagt genomfördes sju intervjuer och intentionen med detta

var att spegla företagets personalpolitik.

1.5 Förförståelse

Som studerande inom programmet Politik, Ekonomi och Organisation har vi ett

särskilt intresse för hur organisationer fungerar, då programmet till viss del fokuserar

på organisationslära. Vidare har båda läst ledarskapsterminen vilket innefattade tio

poäng ledarskapsteorier och tio poäng personal och kompetensutveckling. En av oss

har även arbetet heltid på IMO AB och har sedan dess kvar värdefulla kontakter

inom företaget vilket underlättar vid genomförandet av denna studie.
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2. Företagspresentation
IMO AB är ett företag som tillverkar treskruvspumpar i Västberga, (söder om

Stockholm). Skruvpumpen uppfanns av Carl Montelius i början av 1920-talet då han

med hjälp av matematiska beräkningar utformade grunden för pumparna. År 1928

sökte Montelius en finansiär och kom i kontakt med Bengt Ingeström. En tid därefter

ingick de ett samarbete och tillsammans bildade de IMO efter ägarnas namn

Ingeström samt Montelius. År 1931 bildades aktiebolaget IMO AB och 20 år senare

köptes byggnaden i Västberga som än i dag ligger kvar på samma adress. År 1957

Köptes IMO AB av Zander och Ingeström vilket i sin tur år 1968 köptes upp av Alfa

Laval. Cirka två decennier senare köps IMO AB upp av ett amerikanskiskt bolag

(Transamerica Deval) och år 1989 etableras IMO AB Industries Inc. Åtta år senare

säljs företaget på nytt och denna gång är uppköparen Aguisition Coporation och år

1999 blir företaget en medlem inom Colfax Pump Group.

I dagsläget har IMO AB sitt huvudkontor i Stockholm (Västberga) och en

personalstyrka på cirka 102 medarbetare, VD är Benny Ström. Lokalerna består av

en tillverkningssida och en kontorssida. Vidare har organisationen sedan ca 70 år

tillbaka i tiden erfarenhet inom design, tillverkning samt marknadsföring av deras

treskruvspumpar. IMO AB pumpen utgörs av tre skruvar varav den i mitten drivs av

en elmotor, dock förekommer även drivning med luftmotor och dieselmotor. IMO

AB pumparna används för pumpning av smörj- och brännolja till motorer på fartyg.

År 2003 beräknade man att över 10 000 fartyg var utrustade med pumpar från IMO

AB. Andra områden är verktygsmaskiner, hydrauliska pressar och turbinregulatorer

(Aktuell Produktion, 2003). Tillverkningsprincipen är fortfarande densamma som för

över 80 år sedan förutom att den drivs med modernare motorer.

IMO AB profilerar sig i dagsläget som ett dominerande varumärke inom den globala

marinmarknaden. De fokuserar sig på tillverkningen av treskruvspumpar och Sverige

står för cirka 26 % av deras totala marknadsförsäljning, medan exempelvis Korea

står för 13 %, Tyskland och Finland står för 12 % vardera och så vidare. Marinen

representerar IMO AB:s största segment då hela 67 % av företagets försäljning går

till detta segment. Det näststörsta segmentet utgör industrimarknaden med 24 %. För

att hålla en hög kvalité på sina produkter använder sig IMO AB av ISO certifieringen
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(ISO 9001: 2000), vilket innebär att produkterna håller en hög standard och är

testade av utomstående bolag.

(All ovanstående information är hämtad från IMO AB:s intranät och från tidskriften Aktuell

Produktion.)
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3. Metod

3.1 Inledning

I detta kapitel berättar vi om de metoder som låg till grund vid genomförandet av

undersökningen.

Vi börjar med att beskriva det val av undersökningsenhet som vi utgick ifrån i vår

undersökning. Vidare beskriver vi vilken forskningsansats vi valt att använda samt

vilken datainsamlingsmetod som lämpat sig bäst för undersökningen. Avslutningsvis

tas de metodproblem som finns upp. I figuren nedan visas den metodväg vi använt.

Undersökningsansats

Forskningsansats

Datainsamlingsmetod

Figur 1. (Egen bild av Maria Högberg och Teresa Sanz )

3.2 Undersökningsansats

Undersökningen vi valt att genomföra är en fallstudie. Detta val baserades på att vi

ville göra en fördjupad studie angående personalpolitiken inom IMO AB. Fallstudien

PROBLEMSTÄLLNING

Primärdata
&

Sekundärdata

Fallstudie Experiment
Survey-

undersökning

Induktiv
ansats

Deduktiv
ansats

KvantitativKvalitativ

Intervju FrågeformulärObservation
Skriftliga
källor

Ostrukturerde
frågor Strukturerade

frågor

Semistruktu-
rerade frågoer
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föredrar ett litet antal enheter och då vi endast valt att rikta in oss på

personalpolitiken inom IMO AB blev valet en fallstudie.

3.3 Forskningsansats
Uppsatsen har präglats av redan existerade teorier såsom förväntansteorin,

tvåfaktorsteorin, Shannon och Weavers informationsteori samt ledarskapsteorin:

auktoritär, demokratiskt och laissez-faire. Vi har därav använt oss av den deduktiva

ansatsen. Teorierna ligger till grund för de frågor vi använt vid intervjutillfällena

samt till de slutsatser som dragits vid undersökningens slut.

3.4 Kvantitativ och kvalitativ data

Det kvalitativa angreppssättet användes vid de personliga intervjuerna inom

företaget. Denna metod anses som den mest effektiva, för att detaljerat och ingående

återge den information vi fått från intervjupersonerna. Eftersom vi var väl medvetna

om att forskarnas ”jag” utgör en viktig del av analysprocessen har vi varit på vår vakt

gentemot våra egna övertygelser och värderingar.

3.5 Primär och sekundärdata

I uppsatsen har både primär och sekundärdata använts, detta för att få en större,

djupare och bredare mängd information. Primärdata har samlats in i form av direkta

intervjuer med chefer samt en ombudsman inom företaget. Sekundärdata har samlats

in från redan existerande litteratur samt Internet. Sekundärdata har används för att nå

en djupare kunskap om de teorier som ligger till grund för undersökningen samt för

att få kunskap om företagets verksamhet.

3.6 Urval

Vi tog kontakt med de personer som anses besitta de rätta kunskaperna gällande

problemområdet inom IMO AB. Samtliga har chefspositioner förutom en person som

tagits med på grund av hans specifika kunskaper bland annat gällande

arbetsmiljöfrågor. Detta då han är skyddsombud på verkstaden och tidigare varit

ordförande för Metall. Anledningen till urvalet var att vi ansåg att chefer är de

medarbetare som har störst möjlighet till att påverka samt genomföra
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organisationsförändringar. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och

genomfördes på intervjupersonens kontor respektive konferensrum.

3.7 Datainsamlingsmetoder
De datainsamlingsmetoder som har använts är intervjuer samt skriftliga källor. Vid

genomförandet av intervjuer förde vi anteckningar och efter samtyckte från

intervjupersonerna användes även bandspelare. Detta gjordes för att inte gå minste

om väsentlig information, då det mänskliga sinnet har en förmåga att inte komma

ihåg allt. Vid intervjuandet användes semistrukturerade frågor samt en redan

strukturerad intervjumall som lämnade stort svarsutrymme åt intervjupersonerna.

Denna metod har använts för att få en djupare inblick kring intervjupersonernas

tankegångar gällande IMO AB:s personalpolitik samt för att intervjupersonerna i

lugn och ro skulle få möjligheten att vidareutveckla sina svar.

En redan utarbetad frågemall har varit till stor hjälp för att lättare komma tillbaka till

de relevanta frågorna, det vill säga då diskussionen tog en annan riktning än den

önskade. Skriftliga källor i form av vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor har

använts för att fördjupa våra kunskaper inom området samt öka kvalitén av

undersökningen.

3.8 Validitet och reliabilitet

”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoder för att

erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra” (Denscombe 2000, sid 283). I

denna uppsats finner forskarna validiteten som relativt hög då sju intervjuer har

genomförts inom organisationen och samma information har bekräftats av samtliga

intervjupersoner. Vidare kan validiteten anses som hög då samtalen var otvungna och

spontana. De intervjuade fick ge uttryck för sina åsikter och synpunkter utan

inverkan från oss. Vårt ”jag” kan å ena sidan inte helt uteslutas från resultatet, då en

av oss arbetat på företaget och därav inte är helt subjektiv i sin uppfattning.

Anledningen till detta är att personen sedan tidigare redan har en uppfattning om

företagets personalpolitik.
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Reliabiliteten i uppsatsen det vill säga tillförlitligheten, handlar om hur väl

instrument motstår slumpinflytanden av olika slag (Patel och Davidson, 1991).

Uppsatsens tillförlitlighet kan anses som hög då intervjusvarens karaktär inte skulle

ha ändrats oavsett användandet av olika mätinstrument eller andra forskares

undersökning av samma fenomen. Även urvalet bland chefer gör undersökningen

reliabelt då samtliga sju intervjupersoner anses besitta de rätta kunskaperna gällande

undersökningens problemområde. Alla har de en liknande syn gällande frågornas

karaktär och kan därför företräda den större delen av tjänsteverksamheten inom

företaget.

3.9 Metodkritik

Validitet

Validiteten i denna uppsats anses vara hög då vi tog kontakt med de personer som

anses besitta de rätta kunskaperna gällande undersökningens problemområde.

Validiteten kan dock inte helt säkerställas då undersökningen endast baserats på

tjänstemannasidan inom IMO AB och ej verkstadssidan. Dessutom har

undersökningen endast tillämpats på ett tillverkningsföretag och kan därför inte

representera en hel bransch. Vidare har semistrukturerade intervjuer använts vilket

lämnat stort svarsutrymme åt intervjupersonerna. De intervjuade fick bland annat

möjligheten att fritt uttrycka åsikter och synpunkter utan vår inverkan vilket ökat

trovärdigheten och validiteten. Detta tillvägagångssätt har använts för att få en

djupare inblick kring intervjupersonernas tankegångar gällande IMO AB:s

personalpolitik.

Vi är väl medvetna om att våra egna upplevelser av intervjuunderlaget kan vara

felaktiga då vi till exempel inte helt förstått intervjupersonernas uttryckta motiv eller

signaler. Vidare kan intervjupersonerna ha betett sig på ett sätt som de tror att

allmänheten förväntar sig och inte som de vardagsmässigt brukar. Dock är vi

medvetna om att de intervjuade på grund av konkurrensmässiga skäl inte alltid givit

så utförliga svar, då uppsatsen i slutända blir en offentlig handling. Att vara objektiv

har varit ett av undersökningens mål då förförståelse och fördomar kan prägla

uppsatsens resultat.
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Reliabilitet

Reliabiliteten i intervjuerna bedöms vara relativt hög då likadana frågor ställdes till

intervjupersonerna. Ytterligare en faktor som förstärkte reliabiliteten var det stora

urval av intervjupersoner med chefspositioner, då IMO AB är ett litet företag med

cirka 100 anställda.

Generalisering

Vi är medvetna om att det inte går att dra generella slutsatser utifrån denna

undersökning då den behandlar ett företag bland hundratusentals. Detta var dock

aldrig heller vår avsikt, då ett företag inte kan representera en hel bransch. Dock kan

underlaget ge vägledning för bedömning av företag med liknande struktur samt

storlek. Urvalet bland intervjupersonerna gör att vi kan dra slutsatser om IMO AB

samt hur cheferna inom företaget uppfattar personalpolitiken.



17

4. Teorier
För att kunna besvara syftet ” vilka faktorer som ligger till grund för och som

påverkar utfallet av personalpolitiken inom ett tillverkningsföretag” har vi börjat

med att kartlägga vår syn gällande detta. Hjälp har tagits av forskaren och

organisationskonsulten Otto Granbergs definition av personalpolitik. Han har tidigare

varit knuten till Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Granbergs definition av personalpolitik:

”Personalpolitik består av mer beständiga riktlinjer för hur organisationen har för

avsikt att handla i personalfrågor. Den beskriver de filosofier och värderingar som

organisationen har i fråga om hur de anställda ska behandlas. Från dessa härleds

de principer som förväntas ligga till grund för hur chefers agerande i fråga om hur

personalfrågor ska hanteras. Personalpolitiken hjälper till att klargöra hur saker

och ting går till här” (Granberg, 1998, sid. 141).

4.1 Personalpolitiska områden

De personalpolitiska områden som har undersökts och som denna uppsats kretsar

kring är bland annat:

1. Kompetensutveckling som omfattar introduktion, utbildning och jämställdhet

2. Personalrörlighet det vill säga rekrytering, intern rörlighet och avveckling

3. Arbetsmiljö gällande arbetsskydd, företagshälsovård etc.

4. Arbetsledning och ledarskap

5. Information och medinflytande

6. Motivation och belöningssystem

Till vår hjälp har vi tagit fram olika teorier som ligger till grund för de undersökta

enheterna, dessa är:

 Förväntansteorin

 Tvåfaktorsteorin

 Ledarskapsteorin: auktoritär, demokratiskt och låt- gå ledaren

 Informationsteorin
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För de personalpolitiska områdena kompetensutveckling, personalrörlighet och

arbetsmiljö har vi valt att utgå från Granbergs uppfattning om dessa.

Nedan ges en mer ingående beskrivning av varje teoridel som har använts vid

undersökningen av företagets personalpolitik. Anledningen till detta val var att

teorierna låg till grund för problemområdet, är vedertagna samt att de är applicerbara

på de olika delområdena.

4.2 Förväntansteorin

Förväntansteorin studerar vad som är orsaker till stora prestationer (Jacobsen och

Thorsvik, 2000). Det som kan motivera en medarbetare kan av en annan medarbetare

uppfattas som omotiverande, det är därav av yttersta vikt att komma underfund med

vad som motiverar vem. En organisations överlevnad bygger på att medarbetarna är

villiga att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det finns många teorier kring vad en

ledare kan göra för att förbättra motivationsnivån hos sina medarbetare. En ledares

främsta uppgift är att motivera och organisera sina medarbetare så att dessa uppnår

de mål som organisationen har. Att inneha förmågan att kunna forma medarbetare så

att de blir välmotiverade och känner sig tillfredsställda av sitt arbete, handlar mest

om fallenheten att förstå andra människor (Ellis & Dick, 2003).

Enligt Hughes, Ginnet & Curphy (2002) går förväntansteorin ut på att medarbetarna

blir mer motiverade att uppnå sina mål om tre villkor är uppfyllda; dessa villkor är att

medarbetarna ska kunna uppnå sina mål om de anstränger sig, att de blir belönade

när målen är uppfyllda samt att medarbetarna uppskattar belöningen.

Förväntansteorin bygger på ett grundläggande antagande att människor i viss

utsträckning vet vad de vill ha och hur de ska uppnå det (Jacobsen och Thorsvik,

2000). En ledare som tänker använda sig av denna teori bör förtydliga för

medarbetarna att det finns ett tydligt samband mellan medarbetarens arbetsinsats och

deras mål.

Vårt intresse gällande medarbetarnas huvudsakliga motivation ligger till grund för

denna teori. Vi vill bland annat undersöka vilka orsaker som skulle få medarbetarna

att prestera bättre. En annan motivationsteori som har använts är tvåfaktorsteorin
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som tillämpats för att få reda på vilka faktorer som skapar trivsel inom IMO AB.

Tvåfaktorsteorin behandlas nedan.

4.3 Tvåfaktorsteorin
Hertzberg genomförde i slutet av 1950-talet studier om trivseln på arbetsplatsen. Då

fanns det en generell uppfattning om att trivsel och vantrivsel på arbetsplatsen främst

berodde på tre olika faktorer. Dessa tre förhållanden var arbetets organisering, de

mänskliga förhållandena och hur belöningssystemet var utformat samt fungerade i

praktiken. Vidare antogs det att löneförhöjning skulle leda till nöjdare medarbetare

(Jacobsen och Thorsvik, 2000).

Undersökningsresultatet visade på att trivsel på arbetsplatsen främst berodde på

vilket arbetsklimat och vilken arbetsuppgift medarbetaren hade, medan vantrivseln

framförallt berodde på arbetsmiljön samt hur medarbetarna blev behandlade.

Hertzberg kallade dessa faktorer för motivationsfaktorer respektive hygienfaktorer.

Med motivationsfaktorer menade han till exempel tillfredställelsen av att genomföra

ett bra arbete, få beröm för utförandet av arbetsuppgifterna och arbetsuppgifterna i

sig självt. Att medarbetaren har ansvar och kontroll över sin egen arbetssituation,

möjlighet till avancemang samt att medarbetaren känner att han eller hon växer som

individ. Med hygienfaktorer menas istället företagets politik och administration,

chefens agerande och arbetsledning. Andra hygienfaktorer kan enligt Jacobsen och

Thorsvik vara förhållandet mellan chef och medarbetare, arbetsmiljön, hur

förhållandet gällande arbetet är formulerat samt vilken lön medarbetaren erhåller. Av

detta drog Hertzberg slutsatsen att de faktorer som leder till trivsel inte är detsamma

som de som leder till vantrivsel på arbetsplatsen. Denna teori kallas Tvåfaktorsteorin.

4.4 Demokratisk, auktoritär och låt- gå ledaren

Denna teori har använts för att få reda på om det finns något idealisk ledarskapsstil

samt för att ta reda på vilken typ av ledarstil som tillämpas inom IMO AB.

Kurt Lewins delar tillsammans med Lippit och White upp ledarskapet i tre olika

ledningsformer, dessa är demokratiskt, auktoritärt och laissez fare (låt-gå).
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Den demokratiska ledaren kännetecknas bland annat av att alltid finnas till hands för

medarbetarna då de exempelvis kan vara i behov av extra stöd eller uppmuntran.

Vidare beskrivs den demokratiska ledaren som en person som låter

gruppmedlemmarna (medarbetarna) själva aktivt ta del av planering samt

genomförandet av diverse uppgifter. Den auktoritära ledaren: kännetecknas istället

av att vara beslutsfattaren, då denne ledare fattar egna beslut och sedan delegerar ut

arbetsuppgifter till medarbetarna. Laissez faire ledaren eller låt- gå ledaren ger till

skillnad från den auktoritära ledaren gruppmedlemmarna större befogenheter och

friheter. Detta då gruppen till stor del får vara självgående det vill säga förutsatt att

de uppnår sina mål. Låt- gå ledaren ger inga riktlinjer/initiativ så länge denne ej blir

tillfrågad om detta.

Nedan har en informationsteori använts för att undersöka vilka

kommunikationskanaler som används inom organisationen. Teorin har även

tillämpats för att se ifall kommunikationskanalerna fungerar tillfredställande, når ut

till medarbetarna samt ifall alla är införstådda med vad meddelandet avser.

4.5 Shannon och Weavers informationsteori

En av de allra första informationsteorier utvecklades av Shannon och Weaver år

1949. Deras teori kom att kallas Mathematical Theory of Communication och den

genomfördes på Bell Telephone Laboratories i USA. Syftet med denna teori var att

de ville framställa det effektivaste sättet att använda kommunikationskanalerna på.

De allra viktigaste kommunikationskanalerna var på den tiden telefonkablar och

radiovågor. Den teori Shannon och Weaver presenterar visar informationsteorin som

en enkel, linjär process (Fiske 1990).

Kodning Sändare Mottagen Avkodning
signal

Informations -
källa

Sändare Mottagare Destination

Bruskälla
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Figur 2 (Shannon och Weavers informationsteori av Fiske 1990 sid.18)

Informationskällan ses som beslutsfattaren då denne tar beslut angående vilket

meddelande som ska sändas. Detta meddelande omvandlas sedan av sändaren till en

signal som sänds genom kanalen till mottagaren. Med brus menas allt som

tillkommer signalen mellan sändningen och mottagningen det vill säga allt som inte

ingick i meddelandet (källan) från början. Detta kan bland annat vara störande ljud,

att en elev under en föreläsning börjar tänka på något annat och så vidare. Med andra

ord brus kan vara allt som gör att meddelandet inte avkodas på rätt sätt samt alla

signaler som inte härstammar från den ursprungliga källan.

Vid kommunikationsstudier kan tre problemnivåer identifieras. Dessa är enligt

Shannon och Weaver tekniska problem det vill säga hur ordagrant

kommunikationssymbolerna överförs. Det var på grund av denna frågeställning som

Shannon och Weaver utvecklade teorin. Vidare nämner de även att semantiska

problem kan uppstå som bland annat. mäter hur noggrant överförda symbolerna

uttrycker den önskade definitionen. Med detta menas att denna nivå anger betydelsen

av meddelandet, såsom betydelsen av ord, vad dessa ord innebär och hur individen

tolkar dem med mera. Det tredje problemet som kan uppstå är effektivitetsproblemet,

med detta menas hur effektivt den mottagna definitionen tas emot. Effektivitetsnivån

anger graden av förståelse i andra änden utav kommunikationslinjen (destinationen)

och kommunikationen blir således effektiv om mottagaren reagerar så som sändaren

vill (Fiske 1990).

4.6 De olika delmomenten inom personalpolitiken

Nedan följer en fördjupning av de sex olika personalpolitiska områden som har

undersökts och som tidigare nämnts i början av teorikapitlet.

4.6. 1 Kompetensutveckling

Medarbetaren är en viktig resurs inom organisationen då företag är i behov av

välutbildade och motiverande medarbetare för att kunna överleva och utvecklas.

Företagets förmåga att rekrytera och introducera medarbetare till arbetsuppgifterna är

grunden för att medarbetaren ska trivas och känna sig motiverad inom
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organisationen. Om en medarbetare känner sig osäker på vad som förväntas av henne

och inte får feedback leder detta på sikt till att hon inte vidareutvecklas varken som

individ eller inom organisationen. Brister företagen i frågor gällande rekrytering och

introduktion är risken stor att medarbetarna inte trivs, vilket i sin tur leder till att

personalomsättningen ökar samt att produktionen minskar. Även andra viktiga

moment såsom kompetensutveckling och jämställdhet spelar en väsentlig roll

gällande medarbetarnas trivsel. Att medarbetarna får känna att de ständigt lär sig

något nytt och får möjlighet till att omsätta dessa kunskaper i arbetet är motiverande

samt en grundläggande orsak till att medarbetaren trivs på arbetsplatsen. Grunden till

en trivsam arbetsmiljö är att alla känner sig uppskattande, får ta egna initiativ, känna

sig betydelsefulla och respekterande. Det vill säga jämställdhet på arbetsplatsen

oberoende av kön, etniskt bakgrund, religion, handikapp eller sexuell läggning (Otto

Granberg 2003).

4.6.2 Personalrörlighet

Personalrörlighet är personalförändringar i form av rekrytering, avancemang,

avveckling och kompetensutveckling. Personalrörlighet kan beskrivas som strömmen

av personal in, inom och ut ur företaget. Man brukar skilja på extern och intern

personalrörlighet där extern personalrörlighet innebär de förändringar som sker då en

medarbetare blir anställd eller slutar. Den interna personalrörligheten omfattar bland

annat befordran, vikariat och personalförstärkningar.

Allt arbete som utförs för att skaffa nya medarbetare kallas rekrytering. Detta är en

resurskrävande del inom företag då den omfattar allt från att fastställa kraven i

arbetet, annonsera om befattningen, välja ut den person som är mest lämpad för

arbetsuppgiften samt att fastställa anställningsvillkoren. Det är av stor vikt att

rekryteringen får ta tid från företagets sida då det är viktigt att den blivande

medarbetaren passar in i organisationsstrukturen och är kunnig. Vilket i dagsläget är

oerhört väsentligt då kraven på medarbetarna ständigt ökar och förändras. Till sist

ingår det även att informera övriga intressenter om att befattningen har blivit tillsatt.

Personalavveckling sker till exempel vid arbetsbrist (Otto Granberg, 2003).
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4.6.3 Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagstiftningen (AML) antogs av riksdagen år 1977 och trädde i kraft den

1 juli år 1978. Sedan dess har den förändrats ett flertal gånger (www.av.se). Det är

riksdagen som beslutar om Arbetsmiljölagstiftningen och den innehåller riktlinjer för

såväl ohälsa som olycksfall på arbetet samt arbetsgivarnas ansvar gentemot sina

medarbetare med mera.

Wadell och Larsson (1998) menar att både sociala och psykologiska faktorer ligger

till grund för vilken hälsa medarbetarna har på arbetsplatserna. De menar att det finns

en skillnad mellan den sociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön. Den sociala

arbetsmiljön har betydelse för människornas utveckling och den innefattar bland

annat arbetskamrater, ledare och normer. Den fysiska arbetsmiljön kan ge sociala

konsekvenser medan den sociala arbetsmiljön kan leda till psykiska konsekvenser för

individen i form av långtidssjukskrivning. I dagsläget ska arbetsgivaren stå för 15 %

av sjukpenningen från och med andra sjukveckan när en medarbetare är sjukskriven

på heltid (www.di.se). Denna kostnad kallas särskild sjukförsäkringsavgift och har

varit gällande sedan 2005-01-01 (www.forsakringskassan.se).

4.6.4 Arbetsledning och ledarskap

Det är både interna och externa förhållanden som avgör hur ett ledarskap utformas.

Exempel på inre faktorer är sådant som företagets storlek, om de producerar varor

eller tjänster, kompetensen hos de anställda, företagskultur, ägandeförhållande och

personlighet. Exempel på yttre faktorer är på vilken marknad företaget agerar, graden

av internationalisering, inflytande från stora ägare med mera.

Vi har valt att rikta in oss på ledningsformen auktoritär, demokratiska och laissez-

faire för att se vilken av dessa ledningsformer som tillämpas utav IMO AB.

Undersökningen genomfördes på 1930-talet av Lewin, Lippit och White. Forskarna

undersökte på vilket sätt ledningsformen påverkade klimatet i gruppen och

därigenom gruppmedlemmarna (Otto Granberg, 2003).
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4.6.5 Information och medinflytande

Med medinflytande menas arbetstagarinflytande i arbetslivet (Otto Granberg, 2005).

Medinflytande kan ha olika former, alltifrån rätt till information, samråd och

förhandlingar till medinflytande och vetorätt för arbetstagarorganisationer. Vad vi

har menat med information och medinflytande är hur väl information inom företaget

sprids samt överförs till de anställda. Ifall informationen verkligen når ut till alla som

den är avsedd till. Med medinflytande menar vi den möjlighet medarbetarna har till

att vara med och påverka samt fatta beslut.

4.6.6 Motivation och belöningssystem

Medarbetare belönas olika av företag, några av de kriterier som används är

prestation, medlemskap, ålder, arbetsstatus och erfarenhet (McShine & von Glinow,

2003). Olika belöningsalternativ medför både för- och nackdelar. En fördel med ett

belöningssystem baserat på ålder och medlemskap är att den erbjuder medarbetaren

en säkerhet i form av ett lönekuvert samtidigt som den attraherar nya sökanden. En

nackdel med belöningssystemet är dock att den oftast inte inspirerar medarbetaren.

Det vill säga belöningssystemet motiverar inte personer vare sig till att avancera eller

göra karriär.

Vidare finns det belöningar baserade på arbetsstatus de så kallade

arbetsutvärderingsprogrammen. Denna belöningstyp försöker hindra att orättvisor

uppstår. Utöver detta uppmuntrar och motiverar detta belöningssystem medarbetarna

till att avancera till mer ansvarsfulla befattningar. Trots dessa fördelar leder

belöningssystemet oftast till att det skapas klyftor mellan ledning och medarbetare.

Vilket i sin tur leder till att hierarkin förstärks och resulterar i att

informationsöverföring inom organisationer hämmas.

Kompetensbaserade belöningssystem utgår från individens erfarenheter och

kunskaper. Fördelen med ett kompetensbaserat belöningssystem är att arbetskraften

blir mer flexibel vilket i sin tur leder till att produktens eller tjänstens kvalité ökar.

En nackdel med belöningssystemet är dock problematiken med att mäta erfarenhet

och kompetens. Belöningssystem som istället baseras på individuella eller

teambaserade prestationer främjar både bonus och provision Det är av yttersta vikt
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att den anställde eller teamet upplever belöningen som värdefull och motiverande

(McShine & von Glinow, 2003).



26

5. Empiri
I detta kapitel görs en sammanställning av de intervjuer som genomfördes 12-20 maj

2005. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och utfördes på IMO AB. De

intervjuade är Carl Bennerstedt som är SIF representant och IT-chef, Michael

Olofsson produktionschef, Torbjörn Hellquist strategisk inköpschef, Christer Lundin

kvalitetschef, Björn Samuelsson marknadschef, Leif Fagerlund skyddsombud och

före detta representant för Metall samt Lena Fredriksson- Postelius personalchef och

löneadministratör.

I slutet utav empirikapitlet har vi valt att införa ett avsnitt som kallas gemensamma

synpunkter. I avsnittet redovisas intervjupersonernas gemensamma svar det vill säga

likartade åsikter och tankar. Detta är ett medvetet val från vår sida som gjorts för att

undvika de upprepningar som förekommit under intervjuerna.

5.1 Intervju med Carl Bennerstedt 2005-05-12

Intervjupersonen har arbetat på IMO AB som IT-chef sedan 1993. Intervjun

genomfördes på intervjupersonens kontor och varade i cirka 45 minuter.

5.1.1 Personalpolitik

Tidigare existerade det ett nedskrivet dokument som sammanställdes i en

personalhandbok. I dagsläget finns det ”nog” ett nedskrivet dokument men inget

lättillgängligt sådant. Det som personalpolitiken fokuserar mest på är arbetsmiljön

och det finns skyddsombudsmän representerade på företaget samt ett arbetsråd som

fokuserar på arbetsmiljöfrågor. Vidare anser intervjupersonen att

organisationsstrukturen är funktionsindelad. Affärsidén finns nedskriven och det

existerar klara delmål för medarbetarna.

5.1.2 Kompetensutveckling

En introduktionsperiod finns tillgänglig för de nyanställda där de får ta del av diverse

arbetsuppgifter bland annat gällande tillverkning. Detta görs för att den nyanställde

ska få en helhetsbild av företaget innan denne börjar med sina arbetsuppgifter.

Intervjupersonen berättar dock att han inte erhöll någon introduktionsperiod vid sin
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anställning utan fick själv lära sig sina arbetsuppgifter. Vidare anser han att det inte

existerar något mentorskap eller fadderskap, istället vänder sig medarbetarna till den

person som anses vara mest lämpad för att hjälpa till och lösa eventuella problem.

Enligt intervjupersonen tillvaratas inte kunskapen inom organisationen och därav

hämmas kompetensutvecklingen. Vidare nämner han att det borde finnas fler

internutbildningar. Angående om intervjupersonen anser att företaget är jämställt

svarar han att det på tjänstemannasidan är mer jämnt fördelat mellan könen, medan

tillverkningsdelen är mansdominerad då det endast finns en kvinnlig anställd.

5.1.3 Personalrörlighet

Carl Bennerstedt är inte särskilt insatt i rekryteringsprocessen på IMO AB utan

hänvisar istället till personalchefen, han nämner dock att policyn vid

personalavveckling är sist in, först ut. Vidare anser intervjupersonen att

arbetslivserfarenhet väger tyngre än skolbetyg, exempelvis har sommararbetare en

fördel gentemot andra. Vid frågan vad organisationen kan erbjuda en nyanställd

väljer intervjupersonen att avstå från att svara då han inte är insatt i frågan.

5.1.4 Arbetsmiljö

Arbetsmiljön fungerar enligt intervjupersonen bra och material för att förebygga

arbetsskador finns att tillgå. Gällande sina arbetsuppgifter är ergonomiska aspekter

såsom höjningsbara skrivbord och armbågsstöd viktiga. Vidare anser

intervjupersonen att tjänstemännen borde röra på sig mer för att förebygga skador. På

tjänstemannasidan är sjukskrivningarna få jämfört med verkstadssidan. Vilket kan

förklaras av att arbetsuppgifterna inom verkstaden är alltför monotona. Vid klagomål

gällande arbetsmiljön ska medarbetarna vända sig till sin närmaste chef.

5.1.5 Arbetsledning och ledarskap

Intervjupersonen anser att ledarskapet inom organisationen fungerar, men poängterar

dock att ledarna har individuella ledarstilar. En del är mer styrande medan andra är

mer flexibla och hänsynsfulla gentemot medarbetarna. Carl Bennerstedt anser att
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flexibelt ledarskap är den bästa ledarskapsstilen. ”Delegering är tvunget, chefen är

oftast operatör” och påpekar vidare att organisationen är platt.

5.1.6 Information och medinflytande

De kommunikationskanaler som används inom företaget är mail och ansikte mot

ansikte. En anledning till att mail används mycket är bland annat de stora lokalerna

samt uppdelningen mellan tillverkningssidan och kontorssidan. Intervjupersonen

anser att mail är ett snabbt sätt att kommunicera på, men påpekar att mailkontakt inte

skapar något mervärde då det är ett opersonligt kommunikationssätt. En annan

nackdel med mail som intervjupersonen påpekar är att det lättare uppstår

missförstånd. Det är av stor vikt att medarbetarna sållar bland mailen och prioriterar

det som är av störst vikt.

Medarbetaren har till en viss del möjlighet till att vara med att påverka beslut, vilket

sker via personalmöten. Intervjupersonen anser dock att IT- sidan inte alltid känner

sig delaktiga ”vi på IT- sidan hänger vid sidan om, vi är med någon gång” och

påpekar vidare att ”vi lyssnar mer och kallas in vid behov”.

5.1.7 Motivation och belöningssystem

Medarbetarna motiveras enligt intervjupersonen av tillfredställelsen att känna att de

gör ett bra arbete. Motivationen behöver höjas gällande utbildningen, ”ju mer du kan

desto bättre känner du att du är, inom vissa gränser”. Den största motivationen är att

se kunden bli nöjd, lönsam löneutveckling samt möjligheten till att påverka sitt eget

arbete. Intervjupersonen anser att befordran leder till ökad motivation, men dock

endast på kort sikt. Carl Bennerstedt anser att ett ökat samarbete mellan

avdelningarna skulle öka hans motivation gällande hans arbetsuppgifter. Vidare

nämner han att problem som kan uppstå är ”teknikstress” med detta menas att

personer blir stressade då de exempelvis ”inte vet vart de ska spara på datorn”.
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5.2 Intervju med Michael Olofsson 2005-05-12

Intervjupersonen började arbeta på IMO AB 1992 och arbetar i dagsläget som

produktionschef. Intervjun ägde rum i ett konferensrum och varade i cirka 55

minuter.

5.2.1 Personalpolitik

Personalpolitiken går ut på att bland annat skapa och arbeta för förbättringar ”detta

är stående ledord här, ständiga förbättringar”. Intervjupersonen påpekar att om

företaget ska vara konkurrenskraftiga på sikt gäller det att inte dra på sig extra

kostnader ”då personal kostar pengar”. Vidare anser han att personalpolitiken borde

ses över på tjänstemannasidan, gällande bättre strukturering och utbildningsplan. ”På

kollektiv sidan är detta dock bättre genomarbetat”.

Det fokuseras mest på arbetsmiljön inom IMO AB.. Kompetensen är något som

företaget i dagsläget eftersträvar att förbättra. Företaget försöker även motivera

medarbetarna via exempelvis personalfester, trivsel, team aktiviteter och konferenser.

Organisationsstrukturen anser intervjupersonen är toppstyrd men företaget ”försöker

platta ut den mer och mer”. Han anser att produktionssidan har en teambaserad

organisation vilket är ytterligare ett försök till att platta ut organisationsstrukturen. I

dagsläget styrs produktionen av en teamledare till skillnad från den tidigare

arbetsledaren. Skillnaden ligger i att teamledaren har mindre befogenheter.

Intervjupersonen kan inte helt återge affärsidén, men nämner dock att den handlar

om att positionera sig och vara det självklaraste valet för kunden samt det

naturligaste. Vidare menar han att medarbetarna inte är helt införstådda med

företagets affärsidé. En av anledningarna till detta är att den är nedskriven på

engelska.

5.2.2 Kompetensutveckling

Introduktionsperioden börjar med att den nyanställde besöker personalavdelningen

och får anställningsavtalet, stämpelkortet med mera avklarat. Sedan får medarbetaren
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en introduktion till arbetsuppgifterna och ”till slut så klarar man av saker och ting

själv”. Det finns dock ingen uttalad struktur gällande introduktionens

tillvägagångssätt och ingen mentor eller fadder att tillgå. Vid anställning av

tillexempel en tjänsteman får denne i nuläget praktisera på verkstaden och bl.a.

prova på ”att montera en pump”. Intervjupersonen själv fick ingen möjlighet att vara

ute i verkstaden ”och känna på grejorna”, men gick dock runt på de olika

avdelningarna inom tjänstemannasidan.

Gällande frågan om kompetensutveckling svarar han att den för tjänstemannasidan är

under uppbyggnad ”det här ska vi bli bättre på”. Vidare anordnas det externa kurser

såsom hantering av maskiner samt truckutbildningar.

Jämställdhet anser intervjupersonen vara ojämnt fördelat då det av approximativt 100

anställda är cirka 25 % kvinnor. På produktionssidan finns t.ex. endast en kvinna

representerad. Intervjupersonen ser dock gärna fler kvinnliga sökanden men är väl

medveten om att branschen som sådan inte lockar många kvinnliga sökanden. ”Det

ska inte förekomma överhuvudtaget någon diskriminering, det är ett av våra ledord

inom organisationen”.

5.2.3 Personalrörlighet

Rekryteringsprocessen går till enligt följande: ”man måste i princip gå varvet via

våra ägare i USA för att få ett godkännande”, när detta är gjort är det upp till vardera

chef och personalavdelning att genomföra rekryteringen.

Det sker både intern och extern rekrytering via tillexempel annonser eller

rekryteringsföretag. En kravspecifikation sätts upp gällande de egenskaper och

erfarenheter som krävs, men denna ser olika ut från fall till fall. Det organisationen

kan erbjuda den nyanställde anser intervjupersonen först och främst vara tjänsten och

lönen. Andra viktiga aspekter är semesterdagar och semesterersättning. Tidigare

fanns det även tjänstebilar att tillgå men detta är i dagsläget bortaget.

En befordran sker t.ex. om organisationen genomgår en förändring och ett nytt behov

upptäcks, om en person går i pension, eller säger upp sig. Om det finns en stark
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kandidat inom IMO AB kan denne erbjudas positionen. Personalavveckling sker på

”naturlig basis självklart, folk slutar eller går i pension”. Om affärerna däremot går

sämre så går företaget efter principen sist in först ut. Detta är dock inte en vilja från

företaget enligt intervjupersonen utan organisationen vill istället ”plocka bort från de

områden där det behövs”. Av medarbetarna som avskedas erbjuds vissa

förtidspension m.m.

5.2.4 Arbetsmiljö

Skillnaderna mellan tjänstemannasidan och verkstadssidan gällande den fysiska

arbetsmiljön består i att de på tjänstemannasidan fokuserar mer på de fysiska

aspekterna i form av belysning, justering av skrivbord, stolar m.m. Medan

verkstadssidan fokuserar på att underlätta för medarbetarna vid tunga lyft, översyn av

bullernivån, belysning osv. Den psykosociala arbetsmiljön fokuserar istället på ex:

nätverk, samarbete m.m. Vidare nämner intervjupersonen att det existerar en

arbetskommitté som medarbetarna kan vända sig till för att påtala eventuella brister .

Vid ”akuta klagomål” vänder sig medarbetaren i första hand till

skyddsombudsmännen (SIF eller Metall) och sedan till arbetskommittén.

Intervjupersonen anser att arbetsmiljön inom IMO AB i dagsläget ses över då ny lag

(arbetsmiljölagen) trädde i kraft år 2004. Men påpekar att han generellt anser att

arbetsmiljön är ganska bra, dock är han medveten om att lokalerna är väldigt gamla

då de byggdes under 1950-talet. Intervjupersonen anser att företaget följer de avtal

och lagar som finns gällande att företaget ska betala sjukpenning fr.o.m. andra

sjukveckan. Michael Olofsson påtalar dock problematiken med hur sjukpenningen

ska lösas när ex: en medarbetare har tre extra arbeten ”vem av dessa ska då betala”?

Vidare tar intervjupersonen upp diskussion ur en konkurrenssynpunkt, många företag

flyttar sin tillverkning till Asien där dessa lagar och avtal ej existerar dvs.

personalkostnaden och tillverkningskostnaderna är därmed lägre för dessa företag.

Vidare hänvisar han till personalavdelningen som han anser är mer insatta i dessa

frågor.
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Arbetsmiljökommittén genomför bullermätningar, kontroller av belysning samt

kontrollerar ergonomin. Vid sjukdom hänvisas personalen till sin lokala husläkare,

detta pga. att företagshälsovården stigit i pris.

5.2.5 Arbetsledning och ledarskap

Intervjupersonen anser att det inte finns ett uttalat ledarskap, ”det finns de känsliga

typerna till de okänsliga typerna och så finns det de mittemellan som lyssnar, är

rådgivande osv.”. Direktiven från USA förespråkar en tuffare ledarskapsstil vilket

intervjupersonen anser krockar med den svenska ledarskapsstilen. En annan påtaglig

skillnad i ledarskapsstilarna är att den amerikanska ledarskapsstilen är mer kortsiktig

och resultatinriktad. Gällande frågan delegering av arbetsuppgifter påpekar Michael

Olofsson att det ofta sker inom organisationen, både teambaserade - och individuella

arbetsuppgifter förekommer.

5.2.6 Information och medinflytande

De kommunikationskanaler som förekommer inom IMO AB är telefon, mail,

stormöten, dagliga möten, veckomöten och månadsmöten. Vidare förekommer även

informationstagande via informationstavlor samt ”ansikte mot ansikte”. Det mest

effektiva sättet att kommunicera inom produktionen anser intervjupersonen vara

ansikte mot ansikte, detta för att förebygga missförstånd. Mail är dock det mest

förekommande kommunikationssättet inom IMO AB. Poängterar vidare att

medarbetarnas möjligheter till att påverka de beslut som tas inom organisationen

beror på vilken avdelning denne tillhör.

5.2.7 Motivation och belöningssystem

Motivationsfaktorer är enligt intervjupersonen feedback, uppmuntran, personalfester,

middagar samt högre övertidsersättning under en viss period. Det individuella

bonussystemet har tagits bort men finns dock kvar inom ledningsgruppen. ”Det bör

finnas mer strukturerande motivationsfaktorer”. Motivation ökas ”helt klart” av en

befordran då medarbetarna får ökade befogenheter, ansvar och högre lön. Vidare
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påpekar intervjupersonen att han själv skulle bli mer motiverad av positiv och

negativ feedback.
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5.3 Intervju med Torbjörn Hellquist 2005-05-12

Intervjupersonen började arbeta på IMO AB 1997 som inköpschef och arbetar i

dagsläget som strategisk inköpschef. Intervjun ägde rum i ett ”kontorslandskap” och

varade i cirka 45 minuter.

5.3.1 Personalpolitik

Enligt intervjupersonen finns det en personalpolicy (i kvalitetsmanualen) där

medarbetarna kan läsa om exempelvis utbildningsmöjligheter,

befattningsbeskrivningar osv. Denna kvalitetsmanual kallas för Centuri (detta är ett

dokumentsystem). Intervjupersonen anser att det finns ett behov till att se över

personalpolitiken ”den bör ses över kontinuerligt”. Organisationsstrukturen är enligt

intervjupersonen decentraliserad och ej toppstyrd. Affärsidén är inte intervjupersonen

riktigt införstådd med, men hänvisar till kvalitetspolicyn som går ut på att kunden

alltid måste vara nöjd och sättas i fokus.

5.3.2 Kompetensutveckling

När en person nyanställs så får den en introduktionsplan, över den egna avdelningen.

Sedan går medarbetaren runt på alla avdelningarna ”de flesta får till och med prova

på att vara med ute i verkstaden och montera en pump”. Detta för att öka förståelsen

hos medarbetarna om vad företaget producerar. Intervjupersonen själv saknade att

han inte fick montera någon pump vid sin anställning, momentet introducerades i

efterhand då han redan var anställd. Det finns ingen uttalad mentor inom IMO AB,

utan medarbetaren vänder sig till närmaste chef samt till andra medarbetare med

liknade arbetsuppgifter för att få råd och hjälp. Utbildningar sker både internt och

externt. Vidare nämner intervjupersonen att Kaizen-övningar existerar vilket går ut

på att ständigt förbättra och effektivisera arbetsuppgifterna (Kaizen är det japanska

ordet för ständiga förbättringar). Angående jämställdheten inom IMO AB anser

intervjupersonen att det är kompetensen som styr vem som anställs och inte om ”det

är en kvinna eller man som söker jobbet”.
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5.3.3 Personalrörlighet

Om rekryteringen inte kan ske internt, utlyses tjänsten externt bland annat via

Jobline. När rekrytering till inköp varit aktuellt har platsen bland annat utlysts via

trygghetsrådet. I de fall då företaget inte lyckats finna en lämplig person har det hänt

att företaget använt sig av headhuntingsfirmor. Utbildning och erfarenhet är det som

intervjupersonen anser vara det väsentligaste vid rekryteringen, ”helst ska man vara

25 år och ha 25 års erfarenhet”. Tekniska utbildningar värdesätts högt då företaget

är ett teknikföretag. Intervjupersonen anser att blivande medarbetare söker tjänsten

på grund av befattningsbeskrivningen och inte på grund av att IMO AB erbjuder

några specifika förmåner. Befordran sker när det uppstår ett behov inom företaget.

Vid personalavveckling tas hänsyn till de fackliga reglerna, sist in först ut.

5.3.4 Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor anses av intervjupersonen som viktiga och det finns generösa

villkor gällande hjälpmedel (till exempel höj- sänkbara skrivbord). Vid klagomål

gällande arbetsmiljöfrågor påpekar intervjupersonen att ”först vänder man sig till

närmaste chef” och sedan finns det representanter som medarbetarna kan vända sig

till i fall de inte känner sig nöjda med chefens agerande. Vidare finner han

arbetsmiljön som tillfredställande. Arbetsmiljön ses över av utomstående personer

två gånger per år och intervjupersonen anser att detta räcker, ”har man en gammal

stol som är utsliten så är det inget problem att få en ny och så vidare”. På frågan

gällande hur intervjupersonen ser på att arbetsgivaren från och med andra sjukveckan

måste betala 15 % av sjukpenningen så nämner han att detta självfallet tillämpas

inom IMO AB.

5.3.5 Arbetsledning och ledarskap

På frågan gällande vad intervjupersonen anser om företagets ledarskap/chefskap

anser denne att det inte finns någon uttalat ledarskap utan det är individuellt. Ledarna

delegerar ut enskilda arbetsuppgifterna och gemensamma Kaizen- övningar som

gruppen tillsammans måste lösa.
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5.3.6 Information och medinflytande

De kommunikationskanaler som används mest är mail (via Outlooken),

anslagstavlan, sedan har VD:n månadsmöten där han går igenom hur det har gått

under månaden och vad som kommer att ske den närmsta tiden inom företaget. På

verkstadssidan börjar arbetsdagen med en ”morgonbön” på cirka 15-20 minuter där

teamledaren går igenom dagens arbetsuppgifter. Intervjupersonen anser att mailandet

är ett effektivt sätt att kommunicera, då alla kan ta del av informationen. Poängterar

vidare att medarbetarna har möjlighet att i visa fall påverka beslut, dock tas centrala

beslut i USA och delegeras sedan ut till medarbetarna. Intervjupersonen anser att han

inte tillfullo känner sig delaktig i all information som genomflödar organisationen.

5.3.7 Motivation och belöningssystem

Det finns ett behov av att öka motivationen hos medarbetarna, vilket kan se olika ut,

det kan till exempel röra sig om lönen, uppmuntran eller semesterdagar.

Medarbetarna motiveras i dagsläget till största del av feedback och bonussystem

figurerar endast inom ledningsgruppen. Medarbetarna motiveras även av

trivselfaktorer och han anser vidare att befordran leder till ökad motivation.

Medarbetarna har även tillgång till att boka en lägenhet i Sälen till reducerat pris

genom personalstiftelsen. Det som intervjupersonen anser skulle motivera honom

ytterliggare är mer fritid och ökad lön.
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5.4 Intervju med Christer Lundin 2005-05-13

Intervjupersonen arbetade på IMO AB mellan åren 1967-1976 och gjorde därefter ett

uppehåll på fem år. Tog sedan åter anställning på IMO AB år 1981 och arbetar i

dagsläget som kvalitetschef. Intervjun ägde rum på dennes kontor och varade i cirka

45 minuter.

5.4.1 Personalpolitik

Personalpolitiken finns beskriven i ett dokumenthanteringssystem som kallas

Centuri, där beskrivs bl.a. hur utvecklingssamtalen ska gå till osv. Intervjupersonen

anser att personalpolitiken fungerar ”bra”. Det som fokuseras mest på inom IMO AB

är att målen uppnås. Utbildningsmöjligheter finns att tillgå både internt och externt.

Intervjupersonen anser att organisationsstrukturen i dagsläget är relativt platt

speciellt i relation till hur det tidigare såg ut. Affärsidéen är enligt intervjupersonen

strävan mot ständiga förbättringar och den finns beskriven bl.a. på anslagstavlan.

5.4.2 Kompetensutveckling

Det finns sedan år 2004 nedskrivna riktlinjer gällande hur introduktionsperioden ska

gå till, tanken är att den nyanställde ska få en fadder utsedd inom sin avdelning.

Denne ska sedan introducera arbetsplatsen samt arbetsuppgifterna. Intervjupersonen

påpekar dock att han själv inte fick någon introduktion vid sin anställning. Christer

Lundin poängterar att IMO AB är ett mansdominerat företag men känner sig osäker

på fördelningen mellan män och kvinnor.

5.4.3 Personalrörlighet

Det finns ett nedskrivet dokument gällande hur rekryteringsprocessen ska gå till och

tjänsten utlyses även internt. Personlighet, erfarenhet, och utbildning anser

intervjupersonen vara det viktigaste vid en nyanställning. Anledningen till att

personer söker sig till IMO AB är att ”det är ett bra företag att arbeta på då det är

ganska otvunget, ganska öppen atmosfär, finns inga stängda dörrar”. En av

orsakerna till detta anser responden vara den platta organisationsstrukturen. Påpekar

vidare att detta har varit en inställning som ledningen förmedlat.
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Gällande personalavveckling hänvisar intervjupersonen till att detta sker enligt de

lagar och regler som existerar. Befordran sker genom att medarbetarna anmäler sitt

intresse när en högre tjänst utlyses, eller genom att en chef uppmärksammar en

medarbetares prestationer och därav erbjuder denne en högre befattning.

5.4.4 Arbetsmiljö

De arbetsmiljöfrågor som han finner av stor vikt för sin egen del är ”att man sitter

bra, har bra ljus och har möjlighet till att röra sig” och påpekar att hjälpmedel finns

att tillgå. ”Man arbetar mer aktivt med arbetsmiljön på verkstaden än vad man gör

på kontoret, kan jag tänka mig.” När klagomål gällande arbetsmiljön uppstår vänder

sig medarbetaren till sin närmaste chef, intervjupersonen påpekar vidare att det även

finns skyddsombud på arbetsplatsen. Han anser att det i nuläget inte behövs

genomföras några förbättringar gällande arbetsmiljön. På frågan ang. om

arbetsgivaren ska betala en viss del av sjukpenningen känner sig intervjupersonen

osäker och avstår därav från att svara.

5.4.5 Arbetsledning och ledarskap

Det finns ingen uttalad policy gällande företagets chefskap/ledarskap, ”cheferna som

vi har är ju individer på olika sätt” och påpekar återigen att han anser att det inte

finns några stängda dörrar inom organisationen. Intervjupersonen anser att

blandningen av olika ledarskapsstilarna inom ledningsgruppen gynnar företaget då de

olika ledarstilarna kompletterar varandra. På frågan om det delegeras mycket inom

organisationen svarar intervjupersonen att ”man är ganska duktig på att delegera”,

speciellt inom produktionssidan.

5.4.6 Information och medinflytande

Mail är den kommunikationskanal som intervjupersonen använder sig mest av, men

nämner även samtal som ett sätt att informera. Ledningen kommunicerar neråt i

organisationen via stormöten (sker kvartalsvis). Intervjupersonen anser att

informationskanalerna fungerar bra, speciellt mail som han anser fungerar ”jätte bra”
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då detta i efterhand kan kontrolleras utifall det brister i kommunikationen.

Organisationens medarbetare har olika möjligheter till att påverka de beslut som tas,

vilket beror på vilken avdelning denne tillhör. Intervjupersonen berättar vidare att

han personligen har veckomöten tillsammans med teamledarna på produktionen.

Syftet med dessa möten är bl.a. att medarbetarnas synpunkter ska kunna framföras.

Där ges även möjligheter att påtala ev. brister.

5.4.7 Motivation och belöningssystem

Tidigare fanns ett bonussystem (motivationsfaktor) på verkstaden, men det är i

dagsläget borttaget. ”Man håller på att diskutera tror jag att införa någon modifierad

form”, men mest använder sig IMO AB av kommunikation för att motivera

medarbetarna. Intervjupersonens personliga åsikt är att motivationen skulle kunna

förbättras på flertal sätt. Avancemang inom organisationen leder till ökad motivation

”detta är jag alldeles övertygad om”. Intervjupersonen anser sig vara nöjd med sin

nuvarande arbetsmotivation och har genom åren lyckats skapa sig en helhetsbild av

företaget, då han arbetat med diverse arbetsuppgifter.
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5.5 Intervju med Björn Samuelsson 2005-05-13

Intervjupersonen började arbeta på IMO AB år 2001 och har sedan dess arbetat som

marknadschef. Intervjun ägde rum på dennes kontor och varade i cirka 60 minuter.

5.5.1 Personalpolitik

Intervjupersonen anser att det existerar en påfallande brist gällande

personalpolitiken, ”det finns ingen uttalad personalpolitik”. Vidare berättar han att

de från marknadssidan har försökt strukturera upp PU-samtal och ta fram en

kompetens- och behovsmatriss, ”vad behöver jag, vad har jag för uppgifter, vilken

kompetens har jag, vad har jag behov av och hur matchas det dvs. vilken utbildning

krävs”? Intervjupersonen anser att det redan borde ha existerat en sådan när han blev

anställd. PU-samtalen utförs i dagsläget men följs ej upp.

Intervjupersonen anser att företagets tänkande är att de anställer medarbetare som

redan är kompetenta för utförandet av sina arbetsuppgifter och därav behöver

företaget ej belastas med denna kostnad, ”man köper färdiga produkter, så att säga”.

Problematiken med detta är att medarbetarna förväntas kunna utföra arbetsuppgifter

som ex: informationshantering via datorer, trots att ingen utbildning getts. Vidare

anser intervjupersonen att behoven ser olika ut på avdelningarna och att de hanteras

på olika sätt. Organisationsstrukturen anser intervjupersonen har varit decentraliserad

fram tills den nya VD:n tillsattes för ca två månader sedan.

Intervjupersonen ansåg inte att det fanns en uttalad affärsidé som kunde förmedlas

till kunderna, därav utformade markandsavdelning själva en affärsidé som de ansåg

att de kunde kommunicera utåt. Denna affärsidé finns i dagsläget inlagd i

ledningsgruppens strategidokument för allmän beskådning, dock anser

intervjupersonen att långt ifrån alla är införstådda med den. Påpekar dessutom vikten

av att skilja mellan företagets affärsidé och vision. Poängterar vidare att alla på

markandsavdelningen har sett affärsidéen samt diskuterat den. Trots detta tror inte

intervjupersonen att alla hans medarbetare på marknadsavdelningen kan återge

affärsidén och anser att detta ex: beror på intresse. ”På andra avdelningar tror jag att

det ser mycket sämre ut, där tror jag inte att de har koll på den överhuvudtaget.”
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5.5.2 Kompetensutveckling

Intervjupersonens introduktionsperiod var inte strukturerad. I dagsläget tillämpar

marknadsavdelningen en introduktionsperiod som de själva formulerat, den går bl.a.

ut på att ”vi namnger ett antal funktioner och personer som vederbörande själv ska

boka möten med och träffa”. Tidigare genomfördes en strukturerad introduktion av

marknadsanställda där de fick prya på verkstaden och viceversa ”men det kom ingen”

från produktionen. Vidare existerar det inget mentorskap och vid klagomål ska

medarbetarna vända sig till sin närmaste chef. Intervjupersonen anser att ”personal

bör vara mycket mer insatta i de frågor vi berör, personalavdelning är i bästa fall

inblandad i intervjuer av sökanden”. Gällande frågan kring kompetensutveckling

svarar intervjupersonen, ”det pågår och har pågått under flera år en diskussion kring

vem är det som ska betala för kompetensen, ska det ligga på avdelningen eller har

personal pengar till detta”? I dagsläget bekostar avdelningarna själva externa kurser,

intervjupersonen anser dock att det borde finnas en gemensam policy för hur

medarbetarnas utbildningsbehov borde prioriteras.

Angående jämställdheten på företaget påpekar intervjupersonen att ”det är ojämlikt

om man tittar på vilka uppgifter kvinnor och män har, män är chefer och säljare

utom i ett fall, kvinnor är underställda orderhanterare”. En av anledningarna till

detta anser intervjupersonen ”tyvärr” vara att ”det är väldigt få tjejer som söker

tekniska säljarjobb och det är de tekniska säljarna som blir gruppchefer och sedan

så söker tjejerna orderhanteringsjobb och då har du 10 000 skillnader i lön direkt”.

Vidare anser intervjupersonen att dessa skillnader beror på att männen är mer

välutbildade med minst en fyraårig teknisk gymnasialutbildning till en

högskoleingenjörsutbildning medan kvinnorna har minimalt en grundskoleutbildning

och maximalt en gymnasialutbildning.

5.5.3 Personalrörlighet

”I de flesta fall när man rekryterar så rekryterar man därför att det är någon som

slutar”, detta sker internt på avdelningen. USA måste först och främst godkänna

rekryteringen, men detta har dock inte varit något problem för IMO AB de senare

åren då företaget växt. En rekrytering inom marknadssidan går till genom att

intervjupersonen tillsammans med sina tre gruppchefer kommer överens om vilken
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profil som sökes och utformar därefter en annons via Jobline. Vid genomförandet av

intervjuerna sitter personalansvarige och ställer ”de mjuka frågorna” medan de andra

talar mer om verksamheten. Vid det senaste rekryteringstillfället gällande en

säljartjänst använde sig marknadsavdelningen av en extern rekryteringsfirma (vilket

är sällan förekommande), detta gjordes för att få fram en korrekt profil som

matchade företaget. Det som värdesätts mest är erfarenhet inom verkstadsindustrin

men detta beror självfallet på vilken tjänst som utlyses. En anledning till att en

person vill börja på företaget kan t.ex. ”vara korta beslutsvägar, det man gör märks

och syns man får direkt återkoppling på det som man gör och det går ganska

snabbt”, vidare nämner intervjupersonen att organisationen arbetar för ständiga

förbättringar. Ytterliggare anledningar till varför en person vill arbeta på IMO AB

kan vara att företaget är litet, har en bra vinstmarginal och är internationellt då

flertalet kunder finns etablerade utomlands.

En befordran sker avdelningsvis, detta kan ske p.g.a. att någon slutar eller att en

omorganisation sker. Det finns ingen direkt uttalad policy för personalavveckling

men intervjupersonen påpekar att ”man ska effektivisera verksamheten med tio

procent i runda svängar om året, så det innebär att om inte man växer, så får man

kicka folk”. Intervjupersonen anser vidare att om avdelningen får mer resurser till

försäljning och marknadsföring så kommer företaget att växa. Företagets vilja står

oftast i kontrast mot fackförbundens vilja gällande personalavvecklingen. Företaget

försöker behålla de medarbetare som är mest lönsamma medan fackföreningarna står

på personalens sida och oftast tillämpar sist in först ut.

5.5.4 Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor som intervjupersonen anser vara av stor vikt är ergonomi i form av

höj och sänkbara skrivbord, dataskärmar m.m. Intervjupersonen påpekar vidare att

det finns en total investeringsbudget för hela företaget som ej får överskridas. Vid

klagomål gällande arbetsmiljön ska medarbetaren i första hand vända sig till sin

närmaste chef, men det finns även en skyddskommitté som går runt och gör ronder

och på ett mer strukturerat sätt har synpunkter på arbetsmiljön. Det som borde

förbättras på marknadsavdelningen är att det borde byggas fler kontor på våningen då
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avdelningen växt de senaste åren. En satsning på kontorsmöbler borde även ske i

form av nya skrivbord, dataskärmar osv.

Enligt frågan hur företaget ställer sig till att arbetsgivaren ska betala en vis del av

sjukpenningen svarar intervjupersonen att IMO AB har ganska många som är

långtidssjukskrivna. Intervjupersonen anser att ”det är konstigt att företaget ska ha

ansvar för att betala kostnader i samband med framförallt olyckor som inte är

relaterade till företagets verksamhet. Jag tycker tillexempel inte att det är helt okej

att företaget ska betala om mina medarbetare är ute och cyklar omkull”. Vidare

nämner intervjupersonen ”det är okej att man bär kostnaderna som är relaterade till

det som företaget förorsakat, men att man ska vara förälder till sina medarbetare

känns som att man har gått några steg för långt, det borde samhället i så fall ta eller

ens privata försäkring”. Poängterar dock att detta är hans personliga åsikt.

5.5.5 Arbetsledning och ledarskap

Det existerar enligt intervjupersonen en mix av ledare och det finns inga uttalade

riktlinjer för hur dessa ska vara. Han anser vidare att det delegeras mycket inom

företaget, men påpekar även att detta skiljer sig avdelningsvis. På

markandsavdelningen hade alla tidigare liknande tjänster med samma ansvar, men i

dagsläget har medarbetarna olika roller då en skillnad görs mellan

affärsutvecklare/gruppchef och säljare. Dock uppmuntras personliga initiativ från

alla medarbetare.

5.5.6 Information och medinflytande

De kommunikationskanaler som används mest inom marknadsavdelningen är

framför allt mail, vilket intervjupersonen anser fungera tillfredställande. ”Produktion

tycker att man måste träffas och det skapar en enorm spänning och de tycker att man

kan komma överens om saker när man träffas verbalt och så räcker det, vi tycker att

man måste skriva, dokumentera”, anledningen till detta är enligt honom att

felsökningar lättare kan spåras. Vidare nämns att det även sker diverse möten där

medarbetarna informeras. Intervjupersonen hoppas att medarbetarna känner att de är

delaktiga i beslut, men tror dock att de flesta känner att han personligen vinner i en
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diskussion. Han försöker skapa team grupper för att öka kreativitet hos medarbetarna

och inte bara hos gruppcheferna. Björn Samuelsson känner sig vidare delaktig i den

information som flödar inom företaget, men nämner att han tror att det beror på

vilken befattning medarbetaren besitter samt intresse.

5.5.7 Motivation och belöningssystem

Alla medarbetare inom avdelningen borde få ta del av bonussystemet då det sticker i

ögonen på dem som ej kan uppnå bonusen. Föregående år utföll bonusen endast om

det genererades en vinst över budget samt om medarbetaren nådde sina personliga

mål. Vidare påpekar han att han själv har lättare för att ge negativ kritik än positiv

kritik ”tyvärr”. Kompetensutveckling anser intervjupersonen vara den viktigaste

motivationsfaktorn. Andra motivations höjande faktorer såsom aktiviteter, events,

middagar är också av stor betydelse samt möjligheten till att få vara med och

påverka. Vidare anser intervjupersonen att det är viktigt att målen kan uppnås av

medarbetarna, då detta i sin tur leder till en tillfredställande hos denne. Befordran

anser intervjupersonen ökar motivationen ”absolut” , dock påpekar han

problematiken gällande att IMO AB är ett litet företag och att alla inte kan nå

toppositioner. Intervjupersonen skulle motiveras om han fick vara med och

genomföra förändringar till det bättre, att få riktlinjer men ändå själv vara med och

fatta egna beslut dvs. frihet under ansvar samt en löneökning.
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5.6 Intervju med Leif Fagerlund 2005-05-16

Intervjupersonen började arbeta på IMO AB år 1995 och arbetar i dagsläget som

slipare och är även skyddsombud på verkstaden samt före detta representant för

Metall. Intervjun ägde rum i ett ”lånekontor” och varade i cirka 45 minuter.

5.6.1 Personalpolitik

Personalpolitiken är enligt intervjupersonen endast intressant när personen själv kan

vara med och påverka samt förbättra för sin egen vinnings skull. Intervjupersonen

påpekar vidare att det inte finns några pengar att tillgå vid behov av förbättringar

”det finns inga förslagspengar”. Intervjupersonen anser inte att personalpolitiken

intentioner följs, ex: gällande lönesättningen. ”Lönesystemet ska vara välgrundade

och välmotiverade, de ska vara rättvist satta i förhållande till kompetensen”, vilket

han inte anser att lönerna är. Det som IMO AB fokuserar mest på är enligt

intervjupersonen att produkterna ska vara klara i tid och att målen inom

organisationen ska uppnås samt strävan efter ständiga förbättringar. Intervjupersonen

anser att det inte existerar någon speciell organisationsstruktur och påpekar att ”man

vet egentligen inte vem som bestämmer”, ”man fördelar bara ut ansvar”. Vidare

anser intervjupersonen att det inte existerar några klara riktlinjer gällande

beslutstagande, utan medarbetaren blir ofta hänvisad till att uppsöka någon annan vid

eventuella frågor. Gällande affärsidéen anser intervjupersonen att ”de flesta är väl

införstådda med att dem säljer pumpar och att man säljer till handelsfartyg och

oljetankers”.

5.6.2 Kompetensutveckling

Intervjupersonen erhöll inte någon introduktionsperiod på företaget, men anser att en

introduktion borde ingå. I dagsläget går en nyanställd bredvid en erfaren medarbetare

som kan arbetsuppgifterna på verkstaden. Det finns inget fadderskap, men

”teamledaren ska vara som en slags mentor”. Intervjupersonen anser att det finns

möjligheter till kompetensutveckling men att dessa inte är tillfredställande, då

kompetensutvecklingen oftast leder till att medarbetaren har ganska bra kunskaper

om det mesta, men ingen expertkunskap. Jämställdheten gällande arbetsuppgifterna

är snedfördelad då endast en kvinna arbetar på verkstaden.
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5.6.3 Personalrörlighet

Rekryteringsprocessen går till genom att en del tjänster annonseras ut, speciellt högre

befattningar, men andra kan gå ryktesvägen. Företaget anlitar även inhyrd personal

och kan på det viset frångå de reglar som gäller vid visstidsanställning. Det vill säga

företaget kan ta in en ny person om de ej är nöjda med den nuvarande. De som IMO

AB fokuserar mest på vid rekryteringen är erfarenhet. Intervjupersonen anser att

personer söker sig till företaget på grund av försörjningsskäl. De som får en

befordran är de medarbetare som har lätt att tala för sig, engagerar sig osv. Policy för

personalavvecklingen är sist in, först ut.

5.6.4 Arbetsmiljö

Intervjupersonen anser att bullernivån är en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna

gällande verkstaden. Vid klagomål gällande arbetsmiljön ska medarbetaren i första

hand vända sig till sin förman eller närmaste chef. ”Detta har dock missuppfattats på

det här stället, man tror att skyddsombudet ska fixa det”, intervjupersonen påpekar

vidare att medarbetaren endast ska vända sig till skyddsombudet då närmaste chef

inte lyssnar på klagomål gällande arbetsmiljön. Arbetsmiljön i stort skulle behöva

förbättras bland annat gällande inköp av modernare maskiner samt en rotering kring

de olika arbetsuppgifterna inom verkstaden. Han är dock medveten om att

medarbetarna inte vill rotera, en av anledningarna till detta tror intervjupersonen kan

vara att de i nuläget känner sig trygga i sin yrkesroll. Intervjupersonen anser att det

märks på verkstadssidan att reglerna kring sjukersättningskostnaderna är omgjorda.

”De som tidigare har varit långtidssjukskrivna har fått sparken”, detta anser

intervjupersonen direkt kan kopplas till införandet av de nya reglerna.

Intervjupersonen påpekar dock att de långtidssjukskrivna innan avskedningen fått

möjlighet till rehabilitering samt till att utföra andra arbetsuppgifter.

5.6.5 Arbetsledning och ledarskap

Intervjupersonen anser inte att det finns något uttalat ledarskap men påpekar att de

styrs från USA, vilket även märks då amerikanerna en gång i månaden besöker

företaget. Leif Fagerlund anser att medarbetarna på verkstaden har möjlighet att göra

sin röst hörd vid ”morgonbönen”, dvs. teamledarna håller ett morgonmöte varje dag
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på ca 15-20 minuter. Det är teamledarna som delegerar ut arbetsuppgifterna, genom

att t.ex. klargöra hur många pumpar som ska tillverkas under veckan osv.

5.6.6 Information och medinflytande

Kommunikationskanaler som används mest är mail och team möten. Alla har tillgång

till mail och därav kan medarbetarna ta del av informationen. Intervjupersonen anser

att kommunikationskanalerna ”fungerar bra” och att teamledarens uppgift är att

kolla av mailen för att sedan informera medarbetarna på möten. Leif Fagerlund anser

att medarbetaren har möjlighet till att påverka via ”morgonbönen”, då ges tillfälle att

uttrycka sig. Informationsdelaktigheten anser intervjupersonen beror på ens tjänst

och vilken kunskap medarbetarna har. Nämner vidare att han får ta del av

informationen samt att ”om intresse finns så får man ta del av allting”.

5.6.7 Motivation och belöningssystem

De motivationsfaktorer som finns kvar på verkstadssidan är enligt intervjupersonen

att medarbetarna får övertidersättning på kvällar och helger. Tidigare fanns ett

bonussystem, men intervjupersonen ansåg inte att detta var bra utformat. Påpekar

vidare att direktiven att ta bort bonussystemet kommer från USA, då de vill uppnå ett

enhetligt system över hela världen. Vad intervjupersonen anser skulle höja

medarbetarnas motivation är högre lön. Vidare nämner han att IMO AB skulle kunna

höja medarbetarnas motivation vid införandet av en prestationsbaserad lön, dvs.

desto mer pumpar medarbetarna producerar i veckan desto högre lön erhåller de. ”Nu

är det ju tider som är själva drivandet”, med detta menar intervjupersonen att ju mer

timmar medarbetarna redovisar desto högre lön får de. Vidare nämner

intervjupersonen att det mest ideala vore om företaget delade med sig av vinsten till

medarbetarna. På frågan angående om avancemang inom organisationen skulle leda

till ökad motivation svarar intervjupersonen att han tror att det är lönen som

motiverar de anställda och inte vilken befattning denne har. Detta eftersom

medarbetarna inte har samma möjligheter till att avancera inom företaget. Vad som

skulle motivera intervjupersonen personligen är en kortare arbetsdag såsom ex: sex

timmar arbetstid.
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5.7 Intervju med Lena Fredriksson- Postelius 2005-05-20

Intervjupersonen har arbetat på IMO AB som Personalchef sedan år 2002 och sköter

även lönearbetet inom företaget. Intervjun ägde rum på dennes kontor och varade i

cirka 60 minuter.

5.7.1 Personalpolitik

Intervjupersonen påpekar att ”eftersom organisationen är platt så tar var och en chef

hand om sin egen personal” och berättar att hennes roll är att ”serva dem”. Med

detta menar intervjupersonen att det är chefen som ska föra en god personalpolitik

men påpekar att hon ska finns där som en stöttepelare för cheferna. Vidare berättar

hon att det finns riktlinjer nedskrivna för hur personalpolitiken ska bedrivas och detta

dokumentsystem kallas för Centuri. Personalpolitik anser intervjupersonen ”vara en

färskvara, det betyder att man ständigt ska uppdatera sig och sina medarbetare och

att den ska komma rakt stigande ned från ledningsgruppen ner till minsta lilla

medarbetare på företaget”. Vidare anser Lena Fredriksson- Postelius att

personalpolitiken borde ses över minst en gång om året.

Vid PU-samtalen framförs medarbetarnas synpunkter. Vidare påpekar

intervjupersonen att företag idag är i ständig förändring ”ibland till det negativa och

ibland till det positiva”. Intervjupersonen påtalar att livsfattande beslut eller medel

för större investeringar måste gå via USA, dvs. de måste godkänna förslagen.

Företaget har dock en egen budget med egna medel som de själva får förvalta över. I

dagsläget håller IMO AB på att se över personalpolicyn och en omstrukturering är på

gång, dock vill intervjupersonen inte gå in på detaljer gällande hur detta kommer att

ske bl.a. på grund av att det inte är fastställt.

Organisationsstrukturen anser intervjupersonen är platt och decentraliserad. När

begreppet affärsidé dyker upp så talar intervjupersonen om vikten av att även en

personalidé existerar. Intervjupersonen påvisar värdet av IMO AB loggan som är en

viktig del av affärsidén globalt sett. Loggan står för kvalité och ska förmedla

budskapet ”vi har det som krävs plus lite till”. Intervjupersonen anser att hon kan

återge affärsidén i stora drag, vidare tror hon att medarbetarna är införstådda i själva

känslan av att vara medarbetare på IMO AB och berättar även att det existerar en



49

”stolthet” i loggan. Intervjupersonen anser dock att det kan vara svårt för en del av

medarbetarna på verkstaden att vara införstådda i affärsidén då ca: 80 % av dem har

invandrarbakgrund och därav sämre kunskaper i språket. Utformningen av

personalpolitiken anser intervjupersonen härstamma från en tidigare VD från den

tiden då företaget var centraliserat, den beror även på att det tillsatts olika VD:n som

velat genomföra förändringar. Intervjupersonen poängterar att amerikanerna har styrt

upp dokumenten gällande PU-samtalen, men påpekar även att utformningen av

personalpolitiken har att göra med de förändringar som politikerna ställt på

arbetsgivaren de senaste åren.

5.7.2 Kompetensutveckling

Introduktion inom företaget går till på så sätt att intervjupersonen påtalar för chefen

att det är dags att sätta ihop en introduktion. Vid en nyanställning får varje nyanställd

en introduktionsplan över arbetsuppgifterna, vilka medarbetare den nyanställde ska

kontakta samt de datum då introduktionen ska genomföras osv. Det är sedan upp till

den nyanställde att själv ta kontakt med dessa. Introduktion innebär även att

medarbetaren praktiserar på verkstaden under ex: en dag då denne monterar en

pump. Hon kallar detta ”lära känna ditt företag”. Intervjupersonen påtalar dock att

hon själv inte fick någon introduktion vid hennes nyanställning, en av anledningarna

till detta anser hon vara att tjänsten inte var strukturerad. Intervjupersonens uppgift

var vid anställningen bl.a. att genomföra ett förändringsarbete.

Mentorskap eller fadderskap ”är inte direkt uttalat, chefen tar hand om den

nyanställde”. Vidare anser Lena Fredriksson- Postelius att det kan variera på de olika

avdelningarna. Intervjupersonen upplever att det finns ett mentorskap på verkstaden

då de alltid frågar och rådgör med varandra bl.a. gällande hur de ska hålla ihop

teamet osv. I dagsläget fokuseras IMO AB mest på kompetensutvecklingen och det

anordnas både interna och externa kurser. Intervjupersonen anser att avsaknaden av

både ”teknisk utbildning och praktisk erfarenhet” är det som gör att kvinnor inte

anställs till vissa positioner inom IMO AB. I annonsernas utformning påpekas dock

att företaget ”ser gärna kvinnliga sökanden”.
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5.7.3 Personalrörlighet

Innan rekryteringsprocessen tar fart genomförs en behovsanalys, sedan skrivs en

profil gällande vad företaget söker. Annonserna annonseras sedan via Monster (fd

Jobline), arbetsförmedlingen, intern annonsering, hemsidan, nätverk osv. Först görs

en gallring och sedan kallas resterande till intervju, minimum är två sökande dvs.

”om det inte är någon som är direkt handplockad”. Vidare påtalar intervjupersonen

att det sker ytterligare en diskussion om de sökande efter det att referenserna tagits.

Innan tjänsten tillsätts måste personen i fråga genomgå en hälsoundersökning vilket

framgår av avtalet och gäller vid tillsättning av tjänstemän. Vid rekryteringen har

avdelningarna inte samma fokus dvs. värdesätter olika saker. En nyanställd erbjuds

företagets förmåner i form av lunchkuponger, friskvård, personalfetser, flextider osv.

En befordran inträffar enligt intervjupersonen då en organisationsförändring sker,

vilket sköts internt inom avdelningen. Personalavvecklingspolicy existerar inte enligt

intervjupersonen ”finns ingen”, och nämner vidare att turordningen kan förhandlas

bort men påpekar att lagar och regler följs.

5.7.4 Arbetsmiljö

Intervjupersonen eftersträvar ”en god arbetsmiljö överhuvudtaget” och diskuterar

med arbetsmiljökommittén medarbetarnas arbetsuppgifter, stress, ergonomi,

psykosocial arbetsmiljö m.m. Arbetsmiljökommittén representeras av Lena

Fredriksson- Postelius, fackliga representanter, en person från ledningsgruppen,

skyddsombudet, en skyddsingenjör samt en sjuksköterska. Skillnaderna är att det på

verkstadssidan sker flest skador och därför är det av stor vikt att dessa använder de

skydd som finns såsom skyddsglasögon, skyddshandskar etc. Vid klagomål gällande

arbetsmiljön ska medarbetarna vända sig till skyddsombudet, vidare nämner

intervjupersonen att klagomålets storlek påverkar om det ska framförs till chefen

eller till skyddsombudet. Arbetsmiljön anser intervjupersonen fungerar ”mycket bra”

och den ses ständigt över.

På frågan gällande att arbetsgivaren ska betala 15 % av sjukpenningen till

heltidssjukskrivna anser intervjupersonen att ”jag hittar kryphål där det kan uppstå

fusk”. Anledningen till att intervjupersonen inte ”godtar” denna lag är att den inte
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särskiljer medarbetarna åkommor, dvs. allt från benfrakturer till dödssjukdomar. Hon

är dock införstådd med att företaget borde vara med och medfinansiera ”för att få

ner ohälsotalen”. Intervjupersonen påpekar återigen att företaget är helt införstådd

med begreppet medfinansiering men anser att ”man kan inte hålla på att rehabilitera

en dödssjuk”.

5.7.5 Arbetsledning och ledarskap

Intervjupersonen anser att cheferna och ledarna är individualister, men påtalar dock

att det finns brister i form av ledarskapsutbildningar. På verkstaden råder

teambildning men teamledaren styr bland annat genom att tala om vad respektive

medarbetare ska göra. På tjänstemannasidan ska medarbetarna vara införstådda med

sina arbetsuppgifter. Lena Fredriksson- Postelius påtalar vidare att hon upplever att

det finns kulturskillnader mellan hur en svensk chef agerar respektive hur en

amerikansk chef agerar. Detta beror enligt intervjupersonen bl.a. på hur varje lands

lagstiftning är formulerad.

5.7.6 Information och medinflytande

Intervjupersonen anser att det används alldeles för mycket mail inom företaget.

Poängterar vidare att med ”mailkommunikationen så tappar vi nyanser” vilket leder

till att det blir opersonligt. Påtalar även att sekretesshandlingar kan komma på

villovägar via mail och anser att det är bättre att söka upp personerna bl.a. för att

undvika missförstånd. Medarbetarna inom IMO AB är bra på att framföra synpunkter

och åsikter vilket intervjupersonen anser tillvaratas. Intervjupersonen anser att hon

”nästintill” får ta del av all information som sker inom organisationen.

5.7.7 Motivation och belöningssystem

Inget belöningssystem finns inom organisationen som utmynnar i bonus, däremot har

ledningsgruppen ett bonussystem, men detta är utformat efter andra grunder. IMO

AB motiverar sina medarbetare bl.a. genom att satsa på arbetsmiljö, ge medarbetare

möjligheten att påverka sin egen arbetssituation samt utbildning. Intervjupersonen

anser att det finns ett behov av att höja motivationen hos medarbetarna, men påpekar
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att detta ligger på avdelningscheferna. Vidare anser intervjupersonen att en befordran

endast leder till ökad motivation om medarbetaren själv vill bli befordrad. Lena

Fredriksson- Postelius anser själv att hon skulle motiveras av att ex: endast få arbeta

med personalfrågor i ett halvår, då löneadministrationen i dagsläget upptar tid som

skulle kunna läggas på personalfrågor.

5.8 Sammanfattande synpunkter

I avsnittet sammanställs intervjupersonernas likartade svar, vilket gjorts för att

undvika upprepningar vid sammanställningen av intervjuerna. Vidare redovisas

olikheterna i analysdelen.

Affärsidén uppfattas olika av intervjupersonerna, men de är dock någorlunda

samstämmiga gällande att endast ett fåtal av medarbetarna helt kan återge affärsidén.

Anledningen till att medarbetarna inte helt kan återge affärsidén är att den är

formulerad på engelska och att det inte existerar någon klargjord eller lättillgänglig

affärsidé. Personalchefen påpekar bland annat vikten av att ha en personalidé och

poängterar. Vidare IMO AB loggans värde som en del av affärsidén.

Anledningar till personalpolitikens utformning har att göra med olika VD:s inverkan

samt politikernas inverkan på arbetsgivaren.

Det råder i dagsläget en osäkerhet kring om det existerar något mentorskap eller

fadderskap inom företaget, dock påtalar kvalitetschefen att det finns ett nedskrivet

dokument sedan ett år tillbaka. Det som värdesätts mest vid en rekrytering skiljer sig

avdelningsvis, men några exempel är erfarenhet, utbildning och social kompetens.

En nyanställd erbjuds företagets förmåner bland annat i form av friskvård,

personalfester samt flextider. Flertalet av intervjupersonerna anser att en befordran

sker vid omstruktureringar inom IMO AB, eller när ett behov upptäckts. Ett annat

befordringssätt är att medarbetaren uppmärksammas av chefen och erbjuds en högre

position, vidare menar skyddsombudet att den som har talets gåva lättare blir

befordrad.
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Gällande friskvården får varje medarbetare fritt välja bland ett utbud av aktiviteter i

form av innebandy, tennis, massage eller ett bidrag på 1500 kronor till sponsring av

träningskort. Pingisbord finns även att tillgå ute i verkstaden. Både sponsring av

träningskort och massage kan sökas av samme medarbetare. Det finns även tillgång

till specialister såsom psykologer. Dessa initiativ ska dock komma från medarbetaren

själv. Det finns inget friskvårdsprogram utöver detta. Hälsoundersökningar sker

vartannat år för den enskilde individen, tidigare fanns även företagshälsovården Feel

Good men det avtalet togs bort då det blev för stora kostnader för företaget. I dag

rekommenderas istället medarbetarna att uppsöka sin vårdcentral och sjukvård

betalas upp till högkostnadskortet.

De möjligheter som i dagsläget finns till kompetensutveckling är de som framgår av

det årliga PU-samtalet. Där ges en bedömning över hur väl arbetsuppgifterna utförs

och vid eventuella behov ges förslag på hur arbetsuppgifter kan förbättras.

Medarbetaren kan även på egen hand ta reda på vad det finns för kurser att tillgå som

breddar dennes kompetens inom arbetsområdet. Dessa kan exempelvis vara interna

utbildningar i form av Excel kurser eller kurser i engelska. Företaget försöker matcha

sina krav gentemot medarbetarens krav gällande kunskaper och utbildningar. PU-

samtalet uppmärksammar medarbetarens starka respektive svaga sidor, medarbetaren

får även själv komma med egna synpunkter. PU-samtalen ska ligga till grund för

nästa års samtal, då en uppföljning sker av föregående år.
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6. Analys
Vi definierar personalpolitiken enligt Granbergs definition, vilket innebär att

begreppen kompetensutveckling, personalrörlighet, arbetsmiljö, arbetsledning och

ledarskap, information och medinflytande samt motivation och belöningssystem alla

utgör delmoment inom personalpolitiken. Vidare jämför vi i detta kapitel empirin

mot teorin.

6.1 Personalpolitik

Samtliga intervjupersonerna verkar överens om att det finns ett nedskrivet dokument

gällande personalpolitiken. Den inkluderar bland annat befattningsbeskrivningar,

medarbetarnas rättigheter respektive skyldigheter och benämns Centuri. Detta kan

kopplas till Granbergs resonemang gällande att personalpolitiken ska hjälpa till och

förklara hur saker och ting går till på arbetsplatsen. Dock anser somliga att den borde

ses över, då den är svåråtkomlig samt bristande. Vilket kan bero på att

personalpolitiken i dagsläget är under omstrukturering samt att det inte finns några

klara riktlinjer gällande personalpolitiken. Granbergs definition ”personalpolitik

består av mer beständiga riktlinjer för hur organisationen har för avsikt att handla i

personalfrågor” kan ej relateras till IMO AB bland annat på grund av de

omstruktureringar som sker och har skett. Centuri kan ej efterlevas då den inte är

uppdaterad vilket leder till en stor osäkerhet gällande om dokumentet kan anses

tillräckligt tillfredställande. Utformningen av personalpolitiken inom IMO AB

överensstämmer med andra ord inte i sin helhet med vad Granberg anser.

Gällande organisationsstrukturen råder skilda meningar, en del anser att den blivit

mer centraliserad med åren, medan andra anser att den blivit mer decentraliserad.

Vidare anser skyddsombudet att det inte finns några klara riktlinjer gällande vem

som är den slutgiltiga beslutsfattaren. Detta är ytterliggare en orsak till att

personalpolitiken borde ses över, då chefer enligt Granberg ska kunna hantera

personalfrågor. Med detta menas att det bland annat borde finnas klara riktlinjer

gällande vem medarbetaren ska vända sig till vid oklarheter. En anledning till denna

ovishet kan förklaras med hjälp av den drivna decentraliseringen.
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6.2 Kompetensutveckling

I Centuri finns en manual gällande hur introduktionen på arbetsplatsen ska gå till.

Flertalet av intervjupersonerna anser att den nyanställde i dagsläget får en

introduktion i form av att denna får gå bredvid en erfaren medarbetare samt besöka

de andra avdelningarna inom IMO AB. Dock fick flertalet av intervjupersonerna inte

själva någon introduktion vid sin anställning. I teorin poängteras vikten av en

introduktion för att medarbetaren ska trivas och känna sig motiverade, detta

resonemang kan inte relateras till företaget då flertalet av intervjupersonerna inte

erhöll någon introduktion men ändå arbetar kvar och verkar trivas.

De möjligheter som finns till kompetensutveckling är att det både finns interna och

externa kurser att tillgå, dessa diskuteras under PU-samtalen. IT-chefen anser att

företaget inte tar tillvara på den kunskap som finns inom företaget vilket han anser

hämmar kompetensutvecklingen. Vidare anser skyddsombudet att

kompetensutvecklingen inte är tillfredställande, medan produktionschefen anser att

den är under uppbyggnad. Att kompetensutvecklingen inte fungerar tillfredställande

anses enligt teorin minska inspirationen hos medarbetarna, då dessa inte känner att de

vidareutvecklas inom sitt arbetsområde. Detta resonemang överensstämmer med vad

intervjupersonerna anser då de påpekar att det skulle uppskattas om mer satsades på

kompetensutveckling. De påtalar även att det skulle öka deras inspiration till att

vidareutvecklas.

Möjligheten till vidareutveckling både inom kontorssidan och verkstadssidan är dock

begränsad, då resurser oftast saknas. Vidare anser Granberg att en satsning på

kompetens är av stor betydelse för medarbetarnas trivsel. Vilket kan relateras till

Hertzbergs tvåfaktorsteori, då denna teori betonar vikten av motivationsfaktorer. En

motivationsfaktor är exempelvis att medarbetaren känner sig uppskattad och

nödvändig inom organisationen, vilket i sin tur skapar trivsel på arbetsplatsen. Detta

bekräftas även av intervjupersonerna då dessa ansåg att positiv feedback leder till

ökad motivation och trivsel.

Intervjupersonerna är rörande överens om att det borde arbeta fler kvinnor inom

organisationen. I dagsläget finns endast en kvinnlig medarbetare på verkstaden, dock
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är det mer jämt fördelat mellan könen på tjänstemannasidan. Enligt Granberg är

grunden till en trivsam arbetsmiljö att det råder jämställdhet på arbetsplatsen bland

annat gällande fördelningen mellan könen. Vilket överensstämmer till viss del med

vad intervjupersonerna sagt då de gärna ser fler kvinnliga sökanden. Dock är det

svårt att attrahera kvinnliga arbetssökande då dessa oftast inte har den tekniska

kunskap som krävs. Vidare påpekar markandschefen att det är väldigt ojämnlikt

gällande lönesättning samt arbetsbefattningarna. Vilket han anser beror på att

männen i större fråga än kvinnorna har högre utbildning.

Granbergs betonar att en introduktion är nödvändig för de anställdas trivsel och

motivation vilket inte kan relateras till medarbetarna inom företaget då flertalet inte

erhöll någon introduktion. Vidare instämmer intervjupersonerna med Granbergs och

Hertzbergs resonemang gällande att inspirationen minskar bland medarbetarna då det

inte satsas på kompetensutveckling samt att positiv feedback ökar motivationen.

Intervjupersonerna ser gärna fler kvinnliga sökande men påpekar att

tillverkningsindustrin inte lockar dessa. Det finns en markant skillnad mellan

könsfördelningen på kontor respektive verkstadssidan, då det endast finns en

kvinnlig anställd inom verkstaden.

6.3 Personalrörlighet

Tjänster utlyses både internt och externt innan de tillsätts och det finns nedskrivna

regler på hur detta ska gå till. Anledningar till personalrörlighet kan exempelvis vara

pensionsålder, befordran eller uppsägning. Dock poängterar skyddsombudet att en

del tjänster tillsätts ”ryktesvägen”, men påpekar att detta oftast inte gäller de högre

befattningarna. Annonsering sker via Monster (före detta Jobline),

arbetsförmedlingen, hemsidan samt nätverk. Vidare nämner produktionschefen och

marknadschefen att företaget vid nyanställning först måste få ett godkännande från

USA (det vill säga att de får utöka/tillsätta tjänsten) innan de utlyser tjänsten. När ett

godkännande getts är det upp till IMO AB att sköta rekryteringsprocessen. Först görs

en gallring av de sökande och de utvalda kallas till intervju. Ytterligare en gallring

sker när referenserna har tagits, det vill säga om personen inte är handplockad. Den

nyanställde måste innan anställningsavtalet avklarats genomgå en

hälsoundersökning. Granberg anser att rekryteringen är det som kräver mest resurser
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inom företaget då det innefattar allt från att skriva ner en kravspecifikation angående

tjänsten till att tillsist informera övriga sökanden att tjänsten blivit tillsatt. Vilket

personalchefen även bekräftar då företaget satsar stora resurser på att finna lämplig

personal.

Policyn för personalavvecklingen inom företaget är enligt flertalet intervjupersoner

sist in, först ut. Det vill säga lagen om anställningsskydd (LAS) efterlevs.

Markandschefen är av en annan åsikt och anser inte att det finns någon policy för

personalavveckling. Han anser istället att medarbetare avskedas när affärerna inte går

bra. Granberg instämmer i detta resonemang och påtalar att personalavveckling sker

vid exempelvis arbetsbrist. Vidare anser personalchef att det inte existerar någon

personalpolicy och att turordningslistan kan förhandlas bort men att lagar och regler

följs. Det framgår inte av Centuri hur personalavvecklingen ska gå till, utan varje fall

granskas individuellt.

6.4 Arbetsmiljö

Intervjupersonerna anser att de arbetsmiljöfrågor som är av störst vikt på

tjänstemannasidan är ergonomi i form av belysning, höj och sänkbara skrivbord,

dataskärmar med mera. På verkstadssidan är dessa istället bullernivån och att det

finns hjälpmedel att tillgå vid tunga lyft samt skyddskläder. Vidare nämner både

produktionschefen och personalchefen även den psykosociala arbetsmiljön såsom

trivsel, arbetskollegor samt vikten av ett gott samarbete. Både Wadell och Larsson

påpekar vikten av en god arbetsmiljö och särskiljer även begreppen social respektive

fysisk arbetsmiljö, vilket IMO AB anammat genom sin arbetsmiljökommitté,

skyddsombud, friskvård samt hälsovård.

Den största satsningen inom IMO AB sker på arbetsmiljön. En förklaring till denna

satsning är att företaget är ett tillverkningsföretag och därav är det av stor vikt att det

värnas om personalen då skador lätt kan uppstå. En annan förklaring till denna

satsning är att företaget vill förebygga arbetsskador som kan uppstå vid ett

kontorsarbete såsom exempelvis ryggproblem. Ytterliggare en förklaring är att

byggnaden är föråldrigad och behövs därför ses över kontinuerligt. Vid eventuella

klagomål på arbetsmiljön råder det en samstämmighet gällande att medarbetarna i
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första hand ska vända sig till sin närmaste chef med klagomålen. Personalchefen är

dock av en annan syn och anser att medarbetaren i första hand ska vända sig till

skyddsombudet. Flertalet intervjupersonerna anser att arbetsmiljön är

tillfredställande och fungerar bra.

Hertzbergs utvecklade tvåfaktorsteorin och kom fram att arbetsmiljön leder till

vantrivsel på arbetsplatsen, vilket ej kan relateras till IMO AB då flertalet är nöjda

med arbetsmiljön. Dock kan förbättringar ständigt genomföras och marknadschefen

påtalar att det borde satsas mer på dataskärmar, höj och sänkbara skrivbord samt

utbyggnad av kontorsdelen. Medan skyddsombudet är av en annan mening och

poängterar att arbetsmiljön i stort måste förbättras och att det skulle behöva köpas in

nyare maskiner till verkstaden samt att verkstadspersonalen borde rotera mer när de

utför sina arbetsuppgifter. Vidare poängterar produktionschefen problematiken med

att byggnaden är väldigt gammal då den byggdes under 1950-talet.

Den första januari år 2005 infördes en särskild sjukförsäkringsavgift innebärande att

arbetsgivaren är betalningsskyldig gentemot heltidssjukskrivna medarbetare. Denna

sjukförsäkringsavgift uppgår till 15 % av sjukpenning och ska betalas från och med

andra sjukveckan.

Skyddsombudet anser att det märks på verkstadssidan att lagen börjat gälla då de

som tidigare varit långtidssjukskrivna har blivit avskedade. Han poängterar vidare att

detta har skett efter att företaget försökt rehabilitera långtidssjukskrivna men

misslyckats. Vidare finner marknadschefen att det är ”konstigt” att företaget ska

betala sjukpenning till medarbetare som inte skadats i samband med arbetets

uppgifter. Produktionschefen tar upp diskussionen ur konkurrenssynpunkt och menar

att detta inte gynnar Sverige på sikt, då många företag flyttar sin verksamhet till

Asien, där dessa regler och avtal inte gäller. Till sist nämner personalchefen att det

finns kryphål i systemet och ifrågasätter hur sjukpenningen ska lösas när en anställd

har flera arbetsgivare.

Arbetsmiljölagstiftningen innehåller bland annat riktlinjer för exempelvis ohälsa och

olycksfall på arbetet samt att arbetsgivaren har ett ansvar gentemot sina medarbetare.

Alla intervjupersoner är väl insatta i företagets friskvård, då IMO AB satsar på
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friskvård i form av gym (som finns inom lokalerna), tennis, badminton tider,

massage, subventionering av träningskort till en kostnad av 1500 kronor samt en

läkarundersökning som genomförs av företagshälsovården Feel God vart annat år.

Enligt Granberg bör företag satsa på och motivera sina medarbetare för att kunna

överleva. Det framgick av undersökningen att IMO AB är införstådd med

medarbetarnas betydelse och därav satsar på företagshälsovård och events.

Intervjupersoner är väl insatta i företagets friskvård vilket motsvarar Granbergs

resonemang gällande att företag bör satsa på sina medarbetare.

6.5 Arbetsledning och ledarskap

Alla intervjupersonerna anser att det inte finns något uttalat ledarskap/chefskap då

alla i grund och botten har individuella ledarstilar. På grund av att det inte existerar

några uttalade eller nedskrivna riktlinjer för hur ledarna respektive cheferna ska bete

sig inom företaget kan dessa ej delas upp enligt Lewin, Lippit och Whites

ledarskapsstil, auktoritär, demokratsisk och låt- gå stilen. Enligt Granberg är

utformningen av ledarskapet beroende av interna förhållanden såsom företagets

storlek, om det är tillverknings eller tjänsteföretag samt externa förhållanden såsom

internationalisering, inflytande av andra ägare och så vidare.

Produktionschefen anser att det från USA kommer direktiv gällande att cheferna ska

vara hårdare och tuffare i sin ledarroll, det vill säga de ska bli mer auktoritära. Dock

påtalar produktionschefen de yttre faktorerna av Granbergs teori och menar att de

externa förhållandena spelar en avgörande roll gällande hur ledarskapet utformas.

Vidare anser kvalitetschefen att det inte finns några stängda dörrar inom företaget.

Då det existerar en öppen atmosfär bland medarbetarna. Personalchefen nämner

vidare problematiken med att ingen av cheferna har någon ledarskapsutbildning.

Enligt förväntansteorin är en ledares uppgift att motivera och organisera sina

medarbetare för att dessa ska uppnå de mål som finns uppsatta inom företaget.

Ledarskapsutbildningar är av stor betydelse för att kunna motivera och leda

medarbetarna. Bristen på intervjupersonernas utbildning inom ledarskap skulle kunna

vara en anledning till att dessa har svårigheter med att motivera medarbetarna till att
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prestera utöver de normala. Vilket personalchefen är välmedveten om och påtalar

problematiken med att ingen av cheferna har någon ledarskapsutbildning.

6.6 Information och medinflytande
På frågan vilka kommunikationskanaler som används mest nämner alla

kommunikationskanalen mail. Åsikterna går dock isär om det är det mest effektivaste

sättet att kommunicera på. Inom företaget anser flertalet att denna form av

kommunikation är tillfredställande. Detta kan relateras till Shannon och Weavers

informationsteori gällande effektivitetsnivån, det vill säga graden av förståelse hos

mottagaren gällande informationen. Effektivitetsnivån inom företaget gällande mail

är enligt denna modell relativ hög, då meddelandet finns dokumenterat och kan därav

läsas ett flertal gånger. Vidare har mail även en hög spridningsgrad och felsökningar

kan lätt genomföras. En nackdel med mail är dock de semantiska problem som kan

uppkomma, det vill säga hur väl sändaren formulerar sig samt hur väl mottagaren

uppfattar meddelandets formulering. Detta då mail utesluter nyanser såsom tonläge

och kroppsspråk. Andra kommunikationskanaler som nämns av intervjupersonerna är

ansikte mot ansikte, telefon, möten, anslagstavla med mera. Dock bör påpekas att

brus i form av störningar inom kommunikationen lätt kan uppstå, exempelvis då mail

eller post hamnar fel.

Samtliga intervjupersoner anser att medarbetarna i viss mån har möjlighet till att

påverka beslut. Både produktionschefen och kvalitetschefen anser att medarbetarnas

möjlighet till att påverka beslut beror på vilken avdelning de tillhör. Vidare nämner

IT-chefen att medarbetaren till viss del kan påverka beslut via personalmöte.

Inköpschefen påpekar att medarbetarna i vissa fall har möjlighet till att påverka, då

centrala beslut tas i USA. Skyddsombudet anser att medarbetarna på verkstaden har

möjlighet till att influera under ”morgonbönen”. Allt detta definierar Granberg som

medinflytande, det vill säga arbetstagarinflytande i arbetslivet, vilket

intervjupersonerna upplever sig ha. Flertalet av intervjupersonerna anser att de

känner sig delaktiga gällande informationsflödet inom organisationen, dock nämner

IT-chefen och inköpschefen att de inte helt känner sig delaktiga. Huvudanledningen

till om medarbeten känner sig delaktig eller inte beror främst på vilken befattning

denne har samt intresse.
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6.7 Motivation och belöningssystem

På frågan vad som motiverar medarbetarna går åsikterna isär. Tre av

intervjupersonerna anser att medarbetarna motiveras av feedback, medan två av

intervjupersonerna anser att kompetensutveckling används för att motivera

medarbetarna. Vidare poängterar IT-chefen att det som motiverar är tillfredställelsen

av att göra ett bra arbete samt att få en lönsam löneutveckling. Detta kan relateras till

förväntningsteorin som går ut på att medarbetarna blir motiverade av att uppnå sina

mål om de känner att det är möjligt samt om de kan åstadkomma en belöning. Vidare

anser skyddsombudet att övertidsersättning på kvällar och helger är den största

motivationen, vilket inte överrensstämmer med tvåfaktorsteorin som poängterar att

lön är en hygienfaktor och därav inte motiverar medarbetare.

Flertalet av intervjupersonerna anser att det finns ett behov av att se över och höja

motivationen inom företaget. Motivationshöjande faktorer kan enligt

intervjupersonerna vara lön, utbildning, feedback, aktiviteter, ökade semesterdagar

samt möjligheten till att påverka med mera. Vilket enligt tvåfaktorsteorin skulle

innebära att medarbetarna både motiveras av motivationsfaktorer (såsom exempelvis

möjligheten till avancemang och feedback) samt hygienfaktorer (såsom lön och

arbetsledning) och inte bara av motivationsfaktorerna som Hertzberg ansåg.

Befordran anser flertalet av de tillfrågade leder till ökad motivation, dock nämner

skyddsombudet att medarbetarna motiveras av lönen och inte av dess befattning. IT-

chefen anser att motivationen endast ökas på kort sikt. Personalchefen nämner att en

befordran endast är motiverande om personen vill bli befordrad. Vilket påvisar att

olika individer motiveras av olika saker, vilket även förväntansteorin framhäver.

Övervägande delen av intervjupersonerna anser att det som skulle motivera dem till

att prestera bättre är mer fritid och en lönsam löneutveckling. Detta framhäver även

McShine & von Glinow, det vill säga det är viktigt att medarbetarna upplever

belöningen som värdefull och motiverande för att de ska prestera bättre.
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7. Resultat
Kapitlet börjar med att presentera och besvara det syfte vi hade i det inledande

kapitlet. För att underlätta för läsaren följer nu en repetition av syftet ”Syftet är att

undersöka vilka faktorer som ligger till grund för och som påverkar utfallet av

personalpolitiken inom ett tillverkningsföretag. Därefter redovisas det resultat vi kom

fram till vid genomförandet av undersökningen.

Vi har utgått från personalpolitikens delområden; kompetensutveckling,

personalrörlighet, arbetsmiljö, arbetsledning och ledarskap, information och

medinflytande samt motivation och belöningssystem. Vid undersökningens

genomförande framkom att det existerar ett nedskrivet dokument inom IMO AB som

berör personalpolitikens utformning, vilket benämns Centuri. Det framgick av

studien att de faktorer som ligger till grund för och som påverkar utfallet av

personalpolitiken har att göra med arbetsmiljön, olika VD:n inflytande och direktiv

från USA samt svensk arbetslagstiftning. Dessa faktorer har präglat personalpolitiken

och resulterat i att den blivit svåråtkomlig och ostrukturerad samt bristfällig, då den

inte kommuniceras ut till samtliga.

Samhällsförändringar påverkar organisationer genom arbetslagstiftning och präglar

därav även företagens personalpolitik. De resultat vi kom fram till är att den särskilda

sjukförsäkringsavgiften som fastställdes januari år 2005 (gällande att arbetsgivaren

ska betala en viss del av sjukpenningen) har lett till att företaget i dagsläget

noggrannare ser över vem som blir anställd. Detta görs exempelvis genom att den

arbetssökande får genomgå en hälsoundersökning innan anställningsavtalet

undertecknas. Enligt undersökningen framgick det även att företaget ställer sig

kritiska till den särskilda sjukförsäkringen då de bland annat hittat kryphål i systemet.

En nackdel med denna lag är att den inte särskiljer medarbetarnas åkommor.

En faktor som ligger till grund för personalpolitiken är den decentraliserade

organisationsstrukturen, som kan påverka svårigheten med att formulera en

gemensam personalpolitik. Vilket i sin tur leder till en öppnare atmosfär och att

medarbetarna får större individuella befogenheter samt ansvar och möjligheter till att

påverka. Trots de korta beslutsvägarna råder det förvirring bland medarbetaren
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gällande vem de ska vända sig till vid eventuella frågor samt problem. Företaget har

en decentraliserad organisationsstruktur men det existerar trots detta ingen uttalad

ledarskapsstil. Den amerikanska ledarskapsstilen förespråkar centralisering och en

auktoritär ledarskapsstil, vilket krockar med IMO AB:s kultur.

Arbetsmiljön ses som den största samt främsta faktorn inom personalpolitiken på

IMO AB. Företaget lägger stora resurser på friskvård, företagshälsovård och

ergonomi i form av att företaget ser över bullernivån, belysningen samt

skyddskläder. Detta genomförs i förebyggande syfte för att undvika framtida ohälsa

samt företagskostnader i form av sjukskrivningar. Andra anledningar till satsningen

av arbetsmiljön är att företaget månar om medarbetarnas hälsa. Detta beror

exempelvis på att en del av medarbetarna besitter specifik yrkeskunskap och därav är

värdefulla för företaget samt att det kan vara svårt att rekrytera nya medarbetare som

har denna kunskap.

Negativa aspekter gällande arbetsmiljön är omoderna lokaler och föråldrade

maskiner samt att medarbetarna på verkstadssidan utför alltför monotona

arbetsuppgifter. Positiva faktorer är dock att företaget fokuserar på

kompetensutveckling vilket tas upp till diskussion under PU-samtalen i form av

interna och externa utbildningsmöjligheter. Denna satsning görs för att bredda

medarbetarnas kompetens då dessa betraktas som företagets främsta konkurrenskraft.

Det framgick dock av undersökningen att alla inte var tillfredställda med den

nuvarande kompetensutvecklingen, då det saknas resurser för att tillgodose

medarbetarnas behov. Den interna kompetensen tillvaratas inte och

utbildningsmöjligheterna leder till generell kunskap och ingen specialistkunskap.

Vid rekryteringsprocessen värdesätts utbildning, praktisk erfarenhet, personlighet

samt social kompetens. För att bibehålla medarbetarna anordnar företaget

personalfester, middagar och konferenser. Detta görs bland annat från företagets håll

för att uppmärksamma medarbetarna om deras betydelsefullhet samt för att skapa en

gemenskap mellan de olika avdelningarna. Vidare har företaget ekonomiska aspekter

i åtanke då det kostar mer att nyanställa än att bibehålla medarbetare. Andra

motivationsfaktorer är tillämpningen av flextider, friskvård, lön, övertidsersättning,

feed back, personalaktiviteter och diverse personalförmåner såsom möjligheten att
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själv kunna påverka sitt eget arbete samt hyra en lägenhet i Sälen. Dessa faktorer ses

som en positiv del inom personalpolitiken. Motivations hämmande faktorer kan vara

intervjupersonernas brist på utbildning inom ledarskap, vilket personalchefen är

välmedveten om och påtalar problematiken med att ingen av cheferna har någon

ledarskapsutbildning.

Tidigare hade företaget ett bonussystem som motivationsåtgärd men är från och med

år 2005 bortaget och existerar endast inom ledningsgruppen. Vidare fann vi vid

genomförandet av studien att företaget inte hade någon uttalad policy angående

personalavvecklingen, då det framgick att exempelvis turordningslistan kunde

kringgås. Detta beror på att företaget försöker behålla de medarbetare som är mest

lönsamma.

Det är positivt att företaget satsar på en introduktionsperiod för de nyanställda. Dock

framgick det vid genomförandet av studien att detta inte efterlevs då flertalet av de

intervjuade inte erhöll någon introduktion. Ett annat problem inom personalpolitiken

är företagets svårigheter att rekrytera kvinnor med ”rätt” erfarenhet samt teknisk

utbildning då männen är mer välutbildade inom dessa områden. Ytterligare ett

problem är den bristfälliga språknivån på verkstaden då cirka 80 % av dessa har

utländskt påbrå, vilket i sin tur påverkar den individuella kompetensutvecklingen.

Vidare bygger en välfungerande personalpolitik bland annat på att motivera

medarbetarna till sina arbetsuppgifter.
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8. Reflektion och förslag till vidare forskning

8.1 Rekommendationer
En organisations utformning innefattar allt från en affärsidé till hur personalpolitiken

är utformad. Det är av stor vikt att företag är organiserade och strukturerande i sitt

tänkande och att det existerar en uttalad affärsidé samt en fungerande personalpolitik.

Därav finner vi att personalpolitiken borde ses över kontinuerligt inom företag. Vi

fann vid genomförandet av undersökningen att personalpolitiken inom IMO AB var

bristfällig och ostrukturerad och att det råder en förvirring bland medarbetarna

gällande personalpolitikens innehåll.

Vidare kan diskussion föras gällande företagets affärsidé. Det första ett företag bör

göra är enligt vår mening att formulera en affärsidé, mission samt vision. Inom IMO

AB råder dock en osäkerhet bland medarbetarna kring begreppens innebörd, det

existerar inte någon enhetlig affärsidé. Den affärsidé vi tagit del av är nedskriven på

engelska och innefattar komplicerade tekniska termer, vilket bidrar till att

medarbetarna inte är införstådda med företagets affärsidé. Företaget borde

uppmärksamma medarbetarna om vikten av affärsidéen, då den representerar vad

företaget står för. Vidare återgärder som borde tillämpas är att översätta affärsidéen

till svenska då flertalet av medarbetarna har bristande kunskaper i engelska gällande

de tekniska begreppen.

Diskussion kan även föras kring om mail är det effektivaste sättet att kommunicera

på inom företaget. Detta då mail kan skapa missförstånd, uppfattas som opersonliga

samt komma på villovägar.

Det har under uppsatsens gång framkommit att företaget satsar på arbetsmiljöfrågor

för att förebygga samt komma till bukt med arbetsmiljöproblem. Ett problem som

kvarstår är dock att fastigheten byggdes under 1950-talet och är i renoveringsbehov.

Arbetsmiljön ses dock utöver detta som motiverande och tillfredställande av

medarbetarna.
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8.2 Förslag till fortsatta studier
Då vi valde att begränsa oss till att genomföra studien på ett tillverkningsföretag vore

det av intresse att genomföra en liknade studie på ett annat tillverkningsföretag, för

att se hur dessa har formulerat sin personalpolitik. Vidare är ett annat förslag till

vidare forskning att endast fokusera på ett av delområdena exempelvis motivation,

vilket vi anser kan vara intressant då olika personer motiveras av olika saker.

Ytterliggare förslag till vidare forskning skulle kunna vara att genomföra en studie

där både medarbetarna och cheferna får komma till tals gällande företagets

personalpolitik. Detta anser vi vore intressant att studera då dessa oftast har olika

synsätt gällande personalpolitiken.
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Intervjuguide
Personalpolitik

1. Hur är er personalpolitik utformad?

2. Anser ni att det finns något behov av att se över personalpolitiken och

eventuellt förändra vissa delar? I sådant fall vilka delar?

3. Vad inom personalpolitiken fokuserar IMO AB mest på (ex:

kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor)?

4. Hur ser organisationsstrukturen ut (centraliserad/decentraliserad)?

5. Hur ser affärsidén ut och hur förmedlas de till medarbetarna?

Kompetensutveckling

1. Berätta kort om introduktionsperioden på arbetsplatsen? Hur går den till?

2. Var ni nöjd med introduktionsperioden, var det något ni saknade eller något

som kunde ha gjorts bättre?

3. Har den nyanställde någon mentor eller fadder att vända sig till?

4. Vilka möjligheter har företaget till kompetensutveckling (tex. anordnas kurser

och utbildningsmöjligheter)?

5. Vad anser ni om jämställdheten inom er organisation (antal män respektive

antal kvinnor som är anställda), behövs den ses över?

Personalrörlighet

1. Hur är rekryteringsprocessen utformad inom organisationen?

2. Fokuserar ni på några speciella färdigheter eller egenskaper som tillexempel

utbildning, erfarenhet och ålder vid rekryteringen?

3. Vad erbjuder organisationen en nyanställd?

4. Hur går ex: en befordran till?

5. Har ni någon policy för personalavveckling?

Arbetsmiljö

1. Vilka arbetsmiljöfrågor är viktiga för ert arbete och finns det olika

arbetsmiljöfrågor/regler för tjänstemännen respektive verkstadsarbetarna?

Vilka är dessa i sådant fall?

2. Hur hanterar ni eventuella klagomål gällande arbetsmiljön?
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3. Vad anser ni om organisationens arbetsmiljö? Finns det något som borde

förbättras?

4. Hur ställer ni er till frågan gällande att arbetsgivaren i dagsläget fr.o.m. andra

sjukveckan får betala en viss del av sjukpenningen till den anställde?

5. Har ni någon friskvård (ex: gym, läkarvård) på arbetsplatsen?

Arbetsledning och ledarskap

1. Vad anser ni om företagets ledarskap/chefskap?

2. Hur skulle ni känneteckna företagets ledare/chef (demokratiskt, auktoritärt, låt

gå)?

2. Delegerar ni mycket av arbetsuppgifter till medarbetarna, eller använder ni er

av t.ex. Team grupper för att lösa arbetsuppgifterna?

Information och medinflytande

1. Vilka kommunikationskanaler använder sig organisationen av för att

kommunicera?

3. Anser ni att dessa kommunikationskanaler är tillfredställande?

4. Har medarbetarna någon möjlighet till att påverka besluten som tas inom

organisationen?

5. Känner du dig delaktig gällande all information?

Motivation och belöningssystem

1. Hur motiverar ni era medarbetare (ex: bonus, feedback osv.)? Om ni

använder er av bonussystem, hur uppfattas detta då av de medarbetare som ej

kan uppnå bonusen?

2. Anser ni att det finns ett behov att höja motivationen bland medarbetarna?

Hur handskas ni i sådant fall med det?

3. Hur motiverar ni medarbetarna till att utföra deras arbetsuppgifter?

4. Har ni något belöningssystem för att motivera/engagera medarbetarna?

5. Anser ni att ökad motivation kan uppnås genom avancemang inom

organisationen?

6. Vad skulle motivera er till att prestera bättre?
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