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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Under hösten 2008 drogs stora delar av världen in en snabb och drastisk lågkonjunktur. 

Uttrycket ”finanskris” användes i var och varannan nyhetsrapportering och för de flesta 

verkar den ekonomiska krisen dykt upp från ingenstans.
 1

 Anledningen till att finanshandeln 

hade kollapsat var främst kopplad till en bolånebubbla i USA som skapats av en expansiv 

penningpolitik som höll nere räntorna samtidigt som en allt större belåning av fastigheterna 

var möjlig för privatpersoner. 
2
 När sedan fastighetspriserna sjönk så gjorde de finansiella 

instituten stora förluster då risken inte överensstämde med värdet på de säkerheter som lånen 

var kopplade till. Bankerna blev allt mer restriktiva i sin utlåning och många företag fick 

problem att finansiera sina verksamheter. 
3
 

Krisen spred sig från USA till övriga världen genom ett komplicerat utlåningssystem av 

fonder. En minskad global efterfråga på varor och tjänster påverkade hela det ekonomiska 

systemet och många företag började gå under för krisens verkningar. Även de företag som 

inte gick i konkurs var ofta tvungna att anpassa sig efter det rådande finansiella läget genom 

att till exempel minska organisationerna.
4
  

I Europa slog finanskrisen hårt mot bank och finansbranschen. Bilindustrin var dock den 

bransch som påverkades kraftigast. Vissa fackliga företrädare hävdade att bankerna använde 

krisen som en ursäkt för att avskeda personal och effektivisera sin verksamhet trots att de 

egentligen inte hade behövt. Tillverkningsindustrin i Europa blev även den starkt påverkad av 

krisen. Avvecklingen av personal styrdes av arbetsrättsliga förhållanden men många företag 

genomförde överenskommelser med respektive fackliga förbund så att istället för avskeda av 

personal så minskades arbetstiden.
5
 I Sverige påverkades bankerna inte lika kraftigt som i 

övriga Europa.  

I Sverige påverkades bland annat tillverkningsindustrin kraftigt då orderingången minskade. 

Bottennoteringen gällande den svenska marknaden skedde under sista kvartalet av 2008.
6
  

                                                           
1
 http://www.ne.se  

2
 Schwartz, Origins of the financial market crisis of 2008  

3
 Gennard, The financial crisis and employee relations 

4
 http://www.ekonomifakta.se  

5
 Gennard, The financial crisis and employee relations 

6
 http://www.scb.se 
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Figur 1.1 Industrins orderingång
7 

Från 2008 till 2009 minskade investeringarna i industrin med nästan 25 procent. Från 68 378 

miljoner SEK till 52 106 SEK. 2010 var investeringar näst intill oförändrade från föregående 

år – 51 803 SEK. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Rörelseresultat 73911 49566 42140 37042 51323 

Kreditförlust 341 984 9139 13227 4329 
 

Tabell 1.1 Bokslutsstatistik egen bearbetning
8
 

Detta är en tabell gjord utifrån statistiska centralbyråns siffror om finansmarknadens 

utveckling mellan åren 2006 och 2010. Som synes så märks en dipp under åren 2007- 2009 

men en stark återhämtning år 2010. 

  

                                                           
7
 http://www.scb.se 

8
 http://www.scb.se 
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare har företag konkurrerat med exempelvis sin storlek, tillgången till kapital och 

skyddad teknologi. I dag så tycks det i stället vara medarbetarna som utgör den största 

konkurrenskraften. Konkurrensen ligger på global nivå och det är ingen brist på utbud utan 

snarare brist på kunder.
9
 Människan är den som genererar värdet och skapar en produkt. 

Medarbetarna har också möjlighet att påverka kvalitén på produkten. Människans agerande, 

kunskap och bemötande är det som skapar innehållet i verksamheten. De löser problem, 

bygger och underhåller relationer och de skapar lojalitet som ökar möjligheten för 

organisationens överlevnad. Kort sagt; ingenting fungerar utan dem men med rätt person på 

rätt plats kan företaget få stora konkurrensfördelar. Av den här beskrivningen förstår man att 

människan är en organisations största konkurrensfördel. Problemet ligger i att det är också 

ofta den största kostnaden i en organisation. Risken finns att om organisationer inte lyckas 

med sin kompetensförsörjning och rekrytering så kan de inte producera det som efterfrågas 

och därmed inte hålla jämna steg med konkurrenterna.
10

 

När ett företag går in i en kris så börjar de se över sina kostnader först. Personalen är oftast 

den största kostnaden och det är därför logiskt att den också påverkas i stor utsträckning. 

Eftersom grunden i de flesta företag är människor så är en väl fungerande 

personaladministration väsentligt för att kunna driva verksamheten. I takt med att svenska 

företag använder sig av allt mer högutbildad arbetskraft så är vikten av att hantera och ta hand 

om den egna personalen än större i dagsläget. Fokus läggs på medarbetare, de själva vill ha ett 

arbete där de personligen kan utvecklas och deras arbetsgivare vill att de ska ha kompetensen 

att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.  

Behovet av att ha en slimmad organisation som står sig konkurrenskraftig ökar när 

konjunkturen dalar och efterfrågan minskar. På vilket sätt företag väljer att möta hotet av en 

externt skapad kris och hur det återspeglar sig i personalstrategin kan således ge företaget 

framtida konkurrensfördelar och lägga grunden för en framtida utveckling.  

                                                           
9
 Hansson, Kompetens som konkurrensfördel, s.9 

10
 Lindelöw, Kompetensbaserad personalstrategi 
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1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att studera och jämföra företag i olika branscher i avseende på deras 

hantering av personaladministration under finanskrisen 2008.  

1.4 Problemfrågeställning  

Har finanskrisen 2008 förändrat personaladministrationen i finans- respektive 

tillverkningsbranschen?  
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2 Metod  

 

Detta kapitel kommer att förklara tillvägagångssättet som användes i studien samt fastställa 

syften med undersökningen. Hur urvalet gjordes och vilken frågeställning som användes tas 

även upp i kapitlet.  

Uppsatsen är uppdelad i fyra mindre fallstudier. De branscher som valdes skulle vara 

påverkade i någon mån av finanskrisen 2008 och företagen likaså, detta betydde att företagen 

behövde vara relativt stora och ha en stark marknadsposition. Finansbranschen tycktes 

självklar då det var i den branschen finanskrisen började och att då ta kontakt med 

storbankerna i Sverige blev en självklarhet. Tillverkningsbranschen valdes eftersom den, 

enligt media, blev starkt påverkad av krisen. Författarna ansåg även att det var en intressant 

konstrast till finansbranschen. Efter den processen kontaktades ett antal olika företag i 

finansbranschen och tillverkningsindustrin. Eftersom det kan vara svårt att få till intervjuer 

med personalansvariga på stora företag skickades fler förfrågningar än vad som var tänkt 

användas till uppsatsen. Skandinaviska Enskilda Banken (benämns hädanefter som SEB) och 

Nordea var de företag i finansbranschen som deltog i studien. Från tillverkningsbranschen 

deltog Svenska Cellulosa AB (benämns hädanefter som SCA) och Svenska Kullager Fabriken 

(benämns hädanefter som SKF). De respondenter som deltog fick via e-mail ett frågeunderlag 

så att det kunde fastställas att de var rätt personer för att besvara frågorna. Respondenterna var 

personalchefer eller personer som arbetade med personalarbete på en hög nivå inom 

respektive företag.  

Intervjutid bokades in och respondenterna avsatte cirka en timme för detta. Alla intervjuerna 

förutom SKF skedde på respektive företags kontor i Stockholmsregionen under april månad 

2011. SKF intervjuades per telefon då det ej fanns någon möjlighet att få till ett fysiskt möte.  

Intervjuerna var semistrukturerade för att kunna få så enhetliga resultat som möjligt från de 

olika företagen, men även för att de skulle kunna utveckla sina svar. Respondenterna hade 

innan fått ett preliminärt frågeunderlag skickat till dem, dels för att ge dem möjlighet att 

förbereda sig samt att fastställa att det var rätt person som deltog i intervjustudien. Tiden var 

ungefär en timme förutom telefonintervjun med SKF som varade cirka 40 minuter.  

Ingen diktafon användes på respondenternas begäran utan anteckningar togs av författarna 

och texten skickades sedan tillbaka för att säkerställa att informationen var korrekt.  
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Facket kontaktades i samtligt fall för att avstämma om bilden företagen gav under 

intervjuerna stämde. Facket ansåg att företagens bild stämde generellt för de olika 

branscherna. Önskningen var en längre intervju men då fackförbunden var svåra att få kontakt 

med fick mailkontakt stå för den informationen.  

Uppsatsen är i huvudsak en komparativ uppsats då det som studeras är två olika branscher och 

två företag i varje bransch. Således jämförs personaladministration både inom branschen men 

också mellan de två branscherna.  

2.1 Urval  

Urvalet startades med att utse branscher som skulle studeras. Önskan var att branscherna 

skulle ha olika förutsättningar och struktur. Dock önskades ändå att storleken på de företag 

som valdes skulle ha liknande storlek. Branscherna ska även ha påverkats i någon mån av 

finanskrisen. Efter diskussion beslutades att finans- och tillverkningsbranschen skulle 

undersökas. Då det är svårt att få till intervjuer med personalansvarige på stora företag 

skickades fler förfrågningar än nödvändigt ut. Intresset fanns att delta i studien från de flesta 

företag som fick förfrågan. Följande företag och respondenter medverkade i studien: 

Företag Respondent Datum och tid 

Nordea Carolina Åberg, HR Manager Private Banking 2011-04-18 1 timme 

SEB 
Arto Virtannen, HR Senior Advisor 
Katarina Ärlestad, Bussiness Analyst 2011-04-15 1 timme 

SCA Rebecka EK, Personalutvecklare 2011-04-19 1 timme 

SKF Jonna Weinelid-Forss, HR director  2011-04-20 45 minuter 

 

2.2 Avgränsningar  

Då personaladministration är ett stort ämne i sig så avgränsas uppsatsen till områdena 

personalstrategi, avveckling, motivation och rekrytering samt till de lärdomar företagen har 

dragit av situationen under finanskrisen. Hur ledarskapet sett ut är även det en del av 

uppsatsen. Uppsatsen avgränsar sig till finans- och tillverkningsbranschen. I dessa branscher 

studeras SEB, Nordea samt SCA och SKF. Studien tittar framför allt på 

personaladministrationen mellan åren 2008-2010.  
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2.3 Metoddiskussion  

Uppsatsen har bra pålitlighet då den grundar sig på framför allt primärdata. Problemet med 

primärdata i denna uppsats är att den enbart speglar företagens version. Detta gör att den 

positiva sidan av företagets hantering av personaladministration under finanskrisen 2008 

tenderar att ta över. För att styrka tillförlitligheten till intervjuerna så har viss sekundärdata 

studerats, då framförallt företagens årsredovisningar och siffror från statistiska centralbyrån. 

Om en respondent skulle intervjuas igen angående samma område skulle svaren troligtvis bli 

desamma. 

Tillförlitligheten är ganska låg då endast en persons syn på studien synas. För att öka 

tillförlitligheten hade det varit en god idé att undersöka fler företag i de två branscher som 

studeras. Alternativt så hade en önskan varit att intervjua fler som arbetade med 

personalfrågor på respektive företag. Idealet hade varit att även personer på icke 

chefspositioner fått tillfälle att yttra sig i studien. 
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3 Teori  

I detta kapitel presenteras relevanta teorier för studien. Teorierna kommer ligg till grund för 

en analys av empirin.  

3.1 Rekrytering  

Personalen står för företagets största resurs, men också den största kostnaden. Detta gör att det 

både för företaget och den anställde är viktigt att rekrytera rätt person till rätt plats. Arbetet 

med rekrytering är omfattande och resurskrävande. Arbetet innefattar bland annat att 

specificera de krav man ställer på den nyanställde, informera om att tjänsten är ledig och 

inskolning på arbetsplatsen. Man kan rekrytera både externt och internt när behov av en ny 

medarbetare uppstår. Det kan vara så att en annan persons tjänst är lättare att ersätta och att 

den personen är lämpligare att flytta till den nya tjänsten.
11

  

Det vanligaste sättet att söka nya medarbetare på är annonsering, det är ett bra sätt då det når 

många. Ett problem är att annonsering når de personer som är aktivt arbetssökande men inte 

de personer som kan tänka sig att byta arbetsplats vid rätt tillfälle och erbjudande. För att nå 

dem kan man ta hjälp av searchkonsulter, bemanningsföretag eller så kallade head hunters.
12

 

Rekrytering en bild av hur företaget mår på så sätt att det i en kris oftast inte rekryteras alls 

eller endast i ett fåtal fall. Processen tenderar att bli mer noggrann om företaget befinner sig i 

en lågkonjunktur och tjänster annonseras inte i samma utsträckning utan man tittar på 

omstrukturering inom företaget och interrekryterar. Att titta på rekrytering ger framför allt 

bilden av hur företag förändrar sin rekryteringsprocess under en lågkonjunktur eller kris. 

Intressant är också att titta på om förändringar i processen lever kvar när krisläget ebbat ut.  

3.2 Avveckling  

Vanligaste sättet att avsluta en anställning är genom att personal själva säger upp sig. Det kan 

också handla om att försäkringskassan anser att personen ska få sjukersättning tillsvidare. När 

en arbetsgivare avslutar en anställning sker det på två olika sätt, avsked eller uppsägning. 

Uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Avsked är ovanliga och 

då handlar det om att den anställde ska ha misskötts sig grovt.
13

  

                                                           
11

 Lindelöw,Kompetensbaserad personalstrategi, s.26 
12

 Lindelöw,Kompetensbaserad personalstrategi,s.108  
13

 Elg,Uppsägning och avsked,s13  
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Viktigt vid personalneddragning är att planera noga. Att göra en handlingsplan som innehåller 

vad som ska göras, vem som ska göra det, hur det ska göras och när det ska göras är ett bra 

verktyg att ta hjälp av. Personalnedskärningar innebär svåra strategiska beslut och hänsyn 

skall tas till komponenter som: vad kommer att behövas i företaget i framtiden, kan vi 

omskola några medarbetare och vad som kommer att bli överflödigt?
14

 

Både arbetsgivaren och den anställde har vissa skyldigheter vid uppsägning. Skyldigheterna 

en arbetsgivare har vid uppsägning innefattar att fastställa var i företaget bristen finns, 

informera och förhandla med fackförbund, iaktta tystnadsplikt, lämna skriftlig uppsägning 

personligen till de berörda, lägga fram skriftliga handlingar som kan åberopas vid förhandling 

samt anmäla uppsägningen till trygghetsrådet om kollektivavtal finns. Den anställde i sin tur 

sak iaktta tystnadsplikt, fullfölja sina förpliktelser enligt anställningsavtalet som finns, följa 

lag och kollektivavtal, följa de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som finns på 

arbetsplatsen samt samarbeta och vara lojal.
15

 

Avveckling är det som tydligast visar på om företaget har påverkats mycket av krisen och 

samt hur deras syn på personal är. Avvecklar en organisation så är det kris hos dem, de har 

inte råd att ha kvar personal. Mängden personal som sägs upp kan variera vilket också ger en 

bild av hur kraftigt företaget har påverkats av den aktuella krisen. Hur man hanterar 

avveckling inom företaget ger en bild av om organisationen ser vikten av att dels värna om sin 

personal men också organisationens rykte. Vid dålig hantering av personal som avvecklas och 

brist på hjälp för dessa startas en kedja av dåligt rykte, uppsagd personal talar om hur dåligt 

företaget hanterade dennes uppsägning till exempel. Sådant rykte gör att det är svårt för 

företaget att sedan nyanställa. Att titta på avvecklingen ger framförallt en bild av hur företaget 

i denna studie verkligen påverkades av finanskrisen 2008.  

3.3 Motivation  

Maslows behovspyramid  

Människor är enligt Maslows behospyramid motiverade av 5 sorters behov som är upplagda 

som en pyramid. I botten ligger de fysiska behoven så som mat och dryck. Nästa nivå är 

behovet av säkerhet. Efter säkerhet kommer behovet av samhörighet och sedan behovet av 

självkänsla. Den högsta nivån i pyramiden är självförverkligande. Maslow anser att en 

                                                           
14

 Elg,Uppsägning och avsked,s14 
15

Elg,Uppsägning och avsked, s23  
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persons beteende kan förklaras med att denne försöker uppnå dessa behov. För att kunna 

uppfylla ett högra behov måste de lägre redan vara uppfyllda.
16

  

ERG  

ERG står för exsistence, relatedness och growth. I likhet med Maslows behovspyramid så 

handlar det också om människans olika behov. Exsistence delen är de mer basala behov så 

som mat och säkerhet. Relatedness handlar om samhörighet och Growth syftar till självkänsla 

och självförverkligande. Till skillnad från Maslow så anser denna teori att man kan sträva 

efter att uppfylla två av behoven samtidigt.
17

  

Herzbergs tvåfaktors teori  

Denna teori delar upp olika faktorer i två grupper. En grupp; motivatorer leder till 

tillfredsställelse på jobbet. Den andra gruppen; hygienfaktorer är sådant som leder till 

otillfredsställelse på jobbet.
18

 Hygienfaktorerna kan inte motivera den anställda på något sätt. 

Ett tråkigt jobb med nya möbler gör alltså enligt denna teori inte en anställd mer motiverad. 

Vad som är viktigt för en ledare enligt denna teori är att bara se till att hygienfaktorerna 

fungerar, och lägga all sin vikt på motivatorerna.
19

  

Motivatorer kan vara:  

 Jobbet i sig självt  

 Erkännelse  

 Ansvar  

 Avancemang och tillväxt  

 Uppnåelse  

Hygienfaktorerna kan vara:  

 Övervakelse  

 Arbetsmiljö  

 Lön  

 Kollegor  

 Policys och procedurer  

 Jobbsäkerhet  

                                                           
16

Huges, Ginnett, Curphy,Leadership,s 378 
17

 Huges, Ginnett, Curphy,Leadership,s 340 
18

 Huges, Ginnett, Curphy,Leadership,s 419 
19

 Huges, Ginnett, Curphy,Leadership,s 420 
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I kris tenderar många människor ofta att bli mer självcentrerade. Det viktigaste är alltså 

kanske inte i en lågkonjunktur att få erkännelse på arbetsplatsen. Det basala behovet av att 

kunna sätta mat på bordet till sig själv och familjen tar över och således blir alltså att 

överhuvudtaget ha ett jobb det viktigaste för människan. I en lågkonjunktur tycks därför 

jobbsäkerhet och de lägre behoven i både ERG och Maslows teori som nämns ovan bli det 

viktigaste att uppfylla. Tydligt är att det i en kris eller som i detta fall lågkonjunktur är helt 

andra saker som motiverar en anställd än de som råder då det går bra för företaget. När det går 

bra för företaget vill personalen gärna utvecklas och få er ansvar, detta gäller inte all personal 

men många.  

Motivation är viktigt för arbetsgivare att arbeta med och vara medvetna om. Alla människor 

motiveras av olika saker och för en arbetsgivare är det bra att tänka på hur de ska motivera sin 

personal. I en kris tycks detta ibland glömmas bort från arbetsgivares sida och fokuset ligger 

på att ta sig ur krisen på bästa sätt. Som tidigare nämnt är det under en kris inte alltid samma 

saker som motiverar personalen men det är fortfarande lika viktigt att tänka på att personalen 

behöver motiveras.  

3.4 Ledarskap  

Empowerment  

Empowerment innefattar självständighet, delat ansvar och inflytande i beslutsfattande.
20

 

Empowerment handlar om att låta den personal som har den mesta kundkontakten ta beslut. 

Det handlar också om att ge personal rätt resurser, utbildning och färdigheter för att kunna 

fatta bra beslut.
21

 För att lyckas med empowerment bör först fastställas om organisationen 

verkligen behöver och vill ha empowerment. Om så är fallet så ska klara visioner och mål 

skapas och förmedlas till alla i organisationen. Ledare i en organisation som tillämpar 

empowerment måste se till att de anställda har rätt kunskap och utveckla dem för att målen 

ska kunna nås. Framför allt handlar utvecklandet om att de anställda ska kunna ta beslut och 

att ledaren, när medarbetarna har kunskapen, delegerar beslutsfattandet till de anställda.
22

 

Participative leadership  

Det finns enligt denna teori fyra procedurer som beskriver olika nivåer av deltagande när ett 

beslut ska tas.  

                                                           
20

 Yukl,Leadership in organizations,s 487  
21

 Huges, Ginnett, Curphy,Leadership,s 525 
22

 Huges, Ginnett, Curphy,Leadership,s 528-530 



14 
 

Autocratic  

Ledaren fattar helt själv beslutet utan att ta in någon annan i processen.  

 

Consultation  

Ledaren frågar någon eller några om råd och idéer. Dessa tar ledaren till sig och väger in i 

beslutet. Beslutet tar ledaren sedan helt själv.  

 

Joint decision  

Ledaren tar hjälp av andra att fatta beslutet och fattar därmed inte beslutet helt själv utan 

tillsammans med någon eller några andra. Ledaren har inte mer makt än någon annan som är 

med och fattar beslutet.  

 

 

Delegation  

Här ger ledaren helt en person eller en grupp befogenheten att fatta beslutet utan dennes 

medverkan. Ledaren ger riktlinjer och godkänner till sist beslutet.
23

  

Fördelarna med ett deltagande ledarskap är att kvalitén på beslutet oftast blir bättre. I och med 

att fler personer med olika typer av kunskap är deltagande så får beslutet bättre grund. De 

deltagande sitter ofta på kunskap som ledaren inte har och bidrar då med kunskap som gör att 

ett bättre beslut kan tas. En annan fördel är också att acceptansen för beslutet ökar då 

medarbetarna själva har varit med och tagit beslutet. Vid ett deltagande ledarskap så utvecklas 

också personalens färdigheter vilket är en fördel för de kommande beslut som ska fattas.
24

 

I kriser reagerar människan olika. Vissa tenderar att ta tag i saken och söka lösningen medan 

andra drar öronen till sig och får svårt att agera. Detta gäller även chefer och medarbetare. 

Framför allt är relationen mellan chef och medarbetare spännande. Chefer som i vanliga fall 

utövar deltagande ledarskap kanske blir med uppgiftsrelaterad och glömmer att involvera sin 

personal, eller kanske inte kan involvera sin personal. Medarbetarna i sin tur kan också 

behöva olika typer av ledarskap i en kris. En del tycker om att någon tar tag i saken och säger 

åt dem vad som ska göras mer än vanligt medan andra tar illa upp om chefen blir lite hårdare.  

  

                                                           
23

 Yukl, Leadership in organizations, s133-134 
24

 Yukl, Leadership in organizations, s135-136  
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4. Empiri  

 

I detta kapitel kommer en kort företagspresentation göras samt de intervjuer som har genomförts 

presenteras grundligt.  

4.1 Nordea  

Mission 

”Gör det möjligt”  

Vision 

”Att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för 
kunder och aktieägare.”  

Nordea arbetar efter värderingarna att det ska vara positiva kundupplevelser, kundens bästa 

sätts främst och de vill överträffa en kunds förväntningar. Positiva kundupplevelser innebär 

också att agera professionellt och sträva efter varaktiga relationer. Den andra värderingen för 

Nordea är att det är människor det handlar om. De främjar därför initiativtagande och ger 

människor möjlighet att uppnå bra resultat och att växa. Till sist arbetar Nordea för att vara ett 

Nordeateam vilket innebär att hela organisationen arbetar tillsammans. Detta innebär att de 

har tydliga regler som är lätta att följa och varje medarbetare visar tillit och tar ansvar.
25

 

Nordea har nära 34000 anställda på heltid på runt 1400 kontor. De är störst eller näst störst på 

de nordiska marknaderna med en kundbas på cirka 11 miljoner.
26

 

 

 

 

 

Tabell 4.1 Statistik från Nordeas årsredovisning. Tabellen är bearbetad av författarna.
27

 

Respondent var Carolina Åberg. Hon arbetar som HR-manager för Private Banking Nordea 

Group.  

                                                           
25

 http://www.nordea.com 
26

 http://www.nordea.com 
27

 Nordea årsredovisning 2010 

Nordea Private Banking         

År 2010 2009 2008 2007 

Antal kunder  93 000 87 000 83 000 78 000 

Intäker (mn euro) 417  341 323 379 
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Finanskrisen 

Carolina anser att Nordea klarade av krisen väldigt bra med avseende på den svenska 

marknaden. När Lehman Brothers i USA föll så började Nordea känna av en viss oro och 

vissa påverkningar. Även om Nordea som grupp klarade av krisen väl så påverkades givetvis 

kundernas portföljer av finanskrisen 2008. Kundernas oro påverkade givetvis rådgivarna då 

de fick ta hand om en hel ny typ av kundrelation. De första åtgärderna var således att byta 

fokus till att försöka hålla kunderna nöjda och förklara den uppkomna situationen för dem.  

Personalstrategi 

Personalstrategin förändrades ingenting under krisen utan de höll fast med de planer som de 

tidigare hade utarbetat.  

Informationshanteringen förändrades heller inte under krisen. All information till 

medarbetarna sker via Nordeas intranät. Där finns både generell information till alla 

medarbetare men även mer specifik, riktad information från till exempel HR direktören eller 

andra områdesansvariga.  

Avveckling  

Ingen avveckling genomfördes som var direkt kopplad till finanskrisen. Ingen förflyttning 

internt eller omplacering skedde heller inom Nordic Private Banking. 

Utbildningen påverkades inte heller av krisen utan den PB-acadamy som startats tidigare 

fortsatte enligt plan. PB-acadamy står för Private-Banking acadamy och är en internutbildning 

för anställda inom organisationen. Nordea Private Banking opererar inom de fyra nordiska 

länderna och krisen slog till viss del olika i länderna. Exempelvis arbetades det i Finland extra 

mycket med utbildning av chefer för att hantera tuffa så kallade kundcase.   

Motivation  

Nordea satsar mycket på andra anledningar till att börja och fortsätta sitt arbete på företaget än 

enbart pengar. Utvecklingsmöjligheter och trivsel är exempel på sådana. Carolina poängterar 

att det kan vara andra delar än bara arbetet som de krävs motivation för. Det kan vara svårt för 

en person som arbetar inom finansbranschen att behöva sitta på en middag och försvara de 

höga bonusarna som det har varit en större debatt kring i samhället. Sådana händelser skall 

också beräknas in i motivationsarbetet.  
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Eftersom det blev allt tuffare på marknaden att få in pengar från kunderna arbetade Nordea 

mycket med målsättning. De satsade även på att öka antalet aktiviteter, som till exempel 

kundmöten.  

Rekrytering  

Nordea satsar mycket på internrekrytering och vidareutbildning inom företaget. Denna 

process är dock relativt lång och kostsam så under krisen satsade Nordea på att ta in extern 

kompetens där personerna redan var färdigutbildade.  

Carolina berättade att Nordea inte införde något generellt anställningsstopp även om de enda 

rekryteringar som genomfördes var i kundledet. En viss dämpning i rekryteringen skedde 

alltså under finanskrisen men den stora skillnaden är att de blev mycket mer noggrann i 

processen. Försiktigheten grundande sig i en oklar framtid i marknaden och de höga kostnader 

som medför en felrekrytering. Begreppet ”farfar” återinfördes, vilket betyder att chefens chef 

alltid måste godkänna en rekrytering innan den genomförs. Detta gällde över alla nivåer inom 

organisationen. Detta var något som hade funnits tidigare men nu blev det än mer fokus på 

detta. 

Nordea arbetar aktivt och på ett strukturerat sätt med att identifiera och kartlägga internt efter 

nyckelpersoner som besitter speciella kunskaper eller kompetens. Detta sker främst när de 

genomför en intern kartläggning där personalen utifrån vissa kriterier bedöms i en ”grid” som 

heter Performance and Potential. Personalen bedöms på en skala 1-7 vilken Performance de 

har, alltså hur väl de utför sitt arbete. De bedöms även via en fyrgradig skala vilken potential 

de har att utvecklas i sitt arbete. Vissa personer, till exempel specialister, kan få höga värden 

på Performance men fullt naturligt mindre höga värden i Potential vilket betyder att de är på 

helt rätt plats i organisationen för tillfället. För andra personer som hamnar högt i skalan 

Potential kan det finnas goda möjligheter att utvecklas och klättra inom organisationen.  

Under finanskrisen påbörjades ett 1-årigt utvecklingsprogram där de lokaliserade 15-20 

medarbetare med höga värden i Potential. Medarbetarna fick via en grundläggande assesment 

en möjlighet att fokusera på sin egen utveckling för att bli bättre i sitt nuvarande arbete eller 

kunna fortsätta mot nya uppgifter. Dessa personer fick då extra resurser för att kunna uppnå 

sin potential. 



18 
 

Enligt Carolina är den värsta delen av krisen över för Nordeas del även om de fortfarande är 

en aning försiktiga i sitt agerande. Tillämpningen ”farfar”, som skedde under krisen, är något 

som de fortfarande använder sig av.  

Ledarskap  

Nordea satsar mycket på hur de skall bli mer högpresterande. Med högpresterande menar de 

dels som organisation i helhet men även hur ledare skall kunna prestera bättre. Nordea 

arbetade även mycket med att personalen skulle märkas och synas som individer på ett 

positivt sätt. Om en person på företaget arbetar hårdare och mer effektivt än sin bänkgranne så 

ska det märkas – personen ifråga skall inte känna att hennes extra hårda arbete inte blir 

synligt. Således arbetas mycket med att lyfta fram de duktiga personerna inom organisationen 

på ett positivt sätt. Carolina anser att ledarskapet även handlar om att följa upp de som 

presterar mindre bra. Eftersom ingen tycker det är kul att vara underpresterande så gäller det 

att hitta vägar för de mindre duktiga medarbetarna ska kunna göra ett bra arbete, så som en ny 

tjänst eller andra arbetsuppgifter.  

Enligt Carolina har Nordea gått över till att arbeta mer med feedback än tidigare. Innan krisen 

var coachning något som de använde sig flitigt av.  

Nordea använder sig av en strukturerad utvecklingsprocess för att utveckla sitt ledarskap. 

Potential leaders, de personer som har potential att bli duktiga chefer och ledare, kan skickas 

på en fiktiv utbildning, där personerna får prova på att vara ledare. Där får de utbildning i 

olika scenarion som kan tänkas vara nyttiga i ett framtida ledarskap.  

Lärdomar  

Innan krisen hade Nordea planerat att påbörja ett nordiskt traineeprogram inom private 

banking. Den satsningen tvingades att pausa till dess att krisen hade ebbat ut. Det satsades 

istället på mer etablerade medarbetare, just med tanke på den kundsituation som rådde, då 

kunderna blev allt mer krävande mot företaget och krävde extra professionellt bemötande.  

Efter krisen har Nordea fortsatt med sin noggrannhet i rekryteringen, detta planerar företaget 

att fortsättas med även i framtiden. Nordeas ledning ser ständigt över den interna 

kompetensen och genomför både årliga och halvårsanalyser vad gäller kompetensbehov.  



19 
 

Carolina anser att Nordea generellt har blivit bättre på ledarskap och ledarskapsfrågor under 

den senaste tiden. Om detta beror på finanskrisen inverkningar eller ej är svårbedömt. Nordea 

har dock gått stärkta ur krisen eftersom de har blivit mer effektiva när de har sett över sina 

system och stramat åt sin verksamhet.  

4.2 SEB  

Mission 

”Att hjälpa privatpersoner och företag att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god 

rådgivning och finansiella medel”.  

Vision 

”Att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner.” 

SEB grundades 1856 och är idag en av de ledande finansielle koncernerna i norra Europa. 

Koncernen är representerad i ca 20 länder och har ca 17000 anställda inom koncernen. 

Sverige är den enskilt största marknaden. SEB satsar främst på företag och privatpersoner 

med höga krav, de arbetar efter att skapa starka relationer.
28

  

 

 

 

 

Tabell 4.2 Statistik från SEBs årsredovisning. Tabellen är bearbetad av författarna.
29

  

Respondent var Arto Virtanen som har arbetat inom SEB med personalfrågor nära 

koncernledningen. För tillfället arbetar han som HR Senior Advisor och personalchef för 

Estland och Ukraina. Medverkande under intervjun var även Katarina Ärlestad som arbetar 

som Business Analyst på SEB Group HR. 

                                                           
28

 http://www.sebgroup.com 
29

 SEB Årsredovisning 2010 

SEB Sverige         

År 2010 2009 2008 2007 

Rörelseresultat 5 993 6 760 
  Bruttointäkter 44 648 50 932 75 927 65 900 

Antal anställda  8 545 8 700 8 884 8 949 

Personalkostnader -5 237 -4 753 -4 886 -5 072 
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Finanskrisen  

Finanskrisen slog hårdast mot SEB i Östeuropa där intäkterna minskade och kreditförlusterna 

ökade. Generellt sätt var det stor skillnad på hur SEB påverkades av finanskrisen 2008 runt 

om i världen. Den svenska marknaden klarade sig relativt bra även om affärsaktiviteterna 

minskade samtidigt som marknaden i stort blev mer orolig. Den oron spred sig även till 

personalen inom företaget.  

Fokus började under krisens tidigare skeden att flyttas till de riskområdena inom 

affärsverksamheten som främst handlade om storföretagsmarknaden och inte så mycket om 

privatpersonsmarknaden. SEB började tidigt se över verksamheten och planerade vart de 

kunde göra eventuella nedskärningar. Detta skedde innan Lehman Brothers fall i USA.  

De första åtgärderna som SEB genomförde var att skjuta upp större planerade projekt och 

även vissa investeringar lades på is. SEB försökte bromsa upp så mycket det gick för att 

planera för en stor nedgång. Inbromsningen gällde även rekryteringar. De bildade även en 

riskorganisation – Baltikum, vilket innefattade de länder som var värst drabbade av krisen på 

att så sätt särskilja det som fungerade bra inom organisationen mot det som gick dåligt.  

Personalstrategi  

När det kommer till anställningar så genomfördes dessa i lugn takt. Trots att det officiellt var 

anställningsstopp så rekryterades ändå personal, främst då till storföretagssidan i Sverige som 

under krisen ändå gick väldigt bra. Tanken från SEB var att satsa mer på kvalitet än kvantitet 

och på så sätt inte öka personalstyrkan markant. De försökte även på andra sätt att 

effektivisera verksamheten, bland annat genom en modifierad tillämpning av lean production. 

Eftersom det i grund och botten är människor som gör affärer med varandra satsade de 

mycket resurser på den kundorienterade verksamheten.  

Vad gällande ledarskapsfrågor så satsade de på något som heter Talent Management. För att 

ta till vara på den befintliga personalens kompetens och kunskap så försökte de bibehålla detta 

i så stor utsträckning som möjligt inom organisationen. Genom Talent Management så 

genomblickar de organisationen på jakt efter just sådan specialkunskap. Kvaliteten på 

ledarskapet var även viktigt för att kunna möta kundernas behov på ett optimalt sätt.  
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Informationen under krisen var hela tiden rak och tydlig från företagsledningen. En viss 

ökning av den interna informationen skedde men i övrigt inga större förändringar. SEB 

satsade hela tiden på att berätta verkligheten för de anställda och hur läget var för företaget. 

De interna informationskanalerna är något som SEB ständigt utvecklar. Mycket av 

kommunikation som når de anställda är det som rapporteras i media. Att sträva efter att 

ständigt ligga steget för media gällande nyheter till medarbetarna är inget som ligger på 

högsta prioriteringsnivå.  

Avveckling  

Ingen avveckling som direkt kunde kopplas till finanskrisen genomfördes i Sverige. Vissa 

nerskärningar i Baltikum var dock tvungna att genomföras. En del frivilliga lösningar 

genomfördes, så som avtalspension. Det genomfördes även till viss del 

processeffektiviseringar, bland annat omplaceringar intern inom organisationen. 

Personalstyrkan i Sverige var näst intill oförändrad, och de mindre förändringar i antal var 

inget som direkt kopplades till finanskrisen. Delarna i Baltikum påverkades avsevärt mycket 

mer.  

Kompetensutveckling och utbildning genomfördes utan några påverkningar alls under krisen.  

Motivation  

För att motivera sin personal så arbetar SEB mycket med att försöka skapa en miljö och kultur 

där personalen trivs. Arto anser det är av stor vikt att kunna skapa utvecklingsmöjligheter för 

personalen. Detta arbete pågick oförändrat under finanskrisen.  

SEB ligger på en marknadsmässig lönenivå och under finanskrisen påverkades detta inte 

nämnvärt. Den rörliga lönen blev dock mindre för de anställda. Arto menar att även om en 

person bli motiverad av pengar dagligen så ger mer pengar en relativt kortsiktig 

motivationshöjning. Istället är den psykosociala arbetsmiljön helt avgörande och detta bör 

avspeglas i SEBs ledarskap.  

SEB genomför kontinuerligt en intern attitydundersökning som kallas VOICE. Denna 

undersökning visar på att personalen mår bra i dagsläget och till och med bättre än tidigare. 

Arto anser att deras satsningar på ledarskap och sättet de hanterar sin personal på återspeglas i 

dessa undersökningar.  
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Rekrytering  

SEB rekryterade vid speciella behov under krisen, som så till risksidan och företagssidan dit 

det behövdes kompetens. Arto menar att företaget hela tiden hade ett strategiskt 

framförvarande att det kommer en morgondag och det var således inte enbart 

ersättningsrekrytering som genomfördes. De hade även ett samarbete med ett 

bemanningsföretag för att dels kunna anställa personal både på lång och kort sikt.  

Ledarskap  

Ledarskapet inom företaget påverkades inte drastiskt av krisen. Ledarskapet blev inte rakare 

eller tydligare på något sätt även om det blev smalare fokus på vissa frågor med tanke på 

omständigheterna. SEB fick fokusera på de delar av organisationen som gick dåligt och 

försökte satsa resurser på att genomföra lämpliga åtgärder. På ett sätt blev det enklare för 

ledningen att prioritera när det fanns en markant skillnad på de delar som gick bra respektive 

dåligt i SEB under finanskrisen. Det som ändrades var således fokus men de rådande 

processerna ruckades inte på.  

SEB söker ledare och chefer som har en balans mellan det affärsmässiga tänket på pengar och 

det humana tänket på människor. Arto ser gärna att de potentiella ledare som SEB söker har 

en förmåga att vara kalla i sin analys men varma mot människor. Detta skapar en trygghet och 

balans för att om personerna mår bra så presterar de bättre vilket i slutändan leder till ett bättre 

resultat för företaget.  

Till en viss del blev ledarskapet aningen mer uppgiftsorienterat då det var speciella områden 

som gick mindre bra för företaget. Vissa beslutsvägar blev kortare och en del besluts tog 

snabbare än vanligt. Det var dock alltid av största vikt att kunden aldrig skulle förlora kvalitet 

så vissa beslut tog till och med längre tid.  

Lärdomar  

Arto pekar på att de lärdomar som har dragits är att företaget i goda tider satsar på 

kvartalsekonomi och försöker göra så bra affärer som möjligt men att i sämre tider satsa på 

långsiktighet. Vid de goda tiderna skall företaget ta hand om kunderna och vårda 

kundrelationerna så mycket som möjligt för att förebereda sig på de nedgångar som alltid 

kommer förr eller senare.  
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4.3 SCA  

Mission  

"Att erbjuda oumbärliga produkter som förenklar vardagen."  

Vision  

"Att, inom sitt verksamhetsområde, uppfattas som ledande i att skapa mervärde för kunder, 

aktieägare och medarbetare."  

SCA är uppbyggt på 3 kärnvärden. Respekt, högklassighet och ansvar. Kärnvärdena beskriver 

hur man i företaget ska arbeta och uppträda. Respekt innebär för SCA att vara öppen och ärlig 

och att uppträda med integritet. Med högklassighet menar SCA att det är viktigt att utmana sig 

själva för att överträffa förväntningar. Ansvar är för SCA att vara pålitlig, kreativ, ha självtillit 

och att anta utmaningar. 

SCA Packaging Sweden AB tillhör SCA-koncernen och de tillverkar förpackningar, främst 

gjorde av wellpapp. I Sverige finns det ca 735 anställda utspridda på 10 kontor och 

huvudkontoret ligger i Värnamo.
30

 

 

 

 

Tabell 4.3 Statistik från SCA årsredovisning. Bearbetad av författarna.31 

 Respondent var Rebecka Ek som arbetar som personalutvecklare för SCA Packaging Sweden 

AB.  

Finanskrisen  

År 2007 gjorde SCA Packaging ett väldigt bra resultat som låg över budget. Vid den perioden 

var de verksamhetsmässiga problemen av typen som leverensförseningar på grund av att 

personalen hade mycket att göra. Företaget hade även vissa problem med 

kompetensförsörjning – att få in tillräckligt med kompetent personal till företaget.  

                                                           
30

 http://www.scapackaging.se 
31

 SCA Åresredovisning 2010 

SCA Förpackningar         

År 2010 2009 2008 2007 

Rörelseresultat 1 577 413 1 493 2 651 

Medeltal anställda 15 218 20 307 22 828 23 561 

Personalkostnader 
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När sedan finanskrisen slog till började orderingången minska kraftigt, företaget nådde inte 

sin uppsatta budget och resultatet blev sämre. Detta märktes särskilt i slutet kring årsskiftet 

2008-2009 då företaget började komma ikapp med leverensförseningarna. De befintliga 

kunderna beställde mindre och det blev svårt att hitta nya kunder eftersom få företag vågade 

satsa med en osäker marknad i kikaren.  

Våren 2009 började SCA se över sina kostnader vilket ledde till diskussioner kring 

nerdragningar av personal och övriga förändringar inom företaget. En division lade då ett 

varsel om ett tiotal anställda eftersom de var starkt påverkade av bilindustrin och 

byggbranschen som hade påverkats dramatiskt av konjunkturnedgången. De personerna blev 

sedermera även uppsagda.  

Övriga åtgärder bestod av att stoppa externa utbildningar; vid dessa typer av frågor gick 

beslutsfattandet över från närmsta chef till VD. Inga nya investeringar genomfördes.  

Representationsriktlinjerna stramades åt. Det blev även ett stopp på byte av tjänstebil och 

företaget försökte generellt dra ner på resandet i tjänsten genom att till exempel starta en 

samåkningslista på intranätet.  

I dagsläget är SCA tillbaka på ungefär samma nivå som innan krisen och det märks för att de 

nu behöver anställa personal igen. Dels behövs rekryteringar för att anställda slutar, vilket de 

inte gjorde under år 2009, men även för att produktionen har ökat gentemot tiden under 

krisen.  

Sättet SCA hanterade information på under finanskrisen handlade mycket om att få 

personalen att stötta säljarna i deras arbete. Tanken var att få ut säljarna på fältet så mycket 

som möjligt och att övrig personal skulle avlasta dem med de administrativa uppgifter som de 

vanligtvis fick göra själva. Fokus flyttades över på säljarna i en stor utsträckning. Fokus låg 

även på de åtgärder som genomfördes och på alla möjliga sätt spara pengar.  

Avveckling  

På en division inom företaget var man tvungna att varsla fem personer. Företaget kom även 

överens med de lokala fackklubbarna om att introducera VAT – varierad arbetstid. De 

anställda minskade sin arbetstid med ca 20 procent och minustimmarna samlades i en 

flexbank. Personalen fick detta till trots behålla sin fulla lön. Överenskommelsen innebar att 
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under lågkonjunkturen arbetade alla anställda färre timmar för att sedan betala tillbaka 

minustimmarna till företaget när konjunkturen vände uppåt. Personalen arbetade igen 

minustimmarna. I dagsläget har ett fåtal i personalen timmar kvar på VAT:en som man 

fortfarande betar av. Rebecka anser att VAT fungerade väldigt bra och att alla parter inklusive 

facket var nöjda med åtgärden. 

Inga förflyttningar skedde internt inom organisationen under krisen. Ett 20 tal anställda på en 

division i Stockholmsregionen fick dock i samband med lågkonjunkturen, lämna sina tjänster. 

Orsaken till uppsägningarna var inte lågkonjunkturen utan en tidigare planerad 

omorganisation där wellpapp-produktionen flyttades till andra divisioner inom företaget.  

Förutom den ovanstående personalminskningen har företaget idag samma personalstyrka som 

före och under krisen.  

Motivation  

 

Under den aktuella perioden handlade mycket av motivationsarbetet om att få företagets 

säljkår att prestera så bra som möjligt och att övrig personal skulle underlätta deras arbete, allt 

för att rädda relationer med befintliga kunder samt för att få in fler order.  

Rebecka anser VAT i sig motiverade personalen eftersom det var en åtgärd som tillämpades 

för att alla skulle kunna få behålla sina jobb.  

Rekrytering  

 

Under krisen genomfördes endast ersättningsrekryteringar, all utökning av tjänster stoppades. 

Om respektive division behövde rekrytera, skulle beslutet tas av den svenska VD:n som i sin 

tur skickade vidare förfrågan till den nordiska VD:n. Kravet på rekryteringsförfrågan har 

släppts och i dagsläget tas beslutet om att rekrytera på respektive division. Fokus under krisen 

låg på att klara av situationen, långsiktiga framtidsplaner fick vänta.  

När behovet av mer personal började ta fart i början på år 2010, återanställdes ca fem 

personer, som fick lämna sina arbeten under krisen. 
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Ledarskap  

 

Tidigare var företaget en relativt självstyrande organisation med beslutsfattande ute på 

respektive division. Under krisen övergick de flesta beslut om frågor vidare till företagets VD, 

särkskilt om frågorna innebar en kostnad. I dagsläget är SCA tillbaka de rutiner som fanns 

innan krisen, det vill säga beslutsfattandet ligger på respektive divisionschef.   

Beslutet om stopp på utbildningar under krisen drabbades även möjligheten till 

ledarskapsutbildningar.  

Lärdomar  

Rebecka påstår att användandet av VAT blev väldigt lyckat för alla parter och det är något 

som verkligen har stärkt företaget. Innan krisen fick personalen relativt fritt välja vilken 

tjänstebil de ville ha. När de var tvungna att spara pengar fick alla välja samma bilmärke för 

att kunna göra bättre upphandlingar och få till bättre serviceavtal. Detta är något som de har 

fortsatt med efter krisen och det är även något som de tänker behålla i framtiden.  

Generellt gav finanskrisen en möjlighet att se över besparingar och på så sätt strama åt 

organisationen.  



27 
 

4.4 SKF  

Vision  

”Att förse världen med SKFs kunskap”  

Affärsidé  

”Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxtgenom att vara det 

självklara valet: för våra kunder, återförsäljare och leverantörer, för våra medarbetare, för 

våra aktieägare”  

SKFs drivkrafter är: Lönsamhet, kvalitet, snabbhet, innovation, hållbarhet och företaget 

jobbar efter värderingarna öppenhet, lagarbete, ansvar och befogenheter samt etik och 

moral.
32

  

Idag är SKF en global koncern som grundades år 1907. Redan år 1920 var företaget etablerat i 

större delen av världen. Idag finns SKF i ca 130 länder på ca 15000 platser. Företaget har mer 

än 100 tillverkningsplatser. SKF satsat mycket på forskning och utveckling, det har de gjort 

ända från starten. De registrerar nästan ett nytt patent per dag. Marknadsföring, 

teknikutveckling och kvalitet är andra fokusområden. För att skräddarsy lösningar för varje 

kundsegment kombineras kompetens från 5 olika teknikplattformar. Plattformarnas indelning 

är; lager och lagerenheter, mekatronik, tätningar, smörjsystem och service.  

SKF’s verksamhet är indelad i ca 40 kundsegment och verkar genom tre divisioner; industrial 

division, automotive division och service division.
33

 

 

 

 

Tabell 4.4 Statistik från SKF årsredovisning. Bearbetad av författarna34 

 

                                                           
32

 SKF årsredovisning 2010 
33

 http://www.skf.com  
34

 SKF Årsredovisning 2010 

SKF Industrial         

År 2010 2009 2008 2007 

Rörelseresultat 3 498 1 551 4 010 3 487 

Medeltal anställda 19 922 17 853 19 429 18 812 

Personalkostnader 
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Respondent var Jonna Weinelid-Forss. Hon arbetar som HR Director för SKF Sverige AB.  

Finanskrisen  

SKF Sverige AB Industrial började känna av finanskrisen första kvartalet 2009. De var dock 

förberedda på detta eftersom att den delen av SKF Sverige AB som heter Automotive och 

riktar sig mot fordonsindustrin redan tidigare hade påverkats kraftigt. 2008 hade varit ett 

lyckat år verksamhetsmässigt med många ordrar och de hade till och med vissa problem att 

hänga med i produktionen med längre leveranstider som följd. I början av 2009 så minskade 

orderboken drastiskt och till våren 2009 var de tvungna att skicka hem personal enligt den 

produktionsanpassade arbetstid som de infört under 1990-talet.  

De första åtgärderna var således att schemalägga produktionsanpassade arbetstid som tidigare 

hade införts i samråd med facket. Detta innebar att personalen kunde gå upp och ner 20 

procent i arbetstid med efterföljande lön. Förutom att korta ner arbetstiden när produktionen 

minskade så blev SKF Sverige AB även mindre restriktiva gällande ansökan om tjänstledigt 

för resor, studier och motsvarande. Personalen uppmuntrades istället att ansöka om dessa 

arbetsuppehåll.  

Personalstrategi 

Personalidén eller personalstrategin var inget som förändrades under krisen utan dessa 

värderingar och synsätt bygger verksamheten.  

SKF satsade mycket på att ge sina anställda rikligt med information under krisen. Fokus låg 

på att informera om hur det gick för företaget men även varför det gick som det gick. Detta 

genomfördes främst för att motverka den oro som per automatik uppkommer i tider av 

ekonomisk nedgång och ovetande om framtiden. De satsade även mycket på information för 

att skapa en medvetenhet och för att företagsledningen skulle ha en grund för de åtgärder de 

blev tvungna att vidta. SKFs ledning var hela tiden noga med att informera personalen om 

varför åtgärderna var genomförda för att på så sätt få en förankring i beslutet.  

Avveckling  

Under finanskrisen sa SKF upp knappt 10 personer. Personalstyrkan minskades dock med 

cirka 150 personer och SKF löste det genom avtalspension eller genom frivilliglösningar. 

Detta bekostades ihop med hjälp av facket. Det fanns även dagar då all personal, från VD och 
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neråt gick ner 15 procent i tid och lön. Företaget försökte på alla möjliga sätt hitta lösningar 

för att inte avveckla personal. SKF uppfattar det som att de har fått en väldigt positiv respons 

från deras anställda över dessa åtgärder. SKF la även ner resurser på att de som fick lämna 

företaget av olika skäl skulle göra det i god anda.  

Enligt avtal med facket fanns det pengar i en fond för utbildning som SKF använde för att 

internt utbilda personal i deras eget kompetenscentrum under krisen.  

Efter krisens slut har inte personalstyrkan ökat utan antalet anställda är kvar på samma nivå 

som under krisen. Till vissa tjänstemannatjänster har det tillkommit personal men då främst 

för att de inte rekryterade något alls under krisen.  

När det gällde att ta till vara på rätt kompetens och kunskap så gjordes det bland annat genom 

att på tjänstemannasidan selektivt välja vilka anställda de erbjöd pension. På verkstadssidan så 

erbjöds frivilliglösningar men SCA försökte informera vissa väl utvalda personer som de 

gärna ville ha kvar att inte ta det erbjudandet.  

Motivation  

Främst försökte företaget minska den oro som spred sig genom att använda sig av en riklig 

mängd information. För att hålla personalen motiverade till arbetet så var de noga och tydliga 

med att förklara hur situationen såg ut. På detta sätt försökte de få en förståelse och respekt 

från de anställde gentemot de beslut som ledningen var tvunget att fatta. Varje enskild chef 

hade även ett ansvar att sprida motivation och förstå vikten av att alla drar åt samma håll 

under den kritiska perioden.  

Rekrytering  

I princip var det ett rekryteringsstopp under krisen. Det enda som det fanns utrymme för var 

ersättningsrekrytering till vissa absolut nödvändiga nyckelpositioner. Inga större investeringar 

eller projekt genomfördes heller under den här perioden utan det lades på is. Det handlade om 

att hålla i pengarna så mycket som möjligt och strama åt verksamheten.  

I nuläget rekryterar företaget personal och de projekt som de valde att frysa under krisen har 

dragits igång. Rekryteringsprocesserna skiljer sig dock inte åt från tidigare. De har hela tiden 

varit medvetna om den stora kostnaden som rekryteringar medför.  
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Ledarskap  

SKF är generellt en decentraliserad organisation men under finanskrisen så flyttades besluten 

högre upp i företaget. Det beslut som en linjechef vanligtvis fattade tog nu fabrikschefen hand 

om. Detta genomfördes helt enkelt för att hålla kolla på kostnaderna och produktionen i 

helhet.  

Ledarrskapet under krisen förändrades på så sätt att besluten togs snabbare och mer kraftfullt. 

På en högre nivå fick cheferna helt enkelt peka med hela handen och lämna diskussionerna för 

ett senare tillfälle. Ett sådant ledarskap behövdes då all fokus låg på att hantera 

konjunkturnedgången och lösa krisen. Det var dock en svår balansgång då personalen 

samtidigt måste hållas motiverad men SKF känner att de klarade av det dilemmat bra.  

Lärdomar  

Jonna hävdar att i kristider så ser ett företag över sin organisation med mer kritiska glasögon 

vilket är positivt. Kriser kräver ofta kreativa lösningar vilka ett företag kanske inte annars 

behöver tillämpa.  

Jonna anser även att vikten av att ha en god relation med facket är en lärdom för företaget. För 

personalavdelningen är det även viktigt att saker och ting görs rätt från början, så som 

arbetsrättsliga frågor och dokumentation – det underlättar arbetet ifall krisen slår till och 

åtgärder behövs vidtas. Sådana saker är lätt att inte lägga ner så stor fokus på i kristider vilket 

kan leda till att problem uppstår senare under en konjunkturnedgång. Jonna berättar att SKF 

satsade mycket resurser på kommunikationen till de anställda vilket föll väl ut.  

Slutligen anser Jonna att den produktionsanpassade arbetstiden var en viktig faktor som 

bidrog till att många anställda kunde behålla sina jobb. Det gav även de anställda en 

ekonomisk trygghet samtidigt som det köpte företaget tid att genomföra mer drastiska 

förändringar.  

Vid kontakt med facken så hävdar de att den bild som företagen givit oss stämmer överens 

med den bild de själva har. De nämnde också att företag oftast ger en lite mer vinklad syn på 

sin historia men i det stora hela så stämde uppgifterna.  
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5. Analys/Resultat  

Analys: Finanskrisen  

De studerade företagen uppger att de började känna av krisen vid ungefär samma tidsperiod: 

hösten 2008. De uppger också att 2010 var det året de började se en vändning. Siffrorna från 

lästa årsredovisningar visar på att den uppfattningen stämmer. Samtliga företag gjorde ett 

sämre rörelseresultat under året 2009 jämfört med 2008 och 2010. Efter de första 

indikationerna på krisen utvecklades situationen olika för de berörda företagen. Nordea och 

SEB behövde inte genomföra några drastiska nedskärningar på den svenska marknaden utan 

för dem handlade de mest om att avvakta och se hur situationen utvecklade sig. SEB 

drabbades värst i Baltikum och Nordea drabbades värst i Finland. Båda bankerna agerade med 

försiktighet och lade vissa planerade projekt på is under tiden som de analyserade 

marknadsläget. I övrigt fungerade bankernas verksamhet som vanligt även om de såg över 

sina organisationer för att eventuellt kunna hitta sätt att slimma dem. SEB hade 

anställningsstopp under kortare perioder.  

SCA och SKF agerade mer distinkt och drastiskt eftersom de under början av 2009 märkte att 

försäljningen och efterfrågan minskade markant. Redan under våren 2009 började de båda 

företagen att, i samförstånd med facken, låta personalen gå ner i arbetstid och på så sätt 

minska kostnaderna. Anställningsstopp infördes också det under våren 2009. Både för SCA 

och SKF gällde det att på alla möjliga sätt hålla ner kostnaderna och försöka hålla sig flytande 

när produktionen minskade.  

I båda branscherna så satsade de studerade företagen på att vårda kundrelationerna. Fokus låg 

på att ha en god relation till de befintliga kunderna när konjunkturen vände neråt. Medan SCA 

och SKF omgående försökte hitta sätt att spara pengarna så kunde SEB och Nordea se över 

sin verksamhet och inta en mer avvaktande ställning.  

Analys: Avveckling  

 

I samtliga fall så handlar det om att man sa upp och varslade personal på grund av arbetsbrist. 

Omskolning skedde inte i företagens regi eftersom det inte var omstrukturering av personal 

utan om kostnadsbesparingar. Det som gjordes var från SKFs sida att ledningen uppmuntrade 

till vidareutbildning.  
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Nordea och SEB behövde inte genomföra någon avveckling på grund av finanskrisen. För 

deras del handlade det mest om att bibehålla den kompetens som fanns inom respektive 

företag. Både SEB och Nordea arbetade mycket under denna tid med att behålla sin personal 

och vidareutveckla den personal de hade.  

Gällande SKF och SCA så är deras tillvägagångssätt slående lika. De blev tvingade att 

avskeda några personer men båda företagen har främst satsat på frivilliglösningar. SKF 

uppmuntrade även aktivt sin personal att söka tjänstledigt för att till exempel studera eller 

resa. Detta tyder på en handlingsplan inför framtiden då de verkar som SKF tänkte sig att 

konjunkturen skulle vända uppåt och att då personal som är införstådd är bra att ha till hands. 

I övrigt har både SCA och SKF agerat väldigt lika. De har båda låtit sin personal gå ner i 

arbetstid med den skillnaden att på SCA så fick de anställda full lön under tiden som 

produktionen minskade för att senare arbeta igen tiden. Båda företagen har under krisen haft 

en god och nära dialog med facken och att genomföra dessa minskningar i arbetstid visar på 

att de gjorde så mycket som möjligt för att få behålla sin personal. Båda företagen har dock 

behållit samma personalstyrka som de haft under krisen – alltså har de inte fullt ut ersatt den 

personal som faktiskt fick lämna respektive företag under krisen. Det är klart att de båda 

företagen i tillverkningsbranschen indirekt ha tänkt och planerat för framtiden och haft en 

osynlig handlingsplan. Båda vill som tidigare nämnt ogärna säga upp personal vilket tyder på 

att de är medvetna om att det är viktigt med insatt personal och att de förutsåg en vändning på 

krisen och att företagen då skulle komma behöva kompetent personal. 

Det alla fyra företag har gemensamt är att de såg över sin verksamhet och vilken kompetens 

som fanns inom organisationen. Företagen var väldigt noga med att behålla sina 

nyckelpersoner. Nordea och SEB behövde inte avskeda några personer men de var ändå noga 

med att lokalisera nyckelpersoner för att de inte skulle bli av med viktig kompetens i ett 

förvärrat läge.  

Analys: Motivation  

 

Respondenterna anser alla fyra att företagens försök att behålla sin personal gör att personalen 

känner sig betydelsefulla och att företaget bryr sig om sina anställda. Detta anses vara en 

motivationsfaktor enligt respondenterna. Att införa kortare arbetstid var en tydlig signal och 

det underströk verkligen arbetet med detta.  
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Gällande motivationsarbetet så satsade SCA och SKF på att hålla sin personal informerad om 

det aktuella läget och försökte få de anställda att förstå varför företaget agerade som det 

gjorde. Att de införde en kortare arbetstid var motiverande i sig då de skickade en signal till 

personalen att de skulle arbeta hårt för att inte behöva avskeda människor. För SEB och 

Nordea handlade det istället om att försöka få sin personal att trivas så bra som möjligt för att 

inte tappa kompetens.  

Tydligt är att när det blåser hårda vindar så är det basbehov som tänks på. Att gå ned i 

arbetstid med full lön är ju någon få skulle tacka nej till. Men motkravet att arbeta tillbaka 

dessa timmar kan kännas tungt och omotiverade. Men de anställdas beteende visar på att det 

var viktigast att ha ett jobb som säkerställer en inkomst.  

SCA och SKF arbetade hårt med att behålla sin personal under krisen istället för att avveckla, 

detta beror troligen på att de hade hoppet om att den ekonomiska situationen skulle vända och 

bli bättre. I detta fall slipper de anställa och utbilda ny personal när konjunkturen vänder till 

det bättre. Flexbanken är en investering för företaget, det gör att de lägger ut mycket kapital 

under krisen på att ha kvar personalen. Pengarna som investerades får företagen tillbaka i och 

med att personalen arbetar igen det i framtiden. På ett sätt säger SCA och SKF emot sig 

själva; de påstod att under krisen handlade det främst om att hålla nere kostnaderna och att det 

inte fanns någon fokus på att planera inför framtiden utan bara hålla företaget flytande. 

Flexbank eller varierad arbetstid tyder dock på en god strategisk planering som gör det 

möjligt att möta en konjunkturuppgång bättre rustade än ifall de bara hade agerat för vad som 

hade varit bäst för stunden i det kritiska läget. En indirekt plan har således funnits för en 

bättre framtid.  

Analys: Ledarskap  

För Nordea och SEB gjordes inga större förändringar i ledarskapet även om SEB menade på 

att de blev mer uppgiftsorienterat för de avdelningar inom företaget som gick mindre bra.  

För SKF och SCA blev beslutsvägarna rakare och ledarskapet tydligare. De beslut som 

tidigare låg på enhetschef eller motsvarande flyttades upp i hierarkin och de avdelningar som 

tidigare varit mer självstyrda kontrollerades nu hårdare för att kunna se över kostnaderna.  

Det är tydligt att ledarskapet gick ifrån deltagande till mer auktoritärt ledarskap. Det var på 

alla fyra företag så att chefernas chef var tvungna att godkänna nyrekrytering och 
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investeringsförslag och så vidare. Viss typ av konsultation och beslut i samförstånd fanns 

också men att det blev mer styrt märktes på respondenternas svar.  

Tydligt hos alla fyra företag är att under krisen 2008 så frångick samtliga företag 

decentraliseringsprincipen. Innan krisen ansåg sig alla vara decentraliserade och arbeta tydligt 

med empowerment. Under krisen var idéer tvungna att tas högre upp för att få olika beslut 

godkända. Enligt författarna så beror detta på att under en kris tenderar ledare att dra öronen 

åt sig och vilja ha mer kontroll på vad som sker. De vill troligen ha mer kontroll på 

kostnaderna, och under bra tider så släpper man mer på tyglarna för att det anses gynna 

personalen och detta i sin tur ofta gör att de utvecklas och tyr sig till företaget mer.  

Analys: Rekrytering 

De anställningar som gjordes på Nordea var noga genomarbetade och de anställde främst 

redan kunnig och utbildad personal.   

Alla fyra företag var väldigt sparsamma med rekrytering under finanskrisen. På SCA och SKF 

gällde i princip rekryteringsstopp förutom till absolut nödvändiga nyckelpositioner.  

Intressant är att både Nordea och SCA införde en process där chefens chef alltid var tvungen 

att godkänna en rekrytering. Det gällde även ersättningsrekryteringar. Detta är något som 

SCA har släppt på och de rekryterar som innan krisen medan Nordea fortfarande använder sig 

av denna process. Alla fyra företag säger dock att de är än mer noggranna i sin rekrytering 

idag än tidigare.  

Analys: Lärdomar  

Trots att det är företag från olika branscher så finns gemensamma nämnare när det kommer 

till de lärdomar företagen har dragit av finanskrisen. Alla fyra företag tycker till exempel att 

det ändå har varit positivt att få se över sin verksamhet. I krissituationer synas organisationen 

med kritiska ögon vilket i vissa fall kan ge en positiv utveckling.  

De anser även att noggrannheten i rekryteringsprocessen är något som de förhoppningsvis 

kommer att fortsätta med. Som teorin nämner så är rätt person på rätt plats väldigt viktigt att 

sträva efter samt att personal är en av företagets största kostnader. Företagens syn på 

noggrannheten i rekryteringsprocessen visar på att det stämmer och att det är något som 

företag arbetar efter.  
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Vikten av att vårda och ta hand om sina kunder är kanske självklart men det blir än tydligare i 

en konjunkturnedgång. För SKF och SCA, som var tvungna till mer drastiska åtgärder, har 

förhållandet med facken spelat en stor roll. Värdet av att ha en god relation till den fackliga 

organisation och på så sätt få hjälp att motivera sina anställda har varit en lärdom.  

Alla fyra företag jobbade tydligt med kundfokus redan innan krisen men under krisen satsades 

mer på detta och att underhålla de befintliga kunderna samt på sina respektive 

försäljningsfunktioner. Detta för att det under denna tid var svårt att skaffa nya kunder. De 

befintliga kunderna kunde se över sin ekonomi och kanske skulle gå till någon annan 

leverantör om inte relationsbyggandet fick ett större fokus. Under krisen ansåg SEB och 

Nordea att tjäna pengar inte var det primära - att behålla kunderna blev det primära.  
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6. Slutsats  

 

Vår slutsats är att Finanskrisen 2008 förändrade personaladministrationen hos de studerade 

företagen i de berörda branscherna. Vi upplever tydligt att försiktigheten har ökat drastiskt 

hos alla undersökta företag. Bevis på detta finns i att det blev tuffare att driva igenom beslut 

då de behövde godkännas på en högre nivå. Ytterligare antydan till detta ligger i att 

personalstyrkan på både SCA och SKF ligger kvar på den nivå de hade under krisen. Det vi 

frågar oss i nästa tur är hur snabbt människor glömmer och går tillbaks i gamla spår? En viss 

medvetenhet och försiktighet kommer förmodligen ligga kvar hos de som upplevde krisen 

2008. 

Det faktum att företagen har kvar samma personalstyrka som under krisen tycker vi bevisar 

att de inte vågat satsa riktigt igen samt att de uppenbarligen klarar sig på den personalstyrkan 

de hade. Uppenbarligen har krisen gett företagen en möjlighet att effektivisera sina processer 

och förbättrat sina organisationer vilket betyder att de personalnedskärningar som 

genomfördes ej behöver ersättas. När ett företag upptäcker möjligheter att dra ner på 

kostnader som långsiktigt fungerar så kommer den möjligheten att tas till vara på.  

Det är även svårt att genomföra förändringar i ett neutralt läge när verksamheten rullar på som 

vanligt. Drastiska händelser som en akut kris skapar ett spelrum för att genomföra 

organisationsförändringar. Dessa förändringar möter då troligtvis inte samma motstånd som 

de hade gjort under en period av lugn. De basala behoven som att ha ett arbete väger tyngre än 

att motsäga sig diverse förändringsprocesser.  

Att studera dess områden igen när det har gått ytterligare ett antal år skulle vara intressant just 

för att se om försiktigheten hos företagen ligger kvar eller om de har släppt på detta. Vad som 

också hade varit intressant under denna studie är tillgång till fler företag samt fler anställdas 

syn, kanske eventuellt även mer ledare då dessa under krisen satt under stor press och säkert 

har sina tankar kring vad som gick bra och inte.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1  

Detta var det frågeunderlag som respondenterna fick innan intervjun för att kunna fastställa att 

de verkligen kunde ge den information som behövdes. I ett par fall var det inde den tänkta 

respondenten som kunde ge svar utan fick ta hjälp av ytterligare en person.  

Finanskrisen  

På vilket sätt märkte ni av finanskrisen i er verksamhet?  

Personalstrategi  

Hur såg den ut innan och under krisen?  

Har personalstrategin förändrats?  

Hur ser den idag?  

Hur ser informationsflödet ut till era anställda från ledning? Förändrades det något under 

krisen.  

Avveckling  

Sa ni upp personal? Varslade ni?  

Var ni tvungna att fröflytta personal på något sätt?  

Vidareutbildades personal? Hur?  

Slimmade ni verksamheten på något sätt? Till exempel genom outsourcing?  

Behöll ni samma personalstyrka som under krisen när krisen planade ut?  

Arbetade ni något med att säkerställa att nyckelpersoner stannade inom organisationen?  

Motivation  

Hur ser ni på motivationsarbete?  

Såg ni någon förändring under krisen? Hur arbetade ni med att hålla personalen motiverad 

under krisen?  

Hur ser gruppdynamiken ut på arbetsplatsen - motiverar de anställda varandra? Finns den 

informella grupper/ledare?  

Rekrytering  
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Rekryterade ni någon under krisen? Hur gick det till? Processen och nyanställde ni enbart då 

någon sa upp sig?  

Planerade ni något för eventuella framtidsbehov efterkrisen? Finns/fanns en behovsanalys och 

kravspecifikation? Vem/vilka utarbetar dessa i så fall?  

Hur såg rekryteringen ut efter krisen? Ändrades något? Tog ni då in tillfällig personal i början 

eller anställde ni från bemanningsföretag?  

Ledarskap/Management  

Blev det tydligare att ett ledarskap behövdes? Förändrades ledarskapet under krisen?  

Hur ser ledarskapet ut hos er?  

Blev ledarskapet mer uppgiftsorienterat?  

Hur såg beslutsfattande ut innan, under och efter krisen? Blev beslutsvägarna längre eller 

kortare?  

Vilka lärdomar har ni fått efter det som inträffade?  

 


