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1 Inledning 
Kapitlet inleds med bakgrund till, samt översiktlig beskrivning av ämnet. Därefter 

formuleras ett problem relaterat till bakgrunden, för att därefter leda till arbetets 

syfte och frågeställning. 

I företag förekommer många olika kostnadsposter som påverkar resultat- och 

balansräkningen och dessa ställs mot intäkter för att sedan resultera i om 

verksamheten går med vinst eller förlust. Personalen är en kostnad som under de 

senaste decennierna har fått mer uppmärksamhet eftersom det är en viktig resurs i 

företag. På 1960-talet ansåg forskare att personalen som resurs borde synliggöras i 

resultat- och balansräkningen på grund av en ökning av tjänste- och 

kompetensintensiva företag. I Sverige blev intresset stort under 1980-talet när Gröjer 

och Johanson introducerade begreppet personalekonomi. År 1991 lade den 

dåvarande regeringen fram en proposition om att större organisationer med mer än 

hundra anställda borde ha skyldighet att tillägga en personalekonomisk redovisning i 

årsredovisningen. (Nilsson & Olve, 2013, s. 544) 

Under vintern 2014 yttrade sig ägarna för hamburgerrestaurangen Max till sina 

anställda genom ett brev där de angående valet i september samma år skrev vad de 

ansåg skulle hända om oppositionen kom till makten. 

”/…/ Det är valår, och om oppositionen (S+V) vinner valet vill de höja både 

restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Det vore en fullständig 

katastrof för oss och branschen och det kommer att få stora konsekvenser för vår 

tillväxt.” (Dagens Nyheter, 2014) 

Detta citat visar ett exempel på hur ett företag kan reagera vid information om en 

förändrad arbetsmarknadsåtgärd. Regeringen kan använda sig av riktade åtgärder för 

att skapa nya jobb, även subventionerade tjänster kan skapas. Företag motiveras av 

att anställa mer personal genom dessa beslut som rör arbetsmarknaden och uttalandet 

baseras på att avkastningen för företag ändras genom arbetsmarknadsåtgärder. 

(Bengtsson & Berglund, 2012, ss. 22-23) 

Tanken med en förändring av arbetsgivaravgiften är att ge företag incitament att 

anställa då personalkostnaden totalt sett blir lägre. De senaste sänkningarna av 

arbetsgivaravgiften har riktats mot personer under 26 år för att ge bättre 

förutsättningar för dessa på arbetsmarknaden. Då företag får incitament att anställa 

de som är yngre segmenteras arbetsmarknaden och företag kan blir mer ovilliga att 

anställa de som är över 26 år. (Regeringen, 2008) 

1.1 Bakgrund  

Det finns två olika sorters arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att ge förutsättningar 

för att öka sysselsättningen; passiva och aktiva åtgärder. Med en passiv 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd menas att det ges något sorts kontantstöd, till exempel 

arbetslöshetsersättning då den arbetslöse får ersättning för att aktivt söka arbete. En 
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aktiv åtgärd inbegriper matchning, utbuds- och efterfrågeinriktade åtgärder. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att matcha arbetssökande mot den efterfrågan 

företag har på anställning. Åtgärder för att öka utbudet av arbetskraftens värde görs 

med hjälp av olika arbetsmarknadsutbildningar och praktikplatser. 

Efterfrågeinriktade åtgärder tillämpas också, som till exempel anställningsstöd. 

(Bengtsson & Berglund, 2012, ss. 22-23) 

För företag förekommer lagstadgade sociala avgifter och arbetsgivaravgiften är ett 

exempel på en sådan. Enligt svensk lag ska företag betala arbetsgivaravgiften en 

gång i månaden tillsammans med avdragen preliminärskatt för löner. (Johansson, 

Johansson, Marton, & Pautsch, 2010) Arbetsgivaravgiften infördes i Sverige 1960 

och var då en liten procentandel av den anställdes lön, men höjdes successivt och i 

slutet av 1970-talet uppgick den till över 30 procent. I början av 1990-talet var 

arbetsgivaravgiften som högst och nådde nästan upp till 40 procent. 

Arbetsgivaravgiften skiljer sig beroende på ålder hos den anställde och de som driver 

eget företag eller enskild firma betalar sociala avgifter i form av egenavgifter 

(Ekonomifakta, 2014).  

Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga har skett i två steg. Den första 

sänkningen skedde den 1 juli 2007 och arbetsgivaravgiften sänktes från 32,42 

procent till 21,32, alltså en skillnad på 11 procentenheter för arbetstagare mellan 19-

25 år (Egebark & Kaunitz, 2013). En sänkning av arbetsgivaravgiften för unga 

motiverades med att skapa en högre varaktig sysselsättning för unga och dessutom 

göra det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden (Regeringen, 2008). 

I proposition 2008/09:7 föreslog regeringen ändringar av sociala avgifter och ålder i 

socialavgiftslagen(2000:980). Den nedre gränsen, som var 18 år, slopades helt och 

den övre gränsen för sänkt arbetsgivaravgift gällde för personer som vid årets ingång 

inte hade fyllt 26. Skattemässigt sänktes arbetsgivaravgiften för unga i och med 

proposition 2008/09:7 med ytterligare 5,83 procentenheter och lagförändringen 

trädde i kraft den 1 januari 2009. (Regeringen, 2008)  

1.2 Problemdiskussion 
I rapporten ”Är sänkta arbetsgivaravgifter ett effektivt sätt att öka sysselsättningen?” 

från IFAU studeras sänkningen av arbetsgivaravgifter 2002 som innefattade 

Norrlands inland och delar av inre Svealand. I studien dras slutsatsen att det är svårt 

att motivera sänkning av arbetsgivaravgiften som ett incitament till att skapa fler 

arbetstillfällen men att regeringen genomförde denna arbetsmarknadsåtgärd för att de 

utvärderingar som gjorts var ofullständiga. Det hänvisas dock till resultat från 

rapporter där andra länder har genomfört liknande arbetsmarknadsåtgärder med 

positiva resultat. (Bennmarker, Mellander, & Öckert, 2008) 

Aydin och Hivén (2008) studerar regeringens arbetsgivaravgiftssänkning i 

”Regeringens proposition 2006/07:84 - Fler unga i arbete eller bortslängda 

miljarder?”. Magisteruppsatsen undersöker huruvida arbetsgivare inom detaljhandeln 
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väljer att anställa ungdomar som fyllt 18 men inte 25 år som en direkt följd av sänkt 

arbetsgivaravgift. Studien visar på att dödviktseffekter har uppkommit, att åtgärden 

inte har lett till någon sysselsättningseffekt och att företagens vinst har ökat. (Aydin 

& Hivén, 2008)  

I kandidatuppsatsen ”Har ungdomsarbetslösheten påverkats av regeringens sänkning 

av arbetsgivaravgiften?” utreder Gremberg (2011) om regeringens subventioner har 

lett till någon sysselsättningseffekt på ungdomar. Uppsatsen kommer fram till att de 

åtgärder som har gjorts inte har ökat ungdomars procentuella sysselsättning i 

jämförelse med den efterföljande åldersgruppen. Ungdomar har inte fått en ökad 

sysselsättning, de har inte ersatt andra på arbetsmarknaden och därför har det i sin tur 

inte genererats nya arbetstillfällen till följd av de genomförda åtgärderna. (Gremberg, 

2011)  

Företagsekonomi handlar om ekonomin i ett enskilt företag. Syftet med 

företagsekonomi är att bidra med verktyg och modeller för att utveckla hur företag 

drivs i olika stadier och situationer. Ämnesområden som företagsekonomi går in på 

är exempelvis kostnads- och intäktsanalys, kalkylering och finansiering (Olsson & 

Skärvad, 2011, ss. 21, 25). Grovt kan nationalekonomi delas in i två grenar, mikro- 

och makroekonomi. Mikroekonomin handlar om enskilda beslut och hur dessa 

påverkar effekter av fördelningen av de ekonomiska resurserna. Inom 

makroekonomin hanteras mer aggregerade problem som exempelvis 

konjunktursvängningar, ekonomisk tillväxt eller arbetslöshet. Många av de 

makroekonomiska teorierna bygger dock på hur mikroekonomin hanterar företagen 

och de enskilda individernas syn på beslut på ekonomiska beslut. Nationalekonomin 

i helhet hanterar alltså om de begränsade resursernas påverkan på produktion och 

konsumtion (Lundmark, 2011, s. 17).    

Denna studie undersöker två olika discipliner inom ekonomi och jämför dessa för att 

med de data som samlas in se likheter och skillnader på hur företag påverkas av en 

förändring av arbetsgivaravgiften för unga. Motivet med att jämföra två olika 

discipliner inom ekonomi handlar om att förmedla kunskap om hur dessa hänger 

ihop och vad som skiljer dem åt genom att studera samma fråga ur dessa perspektiv. 

En högskolas funktion är att generera och reproducera kunskap. Universitetslärares 

funktioner är därför att verka som forskare, lärare, handledare administratörer eller 

ledare. Deras syfte är bland annat att hålla sig uppdaterade så att undervisningen 

speglar de senaste resultaten, vara rättvis mot studenter vid betygssättning och verka 

för ett öppet diskussionsklimat (Sveriges Universitetslärarförbund, 2014). I enlighet 

med högskolelagen ska det finnas professorer och lektorer anställda vid högskolan 

för att undervisa och forska och därefter bestämmer högskolan om vilka andra 

lärarkategorier de ska anställa. En universitetslärare kan exempelvis vara professor, 

lektor och adjunkt och det berättar huruvida denne har avlagt en doktorsexamen eller 

inte (Doktorhandboken, 2014).  
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Vid en genomgång av tidigare studier var perspektivet på ämnet om sänkning av 

arbetsgivaravgiften för unga inte utforskat och en studie om universitetslärares 

kunskaper om detta underlättar förståelsen om hur företag motiveras av en sådan 

åtgärd. Universitetslärares i ekonomi har till uppgift att lära ut den kunskap som 

finns om sysselsättning, arbetsmarknadsåtgärder och varför företag anställer vilket 

ger incitament till denna studie då det är lärarna som förmedlar kunskapen vidare. 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att jämföra ämnesområdena företagsekonomi och nationalekonomi 

ur universitetslärares perspektiv vid en tillämpning på hur företag motiveras att 

anställa personal efter sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga. 

1.4 Frågeställning 
Hur anser universitetslärare i företagsekonomi och nationalekonomi att sänkningen 

av arbetsgivaravgifter för personer under 26 år påverkar företags motivation att 

anställa personal?  
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2 Metod 
Kapitlet beskriver metoden som använts vid studiens utformning, 

informationsinsamling och informationstolkning. 

2.1 Forskningsdesign 
Studien inleddes med en litteraturinsamling från högskolebiblioteket av böcker inom 

företagsekonomi och nationalekonomi samt en genomgång av vetenskapliga artiklar. 

Detta för att få en inblick i tidigare studier och skapa en större förståelse om 

arbetsmarknadsåtgärder och arbetsgivaravgifter samt hur det påverkar anställning av 

personal. Tidigare studier har fokuserat på specifika områden genom ett 

nationalekonomiskt perspektiv men i denna studie läggs fokus på hur 

företagsekonomiska och nationalekonomiska universitetslärares kunskaper tillämpas 

på sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga. De två ämnesområden i ekonomi som 

studien riktar in sig på jämförs mot varandra för att få en inblick i hur anställning 

motiveras av denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. 

För att skapa en grund i arbetet inleddes det med en litteratur- och artikelsökning och 

studiens tillvägagångssätt kan liknas med en deduktiv metodansats genom att syfte 

och frågeställningar utformades från teori. Enligt Bryman & Bell (2011) är en 

deduktiv metodansats att studiens intervjufrågor och frågeställningar utgår ifrån teori 

(Bryman & Bell, 2011, s. 11). Slutsatserna i studien drogs efter att analysen 

utformades av data som samlades in och även detta liknas vid en deduktiv 

metodansats som enligt Arbnor och Bjerke (1994) anser att slutsatser utformas efter 

vad analysen av en viss teori säger (Arbnor & Bjerke, 1994, ss. 107-108). 

2.1.1 Kvalitativ metod  

En kvalitativ metod tillämpas för att få en djupare förståelse i företagsekonomi och 

nationalekonomi samt för att skapa förståelse i hur arbetsgivaravgifter påverkar 

företags motiv till att anställa personal. En kvantitativ metod för arbetet är möjlig, 

men då studien inte väljer att analysera separata företag, ses detta som en ej 

applicerbar metod för denna studie. Genom att skapa en djupare förståelse kring 

ämnet som studien avser att undersöka är metodansatsen kvalitativ. Bryman & Bell 

(2011) beskriver kvalitativ forskning som ett verktyg att skapa djupare förståelse om 

forskningens syfte och mening och därför är en kvalitativ metodansats lämplig för 

denna studie (Bryman & Bell, 2011, ss. 410-411).  

2.2 Insamling av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen baseras på vetenskapliga artiklar inom 

företagsekonomi och nationalekonomi och litteratur inom dessa discipliner. Detta för 

att undersöka disciplinernas syn på vilka faktorer som påverkar ett företag vid 

anställning av personal, vilka kostnader som spelar in, hur processen ser ut samt hur 

efterfrågan på företagets produkter/tjänster kan påverka detta.  
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Insamlandet till den teoretiska referensramen ligger till grund för utformningen av 

intervjufrågorna i studien. Artikelinsamlingen skedde via internet med sökningar på 

databaser som ABI/Inform och Google Scholar. Detta för att få en bild av tidigare 

gjorda uppsatser och artiklar för att bidra med kunskap som tidigare ej behandlats. 

Insamlandet av artiklar ligger till grund för den teoretiska referensramen och därefter 

formulerades intervjufrågorna.  

Vid sökander på databaser ABI/Inform och Google Scholar har dessa sökord 

används: Recruitment costs, demand labor market, effective hiring, turnover costs, 

hire personnel, employment och business economics. Dessa sökord valdes för att 

smala sökandet till endast företagsekonomiska och nationalekonomiska artiklar som 

inriktar sig på arbetsgivaravgiften, arbetsmarknadsåtgärder och anställning av 

personal. Genom att använda sig av dessa sökord begränsas studien till det syfte som 

den avser. 

2.3 Val av respondenter 
Universitetslärare blev aktuella som respondenter på grund av att de har kunskap och 

insikt inom studiens område. För att samla in empiri som kan svara på studiens 

frågeställning har två intervjuer med universitetsadjunkter inom företagsekonomi 

gjorts och två universitetslektorer inom nationalekonomi. Valet av att intervjua 

universitetslärare grundar sig i att studien syftar till att undersöka hur sänkningen av 

arbetsgivaravgifter för unga påverkar företagens vilja att anställa, eftersom 

universitetslärare har bra insikt i ämnet studien undersöker. Intervjupersonernas 

kunskap är studiens primärkällor och anses som trovärdiga för att de baseras på deras 

position som utbildare inom den akademiska världen samt har erfarenhet som kan 

styrka teorierna och påståendena i arbetet. De nationalekonomiska respondenterna är 

lektorer och har forskat inom sina ämnesområden vilket innebär att de har en bra 

insikt i de nationalekonomiska resonemangen i studien. Respondenterna valdes för 

att kunna jämföra det företagsekonomiska och nationalekonomiska perspektivet på 

frågeställningen samt för att de är universitetsadjunkter och universitetslektorer som 

förmedlar teorierna. 

Respondenterna är anonyma med anledning av att det är deras fackkunskaper studien 

vill fokusera på samt för att läsaren inte ska skapa förutfattade meningar av 

exempelvis etnicitet, namn och kön.   

Respondent 1: Universitetslektor och har undervisat i nationalekonomi och statistik 

i 15 år samt doktorerat i nationalekonomi med inriktning energibeskattning.  

Respondent 2: Universitetsadjunkt och har 9 års erfarenhet av undervisning inom 

ekonomistyrning och erfarenheter från privata arbetslivet som controller samt 

forskning i den akademiska världen. 

Respondent 3: Universitetslektor med 30 års erfarenhet av undervisning i 

nationalekonomi. 
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Respondent 4: Universitetsadjunkt som undervisat företagsekonomi i 19 år och har 

tidigare erfarenheter från ingenjörsyrket.   

2.4 Insamling av empirisk data 
Intervjufrågorna utformades genom att det finns en viss struktur på frågorna som 

ställs men med möjlighet att ställa följdfrågor under intervjutillfällena och skapa en 

bred grund av empirisk fakta till studien. Kvalitativa intervjuer kan utföras på två 

olika sätt, ostrukturerad eller semistrukturerad, och det handlar främst om hur mycket 

frågorna styr själva intervjun samt att personer som väljs att intervjua (Ghauri & 

Grönhaug, 2002, s. 101). Bryman och Bell (2011) beskriver tillvägagångssättet som 

semistrukturerad intervju och det valdes som verktyg för insamlandet av empirisk 

data genom att forskaren har ett antal frågor vilket ska besvaras, men konstruerar 

frågorna till att vara öppna där följdfrågor förekommer (Bryman & Bell, 2011, s. 

467). 

Kontakten med respondenterna skedde via telefon och det bestämdes att platsen för 

intervjuerna skulle vara på Mälardalens Högskola med två opponenter per 

intervjutillfälle för att skapa en trygg miljö för respondenten. Intervjuerna 

genomfördes med var och en av respondenterna mellan den 5 – 9 maj. Längdmässigt 

varade intervjuerna ungefär 40 minuter vilket skapade ett bra omfång för data som 

behövdes samlas in. Respondenterna fick intervjufrågorna i förväg för att utvinna 

bättre svar då de fick tid att begrunda ämnet som studien syftar till att undersöka. 

Under intervjutillfällena delades frågorna upp mellan opponenterna för att den 

observerande opponenten skulle få möjlighet att ställa följdfrågor. Respondenterna 

blev tillfrågade om intervjuerna kunde spelas in och det godkändes av samtliga 

respondenter. 

Kompletteringsintervjuer utfördes den 4 – 5 juni för att ytterligare data skulle styrka 

den redan befintliga fakta i studien och sedermera ge en utförligare analys. Dessa 

intervjuer gjordes via telefon för att effektivisera tidsaspekten och de varade ungefär 

20 minuter. Vid kompletteringsintervjuerna godkände alla respondenter utom en 

inspelning. 

2.5 Operationalisering 
Frågorna är utformade som öppna frågor för att intervjuerna ska ta upp allt som den 

teoretiska referensramen täcker samt information om ämnet som respondenterna 

själva kan bidra med. Genom denna operationalisering får studien en datainsamling 

av primärkällor som sedan går att analysera gentemot den teoretiska referensramen. 

Hänvisning till ur operationaliseringen är utförd riktas till bilaga 1 där det visas hur 

intervjufrågorna är utformade efter de rubriker som studien tar upp.  

2.6 Analys  
I analysen jämfördes den företagsekonomiska och nationalekonomiska informationen 

från teoretiska referensramen med empirisk fakta från transkriberingar av de 
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semistrukturerade intervjuerna som utfördes. Detta för att komma fram till vilka 

skillnader och likheter disciplinerna har mot den gällande frågeställningen. 

2.7 Validitet och reliabilitet  
För att studiens validitet ska hållas stark har det noggrant bevakats att de 

företagsekonomiska och nationalekonomiska teorierna förhåller sig med syftet i 

studien. Respondenterna i studien anses ha en god insikt i ämnesområdena som 

studeras och därför ge studien en hög kvalitet. Enligt Bryman och Bell (2011) syftar 

validitet och reliabilitet till att bedöma vetenskaplig kvalitet i ett kvalitativt eller 

kvantitativt arbete. Genom de intervjufrågor som ställts till respondenterna har en 

operationalisering utförts för att kunna svara på det studien syftar till att undersöka 

och enligt Bryman & Bell (2011) syftar validitet till att studera det som studien avser 

att undersöka. (Bryman & Bell, 2011, s. 42) 

Trovärdigheten i studien kan kopplas mot reliabiliteten i kvantitativa studier. Det 

som tillämpas i denna studie för att säkerställa att primär- och sekundärkällorna kan 

anses trovärdiga är att de styrks av varandra och av de teorier som hittats. 

Primärkällorna trovärdighet baseras på deras position som utbildare inom den 

akademiska världen. Sekundärkällorna är publicerade artiklar i journaler och 

rapporter från välkända institutioner vilket ytterligare styrker trovärdigheten i studien 

då äktheten hos källorna har kontrollerats (Arbnor & Bjerke, 1994, ss. 258-259). 

Genom hela processen vid studiens insamlande har transkribering, sökord, 

vetenskapliga artiklar och sekundärkällor sparats för att göra det tillgängligt att 

styrka den fakta som tas upp i studien. Detta för att behålla trovärdighet och styrka 

trovärdigheten på data som har samlats in. (Bryman & Bell, 2011, ss. 395-398) 

Denna studie fokuserar på företagsekonomiska och nationalekonomiska teorier som 

lärs ut via utbildningar på universitet och högskolor, vilket gör att trovärdigheten i 

studiens slutsatser och fakta kan upprepas vid senare tillfällen. Detta eftersom teorier 

inom företagsekonomi och nationalekonomi om sysselsättning, anställning och 

arbetsmarknadsåtgärder är kunskap som är relativt oförändrad över tid. Bryman & 

Bell (2011) anser att trovärdighet syftar till att en studies resultat går att upprepa vid 

senare tillfälle (Bryman & Bell, 2011, ss. 41-42).  

2.8 Metodkritik 
Studien valde i början av arbetets gång att intervjua professorer inom 

företagsekonomi som ansågs kunna erhålla studien med spetskunskap inom 

disciplinerna och för att kunna besvara frågeställningen. De professorer som 

kontaktades ansåg att ämnesområdet inte var deras forskningsområde och då valde 

studien en annan inriktning. Studiens nya respondenter var istället 

universitetslektorer/adjunkter som är verksamma inom företagsekonomi samt 

nationalekonomi och som har sakkunskap inom ämnet som studien syftar till. 

Universitetsadjunkter är inte disputerade forskare inom sina ämnesområden vilket 

gör att det finns en skillnad hos den teoretiska kompetensen som respondenterna 

besitter. Däremot har universitetsadjunkterna praktisk sakkunskap genom erfarenhet 
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från yrkeslivet vilket bidrar till att studien får även detta perspektiv inom 

ämnesområdet. 

  



10 

 

3 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar ett antal befintliga teorier och lagar, dessa anses relevanta för 

att ge svar på studiens syfte samt frågeställning och är underlaget för den empiriska 

datainsamlingen och analysen.  

3.1 Arbetsmarknadsåtgärder 
I sin studie visar Neumark (2013) att det fokuseras på åtgärder som direkt ändrar 

efterfrågan och utbudet av arbetskraft för att skapa ytterligare arbeten samt 

arbetsmarknadsåtgärder som gynnar vissa branscher, exempelvis 

restaurangbranschen, kan reflektera politiska influenser istället för att skapa fler jobb. 

Arbetsmarknadsåtgärder gynnar generellt företag via exempelvis skattesänkningar 

och regleringskostnader vilka har som syfte att öka vinsten i företagen och utöka 

antalet anställda. Däremot sänker den sistnämnda arbetsmarknadsåtgärden 

nödvändigtvis inte priset på arbetskraften och kostnaden per jobb som skapas kan bli 

hög. (Neumark, 2013) 

Alternativa arbetsmarknadsåtgärder som ska sänka kostnader som finns i samband 

med anställning och arbetskraft kan exempelvis vara skatt på arbete, 

arbetsmarknadsåtgärder och minimilöner. Dessa åtgärder är sätt att reglera något som 

förväntas ha samma effekt som ekonomiska subventioner för att anställa. Dessa 

effekter på skapandet av fler jobb blir dock mer dämpad, att till exempel sänka 

skatten på arbete kommer generellt att löna sig för företagen även om de inte utökar 

arbetskraften. (ibid.) 

3.1.1 Arbetsgivaravgifter 

En skatt företagen betalar på arbete är arbetsgivaravgifter, dessa belastar 

resultaträkningen negativt  (Johansson, Johansson, Marton, & Pautsch, 2010). I 

Sverige betalar arbetsgivare enligt Socialavgiftslagen (2000:980) in 

arbetsgivaravgifter för varje anställd inom företaget. Detta för att finansiera systemen 

för social trygghet. Nivåerna var i slutet på år 2013 fördelade enligt följande, generell 

nivå 31,42 procent och för personer under 26 år 15,49 procent på det avgiftspliktiga 

lönebeloppet (Rabe, 2013).  

3.1.2 Sysselsättning 

Sysselsättning syftar till sysselsättningsgraden, vilket är förhållandet mellan antalet 

människor som är arbetslösa mot antal personer som ingår i arbetskraften. En person 

som inte ingår i arbetskraften är en person som väljer att avstå från att leta efter 

arbete på grund av att personen inte vill ha ett arbete eller har gett upp letandet efter 

jobb. Här ingår personen som studerar full tid, pensionerade och människor som 

stannar hemma för att ta hand om barn eller äldre. (Case, Fair, & Oster, 2009, ss. 

147-148) 

Den del av arbetskraften som får definieras som anställd måste vara 16 år gammal 

eller äldre som arbetar mot lön, antingen för en arbetsgivare eller i eget företag, att 
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denna person har arbetat för arbetsgivare eller egna företag i en timme eller mer 

under en vecka, arbeta utan lön under 15 timmar per vecka i ett familjeföretag eller 

har ett jobb men är tillfälligt frånvarande från arbetet med eller utan lön. (Case et al, 

s.148) 

3.2 Personalkostnader 
Personalkostnader belastar resultatet och är ofta uppdelade i löner och sociala 

kostnader. Sociala kostnader anses betydande och därför tas de även ofta upp i 

förvaltningsberättelsen. (Olsson & Skärvad, 2011) Personalkostnader belastar 

resultaträkningen, både löner och de sociala kostnaderna mot resultatkonton. Lönerna 

bokförs direkt mot tillgångskontona, medan sociala kostnader bokförs mot 

skuldkonton (Johansson et al, 2010). 

Vidare har forskning visat på fem kostnader som tillkommer när det handlar om att 

ersätta en anställd; kostnader före avsked/uppsägnings-, rekryterings-, urvals-, 

anpassnings/inriktnings- och upplärningskostnader samt förlorad produktivitet. 

(Tracy & Hinkin, 2008) 

Avskeds- och uppsägningskostnader är de kostnader som uppstår när den anställde 

har fått varsel om uppsägning. Det är till exempel administrativa kostnader för tid till 

förberedande och genomförande av uppsägningsintervju, hantera försäkring för 

arbetslöshet och liknande saker. Kostnader för avgångsnederlag ingår också i 

avskeds- och uppsägningskostnader. Den totala kostnaden blir tiden som läggs ned 

på dessa aktiviteter tillsammans. (ibid.) 

Rekryteringskostnaderna är reklammaterial, kostnader för platsannons och dylikt, 

genomgång av ansökningar och vidare. Dock är det skillnad på olika positioners 

rekryteringskostnader, det kostar mer att anställa en högre chef när det kommer till 

kostnader för att hitta och göra ett urval av ansökande (Tracy & Hinkin, 2008). En 

omfattande kostnad för ett företag gällande anställning av personal är 

mediekostnader, som annonser i tidningar och tidsskrifter etcetera Fong & Kleiner 

(2002) förklarar att en annons effektivitet döms efter vilken grad av arbete och tid 

som lagt åt annonsen samt kostnaden för annonsen varierar beroende på hur 

omfattande den är (Fong & Kleiner, 2002).  

Arbetsmarknadens utbud speglas också av kostnaderna, när utbudets på 

arbetsmarknaden är lägre kommer det att kosta mer att anställa.  

För att anställa rätt kandidat gör företaget ett urval vilket är kostsamt då utgifter för 

intervjuer, bakgrundsupplysning, referensupplysning och resekostnader uppstår. 

(Tracy & Hinkin, 2008)  

De flesta som anställs i ett företag har de kunskaper och erfarenheter som krävs för 

att bli framgångsrik i sitt yrke, men det krävs nästan alltid något sorts formell eller 

informell upplärning för att lära sig företagets procedurer. Många företag använder 

sig av speciella program för att lära upp de nyanställda och gör att de kommer in i sin 
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avdelning inom företaget. Liksom de andra aktiviteterna är det summan av den tid 

och kostnad som läggs ned på sådana program som räknas in här. (ibid) 

Produktionsförluster i samband med nyanställning står för den största delen av 

kostnader av de fem olika delarna, upp till 70 procent i vissa fall. Denna är troligtvis 

kanske den svåraste kostnaden att räkna ihop och få ut eftersom produktivitet kan 

förloras på fyra olika sätt. Det första är den anställde som ska sluta, den personen 

kommer inte att vara lika produktiv som någon som vet att den ska stanna kvar på 

företaget en längre framtid. Under upplärningstiden är den nyanställde inte lika 

produktiv som sina kollegor som varit på företaget en längre tid och därför förloras 

även här produktivitet. Produktivitetsförluster uppstår även när den nyanställde 

behöver hjälp eller uppsikt av överordnande eller kollegor. Till sist kan det uppstå en 

alternativkostnad i samband med att någon slutar, vanligtvis är det uteblivna intäkter 

från försäljning. (ibid.) 

3.2.1 Personalomsättning 

Tidigare forskning har kommit fram till att personalomsättning kostar pengar för 

företag och därför är något dåligt medan annan facklitteratur på 90-talet kom fram till 

att det faktiskt finns fördelar med personalomsättningen. I den teoretiska litteraturen 

framkom en mer balanserad bild av vad personalomsättning innebär för företag vilket 

har lett till att en idag skiljer på funktionell eller dysfunktionell personalomsättning. 

(Glebbeek & Bax, 2004) 

Enligt Glebbeek och Bax (2004) har personalomsättning och företagsprestation ett 

samband om visar att genom en regressionsanalys kommit fram till att hög 

omsättning var dåligt för företaget, men kan inte dra slutsatser utifrån resultatet. 

(ibid.) 

Kostnader som ingår i personalomsättning är direkta, indirekta och alternativa 

kostnader. Direkta kostnader kan till exempel vara en platsannons för en anställning 

och kommer att synas i företagets bokföring medan en indirekt kostnad till exempel 

kan vara intervjutid och den kommer inte att synas som en kostnad eftersom någon i 

företaget kommer att sköta intervjun istället för någon annan inkomstbringande 

aktivitet. Alternativkostnad, som till exempel en missad försäljning, kan vara 

väsentlig men räknas ofta inte med alls. Givet att dessa kostnader påverkar hur 

mycket företagets vinst räknas som är det viktigt för företaget att hantera 

personalomsättning på ett bra och effektivt sätt. (Tracy & Hinkin, 2008) 

3.2.2 Urvalsprocess 

Första steget för att systematiskt välja rätt vid anställning är att definiera positionen 

som behöver täckas. Definitionen ska vara klar och tydlig och ska inte skapa 

förvirring vid första anseende. Andra steget är att definiera kandidaten för positionen. 

Att i början beskriva vad kandidaten kräver sållar ut bland urvalet sökarna som inte 

har de rätta kvalifikationerna. Det tredje steget är att kontrollera de utvalda 
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personerna, enligt Meneses & Kleiner (2002) börjar kontrollen med att välja en 

bransch som passar den position som önskas fyllas. (Meneses & Kleiner, 2002) 

Ett sätt för företag att spara tid och kostnader via sökandet är att exempelvis för att 

fylla en position på låg nivå anställa universitets-eller högskolestudenter och på 

högre nivå anställa från verkställande positioner. (ibid.) 

Den viktigaste tillgången för ett företag är personalen och deras kunskap. Vid 

nyanställning kan uppgiften ofta hamna inom en viss avdelning i företaget, 

exempelvis personalchefen eller i den specifika avdelningen som behöver personal. 

På grund av den anledningen att personalkostnaden är omfattande anser Cain & 

Kleiner (2002) att det är nödvändigt att företagen lägger ner mycket tid och gör de 

nödvändiga åtgärderna för att hitta den rätta anställde för den önskade positionen. 

(Cain & Kleiner, 2002) 

3.2.3 Anställningsprocess 

Innis & Kleiner (2002) beskriver inom anställningsprocessen om var ett företag ska 

titta för att hitta den bästa kandidaten för en position. Enligt Innis & Kleiner (2002) 

är den bästa platsen, för att täcka en position, inom företaget på grund av att 

nuvarande personal har kunskap och erfarenhet om arbetets funktioner och hur 

organisationens kultur samt arbetstakt är. Detta bidrar enligt Innis & Kleiner (2002) 

till lägre kostnader inom utbildning och anställningskostnader och kan passa in i 

organisationen. (Innis & Kleiner, 2002) 

Anställning kan ske på två sätt, internt eller externt. Båda typerna av anställning har 

fördelar och nackdelar. Enligt Innis & Kleiner (2002) är fördelarna med intern 

anställning att den anställde har bättre förmåga att bedöma interna problem, 

arbetsgivaren behöver bara anställa på ingångsnivå och medför lägre kostnader för 

vissa arbeten. Nackdelarna med intern anställning är möjligheten för moralproblem 

bland anställda som inte blev befordrade och inbördes konflikter om befordran. 

Fördelar med extern anställning är nytt perspektiv, billigare alternativ till att utbilda 

personal till samma nivå, nytt blod och kan ge information och insikter om 

branschen. (ibid.) 

Vid utvärdering av de insatser som gjorts vid rekrytering följs formatet som 

inkluderar om målen för de sökande individerna har möts, kvaliteten och kvantiteten 

av sökande individer samt kostnaden per sökande som senare blivit anställd. (ibid.) 

3.3 Företagets utveckling 
Lazear (1999) tar upp att företag som växer i storlek anställer mer personal, det vill 

säga att företag som växer bidrar till en ökad sysselsättning. Problemet är att en 

generell överskådning är svår att göra. Det blir svårt då det behövs en stor samling av 

data från faktiska företag och för att standardiserad data är svår att använda. (Lazear, 

1999) 
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Ett resonemang som förs av Lazear (1999), visar att där ett företag har legat relativt 

oförändrat tills 1990, för att sedan stå för en kraftig expansionsomsättning. Resultatet 

visar anställningsförhållandena i företaget under denna tidsperiod, och att de under 

expansionen har ökat. (Lazear, 1999) 

3.3.1 Efterfrågan på produkten 

Enligt Gans och Zhou (1999) är grundkonceptet att med den nuvarande 

arbetskraftens kapacitet möta framtida efterfrågan, till lägsta möjliga kostnad. 

Därefter ska företaget ta reda på hur stor arbetskapacitet som är nödvändig för att 

verksamheten ska fungera som det är tänkt. Arbetskraften styrs av två olika faktorer, 

inlärning och personalomsättning, och att olika arbetare har olika kriterier på de två 

parametrarna. (Gans & Zhou, 1999) 

Inlärning kan ske på olika sätt och personalomsättning kan bero på 

matchningsproblem eller kliv uppåt i karriärstegen. På grund av den anledningen är 

det komplicerat att på förhand matcha arbetskapaciteten med hur många anställda det 

behövs i organisationen för att möta den framtida efterfrågan. (ibid.) 

Enligt Gans och Zhou (1999) är den optimala policyn vid anställning, att i likhet med 

inventariets ”beställ-upp-till”-policy, tillämpa en ”anställ-upp-till”- modell. (Gans & 

Zhou, 1999) Kortfattat beskrivs det av Huh, Janakiraman, Muckstadt och 

Rusmevichientong (2006) som en modell där det utvecklas ett samband mellan 

kostnaderna för att hålla inventarierna i lager, och de förlorade intäkterna om det 

skulle saknas i lager för att möta efterfrågan från marknaden (Huh, Janakiraman, 

Muckstadt, & Rusmevichientong, 2006).   

Gans och Zhou (1999) utvecklar vidare sitt resonemang och bygger modeller för att 

visa att deras teorier stämmer, det vill säga teorier om att ”anställa-upp-till”. För att 

bevisa deras modeller tillämpar de resonemangen på serviceföretag. Gans och Zhou 

(1999) kommer fram till att skillnaden i om det krävs en inlärningsprocess påverkas 

synen på när och hur nya anställningar ska ske. Det hela bygger i grunden dock på att 

det finns olika modeller för att bestämma antalet anställda, grunden är gemensam 

med att möta efterfrågan på tjänsten till lägsta möjliga kostnad. (Gans & Zhou, 1999) 

Vidare styrker Ahn, Righter och Shanthikumar (2005) teorierna om att det är en 

efterfråga som ska mötas med antalet anställda, och att det inför givna perioder måste 

utläsas vilken efterfråga det finns och hur många anställda det behövs för att möta 

denna efterfråga. Företaget måste ställa sig frågan om de ska anställa eller skära ner 

på personalstyrkan. De hävdar också att i ett system där personalomsättningen är 

slumpmässig är det optimala systemet ett ”anställ-upp-till” system. De anser också 

att det rent av kan behövas ett ”avskeda-ner-till” system för att kunna möta den 

prognostiserade efterfrågan på ett effektivt och minst kostsamt vis som möjligt. De 

nämner dock också att ”anställ-upp-till” modellen blir bristfällig om det i modell 

framställs att personalen är en diskret variabel. (Ahn, Righter, & Shanthikumar, 

2005) 
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Anställningar delas av Gans och Zhou (1999) upp i tre stadier, kort-, mellan- och 

långsiktiga problem. De kortsiktiga problemen handlar om att delegera aktuella 

arbetsuppgifter till arbetande personal. Mellansiktiga problem handlar om att 

veckovis planera arbetskraften till den grad att övertidskostnaderna minimeras. De 

långsiktiga målen är de som behandlar antalet anställda. Att företaget har rätt antal 

anställda och att de har rätt kunskap, för att arbetet och ska kunna utföras till lägsta 

möjliga kostnad. (Gans & Zhou, 1999) 

3.3.2 Efterfrågan på anställning 

Omsättningskostnader påverkar företagets efterfråga på arbetskraft genom att skjuta 

upp tiden det tar att anpassa sig till olika ekonomiska händelser. Detta innebär att när 

det är nedgång i ekonomin avskedar inte företaget anställda, utan samlar dessa i 

företaget tills recessionen är över och de kommer till nytta för företaget igen. När 

recessionen i ekonomin når botten och vänder slutar de samla på arbetskraft och 

sätter de i arbete för att slippa nyanställningskostnader. Motsatsen är när det är ett 

uppsving i ekonomin, istället för att företaget anställer personal som snart skulle vara 

tvungna att bli avskedade använder sig hellre företaget av andra strategier som 

övertidstimmar för att förhindra rekrytering och nyanställning för att på detta vis 

slippa anställnings- och uppsägningskostnader. (Russo, Rietveld, Nijkamp, & Gorter, 

1995) 

Efterfrågan på att anställa förhåller sig till hur mycket personal arbetsgivaren 

behöver i sin verksamhet och hur långa arbetspass de ska ha. På företagsnivå styrs 

efterfrågan på arbetskraft av arbetsmarknadens, produktmarknadens och 

produktionsteknologins (hur mycket arbetskraft som krävs för att producera) 

svängningar. Arbetskraften för företaget styrs efter hur efterfrågan på deras produkt 

eller produkter står sig hos konsumenterna. (ibid.) 

Vid en nettoförändring hos företaget som är noll kommer anställningsnivån att vara 

under en ständig förändring. Detta genom att det alltid kommer vara anställda som 

säger upp sig på grund av missnöje, en anställd som går i pension eller en anställd 

som går bort. För att hålla antalet anställda på en bra nivå måste företaget hela tiden 

anställa personer för att motverka de som försvinner på dessa sätt. (ibid.) 

När företaget ska fylla en ledig tjänst har de en del olika alternativ. Ett alternativ är 

att anställa en person som är lika bra eller bättre än den som slutat. Ett annat 

alternativ är att anställa en person som har sämre egenskaper men ska tränas upp. 

Arbetsgivaren kan också befordra en person som redan jobbar i företaget till den 

lediga tjänsten och på detta vis endast anställa personal till de lägre positionerna i 

företaget. Arbetsgivaren kan likaså välja att inte anställa någon ny utan omfördela 

uppgifterna i företaget vilket leder till att de uppgifter den tidigare anställde gjorde 

ändå blir gjort. (ibid.) 
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4 Empiri Företagsekonomi 
Kapitlet innehåller den empiriska information som insamlats genom intervjuer med 

valda respondenter inom företagsekonomi. 

4.1 Arbetsmarknadsåtgärder 
Arbetsmarknadsåtgärder via sänkta arbetsgivaravgifter har bidragit till att ett företags 

kostnader minskar. Men arbetsmarknadsåtgärder påverkar inte kostnaderna direkt 

utan de påverkar först när en kandidat blivit anställd, sen beror det också på om 

företaget hyrt in eller anställt personal. Respondent 2 tror att sänkningen av 

arbetsgivaravgiften kan påverka ett företags anställningsvilja. Dock finns det andra 

förutsättningar som företaget själv kan skapa för att öka sin vinst, minska kostnader i 

någon del av verksamheten för att göra det möjligt att nyanställa. Respondent 2 

menar att marknadsföringsåtgärder och kvalitetsförbättringar påverkar volymen, 

vilket kan ge incitament till att anställa. Företag som strävar efter en 

kostnadsminskning eller likviditetsförbättring prioriterar inte nödvändigtvis 

nyanställning i första hand då lönekostnaden är en väsentlig del av kostnaderna för 

dem. (Intervju 2, 2014) 

För att ge ett exempel på hur arbetsmarknadsåtgärder fungerar lyfter respondent 2 ett 

exempel på hur det kan ge konkurrensfaktorer för vissa segment på arbetsmarknaden. 

Om ett företag skapar en affärsidé som grundar ett helt nytt koncept som exempelvis 

en miljöriktig kedja. Det företaget skulle kunna kräva mer i grundkompetens av de 

som söker anställning, till exempel en universitetsutbildning inom ett ekologiskt 

ämnesområde. Detta kan skapa förutsättningar för arbetsmarknadsåtgärder, 

exempelvis en sänkning i arbetsgivaravgifterna för dem. (Intervju 2, 2014) 

4.1.1 Arbetsgivaravgifter 

En sänkning av arbetsgivaravgiften genererar högre vinst för företag och kommer 

troligtvis påverka företagens vilja att nyanställa, om kostnaden för anställning blir 

billigare. Kostnadsmassan ökar och kan förflyttas inom företaget som ett sorts kapital 

vilket i detta fall genom billigare humankapital och det möjliggör att företaget kan 

lägga mer pengar på till exempel maskiner och inventarier. (Intervju 4, 2014) 

Den senaste reduktionen av arbetsgivaravgifter var riktad mot personer i åldrarna 25 

och yngre samt 65 och äldre. En intressant aspekt som lyfts av respondent 2 om vad 

som skulle hända om ändringen gällde 30 åringar istället. Eftersom personer som är 

30 antagligen har mer erfarenhet än de som är upp till 25 år skulle åldern bli en större 

konkurrensfaktor. Respondent 2 menar samtidigt att åldern inte behöver vara den 

enda konkurrensfaktorn utan det kan vara de kunskaper personen har som ses som en 

konkurrensfaktor. (Intervju 2, 2014) 

En skiftning av de som söker arbete vid en differentierad arbetsgivaravgift där det 

blir billigare att exempelvis anställa unga gör att de lättare kommer in på 

arbetsmarknaden. Vid anställning tar företag hänsyn till vilka kostnader som ingår 
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och arbetsgivaravgiften är en av dessa kostnader. Det är inte säkert att fler jobb 

skapas på detta sätt eftersom företagen redan har en efterfrågan på arbetskraft. 

(Intervju 4, 2014) 

4.1.2 Sysselsättning 

Om arbetsgivaravgiften höjs blir det dyrare för företaget att anställa och då har 

arbetsgivaravgiften en negativ påverkan på sysselsättningen i ett längre perspektiv 

vilket gör att ersättningsanställning och nyrekrytering minskar i omfattning (Intervju 

2, 2014). Både respondent 2 och 4 samstämmer att en sänkning av 

arbetsgivaravgiften kommer att påverka resultaträkningen med en 

kostnadsminskning för företag vilket bör öka efterfrågan på anställning. Billigare 

anställningskostnader bidrar till en ökad sysselsättning (Intervju 4, 2014) (Intervju 2, 

2014).  

4.2 Personalkostnader 
En sänkning i arbetsgivaravgifter gör att personalkostnaden minskar, vilket borde 

öka efterfrågan på anställning. Det beror dock på företagets behov och efterfrågan på 

anställning. Även om kostnaderna minskar betyder det inte att efterfrågan på 

personal ökar. De minskade kostnaderna för personal, i ett företag som inte har 

behov av nyanställning, kan leda till att de får en större avkastning och möjlighet till 

ett ökat vinstuttag. (Intervju 4, 2014) 

Vid uppsägning av personal uppkommer det kostnader som påverkar företagets 

resultat, men samtidigt upphör kostnader. Vid uppsägning ingår kostnader som 

avgångsvederlag och skadestånd till den anställde (Intervju 4, 2014). Administrativa 

kostnader som uppstår i samband med en uppsägning redovisas inte av företag, men 

det kan vara en resurskrävande process. Kompetensen som försvinner ur företaget 

vid en uppsägning kan också räknas som en kostnad men redovisas inte. Detta då det 

är svårt att beräkna kostnaden för förlorad kunskap. Överväganden om 

kompetensförlust tar företag hänsyn till och dessa är mer strategiska även om företag 

inte heller tar upp dessa i resultaträkningen. Det strategiska med en kompetensförlust 

i samband med uppsägning är att företaget räknar med kostnader i de fall där de 

måste rekrytera ny personal för att täcka en vakans, annars kommer företaget inte att 

kunna expandera (Intervju 2, 2014).  

Anställning är en omfattande kostnad för företag och kostnaderna består av direkta 

och indirekta kostnader. Respondent 2 anser att de största kostnaderna är dem 

indirekta kostnaderna och dessa kan till exempel vara 

kompetensutvecklingskostnader och frånvarokostnader. De direkta kostnaderna kan 

vara annonsering, rekryteringsarbetet, intervjuer och urvalsprocessen. Företaget 

kommer lägga större vikt vid kostnader som är lättare att precisera än kostnader som 

är svårare att uppskatta (Intervju 2, 2014).  

Företaget kommer att ta olika hänsyn till de dolda kostnaderna beroende på vilken 

position och befattningen som efterfrågas. Dolda kostnader som upplärningstid, 
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annonsering och urvalsprocess bortses vid rekrytering av en högre befattning. 

Rekrytering av högre befattning innebär oftast högre kostnader och längre 

rekryteringstid. Vid rekrytering av mindre befattningar lägger företaget större hänsyn 

till kostnaderna, då de vill anställa personal med hög kompetens till det lägsta 

möjliga priset. (Intervju 4, 2014) 

Vid anställning är kostnader en viktig del enligt respondent 2 som av erfarenheter 

bedömer att om företag söker anställning för att täcka en tjänst behöver inte den 

ansökandes kompetens vara första prioritet. (Intervju 2, 2014) Enligt respondent 4 är 

lönekostnaden den väsentligaste kostnaden vid nyanställning (Intervju 4, 2014) 

medan respondent 2 fortsätter med att det viktiga för företaget är att personen som 

anställs passar in i verksamheten och då spelar kostnaden ingen större roll. Inom 

exempelvis tjänstesektorn söker arbetsgivare oftast efter glada, trevliga personer med 

bra utseende och som har en viss profil för att de ska passa in i företaget. En 

arbetsgivare tänker inte på kostnader om de ställs inför ett val om två personer där 

ena personen är billigare att anställa medan den andra kostar mer, den som har rätt 

förutsättningar för att göra verksamheten bättre väljs i vilket fall. (Intervju 2, 2014) 

Kostnader som ingår inom personalomsättning enligt respondent 2 är 

utbildningskostnader och upplärningskostnader för att introducera den nyanställde 

till organisationen. (Intervju 2, 2014) Nyanställning är en dyr process för ett företag, 

där största delen av kostnaden är inlärningstiden för den nyanställde. Det är den tid 

det tar för att kompetensen och effektiviteten i organisationen att nå nivån företaget 

tänkte vid anställning. När den nyanställde börjar producera anses inlärningstiden 

vara över, dock kan den vara svår för företag att beräkna den tiden. Inlärningstiden 

ser annorlunda ut beroende på yrke, företag och bransch. Inlärningstiden är längre för 

yrken som kräver en hög kompetens jämfört med yrken där kompetensen är lägre. 

Alternativkostnaden, den förtjänst som går förlorad på grund av inlärningstiden, är 

också en parameter som företag bör ta hänsyn till vid nyanställning. Den minskade 

produktionen i företaget i förhållande till en nyanställning är dock något som företag 

sällan räknar på och det kan vara svårt att uppskatta hur mycket det kostar för 

företaget (Intervju 4, 2014). 

4.2.1 Personalomsättning 

Angående personalomsättning kan respondent 2 svara ur ett praktiskt synsätt, då 

respondenten har erfarenhet om företagsverksamhet, att om företaget har personal 

med unik kompetens vill verksamheten ha kvar den kunskap som finns och utveckla 

den. Generellt vill företag behålla och utveckla den befintliga personalen för att 

skapa en låg personalomsättning. Ett alternativ för företag vid anställning av personal 

är att hyra in personal från ett uthyrningsföretag vilket skapar en större flexibilitet för 

företagets personalomsättning. (Intervju 2, 2014) 

Hur ofta och hur många ett företag ska anställa anser respondent 4 styrs av de 

anställda, på grund av att de anställda styr personalomsättningen. För att det är de 

anställda som bestämmer huruvida de slutar på företaget och oftast är en avskedning 
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en större och dyrare process för företaget. Anledning till att anställda slutar beror på 

arbetsklimat och företagsklimat i verksamheten. Respondenten menar att nivån av 

anställning styrs av de anställda, inte företaget. (Intervju 4, 2014) 

Har företaget en hög personalomsättning är det ett tecken på att personalen ofta är 

borta, många arbetar deltid eller att många är sjukskrivna. Detta visar att 

personalomsättning inte endast handlar om hur företaget skiftar personal utan hur 

mycket extra kostnader som ingår. Introduktionskostnaderna varierar mellan vilka 

tjänster det är som behövs täckas. Om företaget söker en verkställande tjänst blir 

kostnaderna högre och kraven är högre medan en tjänst vid disk i ett serviceföretag 

kan innebära en servicekurs under ett par dagar. (Intervju 2, 2014) 

Problematiken med en lågintensiv personalomsättning är att den inte genererar 

lönelyft för de anställda. En ökning av lönen sker vanligtvis i samband med att 

anställda byter jobb. För företag är låg personalomsättning ett hinder för utveckling 

vilket gör att de riskerar att bli stillastående. Med en högre personalomsättning kan 

nyanställningar bidra med nya idéer som till exempel nya arbetssätt, nya tankar om 

verksamheten och ett mer effektivt arbetssätt och kan möjliggöra en expansion för 

företaget. Generellt sett är en lagom balans på personalomsättning är att föredra för 

företag. Samtidigt vill de ha en stabilitet i företaget som ger en tryggare arbetsmiljö, 

men där det ändå finns plats för nya tankar. (Intervju 4, 2014) 

Personalomsättningen i företag påverkas av lagstiftningen för uppsägning. Om 

processen att säga upp personal förenklas och kostnaderna minskar för nyanställning 

kan det medföra att personalomsättningen ökar. Företagens vilja att byta personal 

påverkas utav balansen mellan uppsägnings- och anställningskostnader. 

Förutsättningarna för uppsägning har förändrats genom en kortare uppsägningstid, 

sist-in först-ut principen får inte användas inom vissa branscher samt att det är 

kompetensen som företaget efterfrågar som styr huruvida personal stannar eller inte. 

(Intervju 4, 2014) 

4.2.2 Urvalsprocess 

Nyanställning anpassas efter urvalet som ges från den tillgängliga arbetskraften 

(Intervju 4, 2014) och matchningen mellan arbetssökande och den kompetens som 

företag efterfrågar är viktig. Den stora arbetslösheten i Sverige beror antagligen till 

viss del på att matchningen inte riktigt fungerar. Många arbetssökande som har hög 

kompetens får ändå inte anställning och det kan bero på olika saker. Spekulativt kan 

det bero på faktorer som exempelvis utländsk härkomst eller kön även fast sådant är 

på väg att luckras upp allt mer. Studier har utförts på arbetssökande i olika åldrar och 

studierna visade att efter tio år var många av dessa personer fortfarande arbetslösa. 

Det är svårt att se ett samband mellan matchningen av kompetens hos dem och det 

arbetsgivaren söker, i dessa fall berodde det antagligen på andra faktorer som till 

exempel att dessa personer hade en hög sjukfrånvaro (Intervju 2, 2014).  
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4.2.3 Anställningsprocess 

Det är en strategifråga för företag att välja hur anställning av ny personal ska gå till, 

vissa väljer att konsekvent jobba via arbetsförmedlingar medan andra söker 

arbetskraft med hjälp av helt andra kanaler. Befinner sig företaget i en expansiv fas 

behöver de kompetens för att kunna utvecklas och finns inte den kompetensen internt 

i företaget blir de tvungna att söka arbetskraft externt. En del företag har som 

medveten strategi att lära upp anställd personal via interna utbildningsprogram men 

det läggs inte fokus på att jämföra externa anställningskostnader, som kan vara svåra 

att uppskatta, med upplärningskostnader vid en nyanställning (Intervju 2, 2014).  

Kostnader för att anställa externt ställs mot vilken kompetens företaget går miste om 

vid en utebliven nyanställning. Typen av tjänst och arbetskategori spelar också in, 

det är inte vanligt att företag söker en ny VD via arbetsförmedlingen utan vänder sig 

då till en annan extern rekryterare (Intervju 2, 2014). Behöver företaget nya synsätt 

eller tankar föredras en extern anställning men nyanställning som sker externt kräver 

ofta motivation i form av en löneökning (Intervju 4, 2014).  

Om företagets produkter är specifika och kräver specialkunskap är en intern 

rekrytering att föredra, på grund av att intern personal vet hur företaget arbetar samt 

har kännedom om produkterna eller tjänsterna. Kostnadsmässigt föredras en intern 

anställning då det är billigare för företaget jämfört med en extern rekrytering 

(Intervju 4, 2014). Respondent 2 anser också att företaget föredrar intern rekrytering 

på grund av lägre kostnader (Intervju 2, 2014).  

4.3 Företagets utveckling 
Företag verkar för att växa och för att öka i volym. Detta gäller speciellt mindre 

bolag som är i behov av expansion för att kunna ta nya marknadsandelar. För dessa 

företag, som är mindre i omsättning och storlek, är det av stor betydelse att göra vinst 

i syfte att expandera. Om företagen inte kan expandera riskerar de att slås ut och bli 

tvungna att lämna den marknad de varit verksamma på. Vinsten i mindre företag har 

en benägenhet att fluktuera mer än i större företag och vinstutdelning kontra 

expansion delas upp i lika stora delar. De företag som inte behöver växa för att 

överleva på en marknad bör vara nischade inom ett speciellt område där de inte står 

och faller med volymen på avkastningen. (Intervju 4, 2014) 

Trots att det till viss del är skillnad på stora och små företag är det rimligt att anta att 

företag generellt kan ses som vinstdrivande verksamheter som vill expandera oavsett 

storlek. Företagen kommer att expandera storleksmässigt eller utökas geografisk i 

förhållande till en vinstökning. Detta gör att företaget investerar vinsten på olika sätt 

för att kunna expandera. Om ett företag väljer att investera vinsten i verksamheten 

för att växa kan detta leda till nyanställningar och det sker i två steg. Företaget väljer 

först att expandera och utöka sin verksamhet. Sedan tas beslutet om företaget 

behöver anställa ytterligare personal för att ha möjlighet att möta det nya behovet 

som en expansion ger upphov till. (Intervju 4, 2014) 
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Marknaden är inte bara efterfrågestyrd utan även utvecklingsstyrd, det vill säga att 

företag har möjlighet att påverka sin egen utveckling genom att lansera nya 

produkter för att ha möjlighet att expandera. En utveckling av en ny produkt kan 

också leda till en ökad efterfråga på de redan befintliga produkterna som företaget 

producerar (Intervju 2, 2014). Respondent 4 menar att även befintliga produkter kan 

utvecklas där ny kompetens eller en större arbetsstyrka är nödvändig (Intervju 4, 

2014). 

Högre avkastning inom företag påverkas av hur högt eller lågt avkastningskravet är 

från ägarna. Vid höga räntor ökar avkastningskravet och om räntorna är kvar på en 

låg nivå men avkastningen ökar, genererar det en ökning av vinsten. Denna princip 

kan ur ett långsiktigt perspektiv öka utdelningen. Avkastningskravet på företaget 

påverkas av de krav ägarna har på företaget samt hur låneräntan är, som ger 

förutsättningar till att investera mera. (Intervju 2, 2014) 

Vad ett företag väljer att använda högre avkastningen till beror på vilka mål 

verksamheten har. Företaget kan välja att arbeta med en utväxling av resurser som 

gör att personalen växer då personalinvesteringarna ger en sorts avkastning. Idag 

gäller inte enbart den ekonomiska avkastningen utan även räntabilitet på 

personalinvesteringar och hur högre kompetensutvecklingar bidrar till högre 

avkastning har blivit allt viktigare. I ett växande företag brukar anställning vara en 

förutsättning för vidareutveckling och anställningen sker troligast underifrån. 

Respondent 2 menar att kompetensutveckling och nyanställning påverkar 

tillväxtgraden. (Intervju 2, 2014) 

Enligt respondent 2 nyanställer företaget för att nya uppgifter i verksamheten ska 

lösas eller på grund av ett breddat utbud av tjänster och produkter. Nyanställning kan 

även vara ett strategiskt medel för företaget om efterfrågan på produkterna kommer 

att öka eller redan har redan ökat. Företag vill hålla kostnaderna på en låg nivå, men 

för att möta en ökad efterfråga kan de vara tvungna att anställa ny personal. 

Investeringar i ett företag är inte alltid direkt riktade till att förändra efterfrågan på 

produkterna utan det kan även vara till för åtgärder som till exempel en 

effektivisering av produktionen. (Intervju 2, 2014) 

Vad företagen väljer att göra med vinsten kommer alltid vara individuellt från 

företag till företag, vilket beror på vad ägarna vill göra med avkastning som 

verksamheten genererar. Vinstutdelning är ett annat alternativ än att återinvestera 

pengarna i företaget för expansion, men den anses hållas på en relativt konstant nivå. 

Expansion kan även ske i andra former än nyanställning. De kan exempelvis besluta 

sig att öka kvalitén på sina produkter, vilket i sin tur gör att produktionskostnaden 

blir högre. En annan aspekt som påverkar möjlighet för expansion är om företaget 

endast har tillgång till lokaler de redan utnyttjar och inte kan utöka arbetsyta. 

(Intervju 4, 2014)  
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4.3.1 Efterfrågan på produkten 

Respondent 2 menar att marknaden styr efterfrågan på produkter och det i sin tur 

leder till att anställningsviljan hos företagen påverkas eftersom produktionsvolymen 

förändras. En positiv förändring av produktionsvolymen leder till en högre 

försäljning och då förändras behovet av ytterligare arbetskraft. Efter de 

effektivitetsmål som sätts gentemot produktionen och i samband med nya 

produktsläpp utvärderar företaget vilken kompetensnivå de kräver i verksamheten. 

Målsättning och arbetsuppgifter i och med produktion genererar anställning, det 

handlar inte bara om att företaget har råd att anställa ny personal. (Intervju 2, 2014) 

Kompetensnivån på de som anställs i ett företag har ett samband med hur 

produktionen och efterfrågan ser ut. Vid en plötslig efterfrågehöjning av produkter är 

det möjligt att företaget efterfrågar personal med högre kompetens även om de i 

första hand antagligen sänker sina mål något. Finns det risk för att förlora intäkter på 

grund av personalbrist är det möjligt att inlärningskraven hos nyanställningar sänks. 

En anställd som arbetar med mer operativa uppgifter kan anställas vid kortsiktiga 

problem men vid långsiktiga problem krävs det en person som har strategisk 

kompetens (Intervju 2, 2014). Respondent 4 anser att de kortsiktiga problemen i 

företaget inte kan lösas med anställning, utan de kan lösas via bemanningsföretag 

och deras tjänster. Dock anser respondenten att de långsiktiga problemen kan lösas 

via anställning, genom att anställa rätt personer med rätt kompetenser (Intervju 4, 

2014). 

Efterfrågan på produkterna är i centrum för produktionspersonalen. Detta kan 

appliceras i en personalintensiv bransch där tekniska hjälpmedel används, men 

kräver personal för att hantera grundläggande uppgifter. Generellt inom vissa 

branscher är det företagets produkt och efterfrågan på denna produkt som styr 

anställning. Om ett företag möter efterfrågan på produkten till lägsta möjliga kostnad 

behöver de anställa om kapacitet finns i befintlig personal eller om effektiviteten i 

produktionen är för låg. (Intervju 4, 2014) 

Hur vinsten och efterfrågan på företagets produkt eller produkter hör ihop ser olika ut 

från fall till fall. En ökad avkastning och en högre försäljningsomsättning innebär 

inte per automatik att efterfrågan på befintliga eller nya produkter kommer att öka. 

(Intervju 4, 2014)  

4.3.2 Efterfrågan på anställning 

De faktorer som respondent 4 anser påverkar efterfrågan på anställning är 

konjunkturläget i ekonomin, utbildningsnivån på arbetssökande och 

anställningsbehov från företag. Exempelvis en högkonjunktur bör öka efterfrågan på 

produkterna på marknaderna och om efterfrågan på produkterna ökar kommer det 

öka efterfrågan på arbetskraft. En högre efterfrågan på arbetskraft gör att lönerna 

ökar, för att många söker samma kompetens, och gör att anställning blir en dyrare 

process. (Intervju 4, 2014) 



23 

 

I grunden är det väsentligt för företaget att ha en god soliditet, vilket genererar en 

likviditetssituation som ger förutsättning för anställning. Vid samma situation, 

exempelvis när det handlar om att förvärva ett bolag, är den finansiella belastningen 

den viktigaste faktorn vid anställning. Dessutom påverkar konjunkturläget i hög grad 

anställningar och det är företagens framförhållning till dessa som styr behovet av 

rekrytering. Om företaget i en tidig fas förväntar sig en lågkonjunktur avvaktas det 

med nyanställningar och det är beroende på vilket strategiskt perspektiv och vilken 

inställning synsättet är utarbetat efter som bestämmer hur detta ser ut. Är det 

strategiska perspektivet på exempelvis två-fyra år och det är en nedgång på 

marknaden kommer företaget inte att anställa personal. (Intervju 2, 2014) 

 Respondent 2 menar att viljan att anställa för företag beror på hur branschen ser ut 

samt vilket fokus den har, exempelvis kan det vara fokus på minskade kostnader och 

avgifter eller på likviditet. (Intervju 2, 2014) Respondent 4 anser att det är behovet på 

personal som styr anställning och om kostnaden för personal minskar ökar 

möjligheten för anställning tidigare än vid en högre kostnad (Intervju 4, 2014).  

Respondent 4 menar att ett företag väljer att anställa en person om nya 

arbetsuppgifter behöver utföras eller om en vakant plats behövs fyllas. Vilket betyder 

att om ett företags arbetsuppgifter redan är tillsatta kommer inte arbetslösheten 

förändras. Men om företaget är i behov av en anställning kommer efterfrågan hamna 

hos personer med högre kompetens än till tjänsten de söker, på grund av att försöka 

minska kostnaden för upplärning. (Intervju 4, 2014)  
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5 Empiri Nationalekonomi 
Kapitlet innehåller den empiriska information som insamlats genom intervjuer med 

valda respondenter inom nationalekonomi. 

5.1 Arbetsmarknadsåtgärder 
Blir det billigare för företag att anställa leder det till fler jobb enligt respondent 1. 

Dock måste den sänkas väldigt mycket för att ge någon effekt och då blir det också 

en hög kostnad. Denna kostnad gör att statens intäkter minskar, intäktsminskningar 

som leder till färre anställningar inom offentlig sektor. (Intervju 1, 2014) Respondent 

3 menar att det teoretiskt leder till fler jobb om det blir billigare att anställa, en typisk 

åtgärd för att göra det billigare är att sänka arbetsgivaravgiften. (Intervju 3, 2014) 

För att lösa brister i arbetslösheten kan åtgärderna riktas. Den viktigaste faktorn för 

sysselsättningen menar respondent 1 är att matchningen mellan företagens behov 

stämmer överens med de arbetslösas kompetenser. Andra åtgärder än 

kostnadsminskningar kan då vara arbetsmarknadsutbildningar, där de arbetslösa får 

utbildning inom bristyrken. Håller denna utbildning inte tillräckligt hög nivå menar 

respondent 1 att det kan låsa fast arbetslösa i dessa åtgärder och minska tillgången på 

arbetskraft. (Intervju 1, 2014) 

Arbetssökande som har varit utan anställning en längre tid får det svårare att ta sig in 

på arbetsmarknaden igen eftersom företag inte uppskattar ett längre frånfälle från 

anställning. Den största bristen har alltså de som vill in på arbetsmarknaden men som 

har fel utbildning sett till de yrken som efterfrågas och de som har saknat anställning 

under en längre tidsperiod. Respondent 1 anser att åtgärder mot långtidsarbetslösa, i 

form av subventionerade praktikplatser, kan vara en lösning mot detta problem. Dock 

finns det en risk att dessa subventionerade arbeten slår undan ordinarie jobb då 

företag kan välja att utnyttja subventionerade tjänster istället för att anställa. (Intervju 

1, 2014) 

5.1.1 Arbetsgivaravgifter 

Respondent 1 menar att antagligen är syftet med att sänka arbetsgivaravgiften för 

unga inte att sänka den totala arbetslösheten utan att sänka arbetslösheten för just 

unga. Det kan vara svårt att komma in på arbetsmarknaden om den inte har 

erfarenheter från yrken av liknande karaktär, vilka kan vara svårt införskaffade om 

personen är ung. Sänkningen kan då vara en medveten satsning för att ge unga den 

konkurrensfördel de behöver för att komma in på arbetsmarknaden. (Intervju 1, 

2014) Respondent 3 menar att åtgärderna är riktade för att stimulansen ska nå vissa 

grupper, i detta fall att fler unga ska komma in i arbete. Detta kan då få till följd att 

de får vissa jobba på bekostnad av äldre arbetskraft. (Intervju 3, 2014) 

Problemet i detta fall är att de unga nog skulle fått ett jobb ändå, kostnaderna för 

varje jobb blir då högt menar respondent 1. En viktig aspekt ur 

utbildningsperspektivet är att det kan vara lättare för ungdomar att få jobb direkt efter 
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gymnasiet, en konsekvens av detta är att färre går direkt från gymnasiet till 

högskolan. Respondent 1 menar att en positiv effekt av detta kan vara att fler 

högskolestudenter får arbetslivserfarenheter, erfarenheter vilka kan leda till att de tar 

till sig sina högskolestudier på ett bättre sätt. (Intervju 1, 2014)   

5.1.2 Sysselsättning 

Sänkta arbetsgivaravgifter leder till fler jobb i privat sektor och färre jobb i offentlig 

sektor enligt respondent 1. Respondent 3 menar att det leder till att fler jobb skapas 

för unga, viss del till bekostnad av den äldre arbetskraften. Gemensamt är dock att de 

båda anser att den totala sysselsättningen möjligtvis ökar. En problematik som 

respondent 1 lyfter är att det kan bli svårt att möta till exempel behoven i vård och 

omsorg om det inte följs av kraftigt höjda avgifter inom vården. (Intervju 1, 2014) 

(Intervju 3, 2014) 

5.2 Personalkostnader 
Respondent 3 menar att företagen vill minimera sina kostnader för att kunna 

konkurrera på marknaden, kostnaden för personal är alltså en viktig faktor, dock kan 

den skilja sig åt beroende på inriktning. (Intervju 3, 2014) Synen på 

personalkostnader kan skilja sig mellan branscher, respondent 1 jämför en 

personalintensiv bransch med mer specialiserade verksamheter. Den 

personalintensiva branschen med lägre kompetensbehov är till större grad fokuserade 

på vad personalen kostar. Är branschen mer specialiserad är kompetensen på 

personalen viktigare än vad de fysiska kostnaderna är för företaget (Intervju 1, 2014). 

Alltså anser Respondent 3 att kvalité och produktivitet kan ställas mot kostnaderna. 

Enligt respondent 3 leder sänkta kostnader till att ett företag vill anställa fler 

personer, höjs de sänkta avgifter blir det en negativ effekt då marginalen blir mindre, 

företagen vill ha en stor marginal (Intervju 3, 2014). Är det sedan en personalintensiv 

bransch där kostnaderna är väsentliga i personalfrågan, menar respondent 1 att en 

lägre kostnad per anställd ger större incitament för ytterligare anställningar än om 

branschen som tidigare nämnts är specialiserad (Intervju 1, 2014). 

Vill företagen avskeda kan även detta vara en kostnad i form av förlust av kunskap, 

dock får detta ställas mot vad det skulle kosta att ha kvar personalen som anställd. 

Vidare lyfter respondent 3 att vid alternativa marknader försvinner lojaliteten och 

kostnader kan i dessa fall uppstå av att de anställda är attraktiva för andra företaget. I 

dessa fall kan det vara mer kostnadseffektivt att anställa nytt istället för att möta 

buden från konkurrerande företag. (Intervju 3, 2014)  

Enligt respondent 3 kan dolda kostnader vara att företagen inte vet vad de betalar för. 

Företagen besitter inte samma kunskaper om den som söker jobbet och hamnar 

därmed i underläge. Den arbetssökande kanske inte är helt ärlig i kunskaper eller 

produktivitet, och företaget kan då betala för mer än de i praktiken får. Detta vägs 

sedan in i processen vid anställning och kan leda till en skiftning i vad företagen är 

villiga att betala för personalen, hög trovärdighet till vad den arbetssökande säger 

innebär en högre vilja att betala en högre lön. (Intervju 3, 2014)  
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Företagen vill inte ha en omsättning av personalen, då det enligt respondent 3 leder 

till ökade kringkostnader. Företagen vill inte utbilda personal som sedan försvinner, 

de vill att de ska stanna. Givetvis kan denna syn förändras, är det en bransch med 

kortare inlärningstid är inte synen på personalomsättning lika negativ. (Intervju 3, 

2014) 

5.2.1 Personalomsättning 

Personalomsättning borde enligt respondent 1 vara ett problem för företagen, då 

kostnaderna för att lära upp ny personal ökar, då kompetensen i verksamheten måste 

bibehållas (Intervju 1, 2014). Även respondent 3 lyfter att personalomsättning borde 

vara något negativt inom företag. Då de vill hålla nere kostnader för företagen, de 

vill behålla sina anställda och kunskaperna de besitter. I vissa fall kan omsättningen 

vara positiv, behöver företaget inte personal som väljer att sluta, är det inte en lika 

negativ konsekvens (Intervju 3, 2014). Kompetens lyfts av respondent 1 som en 

väsentlighet för företag när det gäller att behålla arbetskraften i företaget. Om en 

person har kunskaper som yrket kräver kan det generellt antas att den redan har 

anställning och därför blir det konkurrens mellan företag om personen i fråga. Det är 

troligt att de som är arbetslösa inte har den kompetens som företag kräver, men det 

skiljer sig åt mellan branscher (Intervju 1, 2014). 

5.2.2  Urvalsprocess 

Matchningen mellan de tjänster som söks och de arbetslösas kompetens är en klart 

viktig aspekt, kanske den viktigaste enligt respondent 3. Produktiviteten kan inte 

hållas uppe, vilket leder till problem för de svenska företagen. (Intervju 3, 2014) Det 

gäller att företagens efterfrågan på en viss typ av personal matchar de som söker 

arbete, exempelvis att restauranger söker kökspersonal och att det finns 

arbetssökande med rätt meriter. Enligt den här matchningsprincipen har regering, 

institutioner som skolor och andra myndigheter i uppdrag att se till att studenter och 

arbetssökande söker sig till rätt utbildningar och att de överensstämmer med de yrken 

som företag efterfrågar (Intervju 1, 2014). 

I de arbetskategorier där det är brist på arbetssökande med rätt kompetens kommer 

lönerna att stiga eftersom det inte finns fler som är villiga eller har de egenskaper 

som krävs för att utföra yrket som efterfrågas. Är det en brist på högutbildade ger 

även detta förutsättningar för att jobb där det inte krävs speciellt hög kompetens blir 

attraktiva och företag som inte efterfrågar mer än arbetssökande med till exempel 

gymnasiebetyg får lättare att få anställning. (Intervju 1, 2014) 

5.2.3 Anställningsprocess 

Respondent 3 menar att det kan bero på vilken tjänst som söks hur satsningen riktas. 

Behövs det en chef kan rekryteringen riktas mot andra företag, då det inte är många 

chefer som går arbetslösa. Sen kan det lyftas vad företagen söker, söker de enbart en 

kompetens kan de söka var som helst. Kan rekryteras från arbetslöshet, andra företag 

eller rent av från andra länder. Det som krävs är att kompetenskraven i tjänsten som 

söks möts. (Intervju 3, 2014) 
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Intern och extern rekrytering kan komma från hur rekryteringen lyckas. Hittar inte 

företaget någon som passar tjänsten kan de istället tvingas omorganisera för att klara 

behovet, kan också vara en lösning att effektivisera. Är det dock maximalt 

effektiviserat i organisationen kan det inte effektiviseras mer, företaget tvingas då till 

att rekrytera externt. (Intervju 3, 2014) 

5.3 Företagets utveckling 
När vinsten ökar i ett företag menar respondent 1 att ledningen antingen kan höja 

vinstutdelningen eller expandera verksamheten, det senare kan ge upphov till 

nyanställningar eftersom efterfrågan ökar på arbetskraft i samband med en 

expansion. I branscher där konkurrensen är låg gäller dock inte detta generellt då en 

utökning av verksamheten kan leda till lägre priser och därmed lägre intäkter för 

företaget. (Intervju 1, 2014) Respondent 3 instämmer och menar att företagens beslut 

om ökad vinst är högst individuell. Denna kan leda till utdelning, bonus till anställda 

eller expansion bland annat (Intervju 3, 2014). 

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv betyder inte en ökad vinst att företaget anställer 

fler, men det ger givetvis förutsättningar för att expandera och utöka sin verksamhet. 

Även om arbetsgivaravgiften för unga har sänkts blir inte intäkterna högre och detta 

är en parameter som bör tas med när det gäller anställning, vinsten grundar sig inte i 

högre intäkter utan i mindre kostnader. Väljer företag att sänka priser på grund av en 

minskade kostnader kan det generellt ses som att efterfrågan på produkter ökar men 

det är fortfarande företagens vilja att anställa som styr efterfrågan på arbetskraft. Har 

ett företag behov av att anställa kommer de sannolikt att göra det även utan en 

momssänkning. (Intervju 1, 2014) 

Hur efterfrågan på arbetskraft fluktuerar kan bero på hur hög avkastningen är i 

företaget. Är företaget i fråga väldigt lönsamt är det naturligt att det vill utöka 

verksamheten och därför är i behov av mer arbetskraft. Det finns dock olika sätt för 

företag att göra vinst och att avskeda personal som anses överflödig kan vara ett sätt 

att slippa kostnader och på detta sätt få en högre avkastning. (Intervju 1, 2014) 

Respondent 3 menar vidare att det är kausalitet mellan efterfrågan och utveckling av 

verksamheten. Utvecklar företaget sin verksamhet kan det leda till en ökad 

efterfrågan, samtidigt kan en ökad efterfrågan leda till en utveckling av företagets 

verksamhet. Det uppstår en orsak verkan åt båda hållen, och det ska tas försiktigt på 

förhastade slutsatser i dessa fall. (Intervju 3, 2014) 

5.3.1 Efterfrågan på produkten 

Ökar efterfrågan på produkten leder det till att företagen behöver anställa. Detta för 

att kunna producera det som efterfrågas till lägsta möjliga kostnad, då respondent 1 

menar att det är dyrare att betala övertid än att ha extra personal anställd. (Intervju 1, 

2014) Respondent 3 påpekar även att det måste ses till en helhet, är den ökade 

efterfrågan konstant eller tillfällig. Är efterfrågan tillfällig är det en bättre åtgärd att 
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tillämpa övertidstimmar. Då det i Sverige kan vara svårt att anställa på kortsiktiga 

problem med långsiktiga lösningar (Intervju 3, 2014).  

Detta leder då till inlärningskrav på de nyanställda, och om företagen ska tillämpa en 

anställ-upp-till modell, vilket enligt respondent 1 inte borde påverka 

inlärningskraven. Det anses vara behovet att möta efterfrågan som är det centrala, 

och att göra detta till lägsta möjliga kostnad utan att förlora intäkter för utebliven 

försäljning. Uppdelning av uppkomna problem i anställningen menar respondent 1 

vara rekryteringsproblem och något som bör lösas praktiskt i varje enskilt företag. 

(Intervju 1, 2014) Respondent 3 anser att utbildningsmöjligheter hos företag kan 

använda utbildningsmöjligheter som konkurrensmetod, att anställda söker sig till 

arbetsplatser där utbildning erbjuds (Intervju 3, 2014). 

5.3.2 Efterfrågan på anställning 

I det nationalekonomiska perspektivet hänger låg- och högkonjunktur ihop med hur 

företaget anställer och säger upp arbetskraft. När företagen går in i en lågkonjunktur 

säljer de mindre eftersom efterfrågan på dess produkter minskar och då säger de upp 

anställda, vid högkonjunktur när efterfrågan på företagets produkter är hög är 

anställningsgraden högre. Det är alltid svårt att veta hur dessa skiftningar när det 

gäller konjunkturer och anställningar kommer att se ut i framtiden, men efterfrågan 

visar på vilken nivå marknaden för arbetskraft ligger i jämförelse med 

genomsnittsarbetslösheten. (Intervju 1, 2014) (Intervju 3, 2014) 

Det som styr när företagen vill anställa är enligt respondent 3 efterfrågan på 

produkten, kostnader och förväntad produktivitet. Hänsyn tas även till konjunkturen i 

denna fråga, är det en stadig uppgång kan företagen vara mer villiga att anställa. Är 

konjunkturen osäker leder det också till försiktighet inom företagen. (Intervju 3, 

2014) 

Matchningsprincipen mellan anställda och företagens efterfrågan på arbetskraft 

gäller endast i lågkonjunkturer, när det är högkonjunktur kommer lönerna att stiga. 

Arbetslösheten är som lägst när det är högkonjunktur och då kommer det inte att ske 

mer anställning, då är det bara konkurrens om arbetskraften och därför ökar lönerna. 

I förhållandevis lågavlönade arbeten kommer det att finnas en brist i arbetskraft 

eftersom färre är villiga att utbilda sig inom dessa yrkeskategorier. I bristyrken där 

det är lönen som gör att utbudet av arbetskraft är lågt borde en löneökning ge 

incitament till att fler utbildar sig inom dessa yrken. (Intervju 1, 2014) 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras den empiriska informationen genom teorier som 

presenteras ovan. 

6.1 Arbetsmarknadsåtgärder 
Neumark (2013) visar i sin studie att arbetsmarknadsåtgärder ger jobb. Leder dock 

åtgärderna till säkra ökningar av anställda är oklart. Sänks skatten på arbete kommer 

det leda till vinster som ökar utan en säker ökning av arbetstillfällen. Respondent 2 

menar att minskade kostnader för företagen i form av sänkta skatter inte direkt leder 

till minskade kostnader utan de måste ha personer inom segmentet anställda. 

Företagen kan behöva andra stimulanser än sänkta skatter på arbete, företagen strävar 

heller inte efter nyanställning när det diskuteras kostnadsminskningar . Respondent 2 

menar att arbetsmarknadsåtgärder även kan riktas mot vissa segment av marknaden, 

till exempel för att främja ekologisk utveckling hos företag kan minskade skatter på 

dessa verksamheter tillkomma.  

Respondent 1 och 3 anser att det teoretiskt leder till mer jobb om det blir billigare för 

företagen att anställa. De menar också att minskade kostnader för företag leder till 

minskade intäkter för någon annan. Den offentliga sektorn blir lidande när 

skatteintäkterna minskar. Arbetsmarknadsåtgärder är enligt respondent 1 något som 

är till för att lösa brister i arbetslöshetens matchning, dessa kan riktas mot de 

bestämda bristerna för att försöka lösa dessa problem. Åtgärderna kan riktas mot de 

brister som gör att personer inte får jobb, saknas det utbildning mot de tjänsterna som 

söks kan åtgärderna vara att utbilda inom bristkompetenserna. Dock måste dessa 

åtgärder vara effektiva för att inte leda till inlåsning i åtgärder. Vidare kan 

långtidsarbetslöshet vara en tröskel och subvention mot anställning av 

långtidsarbetslösa kan då vara en åtgärd, detta kan dock leda till att företagen väljer 

subventionerade tjänster istället för att anställa på riktigt. 

6.1.1 Arbetsgivaravgifter 

Arbetsgivaravgifterna skiljer sig i Sverige enligt lag åt beroende på om personens 

ålder. Rabe (2013) återger lagen och där visas att en person under 26 år har en lägre 

procentsats på det avgiftspliktiga beloppet. Det innebär enligt Johansson et al, (2010) 

en minskad kostnad i företaget och en ökning av resultatet. Respondenterna 

hanterade denna fråga utifrån perspektivet om det skiftar förfrågan av arbetskraft till 

att söka yngre billigare personal. Respondent 4 menar att kapitalet som frigörs kan 

komma att tillfalla nyanställningar, det kan även vara att de använder det ökade 

kapitalet till att investera i till exempel nya maskiner för att utveckla. Dessutom lyfts 

det att det leder till ett skifte i efterfrågan, att det för unga kan bli lättare att komma 

in på arbetsmarknaden om det är billigare att anställa unga. Sedan hävdar respondent 

4 att det inte nödvändigtvis leder till fler jobb, då företagen redan har sin efterfrågan 

på personal. Respondent 2 ger ett exempel där sänkningen gällde för personer under 

30 år istället. Detta skulle då troligtvis leda till att konkurrensfaktorn skulle bli större, 

då kunskapen på de över 30 år är större än de över 25. Vidare anser respondent 2 att 
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åldern inte blir den enda konkurrensfaktorn, vilka kunskaper de besitter är även dessa 

viktiga.  

Respondent 1 och 3 menar att syftet är att ge unga den konkurrensfördel de behöver 

och att detta förmodligen kan leda till en förskjutning av efterfrågan på 

ålderssegmenterad arbetskraft. Då åtgärden är specifikt inriktad på en av tidigare 

nämnda brister, att unga saknar erfarenheter. Då ställs kostnader mot kunskaper och 

företagen får då incitament att anställa de yngre och ge dem möjligheter att skaffa 

erfarenheter. Respondent 1 lyfter att de unga skulle fått jobb ändå, då blir de 

förlorade intäkterna en hög kostnad i sammanhanget. Vidare kan en positiv effekt 

vara att det blir lättare att få jobb direkt efter gymnasiet, vilket gör att fler väljer att 

jobba innan högskolan. Detta kan hjälpa studenter att ta in framtida högskolestudier 

på ett bättre sätt. 

Det som enligt respondenterna inom företagsekonomi resonerar kring är att 

sänkningen av arbetsgivaravgifterna för yngre kommer frigöra mer kapital tack vare 

en ökad vinst. Detta kapital kan användas olika inom olika företag, beroende på var 

företagen befinner sig. Respondenterna inom nationalekonomin menar att den lägre 

procentsatsen gör att de unga får en konkurrensfördel de behöver på 

arbetsmarknaden då de saknar erfarenheter. Att det i samband med det resonemang 

som förs av Johansson et al, (2010) leder till en minskad belastning på resultatet, 

leder till att et blir mer attraktivt att anställa yngre. 

6.1.2 Sysselsättning 

Case et al, (2009) menar att sysselsättningen är förhållandet mellan arbetslösa mot 

personer som ingår i arbetskraften samt att den delen av arbetskraften som får 

definieras som anställda ska arbeta mot lön för arbetsgivare eller i eget företag. 

Respondent 2 och 4 samstämmer om att en sänkning i arbetsgivaravgifter resulterar i 

en sänkning av kostnaderna vilket bör öka efterfrågan på anställning. Vilket gör 

enligt respondenterna 2 och 4 att fler arbetsgivare söker anställda då 

anställningskostnaderna blir mindre.  

Enligt respondent 1 kommer sänkta arbeten leda till fler jobb, samstämmer med 

respondenterna i företagsekonomi, i den privata sektorn medan respondent 3 menar 

att det är till de unga som jobb skapas. Dock anser både respondent 1 och 3 att den 

totala sysselsättningen troligtvis kommer öka. 

Respondent 2 diskuterar även hur en höjning av arbetsgivaravgiften påverkar ett 

företag, där respondenten anser att påverkar nyrekrytering till det negativa. Vilket 

kan diskuteras om det är denna förändring som sker i alla företag, på grund av att det 

beror på företag till företag. Om arbetsgivaravgiften blir högre kommer företag välja 

att behålla den befintliga personalen för att försöka vara kostnadseffektiva.  

Det skapas en samstämmighet mellan respondenterna från båda disciplinerna där alla 

anser att sysselsättningen bör eller möjligtvis bör påverkas av lägre kostnader för 

anställning, vilket en sänkt arbetsgivaravgift medför. Samtidigt att vissa respondenter 
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anser att det påverkar olika segment inom sysselsättningen, kommer det fortfarande 

påverka den totala sysselsättningen.  

6.2 Personalkostnader 
De bokförda kostnaderna delas av Olsson och Skärvad (2011) upp i lönekostnader 

och sociala kostnader. Det är detta som visas i resultaträkningen som kostnader för 

personalen. Johansson et al, (2010) visar att tillgångarna minskar direkt i samband 

med löneutbetalningar medans de sociala kostnaderna till en början redovisas som 

skuld. 

Sänkta kostnader i form av arbetsgivaravgifter leder till att resultatet ökar, vilket 

borde leda till en ökad efterfrågan på personal. Enligt respondent 4 kopplas detta till 

företagets behov att anställa. Finns det inget behov kommer inte företaget tack vare 

lägre kostnader anställa, utan då finns möjligheter till att plocka ut mer vinst. 

Respondent 3 menar att företagen vill minimera sina kostnader för att kunna 

konkurrera på marknaden. Synen på personalkostnader i sin helhet är dock 

branschinriktad enligt respondent 1. Befinner sig företagen inom en personalintensiv 

bransch är kostnaderna viktigare än om branschen är specialiserad och mer inriktad 

på produktivitet och kvalitet. Respondent 3 menar att dessa kan ställas mot varandra, 

kostnader mot produktivitet. Generellt menar respondent 3 att minskade kostnader 

för personal leder till att företaget vill anställa fler. Höjs avgifterna blir det negativt 

för företaget, då de vill ha en marginal. 

Vidare visas det av Tracy och Hinkin (2008) att det enligt forskning tillkommer 

kostnader som inte visas i resultaträkning som lön eller sociala kostnader. Dessa 

kategoriseras i fem olika kostnader; Avskeds- uppsägningskostnader, 

rekryteringskostnader, urvalskostnader, anpassnings- inriktning- och 

upplärningskostnader samt förlorad produktivitet.  

Avskeds- och uppsägningskostnader kan enligt respondent 2 vara administrativa 

kostnader, vilka inte redovisas men är resurskrävande för företaget. Det försvinner 

även kompetens som gör att strategiska överväganden bör göras innan en person 

avskedas. Dessa är inte heller de kostnader som redovisas i resultatet, men det 

tillfäller kostnader i samband med det strategiska utifall företaget måste ersätta den 

avskedade. Kostnader som rapporteras i resultat är enligt respondent 4 

avgångsvederlag eller eventuellt skadestånd till den anställde. Respondenterna inom 

nationalekonomi är mer kortfattade när det kommer till kostnader för avsked eller 

uppsägning. Respondent 3 menar att det blir en kunskapsförlust i företaget, denna 

kunskapsförlust ska ställas mot de kostnader som uppstår om den anställda är kvar. 

Tracy och Hinkin (2008) menar att de administrativa kostnader är de kostnader som 

uppstår när företaget förebereder och genomför uppsägningsintervjun och hanterar 

försäkringar för arbetslöshet och liknande saker. Avgångsvederlag ingår även dessa 

ingår i dessa kostnader, tillsammans blir det de totala kostnaderna för uppsägningen. 

Tracy och Hinkin (2008) tar alltså inte upp det respondent 3 lyfter om 

kunskapsförlust. 
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Beslut om nyanställning innebär en omfattande kostnad för företaget, kostnader som 

ingår i denna process är rekryteringskostnader. Rekryteringskostnaderna är vaga och 

enligt respondent 2 kommer företaget lägga större vikt på kostnader som är lättare att 

specificera till verksamheten. Respondent 4 menar att rekryteringskostnaderna 

speglar vilken befattning som söks. Är det en högre befattning kommer kostnaderna 

tillåtas vara högre än om det efterfrågas en lägre befattning, där hänsynen till 

kostnader är mycket större. Där vill företagen hitta den med högst kompetens till den 

lägsta möjliga kostnaden. Nationalekonomin har inte samma fokus på 

rekryteringskostnader i företagen, utan fokuserar mer på alternativa marknader. 

Respondent 3 menar att en alternativ marknad eliminerar lojaliteten. En 

rekryteringskostnad kan då vara att möta bud från övriga marknaden för att kunna 

rekrytera den efterfrågade kompetensen eller ha kvar den i företaget. Tracy och 

Hinkin (2008) menar att rekryteringskostnaderna är material som används för att 

hitta rätt person till tjänsten, och likt respondenterna inom företagsekonomi är 

tjänstens betydelse för företaget avgörande i hur mycket kostnader det tillåts läggas 

på rekryteringen. Fong och Kleiner (2002) menar även att det är en omfattande 

kostnad, och effektiviteten bör mätas mot omfattningen av annonseringen. Ska det 

kopplas till empirin beror det på tjänst och vem som anställs. Kostnaderna tillåts vara 

högre för högre befattningar, vilket också höjer kraven på att rekryteringen ska bli 

lyckad. 

Urvalet är en viktig del i vem som ska anställas, vilka erfarenheter är det som behövs 

för att kunna täcka en vakant tjänst i företaget. I denna fråga är respondenterna 

oeniga inom företagsekonomin, respondent 4 menar att lönekostnaderna är den 

viktigaste aspekten inom nyanställning. Respondent 2 menar dock att det är att den 

anställdes kompetens och person passar in i verksamheten. Ett exempel som ges är 

att inom tjänstesektorn vill arbetsgivaren gärna att personalen är glada, trevliga, ser 

bra ut och har en profil som passar in på företaget. Står sedan arbetsgivaren framför 

ett val mellan två sökande, oavsett om den ena är billigare, kommer den som passar 

bäst in och har rätt förutsättningar till att göra verksamheten bättre att väljas i vilket 

fall. Enligt respondenterna inom nationalekonomi är det branschens inriktning som 

styr hur urvalet ser ut, är branschen inriktning personalintensiv ger åtgärder mot 

billigare arbetskraft en större effekt än om verksamheten är inriktad på kvalité och 

produktivitet, då de fokuserar på att ha rätt personal som kan utföra rätt arbete.  

De kostnader som kan uppkomma i samband med urval kan vara att rekryteringen 

inte ger vad den var tänkt till att ge. Att personen som söker tjänsten vet mer än vad 

företagen vet. Den arbetssökande kanske inte är helt ärlig gällande kunskap och 

produktivitet, vilket kan leda till att företagen betalar för mycket i förhållande till vad 

de erhåller. Det kan väga in i processen och leda till att företagens kostnader är 

benägna att öka i samband med högre trovärdighet. Det Tracy och Hinkin (2008) 

menar med urvalets kostnader är just detta, ju mer specifik arbetsbeskrivningen är, 

desto svårare är det att hitta rätt person. Kraven gör att det uppstår kostnader för att 

hitta denna i form av intervjuer, referens-, bakgrundsupplysning och resekostnader. 
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Det är också en kostnad om urvalet är snävt, vilket leder till att marknadens utbud 

blir väldigt litet, vilket gör att tjänsterna blir dyrare. Anpassningen till det enskilda 

företagets verksamhet tas up av respondent 2 inom företagsekonomi. Respondenten 

menar att den anställda ska ha möjlighet till att anpassa sig till företaget från början. 

Tracy och Hinkin (2008) menar att anpassningskostnader är de som uppstår när 

företaget anställt och ska få in personen i organisationen, tiden som företaget inte kan 

lägga på ordinarie verksamhet är dessa kostnader. Respondenterna inom 

företagsekonomi och nationalekonomi pratar inte om kostnaderna på detta vis 

specifikt men Tracy och Hinkins (2008) resonemang går att applicera på 

respondenternas svar, vilket leder till en ökad förståelse för uttalandena. 

När företag nyanställer tillkommer det kostnader i form av förlorad produktivitet, 

detta visas enligt respondent 2 genom att den nyanställde inte kan jobba i samma takt 

som personal den ersatt. Respondent 4 lyfter också att det är den mest betydande 

kostnaden för företaget när de väljer att nyanställa. Det är en tid det tar för ny 

personal att anpassa sitt arbete till att bli lika produktiv som det i och med anställning 

är tänkte att denne ska vara, när den nya personalen arbetar till rätt produktivitet 

anses inlärningsperioden vara slut. Denna period ser olika ut beroende på yrke och 

bransch, är det en högre kompetens som krävs är också inlärningstiden längre. Det är 

dock svårt för företag att räkna ut, respondent 4 menar dock att företagen vet att den 

finns och de tar hänsyn till den. Respondent 3 menar att företagen gärna inte vill ha 

kostnaderna för utbildning av personal, de vill lära upp dem för att de sedan ska 

stanna. Denna syn på utbildning blir inte lika stram ju lägre krav det är på utbildning, 

vilket leder till att med lägre krav på kunskaper tas lägre hänsyn till 

inlärningsperioden. Tracy och Hinkin (2008) menar att produktionsförluster är den 

största av de fem kostnaderna som uppstår i samband med nyanställning, i vissa fall 

upp till 70 procent. Denna kostnad är troligtvis den svåraste att räkna ut, då den kan 

bero på fyra olika anledningar; den som ska sluta tappar i produktion, den nya tappar 

produktivitet den första tiden, den nyanställda behöver hjälp och erfaren personal kan 

då inte utföra sina arbetsuppgifter och det kan vara att det uppstår alternativkostnader 

i samband med att någon slutar, vilka kan vara uteblivna försäljningar.   

6.2.1 Personalomsättning 

Personalomsättning är en kostnad för företag och därmed något dåligt, till skillnad 

från tidigare litteratur som menade att det faktiskt fanns fördelar med 

personalomsättning. Glebbeek och Bax (2004) visar att det i teoretisk litteratur visas 

på en mer balansera bild, vilket har lett till att det idag skiljs mellan funktionell och 

dysfunktionell personalomsättning. Glebbeek och Bax (2004) menar att 

personalomsättning och företagsprestation har ett samband, där för hög 

personalomsättning är dåligt för företaget. Dock går det inte att dra slutsatser från 

den utförda regressionsanalysen. 

Tracy och Hinkin (2008) menar att kostnader som ingår i personalomsättning är 

direkta, indirekta och alternativa. De direkta kostnaderna är sådant som syns i 

resultaträkningen och är direkt hänförlig till anställningen, vilka kan vara en 
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platsannons. Indirekta kostnader är sådant som uppstår i samband med rekrytering, 

kan vara intervjutid, där personal tar tid från ordinarie verksamhet för att utföra 

arbete. Denna kostnad kan inte härledas i resultatet från rekryteringen. 

Alternativkostnader kan vara förlorade försäljningar i samband med att gammal 

slutar. 

Respondent 2 menar att ju mer unik kompetensen hos ett företags personal är, desto 

mer benägna är de att ha kvar kunskapen och utveckla den inom företaget. Generellt 

vill företaget behålla personalen för att kunna utveckla internt. Ett alternativ kan vara 

att använda bemanningsföretag, för att då kunna ha en flexiblare inställning till 

personalomsättning. Respondent 4 menar att det är de anställda som styr 

personalomsättningen, då det är mer kostnadseffektivt att låta personalen sluta av sig 

självt än att avskeda. Anledningen för anställda kan vara arbetsklimatet eller 

företagsklimatet som råder i verksamheten. Glebbeek och Bax (2004) menar att 

personalomsättning och företagsprestation kan kopplas ihop, vilket här resoneras i att 

ett företag med hög personalomsättning kanske inte har det bästa arbetsklimatet 

vilket kan påverka prestationen. 

Respondent 4 lyfter för- och nackdelar med personalomsättning för företaget och den 

anställde. För den anställde innebär en hög personalomsättning möjligheten till en 

högre lön, då det är genom att byta jobb en kan pressa sin lön till en högre nivå. Låg 

personalomsättning innebär dock för den anställde en tryggare arbetsmiljö. För 

företaget kan en låg personalomsättning leda till att företaget blir stillastående i brist 

på nya idéer, medan en högre personalomsättning kan föra in nytt tänkande och 

möjligheter för företaget att utvecklas. Det gäller alltså enligt respondent 4 att hitta 

en balans i personalomsättningen där det inte blir för mycket av något. Det gäller här 

att skilja på det som Glebbeek och Bax (2004) återger som funktionell och 

dysfunktionell personalomsättning. En hög personalomsättning kan leda till att 

företaget har möjlighet att utvecklas och en låg till att företaget står stilla.   

Något som även påverkar företagens personalomsättning är enligt respondent 2 

lagstiftning gällande uppsägning, då företagens vilja att byta ut personal är en balans 

mellan anställnings- och uppsägningskostnader. Skulle det vara en enklare process 

att säga upp personal och billigare att anställa skulle det leda till en ökad 

personalomsättning. Då det i företagen är kompetensen som företaget efterfrågar som 

styr huruvida personal ska vara kvar eller inte. Vilket är ett komplement till Tracy 

och Hinkins (2008) resonemang om kostnader, då detta är en direkt kostnad direkt 

hänförlig till att en person avlutar sin tjänst 

Enligt Tracy och Hinkin (2008) leder personalomsättning till kostnader i företag 

inom utbildning, dessa kostnader skiljer sig åt mellan branscher och tjänster. En 

verkställande tjänst medför högre kostnader och krav medan en tjänst vid disk i ett 

serviceföretag leder till lägre kostnader och kortare inlärningsperiod.  

Respondent 1 och 3 är båda två negativa till personalomsättning ur företagens 

synpunkt då det är en förlust av kompetens, de lyfter inte samma delar som det görs 



35 

 

inom företagsekonomi med utveckling. De positiva delarna är enligt respondent 3 om 

företaget inte behöver personal och de självmant väljer att sluta. Detta genererar en 

insparning på uppsägningskostnader. Förlorar företaget specifik kompetens menar 

respondent 1 att det kan vara att de personerna med den specifika kompetensen redan 

har jobb, vilket gör det svårare att hitta personal. Detta kan skilja sig åt mellan olika 

typer av branscher. Glebbeek och Bax (2004) menar att det finns en dysfunktionell 

personalomsättning, och till skillnad från i företagsekonomin framgår det här att för 

hög personalomsättning leder till en kunskapsförlust. Kunskapsförluster kan även 

vara det som Tracy och Hinkins (2008) vara alternativa kostnader, då de inte är 

hänförliga till rekryteringen men uppstår i takt med att en person slutar i företaget. 

6.2.2 Urvalsprocess 

Det första steget av de tre väsentliga stegen enligt Meneses & Kleiner (2002) är att 

systematiskt välja rätt vid definitionen av tjänsten som söks. Det andra steget är att 

definiera kandidaten för positionen, vilket sållar ut i urvalet av arbetsökande som inte 

innehar rätt kvalifikationer. Sedan kommer det tredje steget vilket innebär att 

företaget kontrollerar utvalda personer, Meneses & Kleiner (2002) förklarar att 

kontrollen börjar med att välja lämplig bransch för positionen. Samtidigt kan företag 

för att spara tid och kostnader, vid sökandet efter rätt kandidat till en position på låg 

nivå, anställa universitets- eller högskolestudenter och vid position på högre nivå 

anställa från verkställande positioner. Cain & Kleiner (2002) menar att det är 

personalen och deras kunskap som är den viktigaste tillgången. På grund av att 

personalkostnaden är omfattande, behöver företag lägga ner mycket tid och de 

nödvändiga åtgärderna för att hitta rätt kandidat för rätt position, enligt Cain & 

Kleiner (2002).  

Respondent 4 menar att nyanställning anpassas efter urvalet från tillgänglig 

arbetskraft vilket kan kopplas mot vad respondent 2 menar. Det är att matchningen 

mellan arbetssökande och dess kompetens företaget efterfrågan är viktig vid 

nyanställning. Respondent 2 beskriver att matchningen i Sverige är till viss del 

anledningen till arbetslösheten, att människor med hög kompetens inte får arbete på 

grund av exempelvis utländsk härkomst eller kön. Respondent 2 pratar om studier 

som utförts på arbetslösa i olika åldrar visar att efter tio år var många fortfarande 

arbetslösa. Samtidigt beskriver respondent 2 att det är svårt att se sambandet i 

matchningen och menar att det kan bero på faktorer som en hög sjukfrånvaro från 

dessa personer. 

Respondent 1 och 3 håller med respondenterna 2 och 4:s resonemang angående 

vikten i matchningen av tjänsterna som söks och kompetensen hos arbetslösa, vilket 

kanske är den viktigaste aspekten enligt respondent 3. Det bidrar till 

produktivitetsproblem och kan bli problem för svenska företag. För att se till att 

matchningen blir korrekt menar respondent 1 att regering, institutioner som skolor 

och andra myndigheter ska se till att studenter och arbetssökande erhåller och söker 

till rätt utbildningar och att de möter yrkesbeskrivningarna företagen efterfrågar. 

Respondent 1 förklarar att lönerna kommer stiga där det är brist på arbetssökande 
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med rätt kompetens, då inga fler är villiga eller har egenskaper som krävs för yrket. 

Om det är brist på högutbildade är detta en förutsättning att jobb som kräver mindre 

kompetensnivå blir mer attraktiva och förenklar anställning för företag som kräver en 

lägre kompetensnivå, exempelvis endast gymnasial utbildning.  

Likheter mellan disciplinerna är att båda beskriver matchningen av kompetensnivå 

på arbetssökande och vad företag efterfrågar som en viktig aspekt för att minska 

arbetslösheten. Urvalet av kandidater görs genom matchningen vilket kopplar mot 

vad Meneses & Kleiner (2002) beskriver, vilket gör att ett företag väljer att lägga 

mycket tid och pengar på att hitta rätt kandidat för efterfrågan tjänst. 

6.2.3 Anställningsprocess 

Enligt Innis & Kleiner (2002) är den bästa platsen för anställning för vakans inom 

företaget då befintlig personal har kunskap och erfarenhet om hur organisationen 

arbetar, vilket nyanställda inte erhåller. Detta bidrar till lägre kostnader för utbildning 

och för anställning enligt Innis & Kleiner (2002). De beskriver att anställning kan 

ske på två olika sätt, internt eller externt. En intern anställning har bättre förmåga att 

bedöma, behöver bara anställas på ingångsnivå och medför lägre kostnader för vissa 

arbeten. Fördelar med att anställa externt enligt Innis & Kleiner (2002) är att det 

tillför nytt perspektiv, billigare alternativ för utbildning av personal, tillföra 

information och insikter och branschen.  

Respondent 2 förklarar att det är en strategifråga för företag hur anställningen ska gå 

till, exempelvis väljer vissa att arbeta via arbetsförmedlingar och vissa via andra 

kanaler.  Delvis beror det på vilken fas företaget befinner sig i, exempelvis i en 

expansiv fas behöver företaget kompetens för att kunna utvecklas och då blir de 

tvungna att söka extern arbetskraft om de inte har tillgång till rätt kompetens inom 

företaget. Det beror enligt respondent 2 delvis på vilket fokus företaget har på att 

jämföra externa anställningskostnader mot upplärningskostnader vid nyanställning. 

Respondent 2 och 4 är eniga om att en extern rekrytering föredras om företaget 

behöver nya tankar eller tankar, dock kan detta medföra motivationer till anställda i 

form av löseökningar. En intern anställning, ser respondent 4, är att föredra om 

företagets produkter är specifika och kräver specialkunskap samt att de vet hur 

företaget arbetar. Båda respondenterna föredrar intern anställning ur ett 

kostnadsperspektiv på grund av lägre kostnader.  

Respondent 3 menar att det som företag anser är viktigast vid anställning är att 

kompetenskraven i tjänsten som söks möter den nyanställdes kompetens. Dock 

förklarar respondent 3 att om det är en hög befattning på arbetet som söks föredras 

rekrytering från andra företag, på grund av att det inte är många chefer som går 

arbetslösa. Det beror även på hur rekryteringen lyckas, om ett företag väljer att 

anställa internt eller externt, för att om företaget inte finner rätt person för tjänsten 

kan de tvingas omorganisera och effektivisera för att försöka klara behovet. Om 

företaget redan effektiviserat verksamheten tvingas de rekrytera externt. 
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6.3 Företagets utveckling 
Enligt Lazear (1999) anställs personal i företag som expanderar men det är svårt att 

göra en generell helhetsbild för företag eftersom en stor mängd data måste samlas in 

för att sedan analyseras. I exemplet som Lazear (1999) tar upp visar det sig att ett 

företag som utökar sin verksamhet anställer fler. Respondent 4 menar att expansion 

till viss del är kopplat till storleken på företaget, för ett mindre bolag är det väsentligt 

att utöka sin verksamhet för att ta nya marknadsandelar och inte riskera att gå i 

konkurs. Vinsten i mindre företag har en tendens att fluktuera i högre grad än i större 

företag och därför måste ett företag vara nischat inom en speciell bransch för att inte 

påverkas för mycket av avkastningsgraden.  

För att underlätta studier om vinstökning och företagsutveckling tillämpas en 

generell bild av både små och stora företag där antagandet görs att företag alltid vill 

expandera. Enligt respondent 2 påverkas avkastningen av hur högt ägarnas 

avkastningskrav i företaget är. Avkastningskravet ökar om räntorna är höga och vid 

låga räntor ökar vinsten med en högre avkastning vilket i ett längre perspektiv ger 

förutsättning för att öka utdelning i företaget. Investeringar i företaget styrs till viss 

del av hur hög låneränta de har och även den förändras i förhållande till 

avkastningskravet.  

Enligt respondent 2 är anställning en förutsättning för att ett växande företag ska 

vidareutvecklas och företag har möjlighet att påverka sin egen utveckling då 

marknaden är utvecklingsstyrd. Denna anställning sker antagligen underifrån för att 

kompetensutveckling med en viss grad av nyanställning förändrar tillväxtgraden i 

verksamheten. Både respondent 2 och 4 sammanstämmer om att när företaget får nya 

arbetsuppgifter anställer de vid ett ökat behov av personal. Om efterfrågan på 

produkterna ökar eller kommer att öka anser de också att det ger förutsättningar för 

nyanställning för att kunna matcha den ökade efterfrågan. Företag har som mål att 

hålla kostnaderna på en låg nivå, men vid en efterfrågeökning kan de vara tvungna 

att anställa. Respondent 4 menar att det finns möjligheter att befintliga produkter kan 

utvecklas vidare med hjälp av ny kompetens eller en utökning av arbetsstyrkan i 

företag. 

Företagsekonomiskt anser respondent 2 att företag kan arbeta med en utväxling av 

resurser som gör att personalinvesteringens avkastning ökar och att företag idag 

satsar på högre kompetensutveckling för att höja denna avkastning. Både respondent 

2 och 4 menar att om vinsten ökar är det individuellt hos företag vad ägarna väljer att 

göra med kapitalet. Respondent 4 anser att vinstutdelningen generellt hållas på ett 

konstant nivå. Respondenterna 2 och 4 anser båda att investeringar i företag inte 

behöver ligga till grund för att anställa mer personal utan expansion kan även ske 

genom produktutveckling för att öka kvalitén på varan eller tjänsten. 

Respondent 1 och 3 samstämmer om att om vinsten ökar i ett företag som expanderar 

leder detta nödvändigtvis inte till att fler anställs. En ökad vinst kan leda till en ökad 

vinstutdelning, bonus till anställda. Respondent 1 menar att framförallt i mindre 



38 

 

företag kan en expansion av verksamheten leda till lägre priser och därefter lägre 

intäkter för företaget. Det är främst minskade kostnader och inte högre intäkter som 

leder till en ökad vinst för företag vilket ger förutsättning för företaget att expandera. 

I detta perspektiv är det inte en sänkning av arbetsgivaravgiften som främst ger en 

högre efterfråga för att anställa, utan att företag kommer att anställa då de har behov 

av mer personal. Samtidigt anser både respondent 1 och 3 att en expansion ofta 

medför en extra arbetsbörda och att detta i sin tur leder till en högre efterfrågan på 

anställning. Eftertänksamhet runtomkring detta tas upp av respondent 3 som menar 

att det är en kausalitet mellan efterfrågan på anställning och expansion av 

verksamheten. En expansion kan leda till en högre efterfråga och omvänt kan en 

ökad efterfrågan leda till en utökning av verksamheten. 

6.3.1 Efterfrågan på produkten 

Utgångspunkten när det kommer till produktion är enligt Gans och Zhou (1999) att 

möta den framtida efterfrågan på produkter till lägsta möjliga kostnad med företagets 

nuvarande arbetsstyrka för att utefter detta få reda på hur stor arbetskapacitet som 

behövs. De menar även att arbetskraften styr av två parametrar, inlärning och 

personalomsättning. Arbetstagare har olika nivåer av färdigheter inom dessa kriterier 

samtidigt som det kan vara komplicerat för företag att matcha arbetsstyrkan med den 

framtida efterfrågan på produkter. Gans och Zhou (1999) lyfter modellen ”anställ-

upp-till” som den optimala policyn för att utveckla ett samband mellan 

inlärningsprocess, behovet av antalet anställda och att möta efterfrågan på tjänsten 

till lägsta möjliga kostnad. 

Ahn et al, (2005) för resonemanget vidare, efterfrågan på produkterna eller tjänsterna 

ska utveckla ett behov av anställning och företag måste analysera för hur de två 

faktorerna hänger ihop. Utifrån detta möts behovet med den arbetsstyrka som krävs 

för att kunna hålla produktionen på önskad nivå. ”Anställ-upp-till” modellen är enligt 

Ahn et al, (2005) bristfällig men kan ändå vara det optimala systemet i ett företag där 

personalomsättningen sker slumpmässigt. Gans och Zhou (1999) delar upp 

anställning efter kort-, mellan- och långsiktiga problem. Kortsiktiga problem 

hanteras av företagets nuvarande arbetsstyrka, mellansiktiga planeras veckovis för att 

hålla övertidskostnader låga och vid långsiktiga problem handlar det om att se över 

personalomsättningen samt kompetensnivå. 

Enligt respondent 2 styr marknaden efterfrågan på produkter och det leder i sin tur att 

företag producerar mer vid en högre efterfråga och därför kräver ytterligare 

arbetskraft. Respondent 4 menar att produktens efterfråga endast bestämmer 

efterfrågan i vissa branscher, till exempel står efterfrågan på produkter i centrum i en 

personalintensiv bransch för företag som har behov av produktionspersonal. Ett 

företag som matchar efterfrågan på produkten med arbetsstyrkan till lägsta möjliga 

kostnad kan få ett ökat behov av rekrytering om det finns kapacitet för ytterligare 

arbetskraft i produktionen eller om effektivitet i produktionen är för låg. Enligt 

respondent 4 löser företag de kortsiktiga problemen i produktionsverksamheten med 
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inhyrd personal medan det finns förutsättningar att anställa när det gäller långsiktiga 

problem. 

Respondent 2 beskriver att företag utvärderar vilken kompetensnivå verksamheten 

kräver efter de effektivitetsmål som sätts i förhållande till produktionen. Det är inte 

bara kapitalet i företag som avgör om anställning sker utan målsättningar och 

arbetsuppgifter ger också förutsättningar för om rekrytering är nödvändig. Om 

efterfrågan på produkter i ett företag ökar sänks målen i första hand men det finns 

även incitament för att anställa personal med högre kompetens. Inlärningskraven hos 

nyanställda sänks om företaget riskerar att förlora intäkter på grund av personalbrist i 

verksamheten. Vid kortsiktiga problem krävs anställning av personal som kan sköta 

operativa uppgifter och vid långsiktiga anställs personal med en kompetens för att 

klara strategiska uppgifter. Respondent 4 samstämmer om att kortsiktiga problem 

med att anställning av personal med en efterfrågad kompetensnivå kan lösa 

produktionens kortsiktiga problem. 

Respondent 1 anser att en ökad efterfrågad på produkten leder till en ökad anställning 

hos företagen då produktionen ska hållas till lägsta möjliga nivå och övertidspersonal 

är dyrare än att anställa extrapersonal. Detta skiljer sig från vad respondent 3 

beskriver om kortsiktiga och långsiktiga problem för företag, är den ökade 

efterfrågan konstant eller bristfällig förhåller sig företag olika till problemen. Om den 

ökade efterfrågan tillfällig kan det ge förutsättning för att tillämpa övertidstimmar 

och i Sverige är det problematiskt att möta kortsiktiga problem med långsiktiga 

lösningar när det handlar om anställning. Enligt respondent 1 leder en ”anställ-upp-

till” modell inte till en förändring av inlärningskraven vid nyrekrytering utan behovet 

att möta efterfrågan på produkter är det centrala. Det centrala för företag är att 

efterfrågan tillfredsställs utan att intäkter förloras på grund av utebliven försäljning. 

Respondent 1 menar att det är upp till varje enskilt företag att lösa problem på kort 

eller lång sikt och respondent 3 anser att företag kan använda utbildningsmöjligheter 

som ett konkurrensmedel genom att arbetssökande efterfrågar arbetsplatser som 

erbjuder utbildning. 

6.3.2 Efterfrågan på anställning 

Omsättningskostnaderna påverkar företaget genom att skjuta upp beslut och 

möjligheten att anpassa verksamheten till ekonomiska händelser. Russo et al, (1995) 

menar att företagen anpassar sig till de ekonomiska cyklerna. Är det nedgång i 

ekonomin spararföretaget sina anställda för att de ska komma till användning när 

recessionen är över, när recessionen når botten och vänder slutar företaget spara på 

arbetskraft och sätter den i arbete. Detta för att slippa anställningskostnader. 

Motsatsen är när det vänder och ekonomin går uppåt, istället för att anställa använder 

sig företaget av åtgärder som övertid för att slippa eventuella anställnings- och 

uppsägningskostnader.  

Efterfrågan på anställning beror på personalbehov och arbetstid i företaget. På 

företagsnivå styrs efterfrågan på arbetskraft av arbetsmarknadens, 
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produktmarknadens och produktionsteknologins svängningar. Arbetskraften styrs av 

konsumenternas efterfrågan på företagets produkt. Även om nettoförändringen i ett 

företags anställda är noll kommer anställningsnivån att vara under ständig 

förändring. Detta har att göra med det naturliga bortfallet, det vill säga bland annat 

anställda som är missnöjda, går i pension eller går bort. För att hålla antalet anställda 

på rätt nivå måste det nyanställas för att motverka dessa bortfall.  

Russo et al, (1995) visar att när företaget ska fylla en ledig tjänst har de en del olika 

alternativ; att anställa en person som är lika bra eller bättre än den som slutat, 

anställa en person som har sämre egenskaper men ska tränas upp, befordra en person 

som redan jobbar i företaget till den lediga tjänsten och på detta sätt endast anställa 

personal till de lägre positionerna i företaget eller inte anställa någon ny utan 

omfördela uppgifterna i företaget vilket leder till att de uppgifter den förre anställde 

gjorde ändå blir gjort. 

Respondent 4 menar att i en högkonjunktur ökar efterfrågan på produkten, vilket gör 

att efterfrågan på arbetskraft borde öka. Ökar efterfrågan på arbetskraft ökar också 

kostnaderna på arbetskraft, vilket gör att anställningsprocessen blir dyrare. 

Respondent 2 menar att det i grunden är väsentlighet för företaget att ha en god 

likviditetssituation som ger en förutsättning för anställning. På samma sätt då det 

gäller att förvärva ett bolag är den finansiella belastningen det viktigaste vid 

anställning. Respondent 2 menar även att konjunkturläget spelar in i beslutet. 

Befinner sig företaget i en tidig fas av lågkonjunktur kommer de beroende på 

strategisk plan att vänta med nyanställningar. Är den strategiska planen riktad mot 

två till fyra år och det är en nedgång på marknaden kommer företaget vänta med 

nyanställningar. 

Vidare anser respondent 2 att viljan att anställa beror på hur branschen ser ut samt 

vilket fokus den har. Det kan exempelvis vara fokus på minskade kostnader och 

avgifter eller likviditet. Respondent 4 menar att behovet av personal som styr 

anställningar men att lägre kostnader kan leda till att anställning i ett tidigare skede 

än vid högre kostnader. 

Respondent 4 menar att ett företag väljer att anställa en person om nya 

arbetsuppgifter behöver utföras eller om en vakant plats behövs fyllas. Vilket innebär 

att när företagets platser tillsatta kommer det inte anställas ytterligare. Är företaget i 

behov av att anställa kommer de att söka en högre kompetens än vad tjänsten kräver, 

detta för att försöka minska kostnader för inlärning. 

Respondent 1 och 3 går emot vad Russo et al, (1995) hävdar angående 

nyanställningar under hög- och lågkonjunktur. De menar att när företagen går in i 

lågkonjunktur säljer de mindre och måste därmed säga upp personal och när de går in 

i högkonjunktur säljer de mer och behöver anställa ny personal. Respondenterna 

menar att det är svårt att veta hur dessa skiftningar kommer se ut i framtiden, dock 

visar efterfrågan på vilken nivå marknaden på arbetskraft ligger i förhållande till 

genomsnittsarbetslösheten. Dock menar respondent 3 att företagen, i samband med 
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de generella antagandena produkt, kostnad och produktivitet, ska vara försiktiga vid 

osäkra konjunktursvängningar och agera mer när det är säkert. 

Respondent 1 menar att matchningsprincipen mellan anställda och företagens 

efterfråga på arbetskraft endast gäller i lågkonjunkturer. Då det i högkonjunktur är en 

låg arbetslöshet och då endast en konkurrens om jobben, inte nyanställningar från 

arbetslösheten. I de lågavlönade yrkena kommer det vara en brist i arbetskraft då 

färre kommer vilja utbilda sig inom dessa yrkeskategorier. Är utbudet av arbetskraft 

låg borde det enligt respondent 1 ge incitament till utbildning inom dessa genom en 

löneökning. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet inleds med att besvara frågeställningen vartefter förslag på vidare studier 

presenteras. 

En slutsats är de likheter i resonemanget från företagsekonomi och nationalekonomi 

där de ser ett samband mellan minskade kostnader och ökade antal anställningar. 

Dock är en annan slutsats att skillnader finns, där företagsekonomin riktar sig mer 

mot det enskilda företagets utveckling, hur statens åtgärder kan leda till utveckling 

eller om det ens kommer leda till nya anställningar. Nationalekonomin lyfter frågan 

om orsak och verkan, att alla åtgärder kan ha följder som motverkar det egentliga 

syftet med åtgärden. Respondenterna inom nationalekonomi är mer inriktade på 

analytiska övergripande sammanhang. 

Analysen indikerade att nationalekonomin till stor del fokuserar på att alla kostnader 

i företagen är negativa och något som innebär en belastning för företagen. Inom 

företagsekonomin tas det upp att kostnader inte alltid är negativt och extra kostnader 

ibland kan leda företaget framåt. Analysen visar att en minskning av kostnader i 

samband med anställning sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv är en effektiv 

åtgärd för att öka antalet anställda i ett företag. Då kostnaderna minskar för att 

anställa, och företag är mer benägna att göra något om det kostar mindre pengar. 

Företagsekonomiska perspektivet är som sagt mer inriktat på företagets enskilda 

situation, vad krävs inom företaget för att med bästa egna förutsättningar utvecklas 

på rätt sätt.  

Det som framkommer av analysen är att de nationalekonomiska respondenterna är 

mer positiva till att sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga leder till fler jobb. 

Respondenterna inom företagsekonomin lyfter att det finns andra kostnader att ta 

hänsyn till och att det kanske inte är säkert att just en sänkning av denna kostnad 

leder till fler jobb. 

7.1 Förslag till vidare studier 
Det som uppkommit är att det finns skillnader på hur företagsekonomer och 

nationalekonomer ser på arbetsmarknadsåtgärders påverkan på företagen. Det skulle 

vara intressant att se en bredare kvantitativ studie på universitetslärares synsätt på 

implementering av politiska beslut i företags verksamheter. 
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Bilaga 1: Operationalisering av intervjufrågor 

Arbetsmarknadsåtgärder 

 Kan arbetsmarknadsåtgärder och minskade avgifter på anställda skapa vilja 

för företag att anställa? På vilket sätt? 

Sociala avgifter  

 En förändring i arbetsgivaravgifter, kan det ge incitament att anställa fler 

personer av olika segment, eller blir det en konkurrensfaktor? Exempelvis 

olika åldrar på kandidaterna. 

Sysselsättning  

 Hur tror du att en förändring i arbetsgivaravgifter påverkar sysselsättningen? 

Personalkostnader  

 Hur stor roll spelar kostnader in vid anställning för ett företag? 

 Hur agerar företaget när det kommer till anställning och personalomsättning 

ur ett kostnadsperspektiv?  

 Hur påverkar skattemässiga incitament personalkostnaden för företag? (första 

stycket, för att se hur sociala kostnader förändras) 

 Vilka kostnader anses mest väsentliga om företaget avskedar/säger upp en 

anställd? Vilka av dessa läggs störst fokus på för företag? 

 Vilka kostnader ingår i en anställningsprocess för ett företag? Direkta- och 

indirekta kostnader? 

 Hur mycket vägs de dolda kostnaderna (media, annonsering etc) in vid 

nyanställning, kontra de faktiska personalkostnaderna? 

 Hur balanserar företaget sina kostnader mellan att anställa ny personal och ha 

kvar sin personal? 

Personalomsättning 

 Hur ser företag på personalomsättning? 

Urvalsprocess  

 Då personalen ses som en av företagets viktigaste tillgångar. Hur viktig är 

matchningen av den lediga arbetsuppgiften mot den tillgängliga arbetskraften.   

Anställningsprocess 

 Ä det olika beroende på tjänst var personal söks för tillgängliga tjänster? 
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 Vid vilka olika lägen kan det vara mest lämpligt att anställa internt kontra 

externt? 

Företagets utveckling 

 Vad leder en högre avkastning i ett företag främst till för åtgärder? 

 Kan en utveckling av företaget leda till en ökad efterfrågan? 

Efterfrågan på produkten  

 Om efterfrågan ska mötas till en så låg kostnad som möjligt, varför ska 

företag anställa fler om efterfrågan ökar? 

 Att tillämpa en anställ-upp-till modell (som beställ-upp-till på inventarierna) 

på sin personal, hur påverkar det hänsynen till inlärningskraven på tjänster 

som söks? 

 Hur hanteras nyanställningar i förhållande till kort-, mellan- och långsiktiga 

problem? Kortsiktiga - delegera aktuella arbetsuppgifter till arbetande personal 

Mellansiktiga – Veckovis planering för att minimisera överidskostnader 

Långsiktiga – att personal har rätt antal anställda med rätt kunskaper 

Efterfrågan på anställning 

 Hur påverkar konjunkturer i ekonomin företagens efterfrågan på anställning? 

 Vilka faktorer styr företagens efterfrågan på anställning? 

 Vilka faktorer påverkar företagens omsättningsnivå av anställning? (Hur 

bestämmer företag hur ofta/många de ska anställa generellt?) 

 Hur beslutar företaget att en vakant tjänst ska fyllas? (anställa en person med 

mer kompetens, en person som ska läras upp, omfördela uppgifter i företaget) 

 


