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I 

Abstrakt. 

Maktstrukturer under förändring - En arbetsplatsstudie om förändringar i makt-

/beroendeförhållandena inom ett industriföretag. 

Changing Power Structures – A workplace study about changes in the power-dependence 

relations within an industrial concern. 

Författare: Thomas Sabel. 

Linnéuniversitetet. 

Programmet för Personal och arbetsliv. 

Kandidatuppsats i sociologi. 

I Sverige så har användningen av inhyrd arbetskraft under de senaste åren starkt ökat 

(Handelns utredningsinstitut, 2010b). Användningen av inhyrd arbetskraft kan antas vara en 

vilja från företaget att anpassa sig efter teorin om den flexibla organisationen (Olofsdotter, 

2008:7). En funktionellt flexibel kärna av arbetskraft skall kompletteras med en periferi av 

numeriskt flexibel arbetskraft (Atkinson & Gregory, 1986:13). Det saknas dock studier på hur 

företagets inre maktförhållanden påverkas av en sådan organisering. 

Syftet med denna studie är att beskriva och kartlägga hur en organisations maktstrukturer 

påverkas av uppdelningen av organisationens arbetskraft enligt kategorierna funktionellt- och 

numerisktflexibel arbetskraft. För att uppnå detta syfte så har en kvalitativ studie, bestående 

av observationer och intervjuer, genomförts på ett företag inom den marina 

tillverkningsindustrin.  

Studiens resultat visar på att företagets informella maktstrukturer ändras till följd av 

användningen av inhyrd arbetskraft. Produktionen i det studerade företaget är organiserat så 

att verkstadsarbetare ifrån de båda arbetskraftskategorierna, funktionellt och numeriskt 

flexibla, utvecklar ett ömsesidigt beroende. Det ömsesidiga beroendet gör att den statusökning 

som den ordinarie personalen skulle få, som en följd av att utgöra den funktionellt flexibla 

delen av företaget, uteblir. Den uteblivna statusförhöjningen för de anställda leder i sin tur till 

ett känslomässigt avståndstagande till företaget. Studien har därmed visat på att uppdelningen 

av arbetskraften i två kategorier får inverkan på organisationens sociala strukturer. En 

inverkan som tidigare lämnats outforskad. 

  



 
 

II 

Sammanfattning. 

Inom organisationsforskningen har en modell för hur framtidens produktion skall organiseras 

lyfts fram, den flexibla organisationen. Tanken bakom den flexibla organisationen är att 

företag skall ha en kärna av funktionellt flexibel anställda som kompletteras med en periferi 

av numeriskt flexibel arbetskraft. Trots att denna modell för produktionssystem har kritiserats 

ifrån olika håll inom forskningen så har fler och fler företag kommit att anpassa sin 

tillverkning till den flexibla produktionen. Det främsta sättet för svenska företag att skaffa sig 

en numeriskt flexibel arbetskraft har kommit att bli inhyrning av arbetskraft från andra 

företag. Det handlar oftast om speciella bemanningsföretag, men även entreprenörsfirmor som 

hyrs in för att uppnå den numeriska flexibiliteten. Trots detta finns det idag få studier som 

försökt kartlägga hur den ordinarie arbetskraften påverkas av förekomsten av inhyrda 

kollegor. I den moderna produktionen är trots allt de flesta arbetsuppgifter beroende av 

samarbete mellan anställda, ofta ifrån olika delar av organisationen. 

Traditionellt har man inom forskningen studerat maktförhållanden inom organisationer för att 

utforska hur organiseringen av arbetet påverkar de sociala förhållanden inom företaget. Syftet 

i denna studie är dock att beskriva och kartlägga hur en organisations maktstrukturer påverkas 

av uppdelningen av organisationens arbetskraft enligt kategorierna funktionellt- och 

numerisktflexibel arbetskraft. Gunilla Olofsdotter (2005) har visat hur inhyrd personal tvingas 

använda sig av ”social surfing” för att hantera sin temporära koppling till arbetsplatsen. Om 

de inhyrda medarbetarna i en organisation upplever att de står utanför den sociala 

gemenskapen borde det rimligtvis få effekter även på den ordinarie personalen.  

För att kunna uppnå syftet så har en kvalitativ studie utförts på ett marint tillverkningsföretag. 

Företaget valdes för att dess produktion karaktäriseras av en hög grad av kundanpassning och 

för att det använder sig av inhyrda arbetskraft. För insamling av data har två olika 

insamlingsmetoder använts. Den första är fem observationstillfällen i två olika verkstäder på 

företaget. Den andra metoden utgjordes av intervjuer med fem av verkstadsarbetarna i de båda 

verkstäderna. Dessa gjordes för att skapa en bättre förståelse för hur verkstadsarbetarna ser på 

sin roll inom företagets produktion. På så vis har företagets informella makt-

/beroendeförhållanden kartlagts. 

I studien har det framkommit att verkstadsarbetarna på de studerade verkstäderna samarbetar, 

både med varandra och med den inhyrda arbetskraften, för att lösa sina arbetsuppgifter. Detta 

samarbete ligger till grund för att det inom verkstäderna skall skapas ett ömsesidigt beroende 



 
 

III 

mellan verkstadsarbetarna. Studien visar på att ömsesidiga beroendet gör att den 

statusförhöjning, gentemot företaget, som det ska innebära att tillhöra den funktionellt flexibla 

delen av arbetskraften motverkas. I stället förefaller det som att de studerade 

verkstadsarbetarna tvivlar på att företaget ser deras kompetens som vikigare än den 

kompetens som hyrs in via entreprenörer och bemanningsföretag. Detta gör att maktbalansen 

inom företaget förändras. För att bibehålla maktbalansen inom företaget har den ordinarie 

personalen på de studerade verkstäderna som en följd förändringarna i makt-

/beroendeförhållandena börjat ta ett känslomässigt avstånd gentemot organisationen. I studien 

visar detta känslomässiga avstånd sig i from av att verkstadsarbetarna uttrycker ett minskat 

förtroende gentemot företagets ledning.  

Resultatet i studien visar att uppdelningen av företagets arbetskraft enligt kategorierna 

funktionellt och numeriskt flexibel får inverkan på makt-/beroendeförhållanden inom 

företaget. Denna inverkan har inte uppmärksammats i tidigare forskning och är något som jag 

anser företag bör ta i beaktan när de funderar över i vilken utsträckning de ska använda sig av 

numeriskt flexibel arbetskraft. 
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Förord. 

Arbetet med denna uppsats har varit både en lärorik, rolig och ibland arbetssam process. Vid 

början av uppsatsen kunde jag inte ana hur mycket arbete det skulle innebära att genomför 

min tänkta studie. Vad som främst slår mig nu när jag skriver dessa sista rader är dock hur 

intressant det har varit att få dela vardagen i de verkstäder som varit föremål för studien. 

Därför vill jag främst tacka de verkstadsarbetare som under min vecka på det undersökta 

företaget öppnade upp sin verklighet för mig. Extra tack går dessutom ut till de fem 

verkstadsarbetare som ställde upp på intervjuer. Jag vill inte nämna er vid namn men ni vet 

vilka ni är. Jag tänker också passa på och tacka de ansvariga på företaget som under 

fältarbetet gjorde allt för att underlätta för mig.  

Under processen med skrivandet har det även funnits ett par personer som varit till stor hjälp i 

att sortera och utveckla mina tankar. Tack till Agneta för ditt outtröttliga stöd igenom 

skrivandet, ett stöd som går långt över vad jag hade förväntat mig. Ett tack till Gösta är också 

på sin plats. För att du hjälpte mig hålla fötterna på jorden och undvika att bli för akademisk, 

även om jag inte är säker på att jag lyckats helt. 

Sist vill jag bara tacka min familj och mina vänner för deras stöd och förståelse för att jag 

under de senaste månaderna ibland varit onåbar och irriterad. Utan stöd ifrån nära och kära 

hade denna uppsats aldrig blivit klar. 

Thomas  
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1. Inledning. 

Idag har det blivit vanligt att företag använder sig av temporär arbetskraft, i form av inhyrd 

personal, vikarier eller visstidsanställda. Målet med användningen av temporär arbetskraft kan 

antas vara en ny produktionsmodell. En produktionsmodell som delar in företagets anställda i 

en funktionellt flexibel arbetsstyrka, som snabbt kan anpassa sig till förändrade krav på 

marknaden utan en stor ekonomisk omställning, och en numeriskt flexibel arbetsstyrka, som 

ska användas för att hantera skiftningar i företagets arbetsbelastning (Atkinson & Gregory, 

1986:13). Industrier som tidigare har en stark hierarkisk och centraliserad arbetsmodell har 

försökt efterlikna små industriområden. Organisationsformen skall ge en starkare autonomi 

för sina olika avdelningar och anställda så att dessa kan fokusera på en del utav företagets 

utmaningar (Hollingsworth & Boyer, 1997:222f). Skälen för denna förändring är många men 

den främsta kan antas vara en önskan att om att kunna hantera de arbetstoppar och dalar som 

kan uppstå inom dagens snabbt växlande globala marknadsekonomi.  

I november 2010 rapporterade tidningen Affärsvärlden att den svenska bemanningsmarknaden 

tillhör en av världens starkaste växande marknader (www.affarsvarlden.se, 2011-01-04). 

Enligt Bemanningsföretagens Bemanningsindikator (Handelns utredningsinstitut, 2010b) så 

har de svenska bemanningsföretagen visat upp en stark tillväxt (+39% under tredje kvartalet 

2010) i den ekonomiska krisens fotspår. Detta ger en bild av att företag idag vill använda sig 

utav mer och mer tillfällig arbetskraft för att skapa en flexibilitet i storleken på företagets 

arbetsstyrka.  

Den flexibla produktionen har kommit att bli modellen för framtidens varuproduktion, 

åtminstone i en stor del av den rådande arbetslivsforskningen (Karlsson & Eriksson, 

2000:11f). Den flexibla produktionen ses ofta som ett steg framåt både för företag och för 

dess anställda trots att det fortfarande saknas kunskap om hur den påverkar de anställda i 

organisationen (Kalleberg, 2001:480). Ett traditionellt sätt att studera arbetsfördelningens 

effekter i samhället har varit att studera hur maktfördelningen inom varuproduktionen ser ut. 

En organisation innehåller sällan en ensam maktbas utan ofta finns det inom organisationen 

finns ett antal olika grupper med inbördes maktförhållanden (Jacobsen & Thorsvik, 

2008:179). Även i till synes jämbördiga förhållanden kan det antas finnas en maktbalans som 

kan komma att bli synlig först när den starkare parten ställer hårdare krav på den svagare 

(Emerson, 1962:33). Arne Kalleberg (2001:496) har påpekat att en maktobalans mellan 

ordinarie och inhyrda dessutom kan skapa konflikter i organisationen samt påverka de 
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anställdas möjlighet att organisera sig fackligt. Dessa konflikter kan i sin tur påverka 

företagets produktivitet, och även de strukturella maktförhållandena i samhället (Ibid.). Därför 

behöver forskare mer kunskap innan den flexibla organisationen kan utses till den gyllene 

vägen framåt, både för företag och för dess anställda. Denna studie skall försöka öka den 

existerande kunskapen om den flexibla organisationen igenom att den behandlar hur de 

sociala relationerna inom organisationen påverkas av användningen av inhyrd arbetskraft. 

Studiens ursprungliga syfte var att studera ifall de temporära medarbetarnas känsla av att vara 

främlingar (Olofsdotter, 2008:53–58) påverkade den ordinarie arbetskraftens möjlighet att 

utföra sina arbetsuppgifter. Utgångspunken var att ett ojämlikt förhållande mellan den 

funktionellt och den numeriskt flexibla arbetskraften skulle kunna försvåra 

verkstadsarbetarnas arbete. Jag fann dock inte ett förhållande av det slaget på det studerade 

företaget. Vad jag fann var istället ett missnöje riktat mot företagets ledning och ett bristande 

förtroende för organisationens chefer. Detta missnöje och bristande förtroende var det som 

fick mig att istället studera hur förekomsten av inhyrd arbetskraft påverkat de ordinarie 

anställdas känsla av status inom företaget. Emerson (1962:40) menar att individens status 

inom en grupp är direkt kopplad till dennes beroende av de övriga medlemmarna i gruppen. 

Vidare menar Emerson (Ibid:41) att det är viktigt att studera hur dessa makt-/beroendenätverk 

förändras och hanteras för att kunna förstå hur denna känsla av status kan komma att 

förändras. Detta fick mig att förändra mitt ursprungliga syfte till det som står att finna i kapitel 

2. 

Uppsatsen är disponerad på följande vis. Efter kapitel 1 som består av denna inledning följer 

kapitel 2 som beskriver studiens syfte och de frågor som ska besvaras utifrån studiens syfte. 

Kapitel 3 beskriver de teoretiska utgångspunkter som använts för studien samt vid analysen av 

det insamlade materialet. I Kapitel 4 beskriver jag hur studien genomförts samt vilka 

metodologiska vägval som gjorts under arbetets gång. I kapitel 5 studiens resultat samt hur 

resultatet kan tolkas med utifrån teorin om makt-/beroendeförhållanden. Slutligen i kapitel 6 

så diskuteras studiens resultat i ett vidare perspektiv samt vidare forskningsansatser.  
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2. Syfte. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en organisations informella 

maktstrukturer kan påverkas av uppdelningen av organisationens arbetskraft enligt 

kategorierna funktionellt- och numerisktflexibel arbetskraft. De frågor jag söker svar på är:  

 Vilka krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper finns det inom företagets 

produktion?  

 Vilken förståelse har de ordinarie medarbetarna för hur deras arbete påverkar och 

påverkas av företagets samlade produktionsprocess? 

 Vilket ansvar anser de ordinarie anställda att de har gentemot företagets 

produktionsprocess och gentemot varandra? 

 Hur påverkar indelningen av arbetskraften den funktionellt flexibla personalens 

relation till företaget? 

3. Teoretisk utgångspunkt. 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för studien. I avsnitt 3.1 beskrivs den 

flexibla produktionen och vilka problem som forskningen hittat med densamma. I avsnitt 3.2 

beskrivs makt-/beroendeförhållanden och hur den svagare parten i denna typ av förhållanden 

söker balansera ojämlikheter i desamma. 

3.1 Problem med den flexibla produktionen? 

Forskningen runt den flexibla produktionen kan delas utifrån tre olika skolor. Fokus har 

hittills legat antingen på numerisk respektive funktionell flexibilitet eller på en kombination 

av de två (Kalleberg, 2001:482ff). Den mest använda modellen för att beskriva hur företag 

kan kombinera numerisk och funktionell flexibilitet är Atkinsons teori om det flexibla 

företaget (Kalleberg, Ibid:484, Olofsdotter, 2005:5, Karlsson & Eriksson, 2000:24f). I denna 

modell föreslår Atkinson att företag bör ha en kärna av funktionellt flexibla medarbetare. 

Dessa kompletteras med en yttre ring av medarbetare som företaget använder för att uppnå en 

numerisk flexibilitet. Tanken är att kärntrupperna ska ha bättre anställningsvillkor och säkrare 

anställning än anställda i den yttre kretsen (Eriksson & Karlsson, 2000:25f). Inhyrd 

arbetskraft har därför kommit att bli en väg för företagen att uppnå den numeriska 

flexibiliteten (Olofsdotter, 2005:7). Att hyra in medarbetare ifrån andra organisationer är dock 

inte helt problemfritt. 
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I sin avhandling Flexibilitetens främlingar (2008:53–58) beskriver Olofsdotter hur uthyrda 

medarbetare inom bemanningsbranschen ständigt måste hantera den ordinarie personalens 

grupptänkande som riskerar att stänga dem ute från den sociala gemenskapen. Vidare 

beskriver hon hur gränser dras upp emellan den ordinarie personalen och de inhyrda. 

Förhållandet mellan etablerade och outsiders kan i sin tur ge upphov till ett ojämlikt 

förhållande som kan skapa obehag hos både de redan etablerade och de ”nyanlända” (Elias & 

Scotson 2004:144). Tilly (2000:80ff) menar att kategoriella skillnader mellan människor kan 

komma att skapa problem när människorna skall samarbeta. I ojämlika förhållanden är 

parterna benägna att begränsa sitt samarbete över kategoriernas gränser vilket kan komma att 

skapa oväntade problem. 

När företag använder sig av inhyrda medarbetare fragmenteras organisationen alltså upp. Det 

är rimligt att anta att detta får konsekvenser för de sociala relationerna inom densamma. Trots 

att Atkinsons teori fått utstå en del kritik, främst runt huruvida företag strategiskt använder sig 

utav den eller om det främst handlar om en retorisk bild (Karlsson & Eriksson, 2000:26). 

Trots detta ökar användningen av inhyrd arbetskraft (AB Handelns utredningsinstitut, 2010b). 

Det saknas idag undersökningar som fokuserar på hur den ordinarie personalens relation till 

företaget påverkas när företaget använder sig utav inhyrd arbetskraft (Olofsdotter, 2008:57). 

Kalleberg (2001:498) menar att denna typ av undersökningar är speciellt intressanta på hårt 

reglerade arbetsmarknader, som t.ex. den svenska. I denna studie har jag valt att studera hur 

makt-/beroendeförhållandena inom de studerade verkstäderna ser ut samt hur dessa kan tänkas 

ha påverkats av företagets användande av entreprenörer och inhyrd arbetskraft. 

3.2 Maktbalans. 

Alla parter i sociala relationer är i varierande grad beroende av varandra. I ett företag är t.ex. 

de anställda beroende av företaget för att få lön, status (i form av formella befattningar) och 

till viss del social tillhörighet. Företaget i sin tur är beroende av de anställda för att kunna 

producera de varor som företaget avser sälja på marknaden. Det är först då den ena parten vill 

att den svagare parten skall utföra något som går i direkt emot den svagare partens vilja som 

maktförhållandet blir manifesterat (Emerson, 1962:33). 

Att båda parterna är beroende av varandra på detta vis gör att det i den sociala relationen 

uppstår ett makt-/beroendeförhållande. Emerson (Ibid:34) menar att detta makt-

/beroendeförhållande ständigt kommer att sträva efter att hamna i balans men att det trots 

detta sällan råder fullständig likhet i beroendet mellan relationens parter. Således kommer en 
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del anställda att vara mer beroende av företaget än vad företaget är beroende av dem och 

viceversa. Detta beroendeförhållande kan beskrivas enligt (nedanstående anpassning av) 

Emersons formell (Ibid.). 

 Företagets makt = Anställdas beroende 

            V  V 

 Anställdas makt = Företagets beroende 

Så länge som de anställda är mer beroende av företaget än vad företaget är av dem kommer 

alltså företagets makt att vara större än de anställdas. Detta förhållande är dock inte statiskt. 

Den underordnade parten kommer försöka öka sin makt igenom att öka den starkare partens 

beroende av denne eller igenom att minska sitt eget beroende genom att finna alternativa 

vägar för att få tillgång till den resurs som beroendet grundar sig i.  

Emerson (Ibid:35–41) har identifierat fyra olika metoder som kan användas av den svagare 

parten för att öka sin makt i makt-/beroendeförhållanden. De två första metoderna bygger på 

en minskad känslomässig investering i relationen ifrån den svagare parten. Den första 

metoden innebär att den svagare parten minskar sin känslomässiga koppling till den starkare 

parten igenom att ta avstånd ifrån relationen. En metod som jag valt kalla känslomässigt 

avståndstagande. I den andra metoden så genereras minskningen av beroendet istället genom 

att den svagare parten knyter fler sociala kontakter, och på så sätt utökar det maktnätverk som 

han eller hon ingår i. Av dessa två så är det främst det känslomässiga avståndstagandet som 

kan existera i ett företag. Metod nummer två blir svår att använda för de anställda inom 

företaget då den skulle förutsätta att de skaffar sig ett extra heltidsjobb för att vara fullständigt 

effektiv.  

De två återstående metoderna för att balansera makt-/beroendeförhållandet går istället ut på 

att öka den svagare partens makt igenom att göra den starke mer beroende av den första 

parten (Emerson, Ibid:35-41). Metod nummer tre bygger på att de svagare parterna i ett 

maktnätverk samarbetar för att begränsa den starkare partens makt. En metod som kan liknas 

vid den fackliga organiseringen på en arbetsplats. Metod fyra, som är den sista metoden, ska 

öka statusen för de individer som är minst beroende av organisationen för att på så vis öka 

deras känslomässiga koppling till densamma. En metod som kan liknas vid att ett företag ger 

medarbetare som är viktiga för deras produktion formella positioner och/eller ökat ansvar 

inom företaget. 
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I alla sociala relationer finns det alltså en mängd olika krafter som påverkar parternas makt-

/beroendeförhållanden. Tillkommer det parter i relationen, som vid inhyrning av arbetskraft, 

så kommer dessa krafter förändras. Vissa krafter blir starkare och andra svagare. I grunden är 

målet för alla parter att, i sökandet efter maktbalans, behålla eller utöka den egna makten 

gentemot de andra parterna i relationen. Därför kommer varje förändring av maktrelationen 

mötas av en reaktion ifrån den part som förlorar makt. Det kan i ett första läge vara svårt att 

förstå hur förändringen av organisationsstrukturer påverkar dessa maktförhållanden. Jag anser 

därför att en studie av dessa makt-/beroendeförhållanden och deras förändring kan vara ett sätt 

att förstå hur kombinationen av funktionell och numerisk flexibilitet påverkar de anställda i ett 

företag.  
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4. Arbetsplatsstudien. 

Detta kapitel beskriver hur jag har gått tillväga för att genomföra min arbetsplatsstudie. 

Genom att beskriva mitt tillvägagångssätt vid val av metod både inför och under studiens 

genomförande avser jag att underlätta för läsaren att bedöma studiens giltighet (jfr Franssén, 

1996:23). I del 4.1 diskuteras bakgrunden till mina metodologiska val. I del 4.2 följer en 

beskrivning av hur jag gått tillväga vid urval av företag, verkstäder och intervjupersoner. 

Avsnitt 4.3 behandlar hur jag har gått tillväga för att få access till relevanta data samt vilka 

svårigheter jag upplevt med att skapa ett förtroende för min forskarroll. Efter detta följer två 

avsnitt som beskriver hur jag konkret gick tillväga vid insamling av det empiriska materialet, 

både under observationstillfällena (avsnitt 4.4) och under intervjuerna (avsnitt 4.5). Sist i 

kapitlet i avsnitt 4.6 ger jag läsaren en insikt i mina analytiska funderingar kring det empiriska 

materialet.  

4.1 Metodval. 

Då studiens syfte är att beskriva verkstadsarbetarnas vardag samt hur den kan påverkas av 

inhyrd arbetskraft bestämde jag mig tidigt för att en kvalitativ studie var att föredra jämfört 

med en kvantitativ. Huvudargumentet för valet av kvalitativ metod är att studiens syfte tillhör 

ett område som forskningen vet föga om sedan tidigare. Rosengren & Arvidsson (2002:139) 

menar att forskaren då bör välja en öppen frågemetod för att den studerade företeelsen, 

snarare än forskarens förkunskaper, skall bli drivande i forskningen.  

Anledningen till att jag inte valde att enbart göra enbart intervjuer var att intervjuer kan vara 

en tämligen oprecis metod för att kartlägga människors attityder (Elias & Scotsson 2004:13). 

Utan en förståelse för människors sociala kontext kan det vara svårt att få en djupgående 

förståelse av det material som man får under intervjuer (Franssén, 1996:56). Samtidigt kan det 

vara svårt att skapa en helhetsbild av verkstadsarbetarnas sociala verklighet under den korta 

tid som forskaren spenderar i den observerade miljön (Franssén, Ibid.). Därför valde jag att 

göra en observationsstudie som jag kompletterade med intervjuer med ett urval av de 

observerade verkstadsarbetarna. I slutändan kom studien att omfatta fem observationstillfällen 

i verkstäderna samt fem intervjuer med verkstadsarbetare ifrån de observerade verkstäderna. 

Skälet till att jag valde att lägga mina intervjuer efter avslutade observationer var att jag ville 

få tid att göra en första analys av mitt observationsmaterial. Min begränsade kunskap om 

verkstadsarbetarnas verklighet gjorde att jag ansåg att jag behövde en djupare förståelse för 

företagskulturen och företagets produktion för att kunna ställa adekvata intervjufrågor. Då jag 
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saknar formell verkstadsutbildning kände jag att det kunde vara av fördel ifall det under 

intervjuerna kom upp tekniska termer som jag inte var bekant med (jfr Franssén 1996:24). 

4.2 Urval. 

Arbetsplatsstudien var förlagd till två verkstäder på ett större företag inom försvarsindustrin
1
. 

Mitt val av företag var inte slumpmässigt utan det grundade sig på ett par kriterier. För att 

kunna uppfylla studiens syfte så måste företaget först och främst använda sig av inhyrd 

arbetskraft. Dessutom ansåg jag att det skulle vara en fördel om företaget som studerades 

bedrev en produktion som liknar den typ av flexibel produktion som forskningsretoriken idag 

ofta talar om (Karlsson & Eriksson, 2000:19f). Det studerade företagets produktion av 

högteknologiska fartyg för militärmaktens räkning karaktäriseras av små tillverkningsserier 

med stor kundanpassning. Tillverkningen och underhållet av de olika fartygen kan därför 

anses utgöra ett typexempel på den flexibla produktion som forskningen vill framhålla som 

framtidens optimala produktionslösning. Att göra ett riktat urval av denna typ är inte ovanligt 

inom samhällsvetenskapen. Igenom att leta efter företag som förhoppningsvis kan belysa 

studiens teoretiska utgångspunkt skapar forskaren ett empiriskt exempel på sin 

förklaringsmodell (Bergman 2005:86). Denna typ av riktade urval kan dock skapa problem 

ifall forskaren inte förstår hur dennes urval kan komma att påverka forskningsresultatet 

(Becker 2008:79ff). Jag valde därför att förlägga min studie på ett företag som jag sedan 

tidigare hade en del förkunskaper om. Det studerade företaget är placerat i min hemstad och 

jag hade för ett antal år sedan en ferieanställning på en av företagets avdelningar. På så sätt 

hade jag sedan tidigare en viss förståelse för vad företaget producerar för varor samt en 

vetskap om att företaget använder sig utav inhyrd arbetskraft. 

Urvalskriterierna, flexibel produktion och förekomst av inhyrd arbetskraft, kvarstod vid valet 

av den specifika verkstad där jag avsåg att utföra min studie. Då jag saknade detaljerad 

kunskap om hur företaget valt att organisera sin produktion tog jag hjälp av företagets 

produktionsledning för att avgöra vilken verkstad inom företaget som lämpade sig bäst för 

min studie. Tillsammans med produktionsledningen valdes företagets mekaniska verkstad 

som föremål för studien. Detta främst för att det var den verkstad där företaget använder sig 

av störst andel inhyrd arbetskraft.  

Detta första urval av verkstad valde sedan jag att utöka under min första observation. Då det 

tidigt stod klart att den mekaniska verkstaden hade ett nära samarbete med företagets 

                                                 
1
 För en beskrivning av företaget och verkstäderna se bilaga 1, Det besökta företaget. 
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rörverkstad så valde jag att utvidga observationen till att under en del av iakttagelsen även 

innefatta denna. Verkstädernas geografiska läge, vägg i vägg, gjorde även att jag fritt kunde 

röra mig mellan de olika verkstadsgolven och på så vis också observera samarbetet mellan 

verkstäderna. Att vara öppen för denna typ av förändringar i det empiriska arbetet kan var ett 

sätt att spetsa till forskningens frågeställningar så länge forskaren inte förlorar sitt teoretiska 

tänkande på grund av. det förändrade arbetssättet (Bergman, 2005:88f). I denna studie innebar 

det att jag fick en ökad förståelse för hur de inhyrda påverkar produktionen genom en enkel 

utökning av det studerade området.  

Urvalet av intervjupersoner gick till så att jag frågade ordinarie verkstadsarbetare i de 

studerade verkstäderna och i olika ålder ifall de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Det ideala sättet att göra denna form att fortlöpande urval är att försöka att se till att varje ny 

informant har något nytt att tillföra materialet så att varje ny intervju kan ge en ny vinkel på 

det fenomen som forskningen skall försöka förklara (Rosengren & Arvidson, 2002:123f). 

Därför sökte jag att genom att först fråga lite om den tillfrågades bakgrund hitta fem personer 

med olika bakgrunder och erfarenheter av företaget. På så sätt kunde jag se till att de 

intervjuade personerna hade en anställningstid som varierade mellan tio till trettio år och en 

ålder som varierade mellan strax över trettio till nästan sextio år. Genom att intervjua 

verkstadsarbetare av olika ålder och med olika lång erfarenhet av arbete inom företaget avsåg 

jag motverka en snedvridning i intervjuerna som kunde basera sig på dessa två faktorer (jfr 

Berner, 2005:125).   

4.3 Access. 

I fallstudier av detta slag ställs det stora krav på att man som forskare får tillträde till olika 

miljöer på företaget, att man får möjlighet att intervjua intressanta personer samt tillgång till 

eventuella skrivna dokument som kan vara av intresse (Bergman, 2005:86). Därför blev steget 

efter urval av företag att ta kontakt med ansvariga på företaget för att få den första access som 

jag behövde för att utföra min studie. 

Att få access till ett företag kan beskrivas som en process bestående av tre olika steg 

(Franssén 1996:28ff). Det första steget är den formella kontakten med ansvariga på företaget. 

För att få access till företagets produktion kontaktade jag först företagets produktionschef. 

Efter att han var informerad och hade godkänt min närvaro på företaget kontaktades även den 

lokala fackklubben, för att informera deras representanter om studiens upplägg. Då det företag 

som jag avsåg att studera agerar inom försvarsindustrin tillkom en säkerhetskontroll av mig 
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för att företaget skulle kunna säkerställa att jag inte hade alternativa motiv för min studie. 

Denna kontroll gjordes av företagets personalavdelning på samma vis som de gör vid en 

nyanställning.   

Det andra steget blev att presentera min studie för verkstadsarbetarna i de verkstäder som 

skulle ingå i studien. Jag fick först möjligheten att vara med på ett av verkstädernas 

produktionsledningsmöten för att presentera mig och min studie för verkstädernas förman och 

arbetsledare. Därefter bad jag förmannen för de båda verkstäderna att distribuera ett brev i 

vilket jag presenterade mig själv och min undersökning till de berörda arbetarna
2
. Igenom att 

hela tiden vara öppen med min forskarroll och med vad det var jag var intresserad av på 

arbetsplatsen hoppades jag underlätta skapandet av förtroende för min forskarroll. Inom det 

vetenskapliga samfundet har det länge diskuterats ifall en öppen eller dold observation är att 

föredra (Rosengren & Arvidson, 2002:167). Förespråkare för den dolda observationen anser 

att detta förfaringssätt skapar mindre störningar i den studerade miljön. Anhängarna av den 

öppna observationen hävdar i sin tur att dolda observationer kan få negativa konsekvenser för 

de som ingår i observationen (Franssén, 1996:28). För min del var valet mellan dessa två 

alternativ enkelt. En dold observation var inte aktuell då jag sedan tidigare har bekanta som 

arbetar inom företaget. Detta gjorde att jag inte skulle kunna dölja min egentliga identitet som 

forskare (eller student). 

Det tredje steget i tillträdesprocessen är att skapa ett förtroende hos arbetarna på den 

studerade arbetsplatsen. Att skapa ett djupare förtroende hos de observerade arbetarna är 

något som kan ta lång tid (Franssén 1996, Bergman 2005, Kunda 2006, m.fl.). En forskare i 

färd med att inleda en observationsstudie av det här slaget bör därför fundera över hur 

involverad han eller hon skall vara i de observerades vardag. Samtidigt bör forskaren vara 

medveten om att observatörsrollen kan röra sig över ett spektrum ifrån ren observation till 

fullt deltagande under studiens gång (Franssén, 1996:37, Rosengren & Arvidsson, 2002:169f). 

Bergman (2005:85) menar att forskaren som utgångspunkt bör söka efter ett alternativ mellan 

de etablerade och outsiders i den sociala gemenskapen. Den korta tid som jag kunde spendera 

på företaget inom ramen för denna studie gjorde att jag valde att anpassa min observatörsroll 

till den professionella främlingens (Bergman, 2005:91). Det innebar att jag istället för att låta 

mitt sociala utanförskap begränsa mig kunde använda mig av min ställning som främling för 

att ställa frågor till verkstadsarbetarna som en etablerad gruppmedlem kanske inte hade ställt. 

                                                 
2
 Se bilaga 3, Presentationsbrev. 
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Genom att vara öppen med min roll som forskare kunde jag således snabbt skapa en acceptans 

för min närvaro på arbetsplatsen trots att jag stod utanför den sociala gemenskapen. 

Som jag nämnt tidigare (se s. 9) hade jag en social koppling till ett par medlemmar i gruppen. 

Jag upplevde det som att denna tidigare relation gjorde att samtliga verkstadsarbetare snabbt 

accepterade min närvaro på arbetsplatsen. Rosengren & Arvidson (Ibid:172) påpekar att det 

kan finnas för- och nackdelar med den sociala kopplingen till den studerade sociala miljön. En 

risk är att forskaren blir starkt socialt kopplad till det studerade fenomenet. Den korta tid som 

jag spenderade på arbetsplatsen gjorde dock att jag inte upplevde detta som en risk för min 

studie. För att forskaren skall riskera att ”go native” på detta vis anses det vanligtvis krävas en 

längre tid i den studerade sociala miljön (Ibid.). 

En annan faktor som påverkade min möjlighet att bli socialt accepterad och som är värd att 

nämna är det faktum att jag är en ung man med ungefär samma sociala bakgrund som 

verkstadsarbetarna. Detta gjorde att jag kunde följa med både i diskussioner om olika lokala 

fenomen och händelser samt att jag var rustad för att hantera den mansdominerade kulturen 

inom verkstäderna. En kvinna i samma situation hade antagligen ”stuckit ut” på ett annat vis. 

Det är troligt att anta att en kvinna i samma situation hade haft förändrade förutsättningarna 

att observera verkstadsarbetarnas sociala beteende (jfr Franssén, 1996:35). Mina 

förutsättningar att smälta in gjorde således att jag kunde samla in ett rikare material än om jag 

haft en annan social bakgrund. 

4.4 Att observera. 

Observationsmaterialet för den här studien är inhämtat från fem olika tillfällen i de utvalda 

verkstäderna.  Som Franssén (1996:30) har påpekat är det svårt att i detalj komma ihåg alla 

intryck ifrån långa observationstillfällen. Därför valde jag att begränsa min tid i verkstäderna 

till mellan tre till fyra och en halv timmar på förmiddagarna. Valet av att spendera 

förmiddagarna i verkstäderna beror på att verkstadsarbetarnas arbete ibland förflyttades ut till 

fartyg på andra platser inom företagsområdet. Genom att befinna mig i verkstaden ifrån 

morgonen gavs jag möjlighet att följa med någon eller några verkstadsarbetare på denna typ 

av arbetsuppgifter. 

Under observationstillfällena kunde jag röra mig fritt i verkstäderna. Jag valde dock att nästan 

uteslutande följa med en eller flera verkstadsarbetare i deras arbete. I hela verkstaden (eller 

ute på fartygen) pågick det ständigt arbete. Detta gjorde att jag inte kunde ställa mig i ett hörn 

och observera. Således kom jag att socialt interagera med verkstadsarbetarna i deras 
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arbetsmiljö för att kunna observera deras sociala interaktioner (jfr Berner, 2005:119f). Min 

uppfattning är att jag inte upplevdes som påträngande av de verkstadsarbetare som jag följde 

under observationerna. Kanske berodde detta på att det inte fanns några nyanställda i 

verkstäderna. Verkstadsarbetarna verkade se mig som en ny person att samtala med och som 

de kunde lära upp i deras arbete, om så bara lite grann. Trots detta kan det inte uteslutas att 

min närvaro påverkade de sociala relationerna på arbetsplatsen. Eftersom mina data inte 

utgörs av enbart en ”ren” beskrivning av verkligheten (Berner, 2005:127) så anser jag mig 

ändå kunna påstå att den inverkan min närvaro haft troligen inte har påverkat studiens 

empiriska underlag. 

Under fältarbetet är det viktigt att försöka anteckna så mycket som möjligt för att i ett 

inledande skede inte låta personliga tolkningar färga materialet för mycket (Becker, 

2008:87ff).  Dessa anteckningar är ju det som kommer att utgöra underlaget för analysen av 

observationsstudien (Franssén 1996:40). Under veckan tog jag därför ibland korta avbrott i 

observationerna i verkstäderna då jag förde anteckningar. Dessa korta avbrott för 

anteckningar verkade inte uppmärksammas i större grad av verkstadsarbetarna. Kanske beror 

detta på att det inte var ovanligt att verkstadsarbetare själva stod och funderade över aktuella 

arbeten samtidigt som de antecknade sina tankar. När jag behövde göra mer utförliga 

anteckningar om ett fenomen försökte jag däremot gå undan för att undvika att 

verkstadsarbetarna skulle påminnas om min roll som observatör. På det hela taget tror jag inte 

att de observerade uppfattat mitt antecknande som ”störande” och jag tror att detta gett 

minimal inverkan på observationsmaterialet. 

Franssén (Ibid:41) föreslår att observationsanteckningar av detta slag delas upp efter 

kategorierna beskrivande, metodologiska samt analytiska. Till skillnad ifrån Agneta, som 

använde ett block för varje kategori, använde jag mig enbart av ett anteckningsblock men 

valde ändå att kategorisera mina anteckningar utifrån dessa kategorier. Detta gjordes genom 

att varje anteckning kopplades till en bokstav. O för beskrivande, som jag försökte hålla så 

konkreta som möjligt. M för metodologiska funderingar och vägval. Slutligen A för 

analytiska, under vilka jag antecknade de tidiga analytiska funderingar som dök upp under 

observationernas gång samt eventuella framtida intervjufrågor. På så vis kunde jag underlätta 

sammanställandet av mina anteckningar inför det analytiska arbetet. 



 
 

13 

Utöver mina observationsanteckningar använde jag mig utav en anpassad version
3
 av Paavo 

Bergmans Ledfrågor för arbetsplatsanalyser (2005:106ff). Anledningen till att jag valde att 

utgå ifrån dessa ledfrågor var att jag ville skapa en struktur i mitt material och samtidigt 

underlätta för en upprepning av studien (jfr Rosengren & Arvidsson, 2002:174ff). Efter varje 

avslutat observationstillfälle satte jag mig i ett rum som jag fick låna av företaget och 

besvarade dessa ledfrågor. Under tiden som jag besvarade frågorna hade jag även min 

fältdagbok bredvid mig för att kunna anteckna spontana tankegångar som uppstod under detta 

arbete. Varje gång jag besvarade mina ledfrågor fick jag en klarare bild av arbetets 

organisation. Detta underlättade senare min analys av hur den sociala strukturen påverkades 

av produktionens organisering. Kombinationen av svaren på ledfrågorna och de 

fältanteckningar jag gjorde under observationstillfällena visade sig vara ett bra komplement 

till varandra då jag i efterhand skapade en första teoretisk modell över verksamheten i de 

observerade verkstäderna. Detta hjälpte mig att formulera frågor inför intervjuerna med 

verkstadsarbetarna.  

4.5 Att intervjua. 

För att komplettera mitt observationsmaterial valde jag att intervjua fem
4
 av 

verkstadsarbetarna ifrån de observerade verkstäderna. Intervjuerna hölls i lokaler i direkt 

anslutning till verkstäderna och hade en längd av mellan en till en och en halv timme per 

intervju.  

Intervjuerna genomfördes som ett strukturerat samtal där en intervjuguide
5
 utgjorde grunden 

för de frågor som skulle ställas men där det samtidigt gavs utrymme för att ställa följdfrågor 

som uppkom under samtalets gång. Denna form av intervju, som Rosengren & Arvidsson 

(2002:141) kallar den riktade öppna, valdes då målet med intervjuerna inte var att få specifika 

svar på förberedda frågor utan snarare att få intervjupersonerna att tala om sitt arbete. Det kan 

ibland vara svårt att få intervjupersoner att tala fritt i intervjusituationen då förhållandet 

mellan forskare och respondent blir tydligare i denna situation än vid observationstillfällena 

(Franssén, 1996:44). Ett förhållande som yttrade sig genom att par av de verkstadsarbetare 

som jag intervjuade uttryckte att de var osäkra på om de skulle kunna ge bra svar på de frågor 

som jag skulle ställde. För att stilla intervjupersonernas osäkerhet valde jag därför medvetet 

frågor om intervjupersonernas arbetsuppgifter. På så sätt kunde jag samtidigt få veta hur de 

                                                 
3
 Se bilaga 4, Ledfrågor för arbetsplatsobservation. 

4
 Tre av de intervjuade verkstadsarbetarna arbetade i den mekaniska verkstaden och två i rörverkstaden. 

Förteckning över intervjupersonerna finns i bilaga 2, Intervjupersonerna. 
5
 Se bilaga 5, Intervjuguide för intervju med verkstadsarbetare. 
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ansåg att deras arbete borde utföras samt vilka eventuella problem de såg i företagets 

organisering av arbetet i verkstäderna. Att på detta sätt uppmuntra dem att berätta hur de 

utförde sina arbetsuppgifter var också en anpassning för att undvika det intellektuella 

tillrättaläggande som intervjupersonerna kan använda ifall frågan istället ställs runt varför de 

gör på ett visst sätt (jfr Becker, 2008:69f).  

Alla intervjuerna spelades in, digitalt, efter att de intervjuade tillfrågats. Ingen av de 

intervjuade utryckte betänkligheter mot att samtalet spelades in. Därefter transkriberades 

intervjuerna ned av mig själv. Att ordagrant transkribera alla intervjuer kan i början verka som 

ett överambitiöst arbete. Gunilla Olofsdotter (2008:32) påpekar dock att det vid kvalitativ 

analys är centralt att forskaren är förtrogen med sitt material. Genom att transkribera 

intervjuerna fick jag en första noggrann genomläsning av intervjuerna. En genomläsning som 

visade sig vara till stor hjälp när materialet sedan skulle sammanställas och jämföras. 

Avslutningsvis är det värt att påpeka att anonymiteten för respondenterna i den här typen av 

undersökningar är ytterst viktig (jfr Franssén 1996:42f). Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap (1990:12) har i sina etiska regler fastlagt att avrapportering av personliga 

uppgifter inte får ske på ett vis som gör det möjligt att identifiera respondenterna. I studien har 

jag enbart intervjuat fem av verkstadsarbetarna vilket innebär att jag upplevde mig ha ett extra 

stort ansvar för att de inte skulle kunna identifieras av sina arbetskamrater eller 

företagsledning
6
. Namnen på de intervjuade verkstadsarbetarna är således fiktiva de avser 

enbart att skapa liv i texten och därmed underlätta för läsaren. Likt Franssén (1996:43) är 

dessutom namnen inte konsekventa. Det innebär att ibland talar t.ex. Ragnar för Mikael och 

tvärt om. På så vis hoppas jag kunna ge en så levande bild av verkstadsarbetarnas vardag som 

möjligt utan att för den delen riskera det förtroende som de intervjuade verkstadsarbetarna 

gett mig. 

4.6 Att analysera materialet. 

Som Agneta Franssén (1996:45) påpekar är analysen av materialet i en kvalitativ studie den 

svåraste delen att beskriva. Men det är också den viktigaste. Att beskriva hur den kvalitativa 

forskningen har utförts är centralt för att skapa ett förtroende för det resultat som framställs i 

rapporten (Franssén, 1996:23). Gideon Kunda (2006:237) menar att forskaren genom att 

                                                 
6
 Samtidigt är företaget de arbetar på idag mer unikt än för ett antal decennier sedan. Varvsindustrin är idag 

ganska liten i Sverige och företaget som jag utfört min studie på relativt ensamt i landet när det gäller denna typ 

av verksamhet. Dessa två faktorer skall också beaktas när läsaren funderar över mina metoder för att 

anonymisera svaren.  
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beskriva hur studien har genomförts kan förebygga eventuella missledande slutsatser om 

materialet genom att ge en glimt av arbetet bakom forskningsprocessen. Min analysprocess 

har till stor del inspirerats av Fransséns (Ibid:45–53) analytiska arbetssätt och har även lånat 

en del ifrån Boel Berners analytiska arbete (Berner, 2005:117–143). Nedan skall jag redogöra 

för hur jag gick tillväga i mitt analytiska arbete. 

Valet av en kvalitativ metod för studien för med sig både att det material som skall analyserat 

är stort
7
 samt att analysarbetet fortgått under hela arbetet med studien. Det är ofrånkomligt att 

forskaren gör direkta analyser av det som observerats eller som diskuterats under 

samtalsintervjuer (Rosengren & Arvidsson, 2002:218). När forskaren läser igenom sina 

anteckningar, besvarar ledfrågor eller transkriberar gör han eller hon ständigt nya analytiska 

upptäckter. Samtidigt är det viktigt att forskaren återvänder till sitt insamlade material efter 

avslutat fältarbete för att få en övergripande bild av det insamlade materialet. I stora drag kan 

analysprocessen således delas in i två övergripande delar, preliminär analys och 

skrivbordsanalys (Berner, 2005:128ff). 

Den preliminära analysen pågår under insamlandet av det empiriska materialet (Ibid.). 

Utgångspunken för mitt analytiska arbete var att försöka förstå verkstadsarbetarna sociala 

relationer till företaget, varandra och de inhyrda, utifrån deras eget perspektiv. Som grund för 

att kunna förstå denna sociala relation tänkte jag använda Olofsdotters (2008:50ff) teori, som 

beskriver hur inhyrda medarbetare ofta känner sig som outsiders på de företag som de är 

inhyrda hos. Utifrån denna teori ansåg jag att det var rimligt att förutsätta att det fanns ett 

ojämlikt förhållande mellan de ordinarie verkstadsarbetarna och deras inhyrda arbetskamrater. 

Detta fick mig att formulera ett primärt syfte som löd, syftet med denna studie är att beskriva 

de ojämlika förhållanden som förekomsten av inhyrd personal skapar inom en organisation. 

Under observationerna kunde jag dock inte se ett tydligt ojämlikt förhållande mellan de 

ordinarie verkstadsarbetarna och deras inhyrda kollegor. Detta fick mig att börja fundera över 

alternativa förklaringar till varför de ordinarie verkstadsarbetarna var irriterade på företagets 

användande av inhyrd arbetskraft. Efter observationerna kom mitt syfte därför att förändras 

till, syftet med denna studie är att beskriva och kartlägga hur en organisations maktstrukturer 

påverkas av uppdelningen av organisationens arbetskraft enligt kategorierna funktionellt- och 

numerisktflexibel arbetskraft. Analysen av mitt insamlade material pågick följaktligen 

samtidigt som den samlades in. Anledningen till att analysen får inverkan på observationen är 

                                                 
7
 Trots denna undersöknings relativa ringa storlek så har materialet som analyserats uppgått till ca 180 

datorskrivna sidor plus ett stort antal sidor av handskrivna anteckningar. 
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att den insamlade informationen ligger som grund för den fortsatta insamlingen av material 

(Franssén, 1996:46). Empiriska överraskningar som, likt det ovan beskrivna fallet, utmanar 

forskarens teoretiska perspektiv är det som kan anses vara kärnan i den preliminära analysen 

och som kan hjälpa forskaren att rikta sökarljuset emot nya frågeställningar (Berner, 

2005:133). För min del kom denna överraskning att leda till att jag förändrade mitt analytiska 

perspektiv så att det kom att behandla förändringar i maktrelationen mellan företaget och dess 

(ordinarie) anställda. Detta byte av teoretisk utgångspunkt var det som i intervjuerna fick mig 

att fokusera på verkstadsarbetarnas arbetsuppgifter snarare än deras förhållande till den 

inhyrda arbetskraften (se avsnitt 4.5). 

När materialet från ett fältarbete är insamlat och transkriberat följer vad Berner (2005:133ff) 

kallar skrivbordsanalysen. Mitt analysarbete i detta skede kan delas in i fyra steg. Det första 

steget var att reducera mitt material till en överskådlig storlek. För att göra detta använde jag 

mig av samma teknik som Franssén (1996:49). I mina första genomläsningar av observations 

och intervjumaterialet sökte jag efter konkreta beskrivande begrepp och markerade dessa i 

marginalerna. Jag gjorde även skillnad på om begreppen kom från frågor ställda av mig, som 

noterades i den vänstra marginalen, eller om de kommit ifrån verkstadsarbetarna själva, dessa 

markerades i materialets högra marginal. Efter denna första kodningsomgång hade jag samlat 

på mig 15 olika konkreta begrepp. För att minska ned antalet begrepp bestod det andra steget 

av att läsa igenom allt material igen i ett sökande efter mer abstrakta analytiska kategorier (jfr 

Franssén, 1996:50). Dessa kategorier blev samarbete, förståelse för arbetsprocessen, ansvar 

samt kontroll över arbetet. Det tredje steget blev att sammanföra begreppen med de 

analytiska kategorierna. För att få en överblick av hur de konkreta begreppen fördelades sig 

igenom mitt material skapade jag därefter en matris utifrån dessa analytiska kategorier. Under 

varje analytisk kategori förde jag sedan in de begrepp som jag ansåg var relevanta, ibland 

tillsammans med kortare citat eller egna reflektioner. De olika begreppen kunde dessutom 

passas in under fler än en analytisk kategori. Att i det närmaste kvantifiera de kvalitativa 

resultaten på detta vis kan kritiseras. Målet med matrisen var dock inte att avgöra hur många 

av de intervjuade som tyckte vad utan istället ett försök att se vilka mönster som var 

återkommande samt vilka subtila skillnader som kunde finnas inom varje kategori. Matrisen 

blev på så sätt ett steg med många likheter med Howard Beckers knep ”Låt fallet definiera 

begreppet” (2008:135f) eftersom målet med matrisen var att finna begrepp som kunde 

generaliseras på de företeelser som fanns på det specifika företaget. 
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Det fjärde steget blev att finna en förklaring till det missnöje som verkstadsarbetarna 

uppvisade gentemot företagets användning av inhyrd arbetskraft. Jacobsen & Thorsvik 

(2008:180) menar att ett sätt att förstå hur konflikter kan uppstå i organisationer är att studera 

företagets maktstrukturer. Som grund för analysen av den informella maktstrukturen i 

företaget ligger Richard M. Emersons teori om makt-/beroendeförhållanden (1962:31–41). 

För att förstå hur verkstadsarbetarnas vardag påverkas av deras beroende av varandra, 

företaget och den inhyrda arbetskraften så utgick jag ifrån två teman: Kollektivt beroende och 

Status som maktförstärkare. Det fjärde steget i analysen kom därför mynna ut i att de fyra 

ovannämnda analytiska kategorierna kopplades till dessa två teman
8
.  

Utifrån temat Kollektivt beroende (se kap. 5.1) har jag sedan kunnat förklara hur 

verkstadsarbetarnas samarbete gör att de får en ökad förståelse för hela företagets 

tillverkningsprocess. En förståelse som leder till att de blir medvetna om det maktnätverk som 

de ingår i samt hur maktbalansen i nätverket förändrats när produktionens organisering 

förändrats.  Under det andra temat, Status som maktförstärkare (se kap. 5.2), förklaras sedan 

varför verkstadsarbetarnas ökade ansvar, både tilldelat och egenhändigt taget, inte verkar ha 

gett dem en ökad kontroll över sitt arbete. Verkstadsarbetarnas brist på kontroll över sin egen 

arbetssituation skapar förhinder för den statusökning som den ökade autonomin och det ökade 

ansvaret skall innebära. De två typerna av insamlad data, observations- och intervjumaterial, 

har på detta vis kunnat kombineras för att skapa en fördjupad förståelse för det studerade 

problemområdet. Det är min uppfattning att jag utan kombinationen av de två metoderna inte 

hade kunnat förändra mitt ursprungliga perspektiv och jag då missat den förhindrade 

statushöjningens betydelse för maktrelationerna inom organisationen. 

  

                                                 
8
 För att få en övergripande bild av hur bearbetningen av det insamlade observations- och intervjumaterialet lett 

fram till de två teman som nämns, Kollektivt beroende och Status som maktförstärkare, se bilaga 6. 
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5. I verkstäderna. 

I detta kapitel presenterar jag resultatet från min arbetsplatsstudie. I de olika avsnitten 

presenteras material ifrån både observationerna och intervjuerna. Resultaten ifrån de två olika 

metodologiska insamlingsmetoderna har i min studie kompletterat varandra och stärkt de 

analytiska teman som presenteras i detta kapitel. På så vis skiljer sig presentationen av mina 

resultat ifrån andra studier där observationer och intervjuer använts i vilka skillnader i 

materialet ifrån de två insamlingsmetoderna legat till grund för den vetenskapliga analysen 

(jfr Franssén 1996:53). Jag menar trots detta att kombinationen av de två 

insamlingsmetoderna har varit viktiga för att skapa en klar bild av makt-

/beroendeförhållandena i de studerade verkstäderna. Kombinationen av det observerade 

beteendet och de intervjuade personernas reflektioner har ofta varit det som lett mig in på 

möjliga förklaringar för de sociala fenomen som studiens resultat ska lyfta fram. T.ex. så har 

det observerade samarbetet även lyfts fram av de intervjuade vilket gjorde att studiens fokus 

riktades på hur detta samarbete påverkade makt-/beroenderelationerna inom företaget. 

Kapitlet är indelat i två större teman, Kollektivt beroende (del 5.1) och Status som 

maktförstärkare (del 5.2). Under dessa två teman presenteras resultat, både ifrån 

observationerna och ifrån intervjuerna, utifrån de analytiska kategorierna samarbete, 

förståelse för arbetsprocessen, ansvar samt kontroll över arbetet. Kapitlets två teman avslutas 

med en beskrivning av hur resultatet kan tolkas utifrån ett maktperspektiv (se 5.1.3 och 5.2.3).  

5.1 Kollektivt beroende. 

Det första temat som framkom i analysen är verkstadsarbetarnas kollektiva beroende. I alla 

former av sociala relationer finns ett inneboende maktförhållande. Detta innebär att i sociala 

relationer kommer de olika parterna vara beroende av varandra till olika grad vilket i sin tur 

kommer att leda till att den ena parten får makt över den andra. På så vis kan den ena parten i 

den sociala relationen utöva makt över den andra parten igenom att undanhålla eller dela med 

sig av den resurs som den underlägsna parten eftertraktar (Emerson, 1962:32). Detta kapitel 

skall därför försöka beskriva hur organiseringen av verkstadsarbetarnas arbetes leder till att de 

blir beroende av varandra samt hur de blir medvetna om detta beroende. 

5.1.1 Samarbete. 

Företagets produktion karaktäriseras av en hög nivå av anpassning och problemlösning. I 

verkstäderna arbetar verkstadsarbetarna oftast i team om minst två verkstadsarbetare. Ofta 

utförs en mängd olika typer av arbete på en begränsad yta ombord på de olika fartyg som för 
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tillfället antingen nybyggs, byggs om eller renoveras. Under mina observationer i 

verkstäderna stod det snabbt klart att många av arbetsuppgifterna utförs av team bestående av 

två eller tre verkstadsarbetare. Utan detta samarbete skulle många av verkstadsarbetarnas 

arbetsuppgifter vara omöjliga att utföra, eller åtminstone försvåras avsevärt. Detta gör att de 

anställda ständigt behöver samarbeta och anpassa sig efter verkstadsarbetare i från den egna 

och i andra verkstäder. Peter menar att: 

Alla ska ju jobba åt samma håll. Det kan ju hända att man nästan 

jobbar uppe på varandra. Men det tycker jag funkar väldigt bra. Är 

det någon gång vi har haft ett lyft, en ventil som kommer ner eller 

något, och så är det en elektriker där nere som ser det eller någon 

annan ja då har den ju hjälpt till och ta emot den. 

Produktionslinjen i de båda verkstäderna följde samma mönster och under alla 

observationstillfällen har verkstadsarbetarna hjälpt varandra. Både inom den egna verkstaden 

men över verkstadsgränserna. Under mina observationer har en stor del av de arbetsmoment 

som utförs varit av en sådan art att det i det närmaste krävts att verkstadsarbetarna samarbetar 

för att kunna lösa arbetsuppgiften. Alla de verkstadsarbetare som jag samtalat med, både 

under observationerna och i intervjuerna, har uttryckt att samarbete är central för att de skall 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Mikael påpekar t.ex. att det ofta är trångt på fartygen och 

att detta gör att det krävs samarbete över verkstadsgränserna: 

… det är trånga ubåtar och det är trångt om utrymme och man får 

samsas. Jag tycker det funkar väldigt bra att man pratar med 

varandra att den veckan är vi där… Då vet man. 

  

Att människor samarbetar för att hantera utmaningar som deras närmiljö ställer på dem är inte 

unikt för det studerade företaget. Människors samarbete för att lösa uppgifter som den 

enskilde individen inte skulle kunna lösa själv väljer Abraam De Swaan (2003:101f) att kalla 

för kollektivt handlande. Inom ramen för produktionen på det studerade företaget kommer 

denna form av kollektivt handlande att uppstå eftersom verkstadsarbetarnas arbetsuppgifter är 

av det slag att de inte går att utföra utan inverkan eller hjälp ifrån andra delar av 

produktionslinan. Detta är i sig inget nytt men det intressanta är vad detta kollektiva 

handlande får för inverkan på den flexibla produktionen och företagets maktstrukturer. För att 
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förstå detta ska vi först titta närmare på hur det kollektiva handlandet ökar förståelsen för 

arbetsprocessen. 

5.1.2 Förståelse för arbetsprocessen. 

Det kollektiva handlandets inverkan på verkstadsarbetarnas arbete är främst att deras 

förståelse för hur deras eget arbete kan påverka, eller påverkas av, andra avdelningar ökar. 

Under observationerna arbetar de anställda på verkstäderna som tidigare nämnts ofta i miljöer 

som är både trånga och där verkstadsarbetare ifrån en mängd olika yrkesgrupper arbetar. 

Detta gör att den enskilde verkstadsarbetaren under sitt arbete kommer i kontakt med en 

mängd verkstadsarbetare från olika verkstäder. Mårten förklarade hur han går tillväga för att 

veta vem som ska göra vad på följande vis: 

Man får ta kontakt med de som har det jobbet och sen får man snacka. 

Hur mycket ska ni sätta dit där, vad är det för grejer, hur lång tid tar 

det, ska vi göra vårt innan eller efter? Liksom samarbeta och försöka 

få någon slags gemensam lösning på att. 

Utan en förståelse för hur de andra yrkesgrupperna kan påverkas av det egna arbetet så skulle 

arbetet ombord på båtarna alltså kompliceras ytterligare. Dessutom kan de miljöer som 

verkstadsarbetarna arbetar i potentiellt vara farliga, både för deras egna och för 

arbetskamraters hälsa. Ombord på båtarna finns risker som består av höga tryck, både 

hydrauliska och pneumatiska, höga spänningsnivåer och/eller tunga lyft. Därför kommer det 

att ligga i den enskilde verkstadsarbetarens intresse att till en viss del förstå vad de andra 

yrkesgrupperna arbetar med och hur det egna arbetet kan påverka de andra yrkesgrupperna på 

fartyget. 

Verkstadsarbetarnas förståelse för arbetsprocessen stannar dock inte vid en förståelse för 

verkstadsarbetet. Arbetet med att renovera gamla fartyg kännetecknas ofta av en hög grad av 

anpassningar som inte kan förutses av produktionsberedningen. De olika delarnas höga grad 

av unicitet gör att varje verkstadsarbetare kommer att stöta på tillfällen då de inte kan följa de 

angivna ritningarna. Mikael beskriver hur detta kan fungera: 

Ritningar finns ju men just det att det kan har rört sig en centimeter 

åt ett håll och då har man fått anpassa efter det. Men det syns 

kanske inte på ritningen och då kan man inte följa den. 



 
 

21 

Behovet av anpassning av ritningarna får under observationerna följden att samarbetet mellan 

verkstadsarbetarna och tjänstemännen på företaget ökar. Under observationerna var det inte 

ovanligt att verkstadsarbetarna stötte på ett problem som de sedan försökte lösa tillsammans 

med berörd tjänsteman, ofta ifrån konstruktionsavdelningen. Under intervjun med Mårten 

kom vi in på detta problemområde och han menar att: 

Vi har ju en idé om hur vi vill göra sen är det bara frågan om vi får 

göra så… Så det blir en dialog mellan oss och konstruktion 

(konstruktionsavdelningen, författarens anmärkning). 

Anpassningar är alltså en ständigt närvarande faktor för verkstadsarbetarna och när de t.ex. 

upptäcker en miss i ritningen tar de kontakt med ansvariga på företagets 

konstruktionsavdelning. Denna kontakt ökar samarbetet mellan tjänstemän och 

verkstadsarbetare och ökar samtidigt verkstadsarbetarnas kompetens rörande företagets 

produkter. 

För att kunna uppfylla de ständiga kraven på kundanpassade varor krävs denna ökade 

kompetens hos de anställda. En kompetens som sträcker sig utanför deras eget arbetsområde 

så de tillsammans med rätt personer inom organisationen kan lösa de problem som uppstår 

specifikt för varje nytt tillfälle. På så vis uppvisar verkstadsarbetarna ett tänkesätt som kan 

liknas vid det som Peter Senge (1995:24f) kallar systemtänkande i sin teori om den lärande 

organisationen. Genom att förstå hur hela produktionsprocessen är organiserad blir 

verkstadsarbetarna bättre rustade för att hantera de organisatoriska brister som kan uppstå vid 

planeringen av företagets olika arbetsorder. Företaget kan därför lägga mer ansvar för hur 

produktionsproblem löses hos den enskilda individen och därmed öka autonomin för 

verkstadsarbetarna. Verkstadsarbetarna samarbetar med tjänstemän inom företaget och deras 

kompetens gör att de kan hantera eventuella problem i produktionen. Kombinerat med att 

verkstadsarbetarnas kompetens förefaller central för företagets produktion gör dessa faktorer 

att de ordinarie verkstadsarbetarnas kan anses utgöra företagets funktionellt flexibla 

arbetskraft (Atkinson & Gregory, 1986:14). Jag anser även att verkstadsarbetarnas 

systemtänkande och samarbete, både med tjänstemän och inhyrda, ger dem en förståelse för 

deras maktposition inom företagets maktnätverk och hur den kan påverkas av förekomsten av 

inhyrd arbetskraft. I nästa avsnitt skall jag förklara hur företagets maktnätverk kan se ut samt 

hur detta kan påverkas av uppdelningen av arbetskraften i två skiljda kategorier. 
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5.1.3 Maktnätverk. 

Sociala relationer ingår i vad som kan kallas för ett maktnätverk. Detta innebär att det ingår 

fler än två parter i de flesta makt-/beroenderelationer och därför är det intressant att studera 

inre grupprelationer (jfr Emerson, 1962:39). I mina observationer stod det klart att 

verkstadsarbetarna inte bara är beroende av företaget utan även av varandra och av anställda 

på andra verkstäder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Genom att de samarbetar med 

verkstadskamrater och med anställda i andra verkstäder blir de även mer medvetna om sitt 

ömsesidiga beroende och hur detta beroende påverkar deras arbetssituation. Således kan det 

antas att verkstadsarbetarna är medvetna om vilka makt-/beroendeförhållande som de är en 

del av och hur dessa förhållanden kan komma att förändras när nätverken förändras. 

Den tydligaste förändringen av företagets maktnätverk i och med att det hyr in arbetskraft 

ifrån andra företag är att maktnätverket utökas. Genom att de inhyrda verkstadsarbetarna 

kopplas tillsammans med de ordinarie via deras ömsesidiga beroende till företaget utökas det 

redan komplexa nätverket av relationer inom arbetsplatsen. Olofsdotter (2008:11) har visat 

hur den ordinarie personalens relation till den inhyrda konsulten påverkar den senare samt hur 

komplexa dessa relationsförhållanden kan vara. Vidare har Olofsdotter (Ibid:53f) visat hur 

dessa relationer är obalanserade i fråga om makt och flexibilitet. Om det uppstår en obalans i 

makt-/beroendeförhållandet mellan nätverkets parter kommer dessa parter att söka vägar för 

att åter finna en maktbalans i förhållandet (Emerson, 1962:36). 

Det traditionella sättet för verkstadsarbetare att skaffa sig makt gentemot företaget har varit att 

ingå i en koalition för att stärka företagets beroende av dem. Genom att samarbeta mot den 

starkare parten i ett maktnätverk kan de svagare parterna öka den starkare partens beroende av 

dem och sålunda även deras makt i relationen (Emerson, 1962:37). På den svenska 

arbetsmarknaden är denna process karaktäriserad av en hög facklig organiseringsgrad, kanske 

främst till den lokala fackklubben (Möller, 2001:5). I och med inhyrningen av arbetskraft har 

dock denna maktfaktor för verkstadsarbetarna försvagats eftersom de inhyrda inte tillhör 

samma fackförbund. Sålunda försvagas möjligheten för ordinarie anställda och inhyrda att 

ställa gemensamma krav gentemot den starkare parten, företaget. Det gör att de ordinarie 

verkstadsarbetarna måste finna nya vägar för att balansera de maktförhållanden som återfinns 

i deras maktnätverk. De vägar som verkstadsarbetarna kan välja beror på företagets agerande 

och val av produktionsorganisering.  
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Om vi utgår ifrån att den moderna produktionens komplexitet ställer höga krav på att de 

anställda i företaget förstår sin plats i produktionskedjan ligger det i företagets intresse att 

behålla duktiga medarbetare med speciella kunskaper(jfr Karlsson & Eriksson, 2000:25). För 

att kunna behålla de mest värdefulla medarbetarna kan en organisation öka dessa 

medarbetares känslomässiga koppling till företaget (Emerson, Ibid:40). Ett sätt att göra detta 

är att öka de enskilda medarbetarnas status inom organisationen. Att höja medarbetarnas 

status är dock inte problemfritt. I nästa kapitel skall jag förklara vilka problem som kan uppstå 

när företaget försöker förstärka den ordinarie personalens status samtidigt som det använder 

sig av inhyrd arbetskraft.  

5.2 Status som maktförstärkare. 

I den flexibla organisationen eftersöks en kärna av multifunktionell arbetskraft som kan 

förändra sitt arbete efter produktionens skiftande krav och förutsättningar (Karlsson & 

Eriksson, 2000:25f). Denna kärna av värdefulla medarbetare kännetecknas av, förutom deras 

funktionella flexibilitet, en högre status inom organisationen än de medarbetare som skall stå 

för företagets numeriska flexibilitet (Atkinson & Gregory, 1986:13). Detta kapitel (5.2) avser 

beskriva hur verkstadsarbetarna ser på sitt ansvar gentemot varandra och gentemot 

organisationen samt vilken kontroll över sitt arbete de anser att de har som ett resultat av 

deras ökade ansvar. Sist i kapitlet, under rubriken Utebliven statushöjning, beskrivs varför det 

ökade ansvaret inte har inneburit en ökning av verkstadsarbetarnas status gentemot företaget. 

5.2.1 Ansvar. 

Verkstadsarbetarnas känsla av ansvar för arbetet i företaget tar sig två utryck. Det första är 

verkstadsarbetarens ansvar för sitt eget arbete. De anställda får ta ansvar för större områden 

ombord på fartygen och arbetsuppgifter kan tillkomma efterhand.  

Man har ju ansvar för alltihop. Du plockar ut allt och ser så det ser 

bra ut. Anläggningsytor, tätytor osv. Det blir kanske så att man får 

ställa sig och putsa till ett roder som har gått styvt. Det är om man 

upptäcker något. 

 – Mikael. 

Företagets flexibla produktion ställer därmed krav på att den enskilda verkstadsarbetaren skall 

kunna ta ansvar för att han utför sina arbetsuppgifter enligt rådande kvalitetskrav. Så för att 

säkerställa detta får de anställda en utbildning utav företaget som specifikt inriktar sig på 
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säkerhet i samband med konstruktion av de specifika fartygstyperna. Ragnar förklarar hur 

utbildningen påverkar hans känsla av ansvar för slutprodukten på följande vis: 

Detta är ju ändå en besättning på, vad är dom, 40 personer och skulle 

det gå fel då stryker dom ju med. Det är inte mycket som det behövs. 

Som citatet ovan visar ger alltså denna utbildning verkstadsarbetarna en kunskap av hur deras 

arbete påverkar säkerheten hos kundens anställda när produkten har levererats. Detta får till 

följd att deras känsla av ansvar för företagets färdiga produkter ökar. Det faktum att företaget 

ger denna utbildning till alla anställda kan även ses som ett bevis för att företaget vill att 

denna ansvarskänsla ska öka. Både under intervjuerna och under observationerna visar 

dessutom verkstadsarbetarna upp en annan sida av ansvarskänslan. 

Förutom känslan av ansvar gentemot kunden, och den färdiga produkten, innebär de 

anställdas nära samarbete att de känner ett starkt ansvar inför varandra. Som beskrivits i 

kapitel 5.1.1 kräver verkstadsarbetarnas arbetsuppgifter att de samarbetar med varandra och 

med anställda ifrån andra avdelningar inom företaget. Detta nära samarbete gör att 

verkstadsarbetarna igenom det kollektiva handlandet kan utöva en social kontroll över 

varandra så att varje verkstadsarbetare blir medveten om att hans arbete kan komma att 

påverka andra delar av produktionen. Peter förklarar ansvaret och den sociala kontrollen på 

följande vis: 

Jag har ju fulla ansvaret för att gör mina moment fullt ut… Det är 

viktigt att man gör klart det man håller på med och inte bara stressar 

vidare för att det ska se färdigt ut… Sen kommer det en kontroll när 

projektet börjar bli färdigt och man råkar vara kvar bland de få som 

ska slutföra det. Då ser man att där är något som dom har fuskat med. 

Det är ju inte så roligt… Så gör vi med allt annat, att ta inte bara 

något annat för att komma vidare utan gör det riktigt annars blir det 

bara massa omarbete. 

Verkstadsarbetarna uppvisade, både under intervjuerna och under observationerna, en vilja att 

öka sitt ansvar för att företagets produktion skall förflyta utan allt för långa avbrott. Ett 

exempel på när verkstadsarbetarna tar på sig extra ansvar är när det saknas material i samband 

med att de skall påbörja sitt arbete. När verkstadsarbetarna skall få ut en arbetsorder så skall 

den, förutom ritningar och arbetsbeskrivning, innehålla en materiallista som beskriver vilket 
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material som skall användas och var detta finns. Under veckan på företaget blir det ibland fel i 

denna process och verkstadsarbetarna saknar de material som de behöver för att kunna 

påbörja sitt arbete. Något som Peter påpekar i min intervju med honom: 

… det är sällan komplett. Då får man börja tänka hur man ska 

börja… Anpassa mig efter det och gå vissa andra omvägar för att se 

vad kan göras. 

Avsaknaden av material gör alltså att verkstadsarbetarna får anpassa sig och finna lösningar 

på hur de skall kunna arbeta vidare utan det nödvändiga materialet. Dessa lösningar kan skilja 

sig mellan allt ifrån att reda ut vilket material som saknas till att börja på ett annat arbete. 

Detta gör att verkstadsarbetarna får ansvar för ett antal olika jobb samtidigt och därmed 

ansvar för att se till att dessa inte glöms bort. 

Ibland kan det vara så att en del komponenter saknas. Om vi kopplar 

mellan ett aggregat eller likande så får man fråga när ska de sätta dit 

det och då får vi avvakta det. Eller så drar vi så lång vi kan och så får 

vi avvakta tills grejerna är på plats.  

 – Mårten. 

När verkstadsarbetarna stöter på ett problem i organisationen så ökar de sitt eget ansvar för att 

på så vis kunna lösa arbetsuppgifterna tillsammans, antingen med varandra eller med 

närmaste berörd överordnad eller tjänsteman. Ett exempel på detta är när jag under torsdagen 

följde en verkstadsarbetare som skulle packa upp ett antal kartonger med material som han 

behövde för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. När verkstadsarbetaren upptäckte att det 

saknades ett antal o-ringar som han behövde var hans första impuls att göra en lista över exakt 

vilket material det är som saknades. Detta trots att han påpekade att utformandet av denna 

lista egentligen inte tillhörde hans arbetsuppgifter. Först när listan var klar kontaktade 

verkstadsarbetaren sin förman och bad honom kontakta leverantörsansvarig för att beställa det 

saknade materialet. Verkstadsarbetarens ansvarskänsla för att produktionen ska flyta utan 

onödiga avbrott fick honom att utöka sina arbetsuppgifter. Detta visar på att 

verkstadsarbetarna känner ett starkt ansvar för sitt arbete och för företagets produktion. 

Att ge medarbetarna ett ökat ansvar är en av de faktorer som behövs för att skapa engagerade 

medarbetare (Armstrong, 2008:143). Det ökade ansvaret ska enligt Armstrong leda till att 

verkstadsarbetarna känner en starkare känslomässig koppling till sitt arbete. Denna 
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känslomässiga koppling kan i sin tur leda till en känsla av ökad status inom organisationen 

(Emerson, 1962:40). Utfallet av det ökade ansvaret påverkas dock av hur arbetsklimatet, eller 

företagskulturen, ser ut inom organisationen (Armstrong, 2008:144). Därför är det intressant 

att närmare studera hur verkstadsarbetarna ser på sitt arbete och sin position inom företaget 

för att kunna avgöra ifall statusökningen, som utlovas av teorin om den flexibla produktionen 

(Karlsson & Eriksson, 2000:25f), har någon effekt. Verkstadsarbetarnas har en förståelse för 

hur de olika delarna i produktionen fungerar en kunskap om de olika tekniska lösningar som 

kan tillgripas för att lösa de produktionsproblem som uppstår. Dessutom uppvisar 

verkstadsarbetarna en vilja att göra så. Problemet blir när produktionsproblem uppstår med en 

viss regelbundenhet. Då skapas det en vilja att kontrollera och förändra arbetets organisation 

hos verkstadsarbetarna. Under observationerna och intervjuerna upplever verkstadsarbetarna 

att företaget inte organiserar arbetet på det vis som de anser är bäst och det skapar en irritation 

gentemot företagets ledning. I nästa avsnitt ska jag beskriva hur verkstadsarbetarnas upplevda 

kontroll över sitt eget arbete och hur bristen på densamma skapar en irritation och ett hinder 

för verkstadsarbetarnas statusförhöjning. 

5.2.2 Kontroll över sitt eget arbete. 

Under observationerna blev det snart tydligt att verkstadsarbetarna inte var nöjda med hur 

företaget har valt att organisera produktionen. De upplevde att det fanns problem med 

organisationen och att företagets ledning inte verkade uppmärksamma dessa. Under studien 

fanns det även en tydlig frustration ibland verkstadsarbetarna över att de upplever det som att 

det främst är de som lösa de problem som uppstår på grund av missar i företagets 

organisation. Främst så ansågs detta vara en ledningsfråga och i verkstäderna fanns det därför 

en irritation emot företagets ledning. Under observationerna i båda verkstäderna diskuterades 

många av de problem som uppstod i arbetet som ett tecken på att företaget är felorganiserat. 

Ofta fick ledningen och/eller konstruktionsavdelningen skulden för att det skapats problem 

även om det var oklart ifall det var deras fel. Hur kan det då komma sig att problem i arbetet 

får en sådan effekt på företagskulturen? För att svara på denna fråga ska vi titta närmare på 

verkstadsarbetarnas upplevda kontroll över sitt eget arbete. 

Under både mina observationer och i intervjuerna talade verkstadsarbetarna om hur de 

upplevde att företaget hela tiden förflyttar ansvaret för förseningar nedåt i produktionskedjan. 
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Men ibland kan det kännas lite surt när man får det efter sig. Att det 

borde ha varit färdigt fortare… Det är bråttom men man måste ju 

ändå ha materialet. Då tycker jag att det blir, ja då blir man 

underskattad, precis som att vi begriper inte detta. 

 – Peter. 

Denna irritation gör att de anställda ibland talar om hur det var förut på företaget. Många av 

de verkstadsarbetare som jag talade med under observationerna utryckte en önskan om att 

varvet skulle fungera som det gjorde förut. De menade att ett varv måste innehålla en mängd 

olika kompetenser för att effektivt kunna bygga de olika fartygen. Hos verkstadsarbetarna 

fanns det en känsla av att arbetsordningen och planeringen var bättre förr och att ansvaret för 

arbetsuppgifterna då var mer jämt fördelat mellan produktions- och 

konstruktionsavdelningarna. Följden av detta blev att problemen som verkstadsarbetarna 

mötte i sin vardag för dem blev ett tecken på att företaget inte organiserat sin produktion på 

ett effektivt sätt och det främst var de som fick anpassa sig för att hantera uppkomna problem. 

Verkstadsarbetarna upplevde dessutom att de löser detta på ett bra sätt vilket blev ännu ett 

bevis för att deras bättre kunskap om företagets produktion i jämförelse med 

produktionsledningens. Olof beskriver sin frustration på följande vis: 

… det är tur att de som har jobbat här ett tag är så duktiga att de kan 

lösa det. Att verkstan är så duktig att de kan det för annars hade inte 

någon båt blivit klar i tid. 

Trots att verkstadsarbetarna under observationerna ibland hade kontakt med företagets 

konstruktionsavdelning så upplevde de alltså inte att de kunde påverka deras eget arbetes 

utformning och planering. Verkstadsarbetarna upplevde istället att det var de som fick hantera 

produktionsförseningar som skapats i andra delar av företaget. Detta skapar en känsla av 

minskad kontroll över sitt eget arbete vilket i sin tur påverkar verkstadsarbetarnas syn på sin 

egen status inom företaget. 

Frustrationen över hur företaget väljer att organisera sin produktion får även effekt på hur de 

anställda ser på den inhyrda arbetskraft som finns på företaget. Som arbetskamrater ser 

verkstadsarbetarna inte annorlunda på sina inhyrda kollegor. En del av dem arbetar 

tillsammans med inhyrda i sin vardag och detta förefaller inte skapa några problem under min 

studie. De inhyrda förefaller ses som nyanställda och med tiden som respekterade medlemmar 

av arbetslaget. Olof talar om de inhyrda verkstadsarbetarna på följande vis: 



 
 

28 

Efter resans gång så blir man mer och mer kompis med dessa. 

Eftersom att man ser att oavsett vilken roll vi har, om vi tillhör ett 

annat företag eller tillhör varvet, så måste ju trots allt jobben bli 

klara. I slutändan har det ju med varvets överlevnad att göra. 

Många av de inhyrda som finns i produktionen har arbetat i verkstäderna under en lång tid. 

Därför finns det en rädsla hos verkstadsarbetarna för att företaget skall förlora 

konkurrenskraft då inhyrningen av arbetskraft kan komma att innebära att företaget förlorar 

eller säljer ut en del av den kompetens som verkstadsarbetarna anser central för 

verksamheten, eller som Mikael uttrycker det: 

Idag kan det vara så att företaget nästan vill leja ut en hel enhet 

plötsligt. Dom gjorde så här får några år sedan, de sålde hela 

maskinverkstaden borta vid den stora dockan… Detta trots att vi som 

verkstadsfolk tyckte att maskinverkstaden var hjärtat i varvet. 

Verkstadsarbetarna talar om hur de oroas av att företaget organiserar sin produktion på ett vis 

som gör att den kompetens som de anser finns i företaget riskerar att gå förlorad. På de två 

verkstäderna som jag besökt är medelåldern hög, över femtio år, och verkstadsarbetarna är väl 

medvetna om detta. Därför ses användandet av inhyrda till viss del som ett hot mot företagets 

fortlevnad ibland den ordinarie verkstadspersonalen.  

Det är inte så många som är nyanställda längre i den bemärkelsen. I 

dagsläget har vi ju inga lärlingar heller. Däremot känns det ju 

konstigt när entreprenörer kommer hit. Om vi ska lära upp dom och 

så skickar de hem vår egen personal. Då börjar man fundera över ska 

vi ge bort vår skattkista eller? 

 – Peter. 

Att den inhyra arbetskraften, som ska stå för företagets numeriska flexibilitet, ses som 

likvärdiga arbetskamrater gör att verkstadsarbetarna inte känner att de har kontroll över sin 

arbetssituation. Effekten av denna brist på kontroll verkar dessutom bli att den statushöjning 

som det skulle innebära att tillhöra den funktionellt flexibla delen av företagets arbetskraft 

uteblir. I nästa avsnitt ger jag en möjlig förklaring till varför denna statushöjning uteblir och 

vilka effekter det kan få på verkstadsarbetarnas relationer till chefer och företagsledning. 
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5.2.3 Utebliven statushöjning. 

Under studien förefaller det som att makt-/beroendeförhållandena på det studerande företaget 

är på väg att förändras. I många teorier om personalhantering anses de anställdas kompetens 

vara det som företag främst är beroende av (Armstrong, 2008:35). Därför kan man anse att när 

de anställdas kompetens ökar och blir viktigare för att företaget ska kunna driva sin 

produktion så kommer företagets beroende av verkstadsarbetarna att öka. Denna förändring 

av makt-/beroendeförhållanden är det som ansetts vara det som skall göra att den flexibla 

produktionen skall innebära mer makt och kontroll och därmed ett bättre arbete för de 

anställda inom flexibla företaget (Karlsson & Eriksson, 2000:32). Emerson (1962:40) menar 

att för att behålla de mest värdefulla medarbetarna i en organisation kan den försöka öka den 

värdefulla medarbetarens motivation till att stanna kvar i företaget. Det kan göras igenom t.ex. 

ekonomisk motivation, alltså höja lönen, eller med hjälp av att höja statusen för den 

värdefulle medarbetarens arbete. Vidare menar Emerson att höja statusen för den värdefulle 

medarbetaren ofta kan anses vara det mest fördelaktiga då den metoden har lägst kostnad för 

arbetsgivaren.  

Ett ökat ansvar och en ökad autonomi kan anses vara statushöjande för verkstadsarbetarnas 

arbete (Armstrong, 2008:143). Armstrong (Ibid:164) menar att det är en ökad status, via ökad 

autonomi, är viktig för att företaget skall kunna behålla önskvärd arbetskraft. Den ökade 

känslomässiga kopplingen som skall göra att verkstadsarbetarna känner att deras betydelse för 

företaget ökar i takt med att deras ansvar ökar verkar dock inte finnas på de studerade 

verkstäderna. Den betydelse som verkstadsarbetarna anser att de har för företagets produktion 

är inget som de anser att företaget delar. Snarare tvärt om. De anställda upplever att de är mer 

beroende av företagets struktur för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och många av deras 

arbetsuppgifter hindras av problem med t.ex. materialleveranser. Verkstadsarbetarnas makt 

och kontroll över sin arbetssituation verkar i studien inte ökat på det vis som retoriken runt 

den flexibla organisationen utlovat (Eklund & Westerberg i Karlsson & Eriksson, 2000:12). 

För att ge en möjlig förklaring till detta fenomen ska jag därför närmare beskriva hur 

förändringarna i deras s.k. maktnätverk påverkar deras status i företaget (jfr Emerson, 

1962:36). 

Verkstadsarbetarna är förbundna i en mängd olika makt-/beroendeförhållanden i sitt dagliga 

arbete. Dessa relationer gentemot medarbetare i andra delar av organisationens maktnätverk 

kommer troligen att påverka deras status i företaget (jfr Ibid:40). När företaget väljer att ta in 

arbetskraft från något annat företag så kommer således även dessa individer påverka statusen 
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hos de medarbetare som redan finns i organisationen. Emerson (Ibid.) menar vidare att den 

medarbetare som är minst beroende av företaget är även den som innehar störst makt 

gentemot organisationen. Vid en första anblick kan det därför verka som att de inhyrda 

verkstadsarbetarna skulle bidra till att öka statusen för den ordinarie arbetskraften eftersom 

företaget nu har en grupp medarbetare som den enligt teorin är mindre beroende av (Atkinson 

& Gregory, 1986:13). En grupp som skall användas för att hantera företagets krav på 

numerisk flexibilitet (Olofsdotter, 2008:6). I det studerade företaget verkar dock så inte vara 

fallet. Skälen till att statushöjningen uteblir kan antas vara att de tre nedanstående kriterierna 

som Emerson (1962:39) anser behövs för att statushöjningen skall fungera inte blir uppfyllda. 

Det första kriteriet för att statushöjningen skall fungera är att gruppen medlemmar är 

beroende av varandra i olika grad (Ibid.).  I studien visar det sig att verkstadsarbetarna i 

nästan samma utsträckning är beroende av sina inhyrda kamrater och sina ordinarie 

arbetskamrater. Detta eftersom företagets produktion är konstruerad på ett vis som gör att 

samarbete mellan företagets olika yrkesgrupper är central för att verkstadsarbetarna skall klara 

sina arbetsuppgifter. De två kategorierna av medarbetare inom organisationen, funktionellt 

och numeriskt flexibla, är således i det närmaste beroende av varandra lika stor utsträckning. 

Detta gör att den ordinarie personalens statushöjning, gentemot sina inhyrda kollegor och 

företaget, motverkas. 

Det andra kriteriet för att statushöjning skall fungera är att alla medlemmarna i gruppen har 

samma känslomässiga investering i gemenskapen (Emerson, 1962:39). Olofsdotter 

(2008:53ff) har visat att inhyrd personal ofta tvingas hantera en kombinerad känsla av att vara 

både främling och outsider vilket leder till att de begränsar sin känslomässiga koppling till 

arbetsplatsen och den ordinarie personalen. Detta, tillsammans med det faktum att den 

inhyrde har en annan företagstillhörighet, gör att denne faktiskt har ett mindre beroende av 

organisationen och därmed inte är lika påverkad av dess makt som de ordinarie 

verkstadsarbetarna.  

Det tredje kriteriet för statushöjningen är att statusen bygger på medlemmens värde i andra 

likande grupper. När det kommer till statusförhöjning blir tillgänglighet väsentligt för hur 

statusskillnaderna värderas (Emerson, 1962:39f).  Detta innebär att företagets utförsäljning av 

arbetsuppgifter som verkstadsarbetarna anser är centrala för produktionen inverkar på 

verkstadsarbetarnas status inom företaget. När företaget hyr in personal för att utföra liknande 

arbetsuppgifter som den ordinarie personalen tidigare utfört, eller utför för närvarande, så 
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sänder man signaler till verkstadsarbetarna om att deras kompetens kan ersättas av inhyrd 

personal. I studien verkar detta att bli skapa ett tvivel ibland verkstadsarbetarna om varför de 

skulle vara mer värderade av företaget. Det gör att verkstadsarbetarna upplever att deras 

kompetens inte innebär en starkare position gentemot företagets val av 

produktionsorganisering. Således uteblir den statushöjning som det skulle innebära att tillhöra 

den funktionellt flexibla delen av företagets arbetskraft. 

Sammantaget så får dessa tre faktorer inverkan att den statusförhöjning som den flexibla 

organisationen skulle innebära för verkstadsarbetarna inte syns i studien. De maktnätverk som 

verkstadsarbetarna ingår i visar sig i studien vara alltför komplicerade för att en ökning av 

verkstadsarbetarnas makt skall komma av att de får ett ökat ansvar för sina arbetsuppgifter. 

Det ökade ansvaret blir snarare en belastning när verkstadsarbetarna inte fullt ut kan 

kontrollera förutsättningarna för sitt eget arbete. Emerson (1962:34f) menar att om den 

svagare parten i ett makt-/beroendeförhållande upplever att denne inte kan öka den starkare 

partens beroende så återstår bara att minska sin känslomässiga koppling till relationen. 

Följden blir då att när verkstadsarbetarna upplever att de inte kan öka sin makt gentemot 

företaget igenom sin ökade kompetens kommer de istället att försöka minska sin 

känslomässiga koppling till organisationen. I studien är det detta som har visat sig i form av 

verkstadsarbetarnas inställning om att deras chefer inte är kompetenta och att företagets 

produktionsorganisering är felaktig, eller åtminstone mindre effektiv än den skulle kunna vara 

(se s. 27-28). Verkstadsarbetarna har ett minskat förtroende till företagets ledning och sina 

chefers kompetens. Ett minskat förtroende som kan leda till ökat motstånd vid förändringar 

inom organisationen och ge en grogrund för konflikter mellan ledningen och de anställda. 

Det studerade företaget ska dock inte ses som unikt med denna problematik utan snarare som 

ett exempel på en förändring på den svenska arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är på 

stark frammarsch, vilket Bemanningsföretagen Almegas årsrapport visar (Handels 

utredningsinstitut, 2010a), och den svenska arbetsmarknaden verkar stå inför en 

grundläggande förändring. De tänkbara effekterna på den svenska arbetsmarknaden i stort 

skall därför diskuteras närmare i kapitel 6. 
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6. Förändrade maktförhållanden. 

Detta kapitel ska sammanfatta studiens resultat samt beskriva vad dessa resultat kan tänkas få 

för effekter, både inom den studerade organisationen men även på den svenska 

arbetsmarknaden i stort. 

Samhällsproduktionens utveckling mot en ny typ av flexibel varuproduktion var något som 

Atkinson och Gregory påpekade redan 1986. Deras artikel (Atkinson & Gregory, 1986) rör 

visserligen den brittiska arbetsmarknaden men även på den svenska arbetsmarknaden kan 

likande tendenser observeras. Den svenska bemanningsbranschen gör ständiga landvinningar 

och har visat på en stark återväxt i spåren av den senaste ekonomiska krisen som drabbade 

både den svenska och den internationella arbetsmarknaden (AB Handelns utredningsinstitut, 

2010a:4). Armstrong menar att företag som funderar över en bemanningsstrategi bör ha 

Atkinsons modell över den flexibla organisationen i åtanke (2008:167). Så trots att retoriken 

runt den flexibla organisationen har utsatts för en del kritik, av t.ex. Karlsson & Eriksson 

(2000 kap.6), så verkar den alltså vara här för att stanna. Denna studie har därför syftat till att 

beskriva vad som händer med maktförhållandena inom en organisation när den delar upp sin 

arbetskraft i två skiljda kategorier, den funktionellt och den numeriskt flexibla. För att besvara 

detta syfte ska jag i avsnitt 6.1 först beskriva hur samarbetet mellan verkstadsarbetarna i det 

studerade företaget skapar ett ömsesidigt beroende dem sinsemellan. I avsnitt 6.2 ska jag 

beskriva hur uppdelningen av arbetskraften kan komma att leda till ett känslomässigt 

avståndstagande gentemot företaget hos den ordinarie arbetskraften. Jag avslutar detta avsnitt 

med att fundera över vidare forskningsområden och intressant problemområden. 

6.1 Samarbete skapar ömsesidigt beroende. 

En av de frågor som ställdes i början av studien var vilket krav på samarbete mellan de 

funktionellt och numeriskt flexibla medarbetarna som krävdes inom ramen för det studerade 

företagets produktion. Studien har visat på att företagets produktion inte bara ställer stora krav 

på att de olika yrkesgrupperna inom företaget samarbetar utan även att verkstadsarbetarna 

utövar en social kontroll över varandra utifrån en gemensam ansvarskänsla för slutprodukten 

och sina gemensamma arbetsuppgifter.  

I det studerade verkstäderna så samarbetar verkstadsarbetarna, både med arbetskamrater ifrån 

den egna avdelningen och ifrån andra delar av organisationen. Företagets 

produktionsorganisering gör dessutom att det inte görs någon avgörande skillnad mellan de 

uppgifter som utförs av ordinarie personal eller de inhyrda. Verkstadsarbetarna är därför lika 
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beroende av sina inhyrda arbetskollegor som de är av deras kollegor som är anställda av 

företaget direkt. Denna organisering av arbetsplatsen är inte unik för det studerade företaget 

utan är enligt Tilly (2000:112) ett resultat av den moderna produktionens krav. När människor 

samarbetar så utvecklar de även ett ömsesidigt beroende (De Swaan, 2003:105). Ett beroende 

som i denna studie visat sig gälla även mellan arbetskraft ifrån de två kategorierna 

funktionellt och numeriskt flexibla. Kravet på samarbete mellan kategorierna av 

verkstadsarbetare kommer därför göra att de blir ömsesidigt beroende av varandra. Jag anser 

att det är detta ömsesidiga beroende är den faktor som kommer försvaga uppdelningen mellan 

kategorierna för de anställda inom ramen för den flexibla produktionen. När 

verkstadsarbetaren är beroende av sin inhyrda kollega i samma utsträckning som hans 

ordinarie kollega så motverkas statusskillnaden mellan de två kategorierna. Vilka effekter kan 

då denna uteblivna statushöjning för de ordinarie verkstadsarbetarna tänkas få? 

6.2 Känslomässigt avståndstagande. 

För verkstadsarbetaren riskerar användningen av numeriskt arbetskraft bli ett tecken på att 

företaget inte värderar hans kompetens. Som beskrivits i kapitel 5.2.3 så bygger den ökade 

statusen för de ordinarie anställda på att tre kriterier uppfylls (medlemmarna av gruppen är till 

olika grad beroende av gruppen, medlemmarna har lika stor känslomässig koppling till 

gruppen och medlemmarnas status är beroende av deras status i liknande grupper (Emerson, 

1962:39)). När dessa kategorier inte uppfylls återstår bara en väg för den anställde att skapa 

sig makt gentemot företaget. Ett känslomässigt avståndstagande ifrån relationen till företaget 

(Ibid:36). De förändrade maktförhållandena inom organisationen tvingar verkstadsarbetaren 

att minska sin känslomässiga koppling till företaget för att bibehålla maktbalansen i 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett känslomässigt avståndstagande som kan 

liknas vid Marx begrepp alienation (Ritzer, 2009:49ff). Verkstadsarbetaren förfrämligas emot 

sin yrkesroll och sin position inom företaget.  

Detta känslomässiga avståndstagande uppstår alltså ur det faktum att den maktökning som 

skulle skapas genom att verkstadsarbetarens kompetens gör företaget mer beroende av honom 

inte uppfylls. Sennett (1999:79) har visat på hur den flexibla produktionens nedbrytande av 

företagshierarkier snarare har lett till en centralisering av makten än en spridning av 

densamma. I de studerade verkstäderna har alltså denna förskjutning av makten, i rikting emot 

företagsledningen, alltså fått effekten att verkstadsarbetarna förlorat förtroendet för företagets 

ledning. Det känslomässiga avståndstagandet som framtvingats av förändringarna i företagets 

maktnätverk har skapat en grund för konflikt mellan verkstadsarbetarna och företagsledningen 
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och kan även tänkas skapa motstånd emot organisatoriska förändringar. I studien visar sig 

detta motstånd sig främst i verkstadsarbetarnas kommentarer om att företaget var bättre 

organiserat förr och i deras bristande förtroende för ledningens val av 

produktionsorganisering.  

Den i studien beskrivna situationen är en som varken företag eller de anställda tjänar på. 

Atkinson & Gregory (1986:13) påpekar att företag bör vilja uppnå en stark ömsesidig känsla 

av långsiktigt åtagande mellan den funktionellt flexibla arbetskraften och organisationen. 

Något som försvåras om de anställda tar ett känslomässigt avstånd till organisationen och dess 

ledning. För verkstadsarbetarna i den funktionellt flexibla delen av arbetskraften så leder det 

känslomässiga avståndstagandet till en minskad känsla av att känna sig behövd. Sennett 

(1999:204) har visat på denna känsla av att inte vara behövd är nedbrytande för den enskilde 

individen och kan komma att skapa tvivel runt den egna karaktären. Således riskerar den 

sociala disintegration som kan följa av uppdelningen av arbetskraften, i en funktionellt och en 

numeriskt flexibel del, påverka både företaget och de anställda på ett negativt sätt. Ett faktum 

som tidigare inte lyfts fram som en möjlig konsekvens av den flexibla produktionen. 

Det är dock inte säkert att det känslomässiga avståndstagandet får omedelbara ekonomiska 

konsekvenser. Armstrong (2008:141) påpekar att medarbetare kan vara engagerade i sitt 

arbete utan att uppvisa någon starkare känslomässig koppling till företaget. Armstrong menar 

att detta förhållande vanligast i s.k. kunskapsföretag. I den här studien så har det visat sig att 

denna typ av engagemang utan känslomässig koppling till företaget kan uppstå även i 

moderna varuproducerande företag. Det förefaller till viss del som att de förändrade makt-

/beroendeförhållandena faktiskt gjort att verkstadsarbetarna i studien fäster större vikt vid sin 

egen kompetens. Risken för företaget blir dock att den minskade känslomässiga kopplingen 

till företaget gör att de anställda enbart ser det som ett verktyg för att kunna utöva sitt yrke 

och utvecklas inom sin yrkesroll (Ibid.). En belägenhet som kan antas göra det svårare för 

företaget att behålla arbetskraft med önskad och, för produktionen, viktig kompetens. För att 

kartlägga vilka direkta effekter verkstadsarbetarnas känslomässiga avståndstagande gentemot 

företaget får behöver därför ytterligare studier utföras.  

För att kunna svara på vilka långtgående effekter förändringarna av företags maktstrukturer 

kan tänkas få på den svenska arbetsmarknaden bör ytterligare studier göras. Detta för att 

studera vilka metoder som anställda på olika företag utvecklar för att hantera de påvisade 

maktförskjutningarna. Det kan även vara fruktbart att studera huruvida företag med en 
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användning av inhyrd personal blir beroende av andra företag för att leverera kompetens till 

deras produktion. Ett beroende som kan tänkas påverka deras förhandlingsutrymme gentemot 

den nya parten på arbetsmarknaden, bemanningsföretagen. 

I den här studien har jag bara skrapat på ytan av vilka effekter det förändrade makt-

/beroendeförhållandena inom organisationer kan tänkas få på de sociala relationerna inom 

organisationer och på samhällets varuproduktion. Det tydliga är att uppdelningen av 

arbetskraften i två olika kategorier kommer att få effekt på företagets informella makt-

/beroendeförhållanden. Genom den moderna arbetsplatsens krav på teamarbete kommer att 

påverka den ordinarie personalens syn på deras roll och status inom företaget. Dessa två 

lärdomar är något som jag anser företag bör ha med sig när de planerar för vilka 

arbetsuppgifter som ska läggas ut på entreprenad och på vilket vis denna ”uthyrning” skall 

göras. 
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Bilagor. 

Bilaga 1 – Det besökta företaget. 

Det besökta företaget är ett industriföretag som konstruerar, bygger och underhåller marina 

fartyg. Företagets främsta kunder är den svenska militärmakten men man tillverkar även 

fartyg både för civilt bruk och för utländska militärmakter. Verksamheten inom företaget är 

uppdelat på tre orter varav en har besökts under denna studie. På den besökta orten så är ca 

950 personer anställda varav 440 arbetar i företagets produktion.  

På de besökta verkstäderna, mekaniska verkstaden och rörverkstaden, arbetar mellan 40 och 

50 personer i respektive verkstad. Denna siffra kan variera lite då företaget ibland flyttar de 

anställda verkstadsarbetarna p.g.a. bl.a. yrkesskador eller kompetenskrav ifrån andra 

avdelningar inom verksamheten. Dessa ca 40-50 verkstadsarbetare kompletterades under 

tidsperioden för studien av 15 stycken inhyrda i den mekaniska verkstaden och av 7 stycken i 

rörverkstaden. Värt att nämna är att det i båda verkstäderna tidigare hade funnits fler inhyrda 

medarbetare men att företaget nu p.g.a. minskat arbetskraftsbehov börjat dra ned på antalet 

inhyrda. Målet med denna neddragning var, enligt produktionschefen på företaget, att 

företaget inte skulle ha kvar någon inhyrd arbetskraft i de aktuella verkstäderna efter årsskiftet 

2010/2011.  

I de båda besökta verkstäderna arbetade uteslutande män. Medelåldern i det båda verkstäderna 

är på över 50 år. 
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Bilaga 2 – Intervjupersonerna. 

Nedan följer en kortare beskrivning av de personer som intervjuat i studien. Observera att 

namnen nedan är fingerade för att bevara anonymiteten hos respondenterna. 

1. Olof – ledande montör på mekaniska verkstaden. 

a. Ålder: 57. 

b. Anställningsform: Tillsvidareanställd. 

c. Anställningstid på företaget: 40 år. 

2. Mårten – montör på rörverkstaden. 

a. Ålder: 54. 

b. Anställningsform: Tillsvidareanställd. 

c. Anställningstid på företaget: 10 år. 

3. Mikael – montör på mekaniska verkstaden. 

a. Ålder: 38 år. 

b. Anställningsform: Tillsvidareanställd. 

c. Anställningstid på företaget: 19 år. 

4. Ragnar – montör på mekaniska verkstaden. 

a. Ålder: 55 år. 

b. Anställningsform: Tillsvidareanställd. 

c. Anställningstid på företaget: 39 år. 

5. Peter – montör på rörverkstaden. 

a. Ålder: 47 år. 

b. Anställningsform: Tillsvidareanställd. 

c. Anställningstid på företaget: 14 år. 
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Bilaga 3 – Presentationsbrev. 

Uppsats om sociala relationer och arbetsmetoder i industrimiljö: 

Hej, 

Jag heter Thomas och jag är en student vid Programmet för Personal och arbetsliv vid 

Linnéuniversitetet. För närvarande skriver jag mitt examensarbete i sociologi som handlar om 

sociala relationer och arbetsmetoder i industrimiljö. Uppsatsen är en del utav min utbildning. 

Kort om mig själv kan jag berätta att jag är ifrån Karlskrona och för närvarande går tredje och 

sista året på min utbildning, Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har 

även tidigare, innan min utbildning, arbetat som montör vid ett lokalt industriföretag i 

Karlskrona vilket gör att jag finner just arbete i industrimiljö intressant. 

Jag skulle nu vilja besöka er verkstad för insamling av material till mitt examensarbete. Jag 

kommer att dela in mitt arbete i två delar.  

Den första delen består utav en s.k. deltagande observation vilket kommer innebära att jag 

följer er i ert arbete under vecka 46. Jag kommer att finnas med er halva era arbetsdagar 

denna vecka för att observera hur ni organiserar ert arbete samt hur ni löser de ev. problem 

som kan uppstå under arbetets gång. 

Den andra delen kommer sedan att utgöras av intervjuer med några utav er. Detta för att jag 

ska kunna få ert perspektiv på arbetet och dess organisation. Dessa intervjuer kommer att ta 

ungefär en timme och kommer, som det ser ut nu, att hållas på ”Varvets” område. Jag vill 

redan nu be dig fundera över ifall du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en sådan 

intervju. Jag kommer ta upp intresseanmälan för detta under min vistelse hos er v. 46. 

Till sist vill jag påpeka att all information som jag får med mig, både ifrån observationen och 

ifrån mina intervjuer, naturligtvis kommer att anonymiseras. Det känns även viktigt att 

poängtera att jag gör detta på helt eget bevåg och inget av de material som jag insamlar 

kommer att kunna användas emot enskilda personer i er verkstad, från varken företag, fack 

eller andra. För den som så önskar kommer det även ges möjlighet att ta del utav resultatet av 

mitt arbete när detta är slutfört. 

 



 
 

d 

Om du har några frågor, kan du kontakta mig på antingen min mobiltelefon 0708-76 96 27 

eller via e-post på tsaxv08@student.lnu.se.  

Tack på förhand, 

Thomas Sabel 

Student vid Personal och Arbetslivsprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 
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Bilaga 4 – Ledfrågor för arbetsplatsobservation. 

Följande ledfrågor är en anpassning av de ledfrågor som Paavo Bergman beskriver i 

Samhällsvetenskapens hantverk (2005, s. 106ff). 

Inledande frågor: 

1. Datum för observation. 

2. Betraktelsetid. 

3. Observerad avdelning. 

Arbetsgruppens sammansättning: 

1. Antal medarbetare? 

2. Könsfördelning? 

3. Antal temporära medarbetare? 

a. Antal inhyrda?   

i. Antal kompetensinhyrda? 

ii. Antal volyminhyrda? 

b. Antal visstidsanställda? 

c. Antal vikarier? 

4. Antal eventuella nyanställda?
9
 

5. Hur har arbetad tid på företaget inverkan på enskilda medarbetares status inom 

arbetsgruppen? 

Arbetsuppgifter: 

1. Vilka arbetsuppgifter har följd arbetare? Kortfattad beskrivning. 

2. Vilka arbetsmoment måste utföras för att lösa arbetsuppgifterna? 

3. Vilka är arbetets huvud- resp. sidouppgifter? 

4. Hur komplicerade är arbetsuppgifterna? Krävs specifik yrkeslicens?
10

  

5. På vilket vis griper de olika arbetsmomenten in i varandra? 

6. På vilket vis är följd medarbetares arbetsuppgifter beroende av varandra? 

a. På vilket vis är arbetsuppgifterna beroende av andra medarbetares 

arbetsuppgifter? 

b. På vilket vis är arbetsuppgifterna beroende av arbetsmoment utföra av andra 

avdelningar? 
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 Som nyanställd räknas ordinarie anställd personal med en anställningstid på färre än sex månader 

(provanställd). 
10

 Se även Krav på färdigheter och kunskaper. 
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7. Hur hanteras eventuella felgrepp? 

8. Hur är arbetet indelat i tid? 

a. Hur påverkar eventuella sidouppgifter denna tidsindelning? Främst fokus på 

produktionsstörningar och/eller underhåll. 

Arbetsplatsen: 

1. Vilken är följd arbetares huvudsakliga arbetsplats? Kortare beskrivning. 

2. Är arbetet låst till denna plats eller flyttar det runt på olika lokaliteter inom 

arbetsplatsen?  

Om arbetat flyttar runt se nedan: 

a. I vilken utsträckning flyttar arbetet? 

b. Av vilka anledningar? 

3. Vilka säkerhetskrav ställs på medarbetarna? 

a. Hur förändras dessa krav i händelse av byte av arbetsmiljö? 

b. Hur väl följs formella säkerhetsföreskrifter? 

c. Vilka säkerhetsföreskrifter förefaller viktigast för följd medarbetare? 

4. Vilka speciella arbetsredskap krävs för att följd medarbetare skall kunna utföra sina 

arbetsuppgifter?
11

 

Krav på färdigheter och kunskaper: 

1. Vilka formella kunskapskrav blir synliga i arbetet? 

2. Hur används informell eller så kallad praktisk kunskap i arbetet? 

3. Vilka arbetsbeskrivningar finns och hur är dessa utformade? 

a. Krävs det speciell kompetens för att kunna avläsa dessa? 

b. Är det i så fall fråga om formell eller informell kompetens? 

4. I vilken utsträckning är kunskaper om olika materialegenskaper viktigt för att följd 

arbetare skall kunna utföra sina arbetsuppgifter? 

5. På vilket vis löses ev. problem som saknar formella lösningar? 

a. Förs någon form av officiell logg över dessa lösningar? Hur är den i så fall 

utformad? 

6. På vilket vis är specifik kompetens knuten till enskilda medarbetare? 

a. Finns det formella eller informella anvisningar för vilken medarbetare som 

innehar specifik kompetens? 

7. Hur aktiveras särskilda färdigheter hos medarbetarna? 
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 Vanliga verktyg, som ex. skruvmejsel eller hammare, beskrivs enbart övergripande. 
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a. Skilj på: 

i. Aktiv eftertanke och val av metod. 

ii. Så kallad ”trial and error”. 

iii. Rutinmässigt eller reflexmässigt. 

8. Hur diskuteras olika färdigheter och dess ev. användningsområden ibland 

medarbetarna? 

a. Finns det en formell uppföljning av dessa diskussioner? 

9. Utnyttjas formella kvalifikationer kontinuerligt i arbetet eller handlar det om en tyst 

potential som enbart används vid specifika händelser?  

Om det senare är gällande: 

a. Vid vilka händelser? 

b. Är dessa kvalifikationer kopplade till en eller flera specifika medarbetare? 

10. Vilka tidmässiga konsekvenser får användandet av specifika färdigheter? 

11. I vilken utsträckning är kunskaper om hela produktionsprocessen och det egna 

arbetets roll i denna process nödvändigt? 

a. Hur tar detta sig uttryck i det dagliga arbetet? 

b. Vilken karaktär har dessa kunskaper? 

i. Formella. 

ii. Informella. 

Rapportering och information 

1. Hur får följd medarbetare rapporter och anvisningar som ger denne information om 

förutsättningar eller konsekvenser av sina handlingar?
12

 Skilj på: 

a. Information ifrån arbetsredskap. 

b. Information ifrån egna sinnesupplevelser.   

c. Information ifrån arbetskamrater. 

d. Information ifrån överordnad. 

2. Till vem rapporterar medarbetarna ev. problem i utförandet av sina arbetsuppgifter? 

3. Till vem rapporteras tidsåtgång för varje utförd arbetsuppgift? 

a. I vilken utsträckning? 

4. Vilken grad av autonomi finns i medarbetarnas arbete? 

a. Finns det olika kategorier av medarbetare med olika grad av autonomi? 

i. Beskriv förhållandet mellan dessa eventuella kategorier. 
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 Beskriv informationens innehåll och karaktär. 
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5. Vilket ansvar har den enskilda medarbetaren för kvalitetsstyrning? 

Arbetsfördelning och sociala kontakter: 

1. I vilken utsträckning fördelas arbetet enligt formella anvisningar? 

2. Hur förändras den formella arbetsfördelningen pga. sociala strukturer? 

3. I vilken utsträckning bestäms följande faktorer av följd arbetares arbetsuppgifter av 

arbetskamraternas, både ifrån egna och ifrån andra verkstäders, arbete? 

a. Arbetsinsatsen, när den måste göras. 

b. Arbetets innehåll. 

4. I vilken utsträckning påverkar den följda medarbetarens arbete följande faktorer av 

dennes arbetskamraters arbete? 

a. Arbetsinsatsen, när den måste göras. 

b. Arbetets innehåll. 

5. Hur är det möjligt för enskilda medarbetare att hjälpa andra medarbetare med deras 

arbetsuppgifter? 

6. På vilket vis kan en medarbetare agera för att korrigera ev. fel begångna av andra 

medarbetare? 

7. Hur diskuteras ev. problem med arbetet? 

8. Hur diskuteras ev. begångna fel ibland medarbetarna? 

9. I vilken utsträckning rådslår medarbetarna med varandra? 

10. Under vilka omständigheter? 

11. Hur är överordnade synliga på arbetsplatsen? 

a. Vilka överordnade är det fråga om? 

b. När överordnad är synlig: 

i. Får medarbetarna instruktioner? 

1. När ges dessa? 

2. I vilken form? 

3. Vad innehåller instruktionerna? 

ii. Rådslår överordnad med medarbetare? 

1. Vilka?  

iii. Hur synlig är överordnad vid ev. produktionsproblem? 

1. Vilka problem  
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Bilaga 5 – Intervjuguide för intervju med verkstadsarbetare. 

Bakgrund och anställningsförhållanden 

Benämning på IP: 

Ålder: 

Anställningsår inom företaget: 

Anställningsform: 

Arbetsuppgifter 

Skulle du kunna beskriva för mig hur det går till när du blir tilldelad en arbetsuppgift? 

Hur skulle du vilja beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Vilka sidouppgifter tillkommer? 

Hur håller du koll på den mängd arbetstid som du använder för en arbetsorder? 

Hur avancerade skulle du vilja säga att dina arbetsuppgifter är? 

Möjlighet och behov av att anpassa sitt arbete 

Hur ofta tvingas du byta arbetsuppgifter? Av vilka anledningar? 

På vilket sätt kan du tvingas anpassa ditt arbetssätt efter andra anställdas arbete? 

Hur hanterar du eventuella problem som hindrar dig ifrån att slutföra dina arbetsuppgifter? 

Hur arbetar du tillsammans med dina arbetskamrater ifrån verkstaden för att lösa dina 

arbetsuppgifter?  

Hur gör du i de situationer där du behöver samarbeta med anställda på andra verkstäder eller 

delar av företaget? 

Hur ofta får du förfrågningar ifrån arbetsledning om att utföra arbetsuppgifter pga. din 

kompetens? 

På vilket sätt kan du förändra ditt arbetssätt för att kunna hantera fel i arbetet, både begångna 

av dig själv och andra arbetskamrater? 
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Förståelse för produktionen 

Hur upplever du att ditt arbete förändrats de senaste 5-10 åren? 

Vilken kompetens skulle du säga behövs för att kunna arbete på företaget? 

Hur lång tid tror du att det tar att lära sig ditt arbete? 

På vilket vis är det viktigt att förstå vad andra verkstäder arbetar med för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter? 

Hur skulle du gå till väga om du stöter på ett problem som du inte har stött på tidigare? 

Hur kan du föra vidare dina lösningar på de problem som du löst? 

Hur kan du använda din erfarenhet för att lära upp andra anställda på företaget?  

Har det hänt att du fått lära upp inhyrd arbetskraft på samma vis som ordinarie anställda? På 

vilket sätt skiljde sig dessa två händelser? 

På vilket sätt upplever du att du kan utveckla din kompetens i ditt dagliga arbete? 

Vilka säkerhetsaspekter anser du påverkar ditt arbete? 

Kontroll över sitt arbete 

Vilket ansvar för kvaliteten på ditt arbete upplever du att du har? 

På vilket sätt anser du att du kan påverka ditt arbete? 

Hur kan du påverka de arbetsuppgifter som du förväntas utföra? 

I verkstaden finns det en förslagspärm som ni kan använda för att framföra förslag på 

förbättringar i arbetsprocessen. Har du använt dig av denna? 

Upplever du att ditt arbete är mer uppdelat idag än när du började på företaget? 

Hur trygg skulle du känna dig i din anställning om företaget skulle lägga ett varsel pga. 

arbetsbrist? 

Hur upplever du att företagets användning av entreprenörer har påverkat ditt arbete? 

Hur skulle du vilja beskriva den sociala sammanhållningen på företaget? 
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Bilaga 6 – Tabell över datareducering. 

Tabellen nedan beskriver hur studiens insamlade material har reducerats ifrån femton 

konkreta begrepp till två övergripande teman kopplade till Emersons makt-/beroenderelations 

teori (Emerson, 1962:31–41) 

Konkreta begrepp Analytiska kategorier Övergripande tema 

Material saknas.   

Tar eget ansvar.   

Organisationen fungerar ej. Samarbete.  

Avancerat arbete.  Kollektivt beroende. 

Talar om förr. Förståelse för arbetsprocessen.  

Samarbete.   

Erfarenhet.   

Beroende av varandra.   

Tilldelas ansvar.   

Vill påverka arbetes organisering. Ansvar.  

Flera arbetsuppgifter aktiva.  Status som maktförstärkare. 

Arbetets säkerhet. Kontroll över arbetet.  

Ansvar för kvalité.   

Lär av varandra.   

Förändrat arbete.   

 

De femton konkreta begreppen sorterades in i de fyra analytiska kategorierna, kom ihåg att 

varje begrepp kan finnas under fler än en kategori. De analytiska kategorierna kopplades 

sedan till de övergripande teman som sedan används i rapporten (se kap. 5.1 och 5.2). 

Samarbete och Förståelse för arbetsprocessen kopplas till Kollektivt beroende. Ansvar och 

Kontroll av arbetet kopplas i sin tur till Status som maktförstärkare. Dessa två övergripande 

teman används sedan för att förklara varför verkstadsarbetarna inte upplever att deras makt 

gentemot företaget har ökat i samband med användandet av inhyrd arbetskraft. 


