
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
    

ATT ORGANISERA PROCESSERATT ORGANISERA PROCESSERATT ORGANISERA PROCESSERATT ORGANISERA PROCESSER    
– semesterrekrytering på Sandvik Materials Technology 

 
 

                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                
 

 
 

Institutionen för Samhällsvetenskap 
Kurs: Sociologi C  
Ort och datum: Östersund 2008-01-07 
 

Författare: Heidi Rudbäck och Jonna Taskila 
Handledare: Bengt Flach och Lars-Erik Wolvén 
 



 

Förord 
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fördjupning inom semesterrekryteringsprocessen på Sandvik Materials Technology (SMT) 
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tålmodiga samtal och stöttning samt de intervjupersoner som med information och erfarenhet 
la grunden för vår uppsats, utan er hade vi inte haft möjlighet att genomföra vår studie. Vår 
förhoppning är att studien ska fungera som underlag för vidare diskussion och utveckling 
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Rudbäck. Tiden före och under denna arbetsprocess har för vår del varit enormt lärdomsfull 
och lärorik. 
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Abstract 
 
 

Bakgrunden till studien är de förändringar i form av minskade produktionsstopp som Sandvik Materials 
Technology (SMT) infört från och med sommaren 2005. Detta har inneburit att vissa produktionsområden 
stänger ner sin tillverkning från fyra veckor till inga produktionsstopp under sommaren. Syftet med 
undersökningen har varit att undersöka hur arbetsfördelning, kommunikation och samordning har skett 
mellan nyckelaktörer på SMT inför rekryteringen av semesterersättare år 2007. Vi har använt oss av en 
kvalitativ metod där vi genomfört åtta stycken halvstrukturerade intervjuer och granskat dokument, såsom 
processbeskrivning och rekryteringspolicy för semesterprocessen. Resultatet har visat på svårigheter i 
kommunikation och samverkan som vi främst tror har grundat sig i otydliga roller i arbetsfördelning inom 
processen, då kontaktmannen både har agerat som personalman och kontaktman till de berörda första linjens 
chefer vi har intervjuat. 
 

 

(Nyckelord: Arbetsfördelning, Samverkan, Kommunikation, Processbeskrivning, 

Rekryteringspolicy). 
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I detta inledande kapitel kommer vi att presentera vårt valda ämnesområde samt bakgrunds- 

fakta kring det utvalda objektet. Detta för att läsaren ska få en första inblick i vår uppsats, 

samt ett klargörande av syfte och frågeställning. Vi inleder dock med ett citat ur 

Arbetarbladet, 2006-05-09: 

 

Sandvik slår rekord i år också när det gäller antalet sommarjobb. Sammanlagt behöver 

storföretaget cirka 750 sommarjobbare i Sandviken, varav drygt 630 på Sandvik Materials 

Technology, SMT. – Det är ett jättelikt pussel att lägga, säger Olle Bengtsson, personalchef för 

Sandvik Sverige.  Att man halverar sommarens produktionsstopp beror dels på mycket god 

beläggning, att många ordrar står på tur och väntar, samt en ökad anpassning till omvärlden.  

 

Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter bland annat 

hårdmetall och snabbstål, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria och höglegerade 

stål, specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem. De har därmed en världsledande 

position inom utvalda nischer. Huvudkontoret och där vi har utfört undersökningen ligger 

stationerat i Sandviken. Sandvik AB startade hösten år 2005 en planering att minska sina 

produktionsstopp under sommarhalvåret. Tidigare har de haft produktionsstopp i cirka fyra 

veckor, på grund av semesterutläggning, men även för att genomföra underhållsarbete av 

maskiner. Sandviks verksamhet omfattar tre affärsområden: Coromant/Tooling, Mining and 

Construction samt Materials Technology. Vi ska studera ett av dessa tre affärsområden, det 

vill säga Sandvik Materials Technology (SMT) för att undersöka 

semesterrekryteringsprocessen år 2007. SMT har totalt omkring 4000 medarbetare i 

Sandviken. Under sommaren år 2007 anställdes 863 personer som semesterersättare totalt på 

affärsområdet SMT. I övriga Europa och andra stora industrier arbetar man idag på ett helt 

annat sätt, det vill säga utan långa underhållsstopp eller semesterstängt. För att följa med i 

utvecklingen har SMT valt att följa övriga Europas arbetssätt.  

Arbetsfördelning, kommunikation och samverkan anser vi är starka påverkansvariabler för att 

få en förståelse kring problematiken gällande hur framgångsrik SMTs sommar 

rekryteringsprocessen är. Både utifrån att dessa är starkt sammanflätade med varandra men 

även att få en förståelse kring vad dessa variabler är för något. Utifrån detta resonemang har 

vi därför valt att rikta vår uppmärksamhet mot SMTs sommarrekryteringsprocess och hur 

dessa teman hänger samman.  

 



4    
 

 

 

Vår uppfattning är att SMT är en funktionsorienterad organisation med en hierarkisk ordning. 

En processbeskrivning visar hur arbetet ska fördelas och en personalpolicy kategoriserar vilka 

typer som har förtur till semestervikariat på SMT. Främst har det operativa arbetet kommit att 

ligga på första linjens chefer som fått det största ansvaret för att detta ska genomföras. För att 

starta processen anlitades en processägare som utformade processbeskrivningen över hur, vad 

och när saker skulle göras. Denne har också varit delaktig i den rekryteringspolicy som 

utformades. Den här typen av industriella förändringar kräver mycket tid och resurser från 

alla håll i organisationen för att det ska bli ett positiv utfall. Att finna nya vägar att 

kommunicera med varandra genom alla hierarkiska led och utforma lösningar som stärker 

samarbete och samverkan mellan ledning och personal men även mellan avdelningar 

intresserar oss.  

 

1.1Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att försöka se hur arbetsfördelning, kommunikation och samverkan 

fungerar i SMTs sommarrekryteringsprocess, detta med hjälp av en dokumentanalys som ska 

ge oss svar på hur väl arbetsfördelningen i verkligheten stämmer överens med skrivna 

dokument. Men även genom att finna ut hur samverkan och kommunikationen fungerar inom 

denna process. 

  

Frågeställningen mot uppsatsen blir då följande: Hur fungerar arbetsfördelning, 

kommunikation och samverkan i sommarrekryteringsprocessen på SMT? 

 

1.2 Definitioner 

Arbetsfördelning; Fördelning av arbete på sådant sätt att varje arbetare specialiserar sig på 

begränsade uppgifter (Nationalencyklopedin, 1994; 494). 

 

Kommunikationsorganisation: Det sätt på vilket information regelmässigt förmedlas inom 

grupper eller organisationer (Brante, 1982; 56).  

 

Samverka; Sammanslutning av personer (till exempel förening, politiskt parti) för att uppnå 

ett gemensamt eftersträvat mål (Svenska akademiens ordbok).   
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2. METOD  
I det andra kapitlet kommer vi att beskriva och motivera våra val av arbetssätt, procedur 

samt databearbetning. Vi kommer också att redogöra för tillförlitligheten gällande 

reliabiliteten och validiteten i vår undersökning samt ge en avslutande metoddiskussion. 

 

Vår studie var av kvalitativ karaktär inriktad mot begreppen arbetsfördelning, 

kommunikation och samverkan på SMT. Vi har valt en kvalitativ studie främst för att den 

bygger på att forskaren får en fördjupad förståelse för valt problem, till skillnad mot den 

kvantitativa där objektiviteten ligger i fokus (Trost, 1997; 7).  De datainsamlingsmetoder vi 

valt att använda är halvstrukturerade intervjuer samt dokumentgranskning.  

2.1 Urval och Deltagare 

Vi har valt att använda oss av ett strategiskt urval (Trost, 1997; 105-106). Vårt strategiska 

urval har gått ut på att välja intervjuperson främst utifrån vilken position i företaget de har 

samt hur många semesterersättare de tar in på avdelningarna. Vi fick rekommendationer från 

personalavdelningen vilka områden inom SMT som borde ingå i undersökningen, vilka var 

Wire och Tube som är två produktområden (PU) samt en support- och utvecklingsenhet 

Primary Products. Vår studie innefattade åtta intervjuer, två av dessa var kvinnor och sex var 

män. Vi valde att inrikta oss mot en processägare för ”resourcing”, en projektledare, tre 

kontaktmän som visade sig vara personalmän från Human Resource funktionen så kallade 

Human Resource Advisor (HRA), samt tre första linjens chefer då vi ansåg att dessa är 

nyckelaktörer i semesterrekryteringsprocessen.  

 

Egen modell av informationsflödet och arbetsfördelning i semesterrekryteringsprocessen.  

 

                                    Projektgrupp 

 

 

Processägare          Projektledare        Kontaktman (HRA)        Första linjens chef  

Styrnings- och informationsflöde 
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Processägare för ”resourcing”. Denne är ansvarig för aktiviteter inom 

semesterrekryteringen, såsom processbeskrivningen och uppdateringar av den. Denne 

ansvarar också för sommarrekryteringspolicyn samt får in åsikter från externa 

samarbetspartners och allmänheten.  

Projektledare i styrgrupp. Beslutar hur semesterrekryteringen ska gå till samt är den 

sammanhållande länken i semesterrekryteringsprocessen. Denne har en övergripande 

kommunikation med kontaktmän och externa aktörer. 

Kontaktmän. Länken mellan styrgruppen och första linjens chef. Dessa ska informera första 

linjens chefer om vad som beslutas i styrgruppen samt ha koll på vakansläget och vara ett 

stöd i rekryteringarna för första linjens chef. I vårt fall har våra kontaktmän varit HRA som 

är ett stöd för första linjens chefer även i andra personalfrågor. Men kontaktmännen i 

styrgruppen består inte enbart av HRA utan är utvalda personer från varje PU.  

Första linjens chef. Är den chef som har direktkontakt med semesterersättarna och ansvarar 

för det operativa arbetet inom processen.  

2.2 Procedur 

Utifrån personlig kontakt med den centrala personalavdelningen på SMT kontaktades de 

kontaktmän som personalavdelningen rekommenderat via e-post samt telefon. 

Intervjupersonerna fick därefter välja en tidpunkt och plats för intervjun samt rekommendera 

en första linjens chef inom deras PU som de ansåg lämpliga att intervjua. Dessa tog vi också 

kontakt med via e-post samt telefonsamtal. Under telefonsamtalet gavs intervjupersonerna en 

övergripande bild av syftet. Information om frågeställningen och dess innebörd gavs inte 

detaljerat. Även hur och varför vi valde att spela in materialet informerades de om, detta 

enligt Lantz ramar för bakgrundsförmedling (2007; 57). Intervjuerna genomfördes genom att 

en av oss åtog sig rollen som intervjuledare medan den andre mest iakttog och ställde, om det 

behövdes kompletterande frågor (Ibid., 65).  

2.3 Material  

För att underlätta vårt intervjuarbete så skapades en intervjumall (Lantz 2007; 56). 

Intervjumallen utgick från de övergripande teman vi valt att rikta oss mot det vill säga; 

arbetsfördelning, kommunikation och samverkan. Dessa teman användes sedan som 

huvudrubriker under våra avgränsade frågor till detta ämne. Vi har valt att utgå ifrån 

halvstrukturerade intervjuer. Detta för att intervjupersonen skulle få möjligheten att kunna gå 

ifrån intervjumallen (se bilaga tre) och svara på ett personligt sätt. Vi hade också större 
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möjlighet att stanna upp och fördjupa svaren om vi hittade något som verkade intressant. 

Under intervjuerna användes också bandspelare, penna och papper som hjälpmaterial.  

 

2.4  Intervjuer 

Vi valde som Lantz (2007; 60, 72) rekommenderar att göra ett par provintervjuer för att 

stärka tillförlitligheten men även för att se hur lång tid den tilltänka intervjun skulle ta. Efter 

dessa intervjuer gjordes intervjumallen om en aning. Men vid en närmare granskning 

framkom det ändå att våra grundläggande teman kom fram så vi valde att ta med dessa 

intervjuer i vårt datamaterial som vi transkriberat och analyserat. Intervjuerna påbörjades med 

en kort presentation av syftet, övergripande frågeställning och intervjuns upplägg allt för att 

skapa en gemensam överenskommelse i vad som ska försöka åstadkommas under intervjun 

(Ibid., 57). Vi talade även om att allt material skulle behandlas konfidentiellt, i den mån det 

var möjligt, och att intervjupersonen hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Tiden 

för intervjuerna varierade från 45 minuter till 1 timme och 10 minuter. Vi vill också tillägga 

att under den sista intervjun medverkade två första linjens chefer från samma PU, vilket 

gjorde att den mer liknade en gruppintervju (Trost, 1997; 25).  

 

Samtliga åtta intervjuer transkriberades ordagrant, vilket har inneburit att vi ord för ord skrivit 

ner vad intervjupersonen har svarat på våra frågor. Även pauser, suckar och annat som kan ge 

en rättvisande bild av intervjun har tagits med (Lantz 2007; 105). Transkribering valde vi för 

att få en så tillförlitlig källa som möjligt samt för att kunna använda oss av direkta citat. Då 

citaten redovisades valde vi att använda oss av så kallade ”klamrar” […] för att betona att vi 

tagit bort meningar, namn och annat som inte var relevant för resultatet.  

2. 5 Dokumentgranskning/Dokumentforskning 

För att få möjlighet till en jämförelse mellan den verkliga och den dokumenterade 

arbetsfördelningen, det vill säga om det skriva dokumenten kunde följas eller om man 

utvecklat egna arbetsfördelningar. Valde vi att granska en Rekryteringspolicy (se bilaga ett) 

och en Processbeskrivning (se bilaga två) gällande Sandviks semesterrekryteringsprocessen. 

Dessa dokument har vi valt att oreducerade ta med som bilagor då vi anser att läsaren lättare 

kan skapa sig en förståelse svårigheten att kunna använda sig av dessa. Dokumenten erhölls 

via e-post samt genom interna informationssidor som vi fick tillgång till. Vi har valt att 

använda de dokument som klassas som ett styrningsredskap för att strukturera beslut inom 



8    
 

semesterrekryteringsprocessen, enhetligt med Mays syn på dokumentforskning (May, 2001: 

212). En annan anledning till valet av dokument är också för att dessa är utformade för att ge 

svar på de praktiska krav arbetet ställer (Ibid., 219). För att vi skulle ha möjlighet att ta 

ställning och utföra analys av dokumenten tog vi hänsyn till och beaktade relevans, 

omfattning och samband mellan dessa styrdokument (Ibid., 214).  

2.6 Reabilitet och Validitet  

Reabilitet innebär att forskaren försöker att få en så stor tillförlitlighet i sitt material som 

möjligt (Trost, 1997; 99). Bland annat för att andra ska ha möjlighet att upprepa 

undersökningen och för att minska frånvaron av slumpmässiga mätfel, som till exempel att en 

försening inträffar vid intervjutillfället eller liknande som också kan påverka resultatet. Vi har 

även utarbetat intervjumallar och försökt att låta alla deltagare få samma utgångsmöjligheter 

vid intervjuerna. Även om det aldrig går att garantera en likvärdighet eller reliabilitet i 

intervjumaterial gällande en kvalitativ undersökning, tycker vi oss inte kunna se att 

reliabiliteten har påverkats av något speciellt under våra intervjuer. Validitet eller giltighet, 

handlar om att frågorna är utformade för att verkligen mäta det man är ute efter att mäta 

(Ibid., 101). Vi anser att svaren blir beroende av hur intervjupersonen tolkar våra frågor och 

kan därför inte anse oss ha en hög validitet. Dock har intervjumallen noggrant arbetats 

igenom för att få en så stor säkerhet som är möjligt för att mäta det vi vill mäta. Under alla 

intervjuer var stämningen god och alla deltagare var positivt inställda till intervjun. 

Intervjupersonerna delade öppenhjärtigt med sig av sina åsikter och en öppen och inbjudande 

känsla var mottot vid intervjutillfället, detta trycker vi oss ha visat sig i den respons vi fick 

och det material vi sedan har arbetat vidare med. Inga konstiga eller obekväma situationer 

uppstod.  

2.7 Etiska hänsynstaganden 

Enligt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande det grundläggande individskyddskravet har 

vi tagit hänsyn till följande; Informationskravet; forskaren ska informera om syftet med 

undersökningen. Samtyckekravet; att deltagare själv ska få bestämma över medverkan. 

Konfidentialitetskravet; uppgifter om inblandade i undersökningen ska hanteras så att inga 

obehöriga kan ta del av informationen samt Nyttjandekravet; uppgifter från undersökningen 

får bara användas i forskningens ändamål enligt Forskningsetiska principer (2007; 6-13). 

Under, före och efter våra intervjuer talade vi mycket om och funderade kring de etiska 

hänsynstaganden man bör göra som forskare. Vi valde därför att ta upp både 
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konfidentialiteten och rätten att avbryta intervjun när som helst informanten ville i 

inledningen av varje intervju (Trost, 1997; 92). Vi har även i resultatdelen funderat kring 

Trosts (1997; 97) för och nackdelar med direkta citat och hur detta påverkar det etiska 

hänsynstagandet, vi valde dock efter överläggning att använda oss av direkta citat. Vi har 

emellertid valt att inte använda oss utav några namn vid redovisning av resultat (Ibid., 119-

120).  

2.8 Diskussion över tillvägagångssätt  

Vi har använt oss av Lantz (2007; 109,111) resonemang kring resultatgranskning som går ut 

på att man skriver ut alla intervjuer och genom att använda sig av olika färger på 

överstrykningspennor till de olika teman lättare kan utskilja mönster i svaren. För att kunna 

kategorisera valde vi att använda våra teoriteman som grunden till våra mönster (Ibid., 112). 

Även Trost (1997; 117) har bra tips om hur vi får en överskådlig bild av resultatet, nämligen 

genom att utforma en Personlig tabell vilket innebär att vi för varje individ gjort en egen rad i 

tabellen och sedan ordnat in våra rådata i form av kategoriseringar som vi tidigare utformat. 

En svårighet med vårt val av intervjupersoner har varit att säkerställa anonymitet på grund av 

att befattningarna i vissa fall enbart ligger på en person. Hade vi istället endast riktat oss mot 

exempelvis kontaktmän så skulle anonymiteten i större utsträckning ha garanterats. Denna 

problematik lyftes med de berörda intervjupersonerna innan intervjun påbörjades så att de 

kunde ta ställning till detta. För att hitta material till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter användes olika databaser via Mittuniversitetets bibliotek. Dessa databaser 

var: LIBRIS, MIMA, samt artikelsök (Sociological Abstracts) vilket är en referensdatabas 

inom sociologi. Sökningen gjordes gemensamt och de sökord som valdes utifrån syftet var: 

arbetsfördelning, kommunikation och samverkan.  
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3. TEORI 
I detta tredje kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för vårt uppställda syfte och 

frågeställningar. Vi har valt att avgränsa oss till tre teman; Arbetsfördelning samverkan och 

kommunikation.  

3.1 Arbetsfördelning 

Organisationens skiktning kan relateras till grad av arbetsfördelning. När gruppen särskiljs så 

att vissa medlemmar uträttar vissa sysslor och andra medlemmar uträttar andra sysslor skapas 

grunden för en skiktad hierarkisk organisation. Vissa medlemmar kommer nu få större makt 

än andra (Thunberg, Nowak, Rosengren & Sigurd 1979; 61). Denna typ av indelning är ett 

måste då organisationen växer och möjligheten till en kommunikation där alla är inblandade 

blir nästintill omöjlig. Även mer eller mindre gynnsamma kommunikationspositioner skapas 

och en ojämlikhet uppstår till följd av detta (Ibid., 63). Det är dock viktigt att vara medveten 

om denna skiktning för att kunna motverka den så mycket som möjligt. Genom att denna 

arbetsfördelning skapas kommer också behovet av olika slags information till olika individer i 

olika positioner skapas. Det blir då ledningens uppgift att hitta lösningar så att alla individer 

får rätt slags information. Thunberg et al. ( 1979;61) påpekar dock att även om all ojämlikhet 

som ligger till grund för arbetsfördelning utplånas skulle en ojämnlikhet ändå finnas kvar som 

en direkt följd av kommunikationsmässiga förhållanden och han menar att En sådan 

ojämlikhet kan till och med vara svårare att avskaffa än den som är fotad i ojämlika 

ägarförhållanden. Arbetsfördelning är naturlig för organisationer och Weber menade att ju 

större en organisation blir desto större är risken att den kommer att byråkratiseras allt mer. 

Han var också den som utvecklade den idealtypiska formen av byråkrati och ställde upp flera 

egenskaper som var typisk för denna form bland annat att det skulle finnas: en klar och tydlig 

hierarki och ansvarfördelning, där uppgifter bryts ner till att varje anställd blir specialist på 

något men även en hierarkisk organisering, skrivna regler styr tjänstemännens handlingar på 

alla nivåer i organisationen (Giddens, 2003; 302 & Wolvén, 2000; 29). Alla organisationer är 

enligt Weber till sin natur i större eller mindre utsträckning byråkratiska (Giddens, 2003; 300) 

och för att beskriva byråkrati har Weber uttryckt det som en hierarkisk organisationsform 

med en pyramidliknande maktfördelning (Ibid., 552).  

Arbetsfördelning i en matrisorganisation, underlättar kommunikationskanalerna mellan de 

individer som har ett behov av att samarbeta. Kommunikationsvägarna är korta och det i sin 

tur bör leda till förbättrade beslut och att organisationen bättre tar till vara på mänskliga 

resurser. I en matrisorganisation ansvarar individerna fortfarande för de arbetsuppgifter som 
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hör till linjen när de tilldelas en projektuppgift. Om de däremot skulle arbeta i en 

linjeorganisation skulle individerna flyttas helt från linjen till en projektgrupp med ansvar 

enbart för det enskilda projektet. För att en matrisorganisation ska kunna användas i praktiken 

är det nödvändigt att man i förväg har bestämt ansvars- och befogenhetsförhållanden. Vad 

som är viktigt att beakta vid integration av projektarbeten inom matrisorganisationer är att 

bedöma om linjeledaren klarar av att organisera arbetet så att de avlastar 

projektmedarbetarens ordinariearbetsuppgifter. Projektmedarbetaren däremot bör klara av att 

utföra linjeuppgifter samtidigt med de utvecklingsuppgifter som hör till dennes 

arbetsuppgifter. Till sist bör organisationens miljö utvärderas det vill säga det måste finnas en 

förståelse i linjen att mycket tid går åt till projektarbetet (Andersen 1994; 78-85). 

 

Bruzelius och Skärvad (2004; 307) talar om gruppstrukturer och menar att beroende på vilka 

positioner som finns i gruppen och hur dessa utvecklas formar en viss status i organisationen. 

Denna struktur kan vara både formell och informell. Med dessa strukturer följer också en viss 

sorts förväntat beteende och så kallade standardroller brukar utvecklas. Gruppens eller 

organisationens utveckling hänger starkt samman med hur mogen organisationen är. Denna 

utveckling brukar delas in i fem stadier; Formeringsstadiet; gruppen bildas, man organiserar 

arbetet och kännetecknas av försiktighet och återhållsamhet. Orosstadiet, konkurrens uppstår 

mellan medlemmarna och konfliktnivån höjs. Här är det viktigt att på ett konstruktivt sätt lösa 

de konflikter som uppstår. Vissa medlemmar väljer i detta stadie att lämna gruppen och här 

brukar det uppstå starka diskussioner kring gruppens mål, ambitionsnivå, prioriteringar och 

arbetsformer. Normeringsstadiet; kännetecknas av samarbete och här utvecklas förtroende i 

gruppen. Prestationsstadiet; hela gruppen presterar högt och stödjer varandra för att nå 

gruppens mål. Upplösningsstadiet; gruppen löses upp (Ibid., 308-309). Om organisationen 

har en tydlig och stark organisationskultur minskar behovet av övervakning och styrning. 

Kulturen fungerar då som en slags ram för medlemmarnas handlingar. Detta är i flera 

hänseenden mycket positivt men det gäller att individerna i den inte slutar tänka själva utan 

tar sig organisationskulturen och skapa sig egna strukturer i organisationen (Ibid., 331).  

 

3.2 Kommunikation 

Kommunikation är en process som kräver en källa/sändare och mottagare det vill säga minst 

två parter som interagerar med varandra i en pågående dynamisk process. Meddelandets 

innehåll och som är en del av kommunikationen som källan vill dela med sig av kan förklaras 
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utifrån ett mönster av tankar och idéer som denna individ vill uttrycka. Tankar och känslor 

som vi vill synliggöras måste kodas eller organiseras till fysisk form för att vara överförbar på 

andra. Inom kommunikationsteorier bör man också beakta vilket media vi vill använda för att 

möjliggöra brobyggande mellan parterna. Viktigt är också att få den feedback som överförs 

till mottagaren så att källan/sändaren kan utvärdera sammanhanget av meddelandet och 

huruvida denne har lyckats med överförandet. All kommunikation tar plats inom ett 

kontextuellt ramverk och människor har en tendens att handla utifrån dessa strama ramar som 

matchar de psykologiska konstruktionerna kring dess omgivning (Hargie, Saunders & 

Dickinson, 2002; 11-13).  

 

Språket är människans kanske största tillgång gällande kommunikationskanaler, samtidigt är 

den källan till många problem. Vårt språk är en samling av symboler som styrs av ett 

regelverk och används för att framföra meddelanden mellan människor. På grund av dess 

symboliska karaktär är språket inget precist instrument, hur det uppfattas ligger hos 

individerna inte i själva meningsuppbyggnaderna. Adler och Rodman (2006; 110,229) menar 

även att kommunikationsklimatet bestäms utifrån graden av hur individer ser sig själva 

värdesatta, när vi tror att andra ser oss som värdefulla kommer relationerna mellan parterna 

vara goda. Vilken typ av kommunikationsmedia individer använder sig av kan göra stor 

skillnad i hur andra uppfattar den. Det som är viktigt är att budbäraren ska veta vad denne vill 

ha ut av budskapet och klargöra att mottagaren har förstått vad som förväntas av denne. 

Exempelvis i en face-to-face interaktion har budbäraren möjlighet att tala omfattande om 

budskapet och i denna typ av interaktion finns också möjlighet att se hur den andra individen 

uppfattar detta. Skrivna dokument har den högsta effektiviteten genom att avsändaren har bäst 

kontroll över hur meddelandet ser ut. Nackdelen med detta menar Adler och Rodman (2006; 

12-13) är att avsändaren inte har någon som helst kontroll över hur mottagaren uppfattar 

meddelandet.  

 

Kommunikativa konflikter kan inte elimineras helt men det finns effektiva sätt att lösa dem 

på (Adler & Rodman, 2006; 235).  En konflikt uppstår ofta om den ena parten får fördelar på 

den andres bekostnad. I en konflikt upplever individer ofta att det inte finns tillräckliga 

resurser för att lösa konflikter. Hur det än må vara och hur oense de än beter sig mot varandra 

så är parterna i en konflikt ofta beroende av varandra (Ibid., 235-236). Undersökningar har 

visat att problemlösning inom grupper är mer effektiv, har högre kvalité och vi löser fler 

problem än individer som arbetar självständigt (Ibid., 290). Det är också viktigt att skapa 
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delaktighet, vilket också präglar problemlösnings förmåga inom grupper då de har visat sig 

att dessa visar högre engagemang om de får vara delaktiga i hur de ska lösas och framföra 

dessa förbättringar (Ibid., 292).  

 

Betydelsen för kommunikation har växt sig allt starkare och kommunikation ses som grunden 

för all organiserad samverkan och har betonats att vara ett viktigt organisatoriskt styrmedel. 

Kommunikation som ett organisatoriskt styrmedel har medfört ett ökat intresse för strategisk 

ledning. Detta på grund av att kommunikationsförmåga anses vara en av de viktigaste 

ledaregenskaperna. För att det ska finnas möjlighet att anpassa sig till omvärlden och uppnå 

sina mål måste ledningen/organisationen informera sig om omvärlden, planera samverkan 

mellan sig själv och sin omgivning men slutligen också evaluera utfallet av sina handlingar 

(Hård, 2002; 47-49). 

3.3 Samverkan 

Varför vi har valt att rikta oss mot samverkan som process är för att det under senare tid har 

riktats ett ljus mot denna typ av utveckling inom organisationer. Organisationer bör samverka 

för att bli mer effektiva. Samverkan verkar ha blivit ett av denna tids nya begrepp men frågan 

är om det fungerar i praktiken? Hur kan vi förstå samverkansprocessen och går det att 

använda sig av den? (Danermark, 2000; 8). Jay Hall (2006; 59) är en erkänd 

kompetensforskare som menar att Samverkan innebär att man delar makt. Samverkan behövs 

inte bara för att vidareutveckla organisationer i vinst och samarbetssyfte, utan även för att 

människorna ska fortsätta utvecklas och må bra i den. Samverkan innebär också att man är 

delaktig i beslutsfattande gällande arbetet. Man kan uppfatta samverkan som något mjukt och 

svårtagbart men det är inte fallet, samverkan är starkt resultat inriktat och innebär att 

individerna i den tänker både analytiskt och planerande. Då människor får medverka i en 

samverkan känner man sig delaktig och blir mer benägen att prestera bra (Ibid., 58). 

Figur; Samverkansprocessen. Jay Hall, 2006; 64  
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I samverkansprocessen ingår engagemang och kreativitet som två viktiga vägar fram till en 

lyckad process. Engagemanget bottnar sig i känslorna och människor känner sig personligt 

värdefulla (Hall, 2006; 77). Medan kreativiteten snarare lyfter fram en förmåga att lyfta fram 

en process hela vägen. De samverkans processer som fungerat bra, har visat otroliga resultat, 

Hall visar på att det i; både individens egen uppfattning om självstyre, arbetstillfredsställelse, 

stolthet och ansvar (2006; 61-62) ger stora skillnader då individerna känner samverkan eller 

inte. Detta talar sedan nästan för sig själv, då människor känner delaktighet, engagemang, 

ansvar och stolthet kommer detta också att visa sig i hur väl de presterar i arbetet.  Det är 

dock inte så lätt att realisera samverkan på ett bra sätt, och Hall tar upp tre stödfunktioner som 

är av vikt och som man bör ta med i beräkning av samverkan nämligen; ledningens 

värderingar, stödstruktur, och ledningens trovärdighet (Ibid., 61-63). Ledningen ska gå i 

spetsen för att uppmuntra alla till samarbete, skapa ett system för flervägskommunikation. Ett 

grundval för samverkan menar Hall (2006; 68) är respekt. Människor som misstror 

samverkan känner sig ofta inte respekterade. Något som kan vålla problem vid samverkan är 

hur och var besluten fattas (Danermark, 2000; 32). Svaret hittar vi i vilken slags kultur 

organisationen har. Detta betyder att det i en hierarkiskt uppbyggd organisation så fattar 

ledningen besluten men i en plattare organisation delegeras besluten ut. I en hierarki kan 

beslutskedjan vara lång och det kan ta tid att få igenom en förändring, detta kan skapa 

frustration och ineffektivitet. Detta betyder att organisationen behöver skapa samverkans 

grupper som kan arbeta med och vidarebefordra information som annars skulle ha tagit stopp 

i en så kallad flaskhals någonstans. Att delegera blir således en relevant fråga i dessa 

sammanhang men tyvärr ibland lite komplicerad (Ibid., 35). 

Karasek och Theorell (1990; 32): är upphovsmän till krav/krontrollmodellen som ofta 

används för att visa på hur dessa två variabler hänger ihop med den egenkontroll (upplevda 

handlingsfrihet) som ges i arbetet.  

Karasek & Theorells krav och kontrollmodell, 1990; 32. Agervold 2001; 42  
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Modellen visar hur individerna formas utifrån vilken kombination av krav och handlingsfrihet 

de har. Störst risk för ohälsa/stress är då kombinationen hög arbetsbelastning och litet 

handlingsutrymme ges. Detta betyder att kraven som ställs på individen måste samverka i 

relation med den egen kontroll denne känner för att kunna påverka sin situation och känna 

stor arbetstillfredsställelse. En ultimat arbetssituation är då individen har höga krav i samband 

med hög kontroll vilket kommer leda till en positiv personlig utveckling en så kallad; Positiv 

spiral i utvecklingsmässigt perspektiv (Agervold, 2001; 43). 

 

I en artikel av Kira och Frieling (2007; 297), behandlas problematiken kring att omvandla 

individuella kunskaper till organisatoriska sådana på en finsk skiftarbetsindustri. 

Undersökningen grundar sig på observationer och kvalitativa intervjuer och deras 

frågeställningar var; Hur individuell inlärning sker in en modern industri? Och Hur 

individuell inlärning omvandlas till gemensam/kollektivt kunnande hos organisations 

medlemmar? Resultatet visade att den sociotekniska inlärningen fungerar på individnivå men 

inte på gruppnivå i organisationen. Dock visar resultatet också på begränsningar inom 

kommunikationen samt att de anställda ibland har svårt att se alternativ till traditionellt 

arbetssätt. Byråkratin hindrar människor att till fullo ta tillvara på den kollektiva inlärningen i 

organisationen samt att organisationens utveckling förhindras (Ibid., 296). Det man såg var att 

dessa industrier ofta gav möjligheter till individuell inlärning däremot inte i den kollektiva 

inlärningen. Dock bör man i den individuella inlärningen ge mer utrymme för reflektion 

eftersom reflektion ökar medvetenheten och då även den organisatoriska förståelsen (Ibid., 

305).  
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4. Resultat  
Vi har nu kommit fram till kapitel fyra som är den del där vi kommer att presentera resultatet. 

Resultatet är uppdelat efter samma teman som vi använt oss av i teori delen, detta för att 

underlätta läsningen. Det vill säga; arbetsfördelning, kommunikation och samverkan samt att 

vi avslutar varje tema med förbättringsförslag från informanterna. 

4.1 Arbetsfördelning  

I detta avsnitt kommer vi att belysa själva processen som helhet samt personalpolicyn och 

processbeskrivningen som är framtagna för att underlätta arbetsfördelningen och 

rekryteringen för sommarrekryteringsprocessen.  

 
Något vi finner intressant är de stora åsiktsskillnaderna gällande vilken grundläggande syn 

informanterna har på processen som helhet. Två citat nedan tydliggör detta: 

 

Maskinerna måste gå för vi vinner såna enorma kapital … satt därför är det så naturligt egentligen 
att köra men samtidigt det har ju varit en enorm process och dialog. Många gånger kan man bli 
förvånad att det inte har kommit tidigare… och ser ju liksom dom pengar vi tjänar på att inte ha 
några stopp... ja menar vi måste ju också liksom vad ska jag säga anpassa oss efter våra kunder, 
tittar man på hur det ser ut bara på våra europeiska kunder som har helt annan semesterperiod än 
vad vi i Sverige har … Man räknar med att det ska finnas tillgänglighet att vi ska kunna leverera 
under sommaren… (Kontaktman) 
 

Jag är ju i grund och botten lite så där halvkritisk till att ha full drift över hela sommarn ja. Jag kan 
ju kanske se att det skulle vara smartare göra ett semester stopp över sommarn. Som förr om 
årena. Som jag har hört att man har haft jag ser ju inte att behovet är nödvändigtvis är så där jätte 
stort att ha full drift. För att det kostar otroligt mycket pengar att ta in sommarjobbare eller det 
kostar jättemycket pengar att ta in sommarjobbare som måste vara här så lång tid så att dom ska 
kunna lära sig just den här verksamheten som vi bedriver här.  
Det blir ingen valsare av att valsa vattråd på några veckor utan du måste gå och traggla uppåt två 
månader tre månader kanske innan du ens kan köra maskinen själv och får vi då inte tillbaks eller 
inte vill ha tillbaks såna som vi har haft här tidigare så då är man i en ganska jobbig position 
liksom. (Första linjens chef) 

 
 

En beskrivning av arbetsfördelningen uttrycker sig på följande vis: 

 
mmm jag tycker det funkar bra ja… i o med att vi har matrisorganisation … som bygger på fem 
flöden. (Kontaktman) 

 
 

Merparten av informanterna har en uppfattning om att den största arbetsbelastningen ligger på 

första linjens chef. 

Jaa för mig i år inte lika mycket som förut tycker jag…Utan första linjens chefer har vi belastat 
väldigt mycket tycker jag… (Kontaktman) 
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De e ju också…så att utvecklingen… om man säger så här dom sista fem åren… så här uppskruvat 
har det nog aldrig varit på den här firman… Som de e nu… o det har gått så här… o de eju olika 
organisationsförändringar… de e krav som kommit på att man ska göra allting som första linjens 
chef…det håller inte… det finns många ledare som sprungit in i väggen o slutat… De e man 
medveten om också från ledningens sida… det har vi påtalat… (Första linjens chef) 

 
 

Här finner vi olika åsikter gällande hur och varför man ska kunna använda sig av 

personalpolicyn som förutsätter att studerande ska få förtur till semestervikariaten.  

 

Ja o… ja den fick ju  lite kritik o… ja… det hade vi väntat oss också o de måste vi se över inför i 
år … ee … o vi måste också sätta oss ner med Peopleline (Accenture) o gå igenom hur ska ni göra 
urvalet... e... (Processägare) 
 
Policyn är ju beredd på så sätt att det är ju dom här människorna som vi ska rekrytera nån gång i 
framtiden o vi måste starta processen nånstans och ha en strategi för att verkligen följa policyn, 
och det har ju rullat igång nu då (Projektledare). 
 
På nått sätt så var det väldigt skönt att den togs fram, för att det är ju ett enormt tryck från … 
föräldrar och så vidare det har det ju varit varje år. Det har ju varit liksom penalsim inom hela 
Sandvik. e de väldigt väldigt skönt att ha det här liksom att luta sig mot. Det här har tagits fram o 
även för första linjens chefer tror jag att det här har varit skönt sen tror jag inte att alla är riktigt 
medvetna om att den finns. Vi har försökt, o det här vet jag ju erfarenhet att alla första linjens 
chefer har tagit del av den… (Kontaktman) 
 
[…]finns inte en keps att jag kan plocka in tekniska människor som gått högskoleutbildning… 
När får jag in dom då… kommer ju inte att fungera överhuvudtaget… finns inte en chans att dom 
hinner lära upp sig när folk går i semester i midsommar… då räcker inte tiden... det tycker jag att 
man ska ta bort... (Första linjens chef) 
 
Men alltså jag skrattade ju åt den… de här är ju skrivbordsprodukt…  Så är det ju... (Första linjens 
chef) 

 

I vissa fall har inte första linjens chef sett personalpolicyn eller fått någon upplysning om att 

den finns. Vid en fråga om detta fick vi till svar: 

 
Det kan vi mycket väl ha fått men det är ingenting som jag känner till…(Första linjens chef)  
 
Nej det kan inte jag heller koppla att jag har sett någon sån. Skulle den också kunna vara ett stöd 
då? (Första linjens chef) 

 

En liknande tendens till skilda åsikter ser vi då vi ställer frågor om den tio sidiga 

processbeskrivningen som tagits fram och som ska fungera som en grundbeskrivning av hur 

arbetsfördelningen ska gå till. När vi frågar om syftet med processbeskrivningen får vi olika 

åsikter om detta:  

 
… alltså syftet med dom är för att vi… ee... ska ee… upplysa alla som använder den här processen 
att göra precis på samma sätt för att vi då ska kunna ge dom de stödet som behövs… skulle vi inte 
ha process kartor så skulle alla hitta på egna vägar o göra o då skulle dom aldrig komma ihåg 
(Processägare) 
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ja i o för sig det finns en enhetlig process, det som har varit är väl att den har blivit spretig på 
grund utav att man har varit tvungen att göra lokal lösningar… kanske att den inte har uppfyllt alla 
krav alla gånger (Kontaktman) 

 
 

Merparten av de första linjens chefer vi intervjuat anser att man inte använder sig av 

processbeskrivningen och vet inte om att den finns. Vid en direkt fråga om en informant 

använder sig av och vet om att det finns en processbeskrivning svarar denne: 

 
Gör de?… nää det tror jag inte (Första linjens chef) 

 

4.1.1 Förbättringsförslag  
 

Skulle nog även säga det att av att jag är av det åsikten att man kanske kan lösa på ett annat sätt till 
exempelvis man pratar om sexskift... […] man kanske kan betala folk ehm [...] och ge dom bättre 
betalt under semestrarna så skulle dom kunna vara villiga att flytta sin semester så att den inte 
ligger just i det här kritiska skedet. (Kontaktman)  
 

Jag skulle snarare, ja kanske inte så men däremot nån form av genomtänkt checklista (Första 
linjens chef)  

 

 

4. 2 Kommunikation 

Den övergripande bilden vi får av vår studie är att kommunikationen mellan kontaktmannen 

och första linjens chef fungerar bra. Även processägaren anser att kommunikationen fungerar 

bra. 

 

Det funkar jättebra, vi pratar med varandra när det behövs helt enkelt. (Process ägare)  
 
Ja de är ju dom här forumena som vi använder oss utav då antingen specifika möten i semester 
processen men sen är ju dom hära veckomötena som produktionsledningsgruppen som är dom 
som behöver mest resurser dom har ju… två timmars möten varje vecka där dom sitter o 
diskuterar dom här problem o såna saker (Kontaktman) 

 

När vi går in djupare i hur kommunikationsprocessen egentligen fungerar, kommer vissa 

saker upp till ytan som kan visa på att kommunikationen inte alltid fungerar. Projektledaren 

säger följande om att försöka samla alla berörda till de möten som hålls under hösten. Denne 

uttrycker en viss frustration över att det är svårt att starta processen när berörda inte dyker 

upp.  

 

Ja det skulle kunna fungera bättre...hehe...politiskt svar...hehe. nä men på så sätt att det blir lite 
tidsbrist mellan varven för vi startar ju dom här projektgruppsmötena till exempel på god tid på 
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hösten inför kommande år. Och ställer man inte upp på dom här mötena så tappar vi tempo. 
(Projektledare)  

 

Vi ser även en viss otydlighet från kontaktmännen att de inte känner sig säkra i vilken typ av 

information som första linjens chef behöver. 

 
Det viktiga är ju a… tycker jag är ju att det tas fram en enhetlig process som kommuniceras o att 
den är tydlig o satt att så här ska det gå till. O att det viktiga är ju att… Jag kan ju tycka att 
processen… jag har säkert varit osäker på processen i stort också satt det varit…det har inte varit 
tydligt kommunicerat ut till första linjens chef  (Kontaktman) 
 

Något som vi ser är att många första linjens chefer vill ha mer hjälp och stöd ifrån sin HR 

funktion.  

 

…nej men ja eh jag skulle vilja ha lite mera stöd och hjälp från HR jag då…(Första linjens chef) 
 
Jag tror att vi alla vi coacher (Första linjens chef) trodde vi skulle få lite mera stöd och hjälp då. 
(Första linjens chef) 

 

Åsikterna skiljer sig avsevärt gällande hur mycket och vilken slags uppföljning man tagit del 

av från förra årets process. Vissa kontaktmän anser att det finns en uppföljning medan vissa 

första linjens chefer inte anser sig ha tagit del av dessa.  

 
Nej inte vad jag kan dra mig till minnes i alla fall eller så har inte jag varit med...men jag tror inte 
det. (Första linjens chef)  

 

4.2.1 Förbättringsförslag  

Önskningar om att få mer stöd och hjälp från sin lokala HR funktion uttalas: 

 

Jag tror att om HR går ut tidigt i processen och förklarar att hur vi bör göra alltså se till att vi 
fokuserar på uppgiften gemensamt och gör klart att det är vårat ansvar, att dom sätter i gång oss då 
tror jag att vi köper det på ett annat sätt. (Första linjens chef) 
 
[…]samtidigt så har vi ju en känsla av att vi vill vara med i den här uttagningen av folk för att se 
vilka vi får och inte bara lägga det på HR och dom lägger en bunt hos oss för det skulle inte vi 
tycka heller var något bra. Däremot skulle jag vilja ha lite samarbete med dom och känna att vi 
kunde bolla lite med dom när vi känner så att det gick tungt då. När den här tjejen på Accenture 
tycker att det blev jobbigt då kunde våran HR kunna stötta på nå vis. (Första linjens chef) 

 

4.3 Samverkan 

Här ser vi tendenser till att de flesta har negativa åsikter om hur Accenture 

(rekryteringsfirman) och Aditro (lönekontoret) i vissa lägen sköter samordningen dem 
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emellan. Övergripande tycker informanterna att kommunikation med Accenture fungerar bra 

men att det är just samordningen gällande processen skulle kunna förbättras.  

 

Vi har ju outsourcat vår löneservice så att det är ju Aditro heter dom nu rå… O har ju outsoursat 
personal administrationen åt Accenture … Så det blir två olika aktörer o dom här har ju problem 
liksom att samarbeta med varandra…(Kontaktman) 
 
Personligen om jag får säga vad jag tycker så är jag inte så imponerad hur det funkar i praktiken 
för det var ju väldigt mycket mail skickande hit då, funderingar å, folk dök inte upp som dom 
skulle och dom slutade, å…ne så jag är inte riktigt jätteimponerad av den hanteringen det kan jag 
inte säga. (Första linjens chef)  
 
…jag har ju en föreställning om att det skulle va bättre att jobba med ett bemanningsföretag i dom 
här frågorna va. (Första linjens chef)  

 

Många av informanterna belyser problematiken kring samarbetet med Accenture, en första 

linjes chef betonar detta genom att svara på en fråga om Accenture känns som en svag länk på 

följande sätt: 

 
…ja utifrån att man inte kan verksamheten (Första linjens chef)  

 

Ett annat mönster vi tycker oss urskilja är att många av första linjens chefer känner ett 

mindre stöd i samverkansprocessen vilket uttrycker sig så här: 

 

[…]nej vi trodde inte att det skulle bli så pass mycket på oss och på något vis så köpte vi ju det för 
vi ville ju att det skulle funka vi vill ju ha in folk ju, vi måste ju…(Första linjens chef) 
 
Ja menar det kan ju ha räckt att våran HRA (kontaktman) kunde stämt av under processen hur 
mycket stöd vi behöver och förklarat att ni måste sköta det själv[…]Nu satt vi bara där ensam och 
jaha det är jag som sköter det här. Sen orkar inte vi kan jag väl säga att vi orkar inte samordna det 
hos oss heller det blev bara så nu poff nu är vi igång och sen blev det ju nästan konkurrens om att 
få hjälp då av Accenture. (Första linjens chef) 

 

En åsiktsskillnad gällande samarbetet blir tydligt då en kontaktman menar att samarbetet med 

dennes första linjes chef fungerar väldigt bra, medan svaret på samma fråga från berörd första 

linjens chef skiljer sig markant.  

 

mmm jag tycker det funkar bra […] o så annars är det den dagliga kontakten som är den mest 
väsentliga… att vi träffas… O vi har en ömsesidig dialog tycker jag. (Kontaktman) 

 
Min lokala HRA, […] Eh... det vart ju lite dubbelkommando på många grejer i somras då […] 
gjorde det på ett sätt och informerade inte oss då hur […] tänkte och tyckte å vi visste inte om 
det...Det behöver tydliggöras vem som gör vad och när påt ungefär. Det tror jag och sen när man 
väl har gjort det, bestämt vem som ska göra vad och när då ser man till att man verkligen gör det. 
Vi får inte så mycket hjälp som jag skulle vilja ha. På det sättet utan vi blir mera […] ställer frågor 
till oss och vi rapporterar av. Kan jag känna. (Första linjens chef) 
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4.3.1  Förbättringsförslag  

En tydlig tendens är att de flesta bara vill ha EN samarbetspartner att arbeta emot, men också 

att själva rekryteringen och annonseringen utformas på ett annat sätt samt tidigareläggs. 

Önskningar om att Accenture ska hålla mer i själva uttagningen av sökande samt att SMT ska 

lägga en kravprofil på dessa som Accenture sedan ska utgå ifrån, till att de ska få ett större 

ägandeskap gällande planeringen av semestervikarier har också uttryckts. 

 

Accenture måste vara om jag får önska vara mer aktiv när det gäller att leta rätt på rätt kandidater… 
det är min önskan. (Kontaktman) 
 

Även projektledningen verkar ha samma tankebanor, de uttalar sig på följande sätt gällande 

hur de anser att samarbetet ska se ut i framtiden. 

 

…det jag är ute efter när jag säger att dom mer aktivt ska jobba med det här det är att dom ännu mer 
börjar likna ett bemanningsföretag. Dyker det upp ett bemanningsföretag som kan konkurrera ut 
Accenture ja då kanske det är så då men det är inte på min nivå. (Projektledare) 
 

 
En tråkig verklighet är att förbättringsförslag inte alltid tas tillvara på. Citatet nedan visar ett 

resultat av detta. 

 

Jag gick en utbildning… praktiskt personal arbete, då […] o jag gjorde ett jobb då utifrån 
utbildningen… som vi har begärt att få visa på ledningsgruppen och bett […] att få visa det för […] 
vad vi vill och hur det ska hanteras utifrån vårat sett… det var tummen opp ena gången o så var det 
tummen ner nästa gång... så vi har inte visat det för nån... (Första linjens chef) 
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5. Analys 
I analysavsnittet kommer vi att göra kopplingar mellan vad som presenterats i resultaten 

samt diskuterats i teoriavsnittet. Avsnittet är strukturerat på samma sätt som teori och 

resultat för att underlätta läsningen. Målet är att försöka urskilja olika typer av mönster och 

skillnader rörande arbetsfördelning, kommunikation och samverkan i SMT:s 

semesterrekryteringsprocess.  

5.1 Arbetsfördelning 

Weber (Giddens, 2003; 302 & Wolvén, 2000; 29) menar att ju större en organisation blir 

desto större är risken att den blir byråkratisk, vi kan också se detta på SMT som också i större 

utsträckning behöver använda sig av byråkratiska strukturer för att samordna sin organisation. 

Det visar sig i vårt resultat speciellt genom den processbeskrivning och personalpolicy som 

finns inom semesterprocessen och som bör följas på alla nivåer (Giddens, 2003; 302 & 

Wolvén, 2000; 29). Men även genom att SMT måste följa de lagar och förordningar som 

finns inom Svensk lagstiftning, exempelvis Lagen om anställningsskydd. Resultaten pekar 

mot att SMT på ett mer indirekt sätt följer processbeskrivningen där arbetsfördelningen är 

tydligt beskriven. Indirekt genom att första linjens chef ofta omedvetet följer strukturen men 

vet egentligen inte om att den finns. Resultatet visar också att personer högre upp i hierarkin 

anser att det är bra med en personalpolicy och processbeskrivning och de kan även förstå 

vikten av att dessa tagits fram. Ju längre ner individerna kommer i organisationen ser vi att de 

tappar förståelsen och inte kan relatera till dem. Detta kan relateras till organisationers 

skiktning där det är viktigt att ledningen hittar på lösningar för att alla inom organisationen 

ska få rätt information (Thunberg et al. 1979; 61). Vi har även sett under studien att ingen av 

de kontaktmän vi intervjuat har styrkt hur användandet av dessa ska gå till för första linjens 

chef, därför tror vi att första linjens chef får en negativ uppfattning om dem. Syftet med 

exempelvis personalpolicyn är bland annat att prioritera högskoleutbildade som 

semesterersättare. Vi tror att första linjens chef har missuppfattat syftet med denna policy, då 

de ser policyn mer som en börda än ett användbart dokument medan de på högre nivå ser 

detta som ett verktyg som kan underlätta i framtida rekryteringar. En annan orsak till 

motståndet mot processbeskrivningen och personalpolicyn kan bero på att de är ”relativt” 

nya, men också att informationen om dem inte alltid når ut till första linjens chef.   

 
En klar hierarkifördelning är även typiskt för byråkratiska organisationer (Giddens, 2003; 302 

& Wolvén, 2000; 29) Inom SMT:s semesterprocess kan vi på en högre, processägar- och 
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projektledarnivå se detta. Hos dem är rollerna och ansvaret tydligare än på kontaktmanna- 

och första linjens chefsnivå. Processägaren tillsammans med projektledaren tar de flesta 

besluten på de projektledningsmöten där de träffar kontaktmännen. Vid dessa möten har 

kontaktmannen möjlighet att framföra sina åsikter om processen men däremot inte första 

linjens chef. Här kan vi se en brist på grund av att de utesluter första linjens chefer från 

projektgruppsmötena. Om dessa skulle medverka inom projektledningsgruppen skulle 

informationen som är riktad enbart för dem vara dem tillhanda direkt som Adler och Rodman 

(2006; 110,229) skulle kalla en face-to-face interaktion.  

 

Vi tror att individer som sitter på befattningar högre upp i verksamheten kommer att rikta in 

sig mer på effektivitet i form av produktivitet enligt Webers syn på hur effektivitet styr en 

byråkratisk organisation (Giddens, 2003; 300). Detta har visat sig genom att det finns skilda 

åsikter angående fördelen med att ha full drift under sommaren. De personer som är negativt 

inställda till full drift är de som inte har fått någon information om hur ekonomiskt 

fördelaktigt detta är för deras PU, vilket vi anser SMT skulle behöva kommunicera ut bättre 

på alla plan inom organisationen. En stark tendens i resultatet pekar mot att en 

positionsbundenhet finns kopplad till de åsikter nyckelpersonerna känner inför nya 

utmaningar. Vi tror att positionsbundenhet ligger till grund för de olika åsikter dessa har 

gällande processen, och drar slutsatser till detta på så sätt att graden av position också visar 

sig i de likheter och skillnader som finns hos individer inom samma position. Tydligast visar 

denna positionsbundenhet sig när kontaktmannen även är HRA. Men också första linjens chef 

känner ett utanförskap och en större svårighet att se fördelar med 

semesterrekryteringsprocessen och det tror vi kan ligga till grund i dessa resonemang.  

 

Vårt resultat visar också att ett PU använder sig av en så kallad matrisorganisation (Andersen 

1994; 78-85.). Men vi har dragit en slutsats av att alla använder sig av denna typ då 

arbetsfördelningen är densamma på alla PU:n. Detta ställer till problem då individerna får 

dubbla roller i processen. De problem som uppstår är att kontaktmannen i vårt fall även är 

första linjens chefs lokala HRA. Rollen som HRA i semesterprocessen beskrivs i den 

processbeskrivning som vi har analyserat och vilka åtaganden som hör till rollen som 

kontaktman. HRA:n som kontaktman i beskrivningen kan även bytas ut mot exempelvis en 

facklig representant eller en operatör. Det är därför det kan bli svårt att skilja på rollen som 

kontaktman om denne innehas av en HRA. Men å andra sidan så kan det bli om ännu svårare, 

enligt vår åsikt, att få stöd av kontaktmannen om denne är en operatör från golvet utan 
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utbildning i personalfrågor. Det har visat sig att första linjens chefer blir mycket osäkra på hur 

mycket stöd de kan kräva utav kontaktmännen (och/eller HRA). HRA:n ska ju rimligtvis vara 

ett stöd och bollplank även om de inte ska utföra uppgifterna personligen, vilket också stöds 

av våra resultat.  

Vi tror att första linjens chef förväntar sig samma stöd från kontaktmännen som de får även i 

andra personalfrågor utanför semesterrekryteringen av sina HRA. Detta tycker vi liknar den 

problematik kring gruppstrukturen som Bruzelius och Skärvad (2004; 307) talar om. I och 

med att första linjens chef förväntar sig ett rollbeteende som kanske tillhör HRA:s 

arbetsuppgifter, det vill säga den så kallade Standardrollen (2004; 308), tror vi att detta 

påverkar första linjens chef så att denne blir besviken för att denne inte får det stöd de 

behöver. Eftersom antalet rekryterade semesterersättare ökat och att semesterprocessen inte 

funnits i en sådan stor utsträckning tidigare på SMT, så tror vi att det kommer att ta flera år 

för dem att mogna in i denna typ av arbetsprocess som matrisorganisationen står för.   

 

5.1.1 Förbättringsförslag 

Informanterna uttrycker önskningar om bland annat ett bättre samarbete mellan olika externa 

aktörer likväl som internt samarbete. Detta anser vi uttrycker sig som Bruzelius och Skärvads 

orosstadie på så vis att konkurrens har uppstått mellan medlemmarna i processen i form av 

oklar arbetsfördelning och otydliga prioriteringar. Men vi tror oss även se att vissa PU:n 

utvecklats längre i processen därmed påstår vi att de befinner sig i normeringsstadiet på 

grund av att de har utvecklat ett samarbete och förtroende både till varandra och till de 

externa aktörerna (Bruzelius & Skärvad, 2004; 309).  

 

5.2 Kommunikation 

Som Hargie et al. (2002; 11-13) påpekar, att kommunikationen måste synliggöras i en 

dynamisk process för att den ska starta, ser vi tydligast i det forum som skapats för 

kontaktmännen i semesterprocessen. Under dessa möten gynnas den så kallade face to face 

interaktionen som Adler och Rodman (2006; 12-13) belyser som något av en förutsättning för 

bra kommunikation. Dock kan vi se en antydan i resultatet att kommunikationen inte alltid 

fungerar lika bra. Detta tror vi beror på en mängd olika saker, bland annat belyser 

projektledaren dålig uppslutning på möten på grund av tidsbrist. Vi tror att på grund av att det 

är dålig uppslutning på dessa möten så skapas denna tidsbrist på grund av att informationen 

då inte hinner nå ut till första linjens chef. Även otydlig kommunikationen var något som vi 
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såg i vårt resultat, detta kan härledas tillbaka till meddelandets innehåll och hur individer 

uttrycker sig (Hargie et al. 2002: 11-13). Adler och Rodman (2006; 12-13) förtydligar detta 

genom att budbäraren ska veta vad denne vill ha ut av budskapet och klargöra att mottagaren 

har förstått vad som förväntas av denne. Vi anser att resultatet på så vis visar att om 

kontaktmannen inte är säker på hur processen ska gå till får denne också svårt att 

kommunicera ut detta på ett korrekt sätt till sin första linjes chef.  

 
För att skapa ett gynnsamt kommunikationsklimat krävs ett engagemang från kontaktmännen 

att skapa en delaktighet tillsammans med sin första linjes chef. Teorier kring detta stöds av 

Adler och Rodman (2006: 292) som menar att ju mer delaktiga individerna är desto mer 

engagerad i processen kommer de att bli. Vi tror att kommunikationen brister i att första 

linjens chef inte känner sig delaktig i processen för att de känner att de inte får någon 

ordentlig uppföljning på processen, detta i sin tur kommer att leda till att de inte känner sig 

tillräckligt värdesatta. Det otillräckliga stöd som första linjens chef känner kan vi koppla till 

Adler och Rodmans (2006: 235) konfliktperspektiv. Detta tror vi kan skapa en misstro för 

kontaktmännen på grund av att de inte får tillräckligt med stöd för de administrativa uppgifter 

som ökar arbetsbelastningen men också på grund av bristande uppföljning.  

 

5.2.1 Förbättringsförslag 
Vi kan se att första linjens chef önskar mer information i hur de bör lösa olika uppgifter kring 

semesterprocessen. Vi anser att kontaktmännen i vissa fall bör ändra strategi för att föra fram 

information till första linjens chef. Då resultatet från kontaktmännen visar att de tycker sig 

informera om processen men att detta inte alltid nått fram till första linjens chef på rätt sätt. 

Vi tror att en förändring i hur informationskanalerna används skulle vara till hjälp för 

kontaktmännen att nå ut till sin första linjes chef (Adler & Rodman, 2006; 110,229). 

Här uppkommer också den problematik som vi nämnt ovan kring den otydliga rollen som 

kontaktman kontra HRA. Då vi anser att kontaktmannen inte även bör vara HRA då det kan 

ställa till problem med vilken typ av information och stöd de kan kräva från kontaktmannen 

då denne också är HRA. Det är viktigt med tydlig kommunikation som ett organisatoriskt 

styrmedel för att ha möjlighet att uppnå sina mål och planera sin samverkan mellan sig själv 

och sin omgivning (Hård, 2002; 47-49). Att planera samverkan mellan sig själv blir härmed 

svårt, tror vi, då kontaktmannen har två roller. 
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5.3 Samverkan 

Gemensamma åsikter om att samarbetet mellan Accenture och SMT fungerar sämre är ett 

tydligt resultat. Vi tror att detta beror på att det oftare är lättare att se brister hos den andra 

parten än hos sig själv. Då informanterna ofta ansåg att kommunikationen fungerade bra men 

samarbetet sämre så anser vi att bristen istället ligger i att de har svårt att fördela makten och 

att de generellt är osäkra på vem som ansvarar för olika delar (Hall, 2006; 59). För att 

samverkan ska kunna fungera måste det finnas en tydlig kommunikation. Något som stärker 

att samverkan inte alltid fungerar mellan individer inom SMT är de två skilda åsikter från 

samma PU gällande hur samarbetet fungerar. Vi tror att dessa skilda åsikter inte beror på en 

ovilja att samarbeta utan att det snarare beror på att det finns en osäkerhet i ansvarsfördelning 

och kommunikationsbrist. I Jay Halls (2006; 64) samverkansprocess kan vi se hur viktigt det 

är att alla vet sin potential det vill säga sin roll och förmåga. Detta i sin tur kommer att leda 

till engagemang och kreativitet i processen vilket leder till ökad kompetens och en bättre 

prestation i nästa semesterprocess. Vi ser att första linjens chef känner höga krav och låg 

kontroll. Höga krav i form av hög arbetsbelastning och lägre kontroll i form av att de inte kan 

påverka vilken typ av information från projektledningsmöten som tilldelas dem av 

kontaktmännen. Vi anser att ju längre ner individer kommer i organisationen så har de mindre 

chans har att påverka informationen och detta påverkar i sin tur vilken grad av belastning de 

känner. (Karasek & Theorell, 1990; 32) Kontaktmännen blir därmed en flaskhals. För att nå 

PU: nas mål bör de istället planera samverkan mellan sig själv och sin omgivning enligt Hård 

(2002; 47-49).  

 

5.3.1 Förbättringsförslag 

Ett förbättringsförslag inom samverkan som alla informanter påpekat är att de skulle vilja få 

mer stöd och hjälp från Accenture. Om dessa skulle vara mer aktiva som ett 

bemanningsföretag i den mening att de skulle hyra ut personal till SMT så tror vi att det 

skulle lösa många av de konflikter som uppstår i samband med rekryteringarna. Detta på 

grund av att det då skulle vara Accenture som har fullt ansvar för hela rekryteringen och det 

tror vi skulle minska belastningen på både första linjens chefer och HRA. Det skulle också 

medföra att SMT lättare skulle ha möjlighet att enbart ta in de personer som de tillsvidare vill 

anställa. Karasek och Theorells (1990; 32) krav- kontrollmodell kan också stödja denna del 

av vår analys, då mer hjälp från Accenture skulle kunna minska det höga krav som ställs på 

första linjens chef i form av hög arbetsbelastning. Detta resonemang stödjer vi på att vissa 
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informanter uttryckt önskningar om en tydlighet på vems ansvar bemanningsfrågorna ligger. 

Den interpersonella kommunikationen (Hargie et al. 2002:11-13) mellan första linjens chef 

och Accenture men även mellan dem och deras HRA har enligt vår åsikt misslyckats med att 

tydliggöras, dock behövs ju första linjens chefs förslag på vilken kravprofil som krävs för att 

semesterersättare ska kunna utföra arbetet på respektive PU. Detta utmynnar i en tvetydighet 

då man uttrycker en önskan att Accenture tar mer ansvar samtidigt som de även vill ha 

kontroll på vilka som blir anställda. Att göra alla delaktiga tidigare, tror vi skulle underlätta 

uppstarten av processen. Om man gör alla delaktiga tidigt genom Jay Halls 

samverkansprocess (2006;61-62) tror vi kan hjälpa oss att förstå denna problematik. Det bör 

resultera i en högre prestation på arbetet och underlätta förståelsen av att börja arbeta med 

processen i tid. 

 

Vi har också sett en tendens till att SMT inte tar till vara på de individuella kunskaper som 

Kira och Frieling (2007; 297) talar om då kontaktmännen inte alltid samlar in de 

förbättringsförslag som kommer från första linjens chef och tar till vara på dessa som gör att 

de stannar inom organisationen för att bli organisatoriska kunskaper. Vi tror att i de fall 

kontaktmannen inte för fram förbättringsförslag beror detta på grund av tidsbrist eller att det 

till och med kan vara så att dessa förslag har undersökts tidigare men då inte fungerat som 

SMT har önskat. Om då kontaktmannen inte ger information om detta eller någon form av 

återkoppling till första linjens chef kommer denna att tyda detta till att deras förslag inte är av 

värde för ledningen.   
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6. Diskussion  
I inledningen till denna uppsats ställde vi oss frågan hur arbetsfördelning, samverkan och 

kommunikation fungerar kring semesterprocessen, I detta avslutande kapitel kommer vi att 

diskutera kring de resultat vi fått fram samt aktuella teorikopplingar vi tidigare använt oss 

av. Detta avsnitt har disponerats på följande sätt: reflektioner över resultaten, reflektioner 

över tillvägagångssätt samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Reflektion över resultat 

Då vårt syfte med denna studie var att visa hur individer kommunicerar och samverkar med 

varandra i semesterrekryteringsprocessen, valde vi att skapa en förståelse kring detta genom 

att belysa hur individerna i organisationen upplever arbetsfördelning, kommunikation och 

samverkan. Det vi kan se, är att dessa faktorer skiljer sig beroende på var någonstans i 

organisationshierarkin individerna befinner sig. De som befinner sig längre ner i 

organisationen är ofta mer negativt inställda till förändringar vilket också har visat sig i vårt 

fall på grund av att det är oftast dessa individer som måste genomföra förändringarna. 

Förändringen blir då svår att genomföra då vi tror att dessa individer inte får tillträckligt med 

information om processen och då blir förståelsen för den mindre. Detta är inget 

revolutionerande resultat men det kan stärka vår uppfattning om att det krävs en tydligare 

arbetsfördelning, mer samordning och kommunikation i form av information för att få en mer 

framgångsrik process. Det som är intressant är att det har både uppstartsmöten och 

kontinuerliga möten gällande processen, men ändå anser sig första linjens chef inte få 

tillräckligt med information om detta.  

 

Strukturen kring processen kretsar kring det processdokument som ska fungera som stöd och 

riktlinjer för hur och när våra informanter ska agera i processen. Dessa dokument uppdateras 

kontinuerligt och detta tror vi också är av stor vikt då man ofta som informant påpekat att de 

hittar på egna lösningar på olika avdelningar för att dokumenten inte alltid är 

implementerbara på deras PU. Vi anser att de dokument som finns inom processen bör 

förenklas för att underlätta användandet av dem. Det bör också finnas en lyhördhet till 

förbättringsförslag vilket vi anser som en nödvändighet för att denna process ska fungera i 

framtiden. Tanken med den personalpolicy som tagits fram för semesterrekryteringsprocessen 

anser vi är god, men eftersom det här är en ny process tror vi att SMT skulle tjäna på att skapa 

en förståelse för detta dokument längre ned i organisationen. På lednings nivå har man idag 
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en förståelse för att denna policy kommer att ta lång tid att implementera i organisationen, de 

ser mer nytta av den i framtiden och vi anser att det är viktigt att de också framför detta till 

alla första linjens chefer. 

 

De veckomöten som ska fungera som ett forum för kontaktmännen och omvandla individuell 

kunskap till organisatorisk kunskap tror vi ibland tenderar att fastna hos kontaktmännen eller 

att dessa förmedlar kunskapen ut till första linjens chef på ett bristande sätt. Ett sätt att 

undvika detta tror vi kan vara att kontaktmannen lägger mer tid och resurser på att 

kontinuerligt informera första linjens chef. Information om vad som händer inom deras PU 

bör även förmedlas då det inte direkt händer något och samtidigt stämma av med första 

linjens chef hur det går, allt för att vara det stöd som denne efterfrågar.  

 

Något som även kan vara en begränsning för första linjens chef är att de sitter för långt bort 

från beslutsprocessen. På grund av hierarkistrukturen ligger de mesta av ansvaret på 

kontaktmannen och att denne ska kommunicera ut informationen till sin första linjes chef. 

Begränsningar för kontaktmannens del, anser vi främst ligger i att denne får ta på sig två 

roller, dels som kontaktman och dels som HRA. Detta medför att den har fler arbetsuppgifter 

och kan ha svårt att prioritera semesterprocessen. En av kontaktmännen uttryckte att deras PU 

arbetade utifrån en Matrisorganisation. Detta vill vi förtydliga genom ett citat ur 

Nationalencyklopedin (1994; 156):  

 

Matrisorganisation: Organisationsform som frångår den traditionella regeln att varje anställd ska 
vara ansvarig inför enbart en chef.  
 

Vi tror att en matrisorganisationsstruktur ökar svårigheten för första linjens chef att kunna dra 

en tydlig gräns mellan vilka arbetsuppgifter som tillhör sin HRA eller vilka som tillhör 

kontaktmannens. Som en slutsats av detta kommer första linjens chef förvänta sig en viss hjälp 

av kontaktmannen som denne egentligen inte har som arbetsuppgift. Med skilda 

arbetsuppgifter skapas en förvirring kring vilken del som hör till vilken position. Vi tror också 

att Accenture som säljer sina tjänster till SMT måste ändra sitt kontrakt så att de mer liknar ett 

”riktigt” bemanningsföretag, för att ha möjlighet att ta på sig fler åtaganden. Deras svaghet är 

ju att de inte har någon information om SMT:s verksamhet och därmed tror vi att deras roll i 

processen blivit otydlig. 
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Utifrån våra intervjuer har vi fått fram en hel del bra förbättringsförslag och 

utvecklingsmöjligheter från alla informanter. Vi hoppas att med vår dokumentation av dessa 

förslag hjälpa SMT med att utveckla semesterrekryteringsprocessen och ge dem en 

övergripande utvärdering på SMT nivå istället för på PU nivå. Många av de förslag som vi 

fick var mycket väl användbara. Dock har vi också sett att vissa av förslagen från dem kanske 

inte var så genomtänkta och genomförbara på verkligheten, vi tror till exempel att första 

linjens chef bör få en större förståelse kring hela processen och hur den ska gå till istället för 

att leta efter förslag som går ut på att de till exempel ska ta mindre administrativt ansvar.  

 
Vid ett av intervjutillfällena så fick vi möjlighet att se ett dokument med förbättringsförslag 

av en första linjens chef. Detta dokument berörde utbildningsstatus på SMT och huruvida de 

ska förbättra olika system för att detta ska gå så smidigt som möjligt. På grund av 

konfidentialiteten/anonymiteten har vi valt att inte ta med detta dokument i vår analys men 

ett av våra citat stärker detta. Men det är ändå något vi vill belysa på grund av att denne 

första linjens chef inte har fått möjlighet att visa sitt förbättringsförlag för någon även om 

denne har uttryckt en vilja att få göra detta. Är det tidsbrist, intressefråga eller ren ovilja som 

avgör om individer på SMT inte får framföra sina förslag på förbättringar? Det här är ett 

problem som vi tror kan skapa stora konflikter mellan ledning och övrig personal.  

 

Något vi anser att SMT bör sträva mot, är det så kallade Prestationsstadiet som Bruzelius och 

Skärvad (2004; 309) talar om. Istället för att befinna sig i dennes så kallade oros- och 

normeringsstadie. I prestationsstadiet högpresterar gruppen och stödjer varandra för att nå 

gruppens mål. Men då detta är ett nytt sätt att arbeta och på grund av att de tar in cirka 30 

gånger fler semestervikarier än tidigare så bör de även ha överseende med att denna typ av 

förändring tar tid att genomföra i organisationen.  

 

Vi vill betona den bundenhet i roller och dubbla positioner som en svårighet kontaktmännen 

har och som det mest betydelsefulla vi kommit fram till i vår studie. Att lyfta blicken och se 

hur andra organisationer utför liknande processer kan underlätta SMT:s utformande av nya 

positioner och ett förbättrat utförande av processen. Eftersom vi också kan se att det är första 

linjens chef som kommit att ta den större delen av arbetsbelastningen genom att utföra denna 

process på ett operativt plan och genom att påbörja processen i tid, anser vi att detta blir en 

enorm belastning på dem. Under studiens gång börjar vi även fundera kring varför man på 



31    
 

SMT inte infört denna förändring tidigare, då andra stora industrier upptäckte fördelarna med 

full drift och genomförde detta redan på sjuttio talet.  

 

 

6.2 Reflektioner över tillvägagångssätt 

Något som ofta diskuteras kring kvalitativa undersökningsmetoder är hur väl man kan anse 

sig fått en validitet i undersökningen. Detta är en svårighet speciellt när intervjumallen ska 

utformas och frågorna alltid blir tolkningsbara. Gällande reliabilitet i dokumenten får vi utgå 

från att SMT gett oss de dokument som anses tillförlitliga och kan återfinnas vid replikation 

(Backman, 1998; 37). Men även vår generaliserbarhet måste ifrågasättas då vi enbart 

genomfört åtta stycken intervjuer.  

 

Då det framkommit i resultatet om problematiken kring kontaktmannens dubbla roll, anser vi 

att det hade varit intressant att intervjua en kontaktman som inte hade rollen som HRA. Detta 

skulle eventuellt ha givit oss en bättre förståelse kring problematiken. Vi skulle då ha haft 

möjlighet att jämföra om det finns någon skillnad mellan dessa och vad detta i så fall beror 

på. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Något vi tror skulle vara intressant att forska vidare på, är den problematik som ligger kring 

HRA rollen kontra kontaktmannens roll i semesterprocessen. Hur kan SMT utveckla ett 

arbetssätt som motverkar den dubbla roll som vi tycker oss se? Danermark (2000; 8) talar om 

samverkan som ett av dagens nya begrepp, därmed tror vi också att det skulle vara intressant 

att undersöka samverkansprocessen mellan HRA och kontaktman.  
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BILAGOR  
 
Bilaga 1 
 

Policy för rekrytering av semestervikarier till Sandvik i 
Sverige 
Gäller fr o m 2007-01-01   
 
 
Genom kontakt med studenter har vi möjlighet att påverka för oss intressanta unga människor på ett 
sätt som stödjer vår rekrytering av personal på lång sikt. 
 
För att säkra vår strategiska kompetensförsörjning väljer Sandvik att satsa stort på att ses som en 
attraktiv arbetsgivare bland Sveriges högskole-, universitets- samt gymnasiestudenter. Att erbjuda 
sommarjobb tillsammans med andra aktivteter såsom examensarbeten, studiebesök, annonsering är 
viktiga beståndsdelar i denna satsning. 
 
Mot bakgrund av ovanstående ska följande prioritering göras vid rekrytering av semestervikarier till 
Sandvik i Sverige. 
 
Varje år har vi fler sökande än antalet sommarjobb vi kan erbjuda, detta gör att vi enbart ska ta in de 
mest kvalificerade inom respektive kategori (kategori 1 undantagen). 
 
 
Prioritering 
 
De som vi enligt olika åtaganden är skyldiga att ge praktik, t ex elever från Göranssonska skolan i 
Sandviken och Industriskolan i Gimo. 
Observera att elever under 18 år erbjuds feriearbete** och elever över 18 år erbjuds 
semestervikariat*. 
 
a) Högskole- och universitetsstuderande, förtur ges till följande utbildningar (ingen inbördes 
rangordning) 
Alla former av materialtekniska utbildningar 
Maskiningenjör 
Industriell ekonomi 
Kemi 
Teknisk fysik 
IT 
Ekonomer, personalvetare, information 
 
Observera att akademiker endast tas in som semestervikarier, d v s ordinarie arbeten, exempelvis 
inom produktion. 
 
b) Gymnasieelever över 18 år med relevant utbildning 
  
Definitioner: 
*  Semestervikarie - ersätter ordinarie personal vid ledighet 
** Feriearbetare - okvalificerade arbeten endast vid lov/ferier   

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Bilaga 2 

Process Specification Document  
- Sommarrekryteringsprocessen - 
 
Team Resourcing 

Revisions Version Date Responsible person 
 0.1 2006-05-18 Annika Söderman 
 0.2 2006-10-30 Annika Söderman 
 0.3 2006-11-10 Annika Söderman 
 0.4 2006-11-28 Annika Söderman 
 0.5 2006-12-20 Annika Söderman 
Signed off by Linda M 

Eriksson, CPO Resourcing, 

Sverige 

1.0 2007-01-09 Annika Söderman 

 



  

Process chart 

 
 
Abbreviations 
 
Abbreviation 
/ Acronym 

Meaning 

HRA Human Resource Advisor, I denna process kan det också vara annan 
kontaktperson 

SSC Shared Service Center, Peopleline 
FHV Företagshälsovården 
PS PeopleSoft 
  
  
 

Process Description 
 
Planering och Strategi 
Denna del beskriver alla aktiviteter som föregår starten av sommarrekryteringsprocessen. 
Under denna period går den lokala organisationen igenom fackliga förhandlingar gällande 
anställningsavtal samt lönenivåer, estimerar rekryteringsbehovet och ser även över eventuella 
förändringar i de lagar, avtal och riktlinjer som styr denna process. 
 
Har organisationen en omfattande rekrytering under sommaren är en rekommendation att 
upprätta en projektgrupp som håller ihop alla aktiviteter i denna process. Denna projektgrupp 



  

bör även identifiera kontaktpersoner hos de externa intressenter som är delaktiga i processen 
för att underlätta samarbete.  
 
Sverige - Sänd summerad utvärdering av föregående års sommarjobbare – HRA 
HRAn skickar en summerad utvärdering av årets sommarjobbare till SSC, som indikerar vilka 
semestervikarier/feriearbetare Sandvik är intresserad av att återfå nästa sommar. Denna 
rapport är baserad på de utvärderingar cheferna gjort efter semesterns slut (se processteg 
2.02.7.4 Sänd ut summerad utvärdering till SSC). 
 
Rapport: Summerad utvärdering.xls 
 
Sverige - Dra ut rapport på adressuppgifter - SSC 
SSC hämtar adressuppgifter från PeopleSoft i form av en rapport på de önskvärda 
kandidaterna som lämnats av HRAn. 
 
Sverige - Sänd brev till kandidater – SSC 
När adressuppgifter hämtats från PeopleSoft skickar SSC ett brev per post till de önskvärda 
kandidaterna med en uppmaning att söka jobb på Sandvik även kommande år. 
 
Mall: Brev gällande intresseförfrågan.doc 
Jobbrekvisition 
 
Sänd mall för jobbrekvisition till HRA – SSC 
SSC sänder ut jobbrekvisitionsmallen till HRA som i sin tur ansvarar för att distribuera ut den 
till cheferna.  
 
Mall: Jobbrekvisition Semestervikarier.xls, Jobbrekvisition Feriearbetare.xls. 
 
Distribuera ut mall för jobbrekvisition – HRA 
HRAn skickar ut en jobbrekvisitionsmall för semestervikarier samt en för feriearbetare till 
cheferna inom sitt område via email eller ger tillgång till mallarna på annat sätt. I denna mall 
ombeds cheferna fylla i sitt rekryteringsbehov för året. 
 
Mall: Jobbrekvisition Semestervikarier.xls, Jobbrekvisition Feriearbetare.xls. 
  
Definiera rekryteringsbehov för avdelning - Chef 
Chefen fyller i rekryteringsbehovet för respektive position inkl. Löneinformation, eventuella 
fördefinierade kandidater samt period etc. i jobbrekvisitionen. När det totala 
rekryteringsbehovet är ifyllt för avdelningen skickar chefen excelbladet tillbaka till HRA. 
 
Rapport: Jobbrekvisition Semestervikarier.xls, Jobbrekvisition Feriearbetare.xls. 
 
Summera rekryteringsbehovet per bolag lokalt – HRA 
HRAn grupperar informationen från respektive chef i en och samma jobbrekvisition, dock en 
för feriearbetare och en för semestervikarier. 
 
Skicka färdig jobbrekvisition till SSC - HRA 
HRAn skickar jobbrekvisitionen till SSC. Från och med nu är det SSC som äger 
huvuddokumentet. Alla ändringar rörande antal, lön, tidsperiod samt avdelningsförändringar 
måste via HRA meddelas till SSC för uppdatering av jobbrekvisitionen. 



  

 
Rapport: Jobbrekvisition Semestervikarier.xls, Jobbrekvisition Feriearbetare.xls. 
 
Sverige - Sammanställ totalt rekryteringsbehov – SSC 
SSC sammanställer det totala rekryteringsbehovet från samtliga affärsområden i ett och 
samma excelark. Detta är nu huvuddokumentet som kommer att styra den kommande 
rekryteringen.  
 
 
Sverige - Skapa rapport på preliminärt utbildningsbehov – SSC 
I den summerade jobbrekvisitionen kan SSC utröna ett preliminärt utbildningsbehov per 
affärsområde. SSC skapar ett nytt excelblad med preliminär information om antal 
utbildningsplatser för truck och kranutbildning per affärsområde. 
 
Rapport: Totalt Utbildningsbehov.xls 
 
Sverige - Skicka rapport till Learning Center och FHV – SSC 
SSC skickar rapporten till Learning Center för att ge dem en indikation på omfattningen av 
utbildningsinsatserna som krävs för årets sommarrekrytering. Rapporten skickas även till 
företagshälsovården då truck och kranutbildning kräver syn och hörseltest. Från och med ett 
överenskommet datum uppdateras och skickas rapporten veckovis. 
 
Annonsering 
Skapa annons - Annonsansvarig 
Den annonsansvarige per ort tar fram den annons som ska gälla för årets sommarrekrytering. 
 
Sverige - Skicka annons till SSC – Annonsansvarig 
Den annonsansvarige skickar den färdigställda annonsen till SSC för publicering. Den 
annonsansvarige och SSC diskuterar lämpliga medier för att fånga de prioriterade målgrupper 
man vill ska söka. 
 
Dokument: Annons.pdf 
 
Sverige - Publicera annons - SSC 
SSC publicerar annonsen i lokala medier, på Sandvik.se, på Arbetsförmedlingen samt övriga 
medier. Sandvik skall godkänna kostnaden för annonsen. 
 
Finland –Create and Publish Advertisment – HRA 
The HRA publishes the advertisment in the different medias used when recruiting summer 
workers. 
 
Urval 
Ta emot ansökningar – SSC 
SSC tar emot ansökningar via Feriedatabasen, via email och via post under 
ansökningsperioden. Telefonsamtal från sökanden hanteras också av SSC under denna period. 
 
Hänvisa till ansökning via Internet - SSC 
När SSC tar emot ansökningar vi email kommer den sökande att bli kontaktad av SSC och 
hänvisas till ansökningsformuläret på Sandvik.com.  
 



  

Om en ansökning kommer in via post där det inte framgår någon epostadress kommer SSC att 
föra över ansökningen till Lotus Notes databasen.  
 
Alla kommande rekryteringar ska föregås av en formell ansökan. 
 
Skicka bekräftelsebrev – SSC 
Så snart SSC tagit emot en ansökan skickas ett tackbrev till den sökande som en bekräftelse 
på att ansökningen har blivit mottagen. Detta skickas ut via email. Om sökande sökt jobb via 
post och inte uppgivit någon email adress skickas bekräftelsebrev ut via post. 
 
Gallring, Sverige 
Urval och gallringsförfarandet påbörjas i samband med första ansökningsdag. 
 
Gallring av prioriterade grupper – HRA 
Inom Sandvik finns det prioriterade grupper som har förtur på de vikarie- och ferieplatser vi 
kan erbjuda. Denna prioriteringsordning finns att läsa i Sandviks Policy för sommarjobbare 
som hittas på den svenska HR portalen. 
 
Utifrån policy för sommarjobbare samt lokala direktiv söker SSC ut de olika kategorierna i 
Feriedatabasen. SSC gör även matchningar mellan de redan fördefinierade personerna i 
jobbrekvisitionen mot sökande i feriedatabasen.  
 
Styrdokument: Sommarjobb Policy fr.o.m. 07-01-01.doc 
 
Reservera kandidat och uppdatera jobbrekvisition – SSC 
När SSC hittat en passande kandidat mot de krav som fastställts i jobbrekvisitionen lägger 
SSC in personuppgifter i jobbrekvisitionen samt gör en reservation av kandidaten i 
Feriedatabasen.  
 
 
Skicka email med valda kandidater mot jobbrekvisition till chef 
Den ifyllda jobbrekvisitionen med namn mot respektive position skickas till avdelningschefen 
via email för godkännande. I emailet informeras även chefen om möjlighet att lämna datum 
för eventuella intervjuer till SSC. SSC kan då administrera bokning av kandidater.  
 
Mall: Kortlista med kandidater.doc 
 
Revidera lista med slutkandidater - Chef 
Chefen mottar ett email med bifogad jobbrekvisition. I listan ser chefen vilka som är nya 
sökande samt vilka som varit anställd på avdelningen tidigare. Utifrån detta fattar chefen 
beslut om vilka kandidater som behöver genomgå en intervju tillsammans med chefen. 
Chefen meddelar detta till SSC via telefon. 
 
Notera: I vissa fall genomförs en hälsoundersökning innan slutkandidat väljs ut. Detta 
hanteras då enligt de lokala direktiv som finns föreskrivna. 
Om inte ordinarie hälsoundersökning inför anställning är gjord skall den göras innan 
kvalifikationstiden för återanställningsrätt är upparbetad eller innan erbjudande om annan 
form av tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning lämnas. Beställs av HRA via 
SSC. 
 



  

Administrera intervjubokning med chef och kandidat 
SSC får information av chefen gällande lämpliga datum för intervju. Därefter kontaktar SSC 
kandidaterna per telefon för att boka in en intervju mellan chef och kandidat. När samtliga 
kandidater bokats in meddelas chefen via email. 
 
Genomför intervju – Chef & Kandidat 
Chef och kandidat träffas för intervju. I detta skede kan även HRAn delta. När chefen 
genomfört intervjuer, tagit referenser, eventuella rek.test och beslutat sig för de kandidater 
som ska anställas meddelas detta till SSC via email. Fördefinierade kandidater från 
föregående år som inte erhåller en plats på tilltänkt avdelning kan då föreslås av SSC till en 
annan avdelning. 
 
Notera: Om någon av kandidaterna inte anses lämpliga för anställning meddelar chefen detta 
till SSC och processen går tillbaka till steg 2.02.4.4.1 Gallring av prioriterade grupper. 
 
Bekräftelse av slutkandidater i jobbrekvisition mottagen - SSC 
SSC tar emot den slutliga listan på önskvärda kandidater via email. Med denna information 
uppdaterar SSC feriedatabasen med information om tilltänkt position för slutlig kandidat. 
 
Screening and Selection, FINLAND 
 
Reserve pre defined candidates (HRA, LM) 
The HRA and the Manager utilizes the Lotus Notes DB to choose candidates for interview. 
Recruiting process including interviews, tests and medical health tests are conducted locally 
per site and organised by the HRA and manager. 
 
Reserve candidates and populate Job Req with candidate details (HRA,LM) 
The HRA and manager screen the candidates that have applied via the advertisment for the 
remaining job requisitions. When final candidates are identified they are linkt to the job 
Requisition in the Summer Recruitment Database. 
 
Send information on recruitment decision (HRA) 
The HRA sends information on the recruitment decision to the SSC on a day to day basis. 
This information includes details of salary, leave entitlement, national ID etc. 
 
Receive recruitment decision (SSC) 
SSC receives information of the recruitment decision. 
 
Sverige - Sänd erbjudande till slutlig kandidat - SSC 
SSC skickar ut ett brev om erbjudande till slutlig kandidat per post. Erbjudandet innehåller 
information om tjänsten, anställningsperiod etc. Har en person ett planerat startdatum kortare 
än 15 arbetsdagar lämnar SSC erbjudandet till kandidaten via telefon. 
 
Mall: Erbjudandemall.doc 
 
Sverige - Mottager erbjudande – Kandidat 
Erbjudande mottas av slutkandidat. Kandidaten fyller i ”ja tack” eller ”nej tack” i formuläret 
och returnerar det till SSC. 
 



  

Om kandidaten tackar nej till erbjudandet meddelar SSC chef och processen går tillbaka till 
steg 2.02.4.4 Sverige - Gallring. 

 
Anställning 
Så snart slutkandidaten accepterat erbjudande om vikariat startar anställningsprocessen. 
 
Sverige - Bekräftelse från kandidat tas emot - SSC 
SSC får bekräftelse på accepterat erbjudande brevledes eller per telefon. 
 
Sverige - Registrera den anställde i PeopleSoft – SSC 
Baserat på informationen i jobbrekvisitionen, kontraktet samt Feriedatabasen registrerar SSC 
den nyanställde i PeopleSoft systemet. SSC registrerar bland annat start datum, planerat 
slutdatum och anställningstyp sätts till ”A” eller ”F”. Detta initierar en rapport till 
lönekontoret. När de registrerat den nyanställde i sitt system uppdaterar de PeopleSoft med 
anställningsnumret hämtat från lönesystemet. 
 
Notera: I vissa situationer finns det en period i mitten på sommaren då det inte finns något 
jobb för den anställde, en s.k. stopperiod. Som rutin i dessa situationer skrivs två kontrakt. 
För att spegla detta på ett korrekt sätt i PeopleSoft måste man lägga in en ”termination” rad i 
systemet och en ”re-hire” vid datumet då det andra kontraktet börjar gälla. När man lägger in 
termineringsraden finns en checkbox som även ska markeras när det gäller en stopperiod. 
Denna gör att termineringen inte kommer med på lönerapporten. Detta är viktigt då 
lönekontoret inte hanterar detta som ett regelrätt upphörande av anställning utan avslutar den 
anställde i lönesystemet först efter upphörande av den totala anställningstiden. 
 
Sverige - Monitorera anställningsdata i PeopleSoft – SSC 
SSC monitorerar nyanställningen i PeopleSoft till dess att anställningsnumret från 
lönekontoret (alteranate Employee ID) blivit inlagd. Anställningsnumret skall läggas in av 
lönekontoret i PeopleSoft så snart personen blivit anställd i lönesystemet. När detta skett 
fortsätter SSC med steg 2.02.5.4 Skriv ut och Sänd kontrakt. 
 
Skriv ut och sänd kontrakt samt följebrev - SSC 
SSC sammanställer ett kontrakt baserat på organisationens mall samt informationen i 
jobbrekvisitionen. Kontraktet samt följebrev skickas till chefen via email i PDF format. 
 
Mall: Kontraktsmall.doc 
 
Sverige – Kontakta lönekontoret – SSC 
SSC kontaktar lönekontoret via telefon för att begära det saknade anställningsnumret i de fall 
lönekontoret inte lagt in det i PeopleSoft. 
 
Undertecknar kontrakt – Chef/Kandidat 
Chef och slutlig kandidat träffas för ett introducerande möte och undertecknar kontraktet.  
  
Dokument: Kontrakt.PDF 

 
Godkänner förändring - HRA 
Om chefen vill göra kontraktuella förändringar i form av exempelvis löneförändringar måste 
detta godkännas av HRA som i sin tur meddelar SSC om förändring. Processen återgår då till 
steg 2.02.5.4 Skriv ut och sänd kontrakt samt följebrev. 



  

 
Finland - Registrera den anställde i PeopleSoft – SSC 
Baserat på informationen i jobbrekvisitionen, kontraktet samt Feriedatabasen registrerar SSC 
den nyanställde i PeopleSoft systemet. SSC registrerar bland annat start datum, planerat 
slutdatum och anställningstyp sätts till ”A” eller ”F”. Detta initierar en rapport till 
lönekontoret. När lönekontoret har registrerat den nyanställde i sitt system uppdaterar de 
PeopleSoft med anställningsnumret hämtat från lönesystemet. 
 
Finland - Send information regarding new hires to local sites - SSC 
SSC sends information about the new hires to those responsible for providing phone, security 
card, IT, HR administration. 
 
Note: In Turku and Tampere the Line Manager will handle this process step. 
 
Skicka “Nej tack” brev till övriga kandidater - SSC 
SSC skickar ut brev till övriga sökanden med informationen att tjänsten blivit tillsatt med en 
annan sökande. 
 
Mall: Nej tack brev.doc 
 
Notera: Enligt Sandviks interna bestämmelser ska detta brev skickas ut senast 1 ½ månad 
efter senaste ansökningsdatumet. 
 
Integration 
Under integrationsfasen blir den anställde introducerad till den lokala arbetsplatsen. Chefen är 
huvudansvarig för att se till att den anställde får en bra introduktion samt ser till att praktiska 
detaljer såsom kläder och nycklar lämnas ut. För många av de tjänster Sandvik söker till 
under sommarperioden krävs truck- eller traverscertifikat. I denna process beskrivs 
administrationen kring planering och genomförande av utbildning. 
 
Notera: Respektive affärsområde ansvarar själv för den WINK beställning som måste göras 
till Företagshälsovården. Antalet platser framgår av jobbrekvisitionen.  
  
Sverige - Sänder tidsschema – Learning Center 
Baserat på den rapport som SSC sänt I processteg 2.02.2.8 Skicka rapport till Learning 

Center och Företagshälsovården har Learning Center planerat upp utbildningstillfällen i ett 
schema. Detta skickas till SSC för inbokning av deltagare. 
 
Sverige - Sänder tidsschema – Företagshälsovården (FHV) 
Baserat på den rapport som SSC sänt I processteg 2.02.2.8 Skicka rapport till Learning 

Center och Företagshälsovården har Företagshälsovården planerat upp 
undersökningstillfällen i ett schema. Detta skickas till SSC för inbokning av personer. 
 
Sverige - Bokar tid med anställd för undersökning samt utbildning – SSC 
SSC kontaktar den nyanställde via telefon, bokar in tid för respektive aktivitet och sänder 
därefter ett bekräftelse-email till kandidat och chef med tid och datum för resp. aktivitet. 
Hälsoundersökningen måste föregå utbildningen. Tid skall bokas med FHV under den första 
anställningsveckan och därefter med Learning Center i anslutning till detta, dock med minst 
fem dagars (arbetsdagar) mellanrum.  
 



  

Sverige - Bekräftar tid för undersökning samt utbildning - Anställd 
Den anställde har accepterat tid för undersökning samt utbildning och får information om när, 
var, hur från SSC.  
 
Sverige - Uppdatera tidsschema och sänd till FHV och Learning Center – SSC 
SSC uppdaterar tidsschemat allteftersom bokningar görs. Det uppdaterade schemat skickas 
varje vecka till FHV och Learning Center via email. 
 
Sverige - Skickar Hälsorekvisition till FHV – Chef 
Chefen tar emot en bekräftelse om tid för hälsokontroll samt utbildning av den anställde från 
SSC. Chefen fyller därefter i och skickar en hälsorekvisition till företagshälsovården. Blankett 
finns att hitta på Sandviks intranät där blankett väljs beroende på om utbildningen gäller truck 
eller kran. 
 
Dokument: Hälsorekvisition.doc 
 
Sverige - Genomför test – FHV/Anställd 
Den anställde besöker Företagshälsovården för att genomgå undersökning. Baserat på resultat 
från undersökningen skriver FHV ut ett intyg. Detta skickas till Learning Center. 
 
Sverige - Verifiera testresultat – Learning Center 
När den anställde kommer till inbokat utbildningstillfälle verifierar Learning Center att den 
anställde fått ett resultat som är i enlighet med kraven för att få genomgå utbildning. 
 
Dokument: Testresultat.doc 
 
Sverige - Genomför utbildning – Learning Center/Anställd 
Den anställde genomför utbildningen som tillhandahålls av Learning Center. Lediga poster 
kommer fyllas upp av ordinarie utbildningskö. 
 
Sverige - Sänd Certifikat till chef – Learning Center 
När den anställde blivit godkänd på utbildningen skriver Learning Center ut ett certifikat som 
intygar genomförd utbildning enligt Sandviks krav. Certifikatet skickas till den anställdes 
chef för bekräftelse. Samtidigt med detta kompleterar och skickar Learning Center även med 
den ifyllda hälsorekvisitionen som de fått från FHV. 
 
 
 
Vid negativt testresultat eller utebliven undersökning 
 
Sverige - Meddela SSC och chef – FHV 
Om undersökningsresultatet ej är tillfredställande i enlighet med de föreskrifter som gäller för 
att få genomgå utbildning eller om person uteblir meddelas detta till SSC samt till chefen. 
Den anställde meddelas på plats vid negativt resultat eller via email. 
 
Notera: Om undersökningen inte är avslutad eller inte har genomförts överhuvudtaget, får den 
anställde inte gå utbildningen. 
 
Sverige - Meddela Learning Center – SSC 



  

SSC meddelar Learning Center om det negativa testresultatet via email. Om möjligt så bokar 
SSC in en ny deltagare till det nu lediga utbildningstillfället. 
 
Anställningens upphörande 
Denna process följer den globala Exit processen där SSC skickar en påminnelse tillsammans 
med en exitenkät en månad före slutdatum. I denna process beskrivs de tillägg som är kopplat 
till sommarrekryteringsprocessen. 
 
Sverige - Sänder ut anställningsintyg till den anställde – SSC 
I samband med anställningens upphörande drar SSC ut anställningsintyg till de personer som 
varit anställda på Sandvik under sommaren. Dessa skickas till respektive anställd via post. 
 
Mall: Anställningsintyg.doc 
 
Sverige - Sänd ut utvärderingsformulär – SSC 
I slutet på sommarjobbsperioden skickar SSC ut ett utvärderingsformulär till cheferna för 
bedömning av de semestervikarier/sommarjobbare som varit anställda under sommaren. Detta 
görs via email.  
 
I emailet lämnas även en påminnelse om att anställningsperioden kommer att upphöra om en 
månad. Eventuell förlängning av anställningstiden ska därför ändras så snart som möjligt. 
Notera att påminnelse inte gäller anställningsformen feriearbetare.  
 
Mall: Exitenkät.doc 
 
Sverige - Fyller i och returnerar utvärderingsformulär – Chef 
Chefen tar emot utvärderingsformuläret och fyller i namn på de 
semestervikarier/sommarjobbare som har varit anställd under sommaren. I 
utvärderingsformuläret indikerar chefen om den anställde är intressant för kommande 
semesterperiod eller ej. Väl ifylld sänder chefen utvärderingsformuläret till sin HRA. 
 
Sverige - Sänder summerad utvärdering till SSC – HRA 
HRAn sammanställer samtliga utvärderingsformulär och sänder informationen till SSC. Detta 
kommer att användas som bas för vilka personer som kommer att erhålla en intresseförfrågan 
om sommarjobb inför nästa semesterperiod. 
Interfaces to other processes 
 
Templates 
 
 
Policies and regulations 
Process step Policy, regulation Description 
2.02.4.4.1 Sommarjobb Policy 

fr.o.m 070101.doc 
Policy som styr vilka kategorier av 
sommarjobbare Sandvik ska prioritera. 

   
   

 
Resource summary 
Process step Resource Description 
   



  

 
Technology requirements 
PeopleSoft summary 
Process step PS Function Description 

   
 
Workflow triggers 
Below a cumulative list of the workflow triggers are presented 
Process step Type Content  Sender Receiver 
2.02.5.7  Workflow trigger: When an 

employee has been set-up on 
PS a workflow PS email is 
sent to the LM. 
 

SSC LM 

     
 
Other technology 
Process step Function Description 

   
 
Reports and queries 
List reports used in this process. 
Report, query Description Selection Criteria / 

Order by 
   
   
 
Questions and issues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 3 
 
Syftet  
Är att få en uppfattning av hur kommunikationen och samordningen fungerar mellan aktörer 
som är inblandade i sommarrekryteringsprocessen. Vi vill undersöka om det brister 
någonstans i kommunikationsledet, och om det brister vill vi veta var och om det kan 
åtgärdas. För att avgränsa oss kommer vi enbart undersöka sommarrekrytering, för att denna 
kräver mycket och tidig planering och är under en avgränsad period. Vi har strukturerat upp 
våra intervjufrågor kring tre teman som är arbetsfördelning, samverkan och kommunikation. 
 
Berätta om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inspelas för att underlätta vår 
analys. Tid cirka en timme, du har hela tiden möjlighet att avbryta intervjun.  
 
Intervjufrågor HRA=kontaktman och första linjenschef 
 
Inledande fråga: 
Namn, Utbildning, Bakgrund, Befattning.  
 
1. Arbetsfördelning: 
Vad är din roll i sommarrekryteringsprocessen, kan du rita in i en tidsplan var du agerar i 
processen? Har den förändrats från tidigare år?  
 
Tar ni in fler sommarvikarier nu än tidigare år, kan du beskriva den processen? Hur har den 
påverkat dig och hur agerar du i processen? Vad har förändrats från tidigare år? 
 
2. Samverkan: 
Kan du beskriva en situation i denna process som du anser dig fungera bra? Vad var din roll i 
den situationen? Var det du som tog det initiativet? Vad, när hur? 
 
Kan du beskriva en situation i denna process som fungerar mindre bra? Vad kan du göra åt 
detta? 
Vad, när hur?  
 
Vilka förväntnignar har du på andra aktörer i processen? Hur skulle du vilja att de agerade? 
 
3. Kommunikation: 
Vem är din primära kontaktperson? Beskriv hur kommunikationen mellan dig och din 
flödeschef /HRA går till under sommarrekryteringsprocessen?  

Upplever du att du får tillräckligt med information?  
Vilken typ av information får du, av vem och vad gör du med 
den? 
Hur får du information om rekryteringsprocessen? 
Hur fungerar samarbetet kring rekryteringsprocessen mellan dig 
och din flödeschef?  
 

4. Avslutande frågor: 
Hur använder du dig av personalpolicys? 
 
Har du några förslag till förbättringar i processen inför kommande år? Kommer du att 
genomföra dessa? Tänker du framföra dessa till någon och i sådana fall vem? 



  

Syftet  
Är att få en uppfattning av hur kommunikationen och samordningen fungerar mellan aktörer 
som är inblandade i sommarrekryteringsprocessen. Vi vill undersöka om det brister 
någonstans i kommunikationsledet, och om det brister vill vi veta var och om det kan 
åtgärdas. För att avgränsa oss kommer vi enbart undersöka sommarrekrytering, för att denna 
kräver mycket och tidig planering och är under en avgränsad period. Vi har strukturerat upp 
våra intervjufrågor kring tre teman som är arbetsfördelning, samverkan och kommunikation. 
 
Berätta om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inspelas för att underlätta vår 
analys. Tid cirka en timme, du har hela tiden möjlighet att avbryta intervjun.  
 
Intervjufrågor Processägaren och projektledare 
 
Inledande fråga: 
 
Namn, Utbildning, Bakgrund, Befattning.  
 
1. Arbetsfördelning: 
Vad är din roll i sommarrekryteringsprocessen, kan du rita in i en tidsplan när du agerar i 
processen? Har den förändrats från tidigare år?  
 
Tar ni in fler sommarvikarier nu än tidigare år, kan du beskriva den processen? Hur har den 
påverkat dig och hur agerar du i processen? Vad har förändrats från tidigare år? 
 
2. Samverkan: 
Kan du beskriva en situation i denna process som du anser dig fungera bra? Vad var din roll i 
den situationen? Var det du som tog det initiativet? Vad, när hur? 
 
Kan du beskriva en situation i denna process som fungerar mindre bra? Vad kan du göra åt 
detta? 
Vad, när hur?  
 
Vilka förväntnignar har du på andra aktörer i processen? Hur skulle du vilja att de agerade? 
 
3. Kommunikation: 
Vem är din primära kontaktperson? Beskriv hur kommunikationen mellan dig och denne går 
till under sommarrekryteringsprocessen?  

Upplever du att du får tillräckligt med information/feedback?  
Vilken typ av information får du, av vem och vad gör du med 
den?  
Hur får du information om hur det går under 
rekryteringsprocessen? 
Hur fungerar samarbetet kring rekryteringsprocessen mellan dig 
och din primära kontakperson?  

 
4. Avslutande frågor: 
Hur skapas personalpolicys, och i vilket syfte? Samt hur vet du att de används? Vart hittar 
man enklast dessa? 
 



  

Har du några förslag till förbättringar i processen inför kommande år? Kommer du att 
genomföra dessa? Tänker du framföra dessa till någon och i sådana fall vem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 4  
 
Förkortningar och arbetsbeskrivningar 
 

• Accenture: Extern Rekryteringsfirma som håller i alla Sandviks rekryteringar. 
 

• Aditro: Externt Lönekontor som sköter löneutbetalningar etc.  
 

• Första linjens chef: Direktkontakt med semestervikarier och håller i det operativa 
arbetet 

 
• HRA:  Human Resource Advisor, ska agera stöd och hjälp till första linjens chefen. 

Som även är kontaktmän i vårt fall. 
 
• Informant: Intervjuperson 

 

• Kontaktman: Ingår i projektgruppen för sommarrekryteringen och ska vidarebefodra 
information till sina första linjens chefer 

 
• Processägare: Har utformat och ansvarar för beskrivningar om hur processen ska gå 

till 
 
• Projektledare: Samordnare för hela processen och har kontakt främst med 

processägare och kontaktmän 
 

• PU: Produktområde 
 

• SMT: Sandvik Materials Technology. Den avdelning vi valt att rikta vår 
undersökning mot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


