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Sammanfattning 

Titel: Introduktionsutbildning för inhyrd personal - En studie om att stärka tillhörighet och 

motverka organisatorisk tvetydighet 

Författare: Martin Magnfält & Jakob Ivarsson 

Högskolan Halmstad 

Vårterminen 2011. 

 

När vi tog kontakt med AB Halmstads Gummifabrik uttryckte de ett behov kring att kunna 

stärka tillhörigheten och minska den organisatoriska tvetydigheten hos den inhyrda 

personalen. De individer som hyrs in via bemanningsföretag har idag till skillnad från tidigare 

blivit en accepterad del av arbetskraften. Studien syfte har varit att empiriskt undersöka vad 

som är centralt, för så väl företaget som för inhyrd, vid kundföretagets introduktion av inhyrd 

personal. Vidare har vi även utifrån resultatet och tidigare forskning analyserat hur 

arbetsgivaren vid introduktionen kan arbeta för att motverka eventuell organisatorisk 

tvetydighet för den inhyrda personalen. 

Studiens empiriska material har samlats in genom sex stycken kvalitativa intervjuer med 

arbetsledning, inhyrd personal, tillsvidareanställd personal och fackliga representanter. Under 

studiens gång har vi även genomfört en observation på arbetsplatsen.    

Resultatet visar att introduktionsutbildningens utformning är av stor vikt då den i slutändan 

påverkar organisationsidentiteten. Utifrån studiens teman har vi identifierat en rad faktorer 

som arbetsgivaren bör ta hänsyn till vid introduktionen av inhyrd personal. Hela analysen 

utmynnar slutligen i en analysmodell som illustrerar hur dessa faktorer förhåller sig till 

varandra, introduktionsutbildningen och organisationsidentiteten.      

 

Nyckelord: Bemanningsföretag, inhyrd personal, introduktionsutbildning, 

organisationsidentitet, tillhörighet, organisatorisk tvetydighet.  

 



 
 

Abstract 

Title: Induction training for temporary workers – A study about strengthening inherency and 

counteract organizational ambiguity 

Authors: Martin Magnfält & Jakob Ivarsson 

Halmstad University 

Spring term 2011. 

 

When we first contacted AB Halmstads Gummifabrik they expressed a need to strengthen 

inherency and counteract organizational ambiguity among the temporary workers. These 

individuals have lately become a more accepted part of the workforce. The intention of this 

study has been to empirically examine the central parts, for both the company and the 

temporary workers, at the introduction of the temporary workers to the company. We have 

based on the result and previous research analyzed what the employer can do in order to 

counteract possible organizational ambiguity among the temporary workers. 

The empirically material of the study comes from six qualitative interviews conducted with 

management, temporary workers, permanent staff and union representatives. During the study 

we have also conducted an observation at the workplace. 

The result shows that the design of the induction training is essential because it in the long run 

affects the organizational identity. Based on the themes of the study we have identified a 

number of factors that the employer should consider at the induction training of temporary 

workers. Our analyze results in a model that illustrates how these factors relate to each other, 

to the induction training and to the organizational identity.  

 

Key words: Temporary work agencies, temporary workers, induction training, organizational 

identity, inherency, organizational ambiguity.  

 

 



 
 

Förord 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter på AB Halmstads 

Gummifabrik (HGF) för att ni tagit er tid och ställt upp på intervjuer och delat med er av era 

tankar och erfarenheter.  

Vi vill även tacka Christian Kiks på AB Halmstads Gummifabrik för ett vänligt och hjälpsamt 

bemötande samt för att du varit en källa till både information och inspiration.       

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Carlsson för dina värdefulla åsikter och 

idéer som kontinuerligt hjälpt oss att utveckla uppsatsen. Slutligen vill vi även tacka våra 

kurskamrater som bidragit med glada tillrop och kloka ord för att hålla humöret uppe under 

uppsatsarbetets gång. 

Tack! 

 

Halmstad 2011-05-25 

Martin Magnfält & Jakob Ivarsson 
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1. Inledning 

 
Den allt mer föränderliga arbetsmarknaden gör att det på senare tid har uppkommit en mängd 

olika anställningsformer. Vart, hur och när vi utför vårt arbete är inte längre lika viktigt utan 

det viktigaste är att det blir gjort. Nya kontraktsformer med kortvariga anställningar på flera 

olika företag kan lätt leda till att människor på arbetsmarknaden inte längre känner samma 

tillhörighet till något specifikt företag eller organisation. Detta resulterar i sin tur i problem då 

arbetsmarknaden historiskt sätt utvecklats utefter en relation mellan arbetsgivare och 

arbetstagare som bygger på en traditionell tillsvidareanställning på heltid. Det hela tog sin 

start 1993 då det svenska arbetsförmedlingsmonopolet avreglerades. Sedan dess har antalet 

anställda av bemanningsföretag kraftigt ökat. Under år 2010 stod cirka 118 000 personer 

någon gång på de svenska bemanningsföretags lönelistor (bemanningsföretagen.se).  

Avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet tillsammans med den ökade användningen av 

inhyrd personal är en av de mest uppmärksammade och debatterade förändringarna på den 

svenska arbetsmarknaden under senare år. Anledningen till detta återfinns framförallt i att 

användningen av bemanningsföretag utmanar den fasta anställningsformen som under många 

år legat som grund för människors ekonomiska trygghet. Bergström, Håkansson, Isidorsson 

och Walter (2007) beskriver hur det fasta lönearbetet har fungerat som en grundsten för 

utformningen av svensk arbetsmarknads- och socialpolitik och att många av samhällets 

institutioner är uppbyggda runt det fasta lönearbetet. Bemanningsbranschens framväxt har 

länge uppfattats som ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Trots detta har 

bemanningsbranschen kommit att bli en del av denna modell genom liberal 

arbetsmarknadslagstiftning samt kollektivavtal mellan marknadens parter (Bergström., et al, 

2007). Gallagher och Parks (2001) betonar även de att vi i dagsläget befinner oss väldigt långt 

ifrån dessa vanliga arbetsrelationer och att vi därför måste börja ta hänsyn till 

anställningsformer som befinner sig utanför det traditionella fasta lönearbetet.    

 

Det finns även en mängd olika former av tillfälliga anställningar. Denna studie behandlar 

dock enbart den form av tillfälliga anställningar som handlar om att företag hyr in personal 

via bemanningsföretag. När inhyrd arbetskraft började användas på den svenska 

arbetsmarknaden anlitades mest outbildad personal för att utföra arbeten där någon särskild 

utbildning inte var nödvändig. Numera har det skett en förändring även på den här fronten och 

personalinhyrning omfattar idag också välutbildad personal för mer avancerade uppdrag. De 

individer som hyrs in via bemanningsföretag särskiljer sig även från de som utför fast 

lönearbete på så sätt att de måste uppfylla sina skyldigheter till två organisationer på samma 

gång. Detta har i sin tur lett till att både arbetsgivare och arbetstagare inom 

bemanningsbranschen ställs in för nya utmaningar vad det gäller organisationsidentitet och 

tillhörighet. 

 
Det är inte bara i Sverige som bemanningsbranschen fått fäste utan tydliga trender har tidigare 

även uppstått i bland annat USA, Nederländerna och Tyskland. Det är inte heller ovanligt att 

arbetsgivare nuförtiden skriver långtidskontrakt med ett specifikt bemanningsföretag för att 

kontinuerligt sköta personalförsörjningen. Mitlacher (2006) beskriver denna utveckling som 

en mönsterbrytare då uppdragen tidigare enbart bestod av tillfälliga insatser. Fördelarna med 

att hyra in arbetskraft ses framförallt hos arbetsgivarna då det medger en numerisk flexibilitet 

vid produktionstoppar vilket överlag ger bättre ekonomiska förutsättningar (Nesheim, 2003). 

Inhyrd personal används även som ett material av intresserade för att rekrytera till framtida 

tillsvidareanställningar. Detta ses ofta som en av de största fördelarna för den inhyrda 
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personalen, samtidigt som det flexibla anställningssystemet ofta genererar i en 

kompetensbredd då de inhyrda kommer i kontakt med en mängd olika yrken och arbetsgivare 

(Kirk & Belovics, 2008). Den här uppsatsen fokuserar på hur de företag som hyr in tillfällig 

arbetskraft genom introduktionsutbildningar kan stärka tillhörighet och motverka 

organisatorisk tvetydighet. Studien genomförs i samarbete med AB Halmstads Gummifabrik 

(HGF) som är ett mellanstort företag inom tillverkningsindustrin.      

 

1.1 Problemformulering 

 
Att arbeta utanför de traditionella anställningsformerna ställer nya krav på både arbetsgivaren 

och den anställde. Att vara anställd av ett bemanningsföretag och samtidigt utföra sina 

arbetsuppgifter hos ett annat kundföretag kan leda till organisatorisk tvetydighet för den 

inhyrda personalen. Då människor strävar efter att bli upptagna i en gemenskap för att 

undvika utanförskap kan organisatorisk tvetydighet innebära en ohälsosam utveckling för de 

som arbetar som inhyrd personal. Kan då en eventuell organisatorisk tvetydighet motverkas 

med hjälp av en väl fungerande introduktion för den inhyrda personalen vid ankomsten till 

kundföretaget, och hur skulle denna i så fall vara utformad?  

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att empiriskt undersöka vilka faktorer som är centrala, för så väl 

företaget som för inhyrd, vid kundföretagets introduktion av inhyrd personal. Vidare avser vi 

även att utifrån vårt resultat och tidigare forskning analysera hur kundföretaget vid 

introduktionen kan arbeta för att motverka eventuell organisatorisk tvetydighet för den 

inhyrda personalen i det fortsatta arbetet. Studien görs ur ett organisatoriskt perspektiv med 

fokus på temat organisationsidentitet & tillhörighet samt med där tillhörande underteman: 

kommunikation, ledarskap och engagemang. I studien har följande övergripande 

frågeställningar ställts:  

 Vilka faktorer upplevs som centrala vid introduktionen av inhyrd personal? 

 På vilket sätt är dessa faktorer centrala? 

 Hur påverkar dessa faktorer den inhyrda personalens arbetssituation? 

 Hur kan kundföretaget framledes arbeta för att motverka eventuell organisatorisk 

tvetydighet?  

  

1.3 Bakgrund 

 
I bakgrundsdelen beskriver vi hur organisationen är uppbyggd samt presenterar HGF:s mål, 

vision och koncept. Denna bakgrundsbeskrivning ger en inblick i företaget samt beskriver den 

kontext som ligger till grund för studien. 

HGF är ett familjeägt företag som är specialister på tekniskt formgods i elastomera material 

till branscherna anläggning, fordon, energi och industri. Företaget är expansivt och har i 

dagsläget cirka 80 anställda varav cirka 10 procent av arbetsstyrkan är inhyrda via ett 

bemanningsföretag.  HGF har en tydlig målsättning att fortsätta växa genom utökade 
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affärsrelationer med kunder. Företagets vision är att vara en ”Gummitillverkare i världsklass” 

(www.hgf.se). 

Företagets koncept är att producera formgods i elastomera material, kunna erbjuda en 

helhetslösning, förse kunden med kvalitativa produkter samt kunna möta den internationella 

marknaden på ett framgångsrikt sätt. 

Fabriken i Halmstad är indelad i fyra produktionsceller. Varje cell är en självstyrande enhet 

som i sin tur får stöd från logistik, processteknik och underhåll.  Utgångspunkten är att cellen 

ska ses som ett lag vars mål är att tillsammans se till att producera med högsta möjliga 

kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet. I samtliga fyra celler i fabriken arbetas tvåskift, det 

vill säga ett förmiddagsskift och ett eftermiddagsskift. Det arbetar en gruppledare per skift 

och cell, således finns det totalt åtta gruppledare i fabriken. Gruppledaren är utbildad inom 

processteknik, materialkunskap, ledarskap, formbyten, arbetsmiljö och lean-production. En av 

de fyra cellerna arbetar med blandning av olika kemikalier, där finns även en 

materialavdelning som tar fram de olika recept på gummiblandningar som används på 

blandningsavdelningen. Utifrån receptet blandas sedan gummiblandningen och när den är 

färdig formas massan så att den blir hanterbar i presseriet. De tre återstående cellerna i 

fabriken är således inriktade på tillverkning av detaljer genom framförallt pressning. HGF har 

förutom i Halmstad presserier även i Lettland och Polen. Gemensamt för såväl presseriet som 

blandningen är att huvudansvaret för avdelningen ligger hos en arbetsledare (Kiks, 2010). 

Organisationsschemat över produktionen i Halmstad illustreras nedan i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Organsiationsschema produktionen i Halmstad, ur En informationsbroschyr för 

nyanställda (Kiks, 2010:9). 

HGF använder sig av en central informationstavla där samtliga anställda kan ta del av 

företagets policy, vision, aktuella mätetal samt övrig information som kan vara av intresse. 

Vid nyanställning får den anställde även en broschyr med information om säkerhet, kvalitet, 

organisationens betåndsdelar, samt policys och vision (Kiks, 2010). 

Företaget arbetar även med HGF-produktionssystem, vilket innefattar ständiga förbättringar 

och arbete med lean-production. Detta infördes för ungefär fem år sedan och sedan dess har 

företaget genomfört ett gediget arbete med just lean-production vilket har resulterat i en vinst 

av det Halländska Leanpriset 2009 (www.hgf.se). Företaget har även tagit hjälp av en konsult 

för att ta fram en gemensam värdegrund, denna process är för tillfället i en fas där det handlar 

om att försöka nå ut med dessa värderingar till samtliga anställda på företaget. 
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2. Tidigare forskning 
___________________________________________________________________________ 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra för tidigare forskning inom det undersökta området 

samt angränsande områden. På så sätt avser vi att placera in vår studie i ett sammanhang 

och därigenom synliggöra dess relevans. 

___________________________________________________________________________ 

Att personaluthyrning utgör ett tydligt exempel på en flexibiliseringstrend på 

arbetsmarknaden är ingen nyhet. Denna trend innebär att de individer som arbetar som inhyrd 

personal idag utsätts för en rad sociala påfrestningar. Mycket av den tidigare forskning som 

gjorts fokuserar just på dessa påfrestningar och vad de kan innebära för den enskilde 

individen.  

Olofsdotter och Augustsson (2008) beskriver i artikeln Uthyrda konsulter från 

bemanningsföretag: Främling eller outsider? hur inhyrd personal idag måste vara beredda på 

att växla mellan avstånd och närhet i rummet samtidigt som de måste vara beredda på att 

anpassa sig mellan likgiltighet och engagemang i sociala relationer. För att kunna hantera 

situationen som inhyrd menar Olofsdotter och Augustsson (2008) att individerna måste vara 

förberedda på att både behandlas som främling och som outsider trots att deras tjänster är 

efterfrågade. Vidare så ökar även förvirringen för den inhyrda personalen då 

personaluthyrning är en verksamhet som handlar om interorganisatoriska sammanhang där 

fler olika aktörer med varierande intressen och positioner är inblandade. Grimshaw, 

Marchington, Rubery och Willmott (2005) menar att konsekvensen av detta blir att den 

inhyrda personalen blir lidande då de organisatoriska gränserna och anställningsrelationerna 

blir otydliga. Garsten (1999) beskriver detta genom att likna en inhyrd individ vid en främling 

som står på tröskeln mellan två olika grupperingar utan att känna en tydlig känsla av 

tillhörighet. Olofsdotter och Augustsson (2008) sammanfattar detta genom att beskriva att 

inhyrd personal i dagsläget är i behov av att utveckla strategier för att både kunna hantera att 

arbeta nära den ordinarie personalen, samtidigt som de inte till fullo är en del av 

gemenskapen. Denna egenskap benämner de som social surfing, och innebär en förmåga att 

alternera mellan att vara främling eller outsider. 

Gallagher och Parks (2001) har i artikeln I pledge thee my troth…contingently. Commitment 

and the contingent work relationship undersökt hur engagemanget till arbetet påverkas om 

anställningsformerna ligger utanför den traditionella tillsvidareanställningen. De lägger 

särskilt fokus på de engagemangsrelaterade problemen som en multipel verksamhetsrelation 

innebär. Den multipla verksamhetsrelationen liknas även vid en triangulär relation då den 

uppstår när en inhyrd på egen hand måste tillfredsställa två organisationer på en och samma 

gång. Denna triangulära relation mellan inhyrd, kundföretag och bemanningsföretag 

illustreras i figur 2. Den inhyrde anställs från början av ett bemanningsföretag som i sin tur 

samordnar arbetsaktiviteterna och de personaladministrativa funktionerna. Således är samtliga 

funktioner som hör till yrkesidentiteten knutna till det inhyrande företaget där arbetet utförs. 

Gallagher och Parks (2001) menar att den triangulära relationen leder till en problembild för 

identifikationen i en organisation. Detta framförallt då en anställning hos ett 

bemanningsföretag ofta innebär ett kontinuerligt byte av arbetsgivare vilket leder till att 

identitetsprocessen avbryts gång på gång. I slutändan påverkar det engagemanget för yrket 

och leder till en ambivalent arbetssituation. Avslutningsvis betonar de att den snabba 

utvecklingen av bemanningsbranschen och dess alternativa arbetsformer tydliggör ett behov 

av att forskning på området. 
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Figur 2: Triangulär verksamhetsrelation, omarbetad utifrån Gallagher & Parks (2001:190). 

En del av den forskning som gjorts av bemanningsbranschen inriktar sig på organiseringen av 

själva personaluthyrningen. Fokus har här flyttats från företagen som hyr in personal till 

bemanningsföretagen och deras organisering. Gunilla Olofsdotter (2008) har i sin 

doktorsavhandling Flexibilitetens främlingar- om anställda i bemanningsföretag studerat 

organisering av personaluthyrning och dess innebörd för personalens upplevelse av 

anställningsförhållanden, arbetsvillkor och sammanhållning. I avhandlingen har hon 

identifierat en underliggande konflikt mellan den inhyrda personalen och deras chefer. Denna 

konflikt grundar sig dels på att inhyrd personal ofta känner en stor ekonomist osäkerhet, men 

även maktlöshet att inte kunna påverka sin arbetsmiljö då arbetet som inhyrd ställer höga krav 

på flexibilitet. För att klara av att arbeta på denna framtida arbetsmarknad med arbeten av mer 

tillfällig karaktär ställs betydligt högre krav på anpassningsbara men självständiga individer. 

Dessa personer måste helt enkelt vara beredda att utmanas av en splittrad arbetssituation och 

trivas med att arbeta under arbetsförhållanden med bristande tillhörighet och lojalitet. Dessa 

krav ser Olofsdotter (2008) som en av de största anledningarna till att kontrakt mellan 

bemanningsföretag och inhyrd personal avbryts och i längden helt upphör. 

 

Kirk och Belovic (2008) beskriver i artikeln, a look into the temporary employment industry 

and its workers, vilka individer som framförallt arbetar som inhyrda, samt vilka krafter som 

drivit fram den snabba tillväxten inom bemanningsbranschen. De belyser även en rad 

ekonomiska aspekter då bemanningsbranschens tillväxt även stärkt tillväxten inom den 

amerikanska ekonomin. Avslutningsvis behandlar de olika för- och nackdelar som individer 

upplever med att arbeta som inhyrd arbetskraft samt hur arbetssituationen skulle kunna 

förbättras. I summeringen av artikeln beskriver Kirk och Belovic (2008) att 

bemanningsbranschen spelat en stor roll inom den amerikanska industrin i över sextio år. 

Företagen använder framförallt inhyrd personal för att täcka in ordertoppar i produktionen. I 

och med detta kan de hålla ned kostnaderna för den tillsvidareanställda personalen samtidigt 

som de ges möjlighet att granska framtida potentiella medarbetare. Därför betonar de att 

många som är aktiva i bemanningsbranschen använder den som en språngbräda för ett 

eventuellt framtida jobb som tillsvidareanställd. Branschen har även under de senaste åren 

genomgått en förändring då den nu även innefattar högutbildad personal, något som förr sågs 

som en utopi.          

De studier som vi tagit del av under vår granskning av tidigare forskning har i stor 

utsträckning undersökt hur individer som är aktiva inom bemanningsbranschen upplever sin 

arbetssituation och konsekvenserna av den. Vidare så belyser forskningen även ekonomiska 

faktorer samt hur utvecklingen av branschen sett ut under årens lopp. Dock har vi inte hittat 

Inhyrd 

Bemannings-
företag 

Kundföretag 
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några studier som enbart fokuserar på hur kundföretagen kan arbeta för att underlätta 

arbetssituationen för den inhyrda delen av personalstyrkan. Vi vill därför med vår studie visa 

på vad kundföretaget kan göra för att underlätta vid identitetsskapande och stärka 

engagemanget hos den inhyrda personalen. 
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3. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

I denna del görs en redogörelse av de teorier och begrepp som är relaterade till studien. 

Dessa teoretiska områden är organisationskultur, organisationsidentitet, kommunikation, 

ledarskap och engagemang. Med hjälp av dessa teman ges läsaren en möjlighet att bygga upp 

en kunskapsgrund för att sedan underlätta bildandet av en fullständig förståelse för studiens 

syfte.    
__________________________________________________________________________________ 

3.1 Utformning av kunskapsgrund 
 

Utifrån studiens syfte har vi efter litteraturgranskningar av teorier och begrepp valt att 

fokusera på nedanstående teorier. Dessa teorier har även valts ut med tanke på att de belyser 

studiens teman och frågeställningar på ett bra sätt. Med hjälp av en utökad kunskap inom 

organisationskultur och den underliggande organisationsidentiteten vill vi synliggöra hur 

processer som kategorisering, social jämförelse och social konkurrens påverkar skapandet av 

en mer osäker och diffus organisatorisk tillhörighet. Detta leder ofta till en organisatorisk 

tvetydighet samt exkludering, vilket i slutändan kan påverkar hälsan. Teoriavsnittet avslutas 

med att vi tittar närmare på vikten av hur ett fungerande ledarskap och en bra kommunikation 

kan motverka denna process och istället öka engagemang hos organisationens medlemmar.  

3.1.2 Vad är organisationskultur? 

Då det idag inte finns någon allmängiltig definition för begreppet organisationskultur kommer 

vi i denna studie att använda oss av den sammanfattning av olika definitioner som 

organisationspsykologen Henning Bang (1999) gjort och som lyder: 

 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden.”  

(Bang, 1999:24) 

 

Organisationskulturen präglas således av de normer, värderingar och beteenden som finns 

inom en organisation. Dessa faktorer är något som ligger djupt rotade hos organisationens 

medlemmar och kan vara svåra att se för en utomstående person. Anledningen till detta är att 

de ofta sitter ”i väggarna” just för att de har vuxit fram under en lång tid. Något som också är 

väsentligt att lyfta fram inom området organisationskultur är de maktrelationer som mer eller 

mindre alltid förekommer i en organisation. Dessa maktrelationer framträder på två olika sätt, 

formella och informella element. Den formella makten synliggörs genom att olika positioner i 

den hierarkiska ordningen tillskrivs olika mycket makt. Personen som besitter en viss position 

har sedan i sin tur formell rätt att utöva makt över andra, vilket i vissa fall kan leda till att 

individer i organisationen tvingas arbeta efter ett sätt som de själva inte står bakom. 

Motsatsen till formell makt är vad som benämns som informell makt. Denna makt baseras 

ofta på speciell kunskap och information som individen besitter, men kan även uppstå genom 

det sociala spel som förekommer i organisationer (Jacobsen, 2005). 

 

Organisationskultur är ett begrepp som ligger nära, och till viss del överlappar begreppet 

organisationsidentitet. Organisationskulturen kan därför ses som en ram där identiteten skapas 

och påverkas. Som tidigare nämnts sitter organisationskulturen ”i väggarna” och kan vara 
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svår att ta på. Så istället kan det vara lättare att betrakta organisationsidentiteten som även ses 

som den synliga delen av organisationskulturen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005).   

 

3.2 Organisationsidentitet & Tillhörighet 
 

Alvesson och Björkman (1992) betonar vikten av att det bör finnas något uttalat för en 

anställda att tillhöra för att öka trivseln på en arbetsplats. Dessutom finns det ur ett 

ledningsperspektiv ofta positiva följder med att de anställda känner tillhörighet och 

engagemang till organisationen. Detta kan låta simpelt men processen försvåras drastiskt av 

den trepartsrelation som uppstår vid användandet av inhyrd personal. Aktörerna i denna 

relation är bemanningsföretaget, kundföretaget och den inhyrde personen. I denna studie 

kommer Alvesson och Björkmans (1992) definition av organisationsidentitet att användas: 

”Organisationsidentitet är i vilken utsträckning organisationsmedlemmarna upplever 

sammanhang i de aktiviteter som bedrivs i organisationens regi och i vilken mån man 

uppfattar det egna arbetet som tydligt kopplat till en organisatorisk helhet.”  

(Alvesson & Björkman, 1992:8) 

 

Tvetydig organisationsidentitet eller en bristande sammanhållning mellan tillsvidareanställd 

och inhyrd personal är något som i slutändan kan leda till en stigmatisering. Med detta menas 

uppkomsten av makt och statusskillnader mellan olika grupperingar som innebär att 

nykomlingar utestängs. Norbert Elias (1994) beskriver att denna process och maktbalans 

mellan nykomlingar och etablerade inte är bestående utan kan förändras över tid. Att arbeta 

som inhyrd arbetskraft åt ett kundföretag uppvisar ofta stora likheter med att vara nykomling i 

andra sociala sammanhang, till exempel att flytta till en ny stad vilket även Elias (1994) 

belyser i sin studie om grupper i ett bostadsområde i Winston Parva, England. För den 

inhyrda personalen kan organisationskultur, arbetsuppgifter och kollegor vara främmande och 

nytt samtidigt som allt detta är bekant och välkänt av den tillsvidareanställda delen av 

personalen. Tillhörigheten påverkas även av att den inhyrda personalen kanske inte har någon 

kontakt med andra personer som är inhyrda via bemanningsföretaget. Samtidigt är det högst 

troligt att den ordinarie personalen inom kundföretaget kan ha arbetat tillsammans under 

många år och därigenom känner en större tillhörighet och därmed en starkare social identitet. 
Den sociala identiteten kan i dessa grupperingar komma från fackföreningar, avdelningar och 

lunchgrupper (Ashforth & Mael, 1989). Detta tyder på en explicit polarisering mellan den 

ordinarie personalen som etablerade i organisationen, samt de inhyrda som utomstående. 

Kalleberg (2003) menar att kraven på flexibilitet inom dagens moderna organisationer har lett 

till en polarisering mellan ”organizational insiders versus outsiders”. För att ytterligare 

fördjupa kunskaperna kring det komplexa identitetsarbetet som sker inom organisationer 

följer nu en fördjupning i social identity theory som behandlar kategorisering, social 

jämförelse, social konkurrens samt vad organisatorisk tvetydighet innebär.       
 

3.2.1 Social identity theory (SIT) 

Social identity theory är en teori som genom åren utvecklats och bearbetats vid en mängd 

tillfällen av många olika forskare. De grundläggande idéerna kring teorin publicerades för 

första gången i början av 1970-talet av Tajfel (1972) och har sedan dess inspirerat många 

forskare runt om i världen. Social identity theory skapades för att förklara när, hur och varför 

individer identifierar sig med vissa sociala grupper. Detta sker vanligtvis genom att en individ 
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antar en grupps beteenden, attityder och uppfattningar. Identifikation har alltså enligt denna 

teori sin grund i kategorisering och sociala grupper existerar således enbart om dess 

medlemmar identifierar sig med gruppen (Billig, 1995). 

Dessa grupperingar och kategoriseringar återfinns inom en rad olika sociala kategorier så som 

religiös tillhörighet, nationalitet eller andra sociala grupptillhörigheter (Hogg & Abrahams, 

1998). Genom att ta efter medlemmar i den kategori som individen själva vill tillhöra får 

denna på så sätt en personlig identitet. Med hjälp av gruppens övriga medlemmar utvecklar 

sedan den nya personliga identiteten en social identitet, detta genom gruppens påverkan på 

individens medvetande. Detta möjliggörs i mångt och mycket av den psykologiska process 

som den nya gruppmedlemmen går igenom. Den sociala identiteten har även en stor påverkan 

vid formandet av vår personliga identitet. Två personer med liknande livserfarenhet blir därför 

i slutändan ändå unika då det sociala arvet i form av tillhörighet är mycket starkt (ibid). 

En individ kan vara medlem i flera olika kategorier och grupper på en och samma gång men 

dock aldrig i motsatta kategorier som exempelvis tillsvidareanställd och inhyrd på samma 

företag. Identifikationsprocessen sker i både med och motgång men underlättas om gruppen 

har en tydlig karaktär. Samtidigt ger den tydliga karaktären en mer korrekt uppfattning då den 

nya gruppmedlemmen går in i en ny organisation och ska identifiera sig med befintliga 

medlemmar och konstellationer. Detta är en viktig process för den nya medlemmen och är en 

förutsättning för att denne ska kunna utveckla engagemang och lojalitet till den nya 

organisationen (Ashforth & Mael, 1989).  

 

3.2.2 Kategorisering 

I en grupp skapas den sociala identiteten till stor del genom en kategoriseringsprocess. Denna 

process framkallar stereotypa uppfattningar hos gruppens medlemmar. När processen fortgår 

under en längre tid så resulterar det i att alla medlemmar i en grupp får likartade preferenser. 

När gruppen skapat sig sina egna stereotypa preferenser står de ut från övriga grupperingar 

och bildar på så sätt en egen enhet. Detta beteende är inget som är unikt för 

arbetsgruppskulturer utan är en process som även sker i andra sociala och organisatoriska 

grupperingar i vår vardag (Thompson & McHugh, 2009).         

När gruppen nu blivit en egen enhet färgas dess medlemmar av tillhörigheten och gemenskap 

uppstår. Gruppens medlemmar påverkas nu allt mer av tillhörigheten då aktiviteter och 

samtalsämnen kretsar allt mer kring gruppens intressen. Tillhörigheten och gemenskapen har 

på så sätt påverkat gruppens medlemmar så pass mycket att deras egna intressen nu inte 

längre är lika mycket värda. Genom denna process ökar den sociala identiteten vilket även 

stärker den individuella självkänslan (Hogg & Abrahams, 1998). Den sociala 

identitetsprocessen inom gruppen reducerar alltså de enskilda individernas egen osäkerhet. 

Detta är en fullt naturlig process då människor har ett grundläggande behov av att minska sin 

egen osäkerhet. I sammanhang där individer som finns inom den egenvalda sociala kategorin 

verkar, reduceras sedan olikheterna successivt ned för att i slutändan bilda en gemensam 

självdefinierad prototyp. Med hjälp av denna prototyp kan sedan gruppmedlemmarna vistas i 

ett sammanhang där de känner sig trygga då deras åsikter och attityder delas av många andra 

individer (Hogg & Abrahams, 1993). 

 

Vi människor tenderar även att dela in människor i vår omgivning i olika grupper. Detta görs 

oftast utifrån likheter och skillnader i jämförelse med den egna gruppen. Genom en inre 

psykologisk process bearbetas intrycken från andra grupper och kategoriseras därefter i 

antingen en ingrupp eller en utgrupp. I kategorin ingrupp placeras de grupper som är lika den 
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egna grupperingen medan de som tillhör en annan gruppering benämns som utgrupp (Hogg & 

Abrahams, 1998). 

 

Att klassificera människor i sin omgivning är mycket vanligt även fast det ofta sker 

undermedvetet. Etniskt ursprung, språk eller kultur är faktorer som ofta ligger till grund för 

medlemskap i olika grupperingar. Genom att lära sig majoritetens sätt att agera, kultur eller 

språk så ökar möjligheten att bli upptagen i en gruppering. Anledningen till detta är att en 

befintlig gruppering strävar efter att uppnå status och acceptans genom sitt egna specifika 

stereotypa beteende (Hogg & Abrahams, 1998). Att radera ut stereotypt beteende anses ofta 

vara en utopi då det uppfyller ett grundläggande mänskligt behov. Dock finns det självklart 

fall där stereotypt beteende övergår till diskriminering och därmed behöver stävjas i form av 

lagar och regler (ibid). I slutändan leder denna kategoriseringsprocess till att en rad 

karakteristiska beteendemönster uppstår inom en grupp. Dessa mönster benämner Hogg och 

Abrahams (1998) som prototyper. 

 

Prototyper består således av en rad attribut som är specifika för den egna gruppen. Dessa 

fungerar som ett regelverk och baseras vanligtvis på majoritetens beteende men där den 

innersta kärnan har störst påverkansmöjlighet. Dock kan dessa normer förändras över tid då 

skapandet av normer inom en gruppering är kontinuerlig process. Grupper är överlag mycket 

mer differentierande än vad enskilda individer är. Därför anpassar sig den enskilda individen 

gärna till gruppens åsikter (Hogg & Abrahams 1998). 

 

3.2.3 Social jämförelse 

Social jämförelse handlar om att individer ska säkerställa sin uppfattning om sig själv, andra 

människor och sin omgivning. Genom att jämföra sig själv gentemot sin egen gruppering får 

individen på så sätt svar på hur de står sig i förhållande till gruppens övriga medlemmar. 

Även jämförelser mot andra grupper kan ske och på så sätt får även gruppen som helhet svar 

på hur de står sig jämfört med andra grupper. Vi har både som människor och grupper en 

stark drivkraft att få verka och finnas i ett positivt sammanhang. Detta så det stärker vår 

självkänsla och verkar positivt för vår självbild (Hogg & Abrahams, 1998). Både i skola och 

på arbetsplatser jämför människor allt ifrån studieresultat till lön, ibland bara med sin ingrupp 

men ibland även med utgruppen. Om jämförelser som dessa går för långt finns det en risk för 

att nya klyftor uppstår mellan individer, både i och utanför grupper. 

 

3.2.4 Social konkurrens 

Genom att människor kategoriserar och jämför sig med varandra uppstår det även en social 

konkurrens. Vid kategoriseringar ligger fokus på den egna ingruppen och dess likheter medan 

jämförelseprocessen har en tendens att fokusera på jämförelser där den egna gruppen gagnas 

(Hogg & Abrahams, 1998). Om en individ i den egna gruppen gör något bra och belönas 

tenderar hela gruppens självförtroende att höjas. Den sociala konkurrensen kan även leda till 

att individer lämnar sin grupp om de hittar en gruppering där de passar in bättre. Det handlar 

helt enkelt om att individen strävar efter att byta upp sig om de känner att de lever under en 

negativ social identitet (ibid). Ett annat potentiellt händelseförlopp vid en negativ social 

identitet är att individen eller gruppen väljer en ny utgrupp att jämföra sig med. Genom att 

istället jämföra sig med jämbördiga grupperingar skulle självförtroendet öka och 

gruppdynamiken stärkas. På så sätt motverkas en ouppnåelig gruppjämförelse vilket i 

slutändan kan sporra gruppen och höja dess arbetsmoral istället för att sänka den. 
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3.2.5 Organisatorisk tvetydighet 

Arbetsmarknaden består idag av en mängd olika anställningsformer. De nya och ofta mer 

kortvariga anställningsformerna gör det svårare för människor att känna tillhörighet till någon 

specifik organisation eller företag. Allvin (2003) beskriver att en anställning hos ett 

bemanningsföretag innebär att arbeta i dubbla organisationer. Detta medför självfallet en rad 

tvetydiga organisatoriska villkor för den inhyrda personalen. För det första innebär 

anställningen en annorlunda geografisk aspekt med tanke på avståndet mellan arbetsgivaren 

och arbetsplatsen, vilket medför minskad informell kontakt. Ett annat villkor är den 

tidsmässiga åtskillnaden eftersom de anställdas arbetstid inte alltid överensstämmer med 

bemanningsföretagets kontorstid. Detta innebär att det kan vara problematiskt att nå sin 

arbetsgivare utanför kontorstid. Anställningsformen innebär också en kluven social aspekt. 

Relationen mellan de anställda baseras dels på att de delar arbetsplats men även att de har 

olika arbetsgivare. Avslutningsvis har de som arbetar under någon form av tidsbegränsad 

korttidsanställning oftast inte heller rätt att ta del av bonus och belöningssystem i samma 

utsträckning som de som är tillsvidareanställda. 

 

Håkansson och Isidorsson (2009) beskriver hur de tidsbegränsade anställningarna blivit allt 

vanligare och utvecklingen har under de tio senaste åren varit kraftig. Arbetsgivarna ser 

överlag positivt på denna utveckling då det ger en flexibilitet i personalstyrkan vilket gynnar 

tillväxten, effektiviteten och lönsamheten. I dessa fall anser arbetsgivarna ofta att den svenska 

arbetsrätten är ett hinder för utvecklingen då den till viss del reglerar dessa faktorer. 

Arbetsgivarnas önskemål om en mer flexibel arbetsmarknad går dock emot arbetstagarnas 

önskemål om ökad trygghet, vilket framförallt bottnar i de ekonomiska och sociala 

konsekvenser som en tidsbegränsad anställning innebär (ibid). Då människor ständigt strävar 

efter att bli upptagna i en gemenskap för att undvika utanförskap är organisatorisk tvetydighet 

en ohälsosam utveckling. Om en individ upplever exkludering kan detta i slutändan leda till 

minskat välbefinnande då utanförskap är något som påverkar självkänsla och självförtroende 

(Leary, 1990). 

 

3.3 Ledarskap 
 

Det finns en mängd olika definitioner på ledarskap. En förklaring till detta är att 

ledarskapsbegreppet är väldigt stort och därför omfattar allt ifrån grupprocesser till 

övertalningsförmåga. Skillnaden handlar i mångt och mycket om hur ledarskap betraktas av 

individen som skall använda sig av det. En del använder ledarskap som ett instrument för att 

nå ett mål medan det för andra enbart handlar om maktrelationer (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). I denna studie har följande definition av ledarskap använts: 

”Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka 

andras tänkande, inställning och uppförande. När ledning sker inom ramen för en 

organisation är avsikten normalt att få andra att förverkliga vissa mål, motivera 

dem till att prestera mer och få dem att trivas i arbetet. Detta innebär att 

ledarskap först och främst är en process mellan människor, där utövandet 

eftersträvar att influera andra.”  

(Jacobsen & Thorsvik, 2008:451) 

 

Alvesson (2009) betonar att relationen mellan ledarskap och kultur är komplext. Dock kan 

ledarskap definieras som något som tillsammans med kulturen i en organisation fungerar som 
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redskap och mål för handlandet. Ledarskap är således en kulturpåverkande aktivitet. Med 

detta menas nödvändigtvis inte att ledarskap skapar eller dramatiskt förändrar kulturen, bara 

att ledarskap är en kulturell yttring som i sin tur påverkar andra kulturella yttringar så som 

uppfattningar om mål, teknologier och omvärld. Att det skulle finnas eller utvecklas en enda 

optimal ledarstil som fungerar i alla lägen är ett högst osannolikt scenario. Därför har det 

istället utvecklats ledarskapsteorier som syftar till ett ledarskap som anpassar sig efter vilken 

situation eller vilken grupp som skall ledas (ibid). Därför är detta en form av ledarskap som 

kan vara aktuellt att använda sig av i arbetsgrupper med varierande kompentens och 

mognadsgrad. Sådana grupper skulle exempelvis till en viss del kunna bestå av inhyrd 

personal från ett bemanningsföretag då de ofta arbetar under kortare kontraktsperioder.  

 

3.3.1 Situationsanpassat ledarskap 

Wolvén (2000) beskriver Hersey och Blanchards situationsteori som grundar sig i ett 

situationsanpassat ledarskap. Denna teori inriktar sig framförallt på att urskilja 

omständigheter och skillnader som i sin tur har inverkan på vilken form av ledarskap som bör 

praktiseras i en viss situation. En korrekt bedömning i den här formen av ledarskap grundar 

sig självfallet mycket på gruppens sammansättning och dess behov. Därför anses det vara en 

klar strategisk fördel att ledaren för en grupp anpassar sitt ledarskap utefter medarbetarnas och 

gruppens mognad. Mognadsbegreppet kan uppfattas som lite komplicerat men Wolvén (2000) 

beskriver det som den mognad varje individ besitter vad det gäller till exempel motivation, 

kompetens och teknisk förmåga. Således handlar det alltså i många avseenden om det 

självförtroende och den självkänsla som finns hos individer och grupper vilket i slutändan 

ofta är det som avgör om de uppsatta målen kommer att nås. 

Vartefter gruppen mognar och utvecklas måste även ledarskapet successivt förändras. Den här 

utvecklingen delas ofta in i fyra olika steg där en ledare i första fasen måste vara instruerande 

och hjälpa gruppen att komma igång med uppgiften. I fas två där gruppens mognad ökat lite 

går ledaren över till att vara mer coachande och även relationsorientering ökar. I den tredje 

fasen då gruppen ofta utvecklat sitt självförtroende går ledaren över till att fungera i en mer 

stödjande roll. Slutligen när mognaden är så hög att gruppen går in i den fjärde och sista fasen 

behöver gruppen inte längre de instruktioner och stöd de tidigare fått. Ledaren kan nu istället 

helt och hållet fokusera på att delegera uppgifter och samtidigt räkna med att de blir utförda 

på ett korrekt sätt (Wolvén 2000). Denna delegering bygger i stor utsträckning på att det inom 

organisationen finns en fungerande kommunikationsprocess.  

3.4 Kommunikation 
 

Mycket av vår förståelse i den sociala världen och på arbetsplatsen bygger på en 

kommunikationsprocess (Thompson & McHugh, 2009). I studien används följande definition 

av kommunikation: 

”En process där personer eller grupper sänder eller utväxlar information.”  

(Jacobsen & Thorsvik, 2008:295) 

Vi kan kommunicera på många olika sätt men vilket är det optimala? Det verbala språket är 

ofta det enklaste alternativet då det går snabbt och vanligtvis får vi även feedback direkt på 

det vi sagt. Denna typ av kommunikation och respons tar minimal tid. Skulle 

kommunikationen vara oklar kan mottagaren/mottagarna snabbt ställa en motfråga och på så 

sätt få frågan vinklad på ett annat sätt (Robbins & Judge, 2007).   
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Det finns även negativa sidor med denna typ av kommunikation. Om det som sägs ska passera 

många individer kan innehållet förändras och det som sades från början har därigenom fått en 

ändrad innebörd. Anledningen till detta är att det ursprungliga budskapet filtreras av 

personliga variabler innan det når sitt mål. Dessa variabler kan bestå av förmåga och önskan 

att kommunicera, nivån av samordning, tidsbegränsningar eller helt enkelt kvalitén på det 

ursprungliga budskapet (Thompson & McHugh, 2009). Självfallet är störningar likt dessa inte 

optimalt då originalbudskapet förändrats men samtidigt lider alla former av kommunikation 

av för- och nackdelar. Vid val av kommunikationsmetod bör vi därför i första hand beakta vad 

vi vill få ut av kommunikation och därefter välja metod (Robbins & Judge, 2007). 

Kommunikationen inom en organisation kan även påverka medlemmarnas upplevda grad av 

tillhörighet. En lämplig kommunikationsbelastning anses stärka motivationen och på så sätt 

även öka produktiviteten då tillhörigheten till organisationen upplevs som stor. Om 

kommunikationen istället upplevs som undermålig finns det risk för att organisationens 

medlemmar drabbas av alienation och apati som i slutändan leder till sänkt motivation. Dock 

bör det även beaktas att en för hög kommunikationsbelastning ökar risken för misstag inom 

organisationen. Detta då stressnivån och osäkerheten snabbt ökar om mottagaren inte hinner 

eller klarar av att bearbeta all information som sänds (Thompson & McHugh, 2009). 

Kommunikationen inom organisationer är komplex och sker genom en mängd olika kanaler 

och nätverk. I figur 3 illustreras en modell med de variabler som på ett eller annat sätt 

påverkar eller har möjlighet att påverka den mellanmänskliga kommunikationen inom en 

organisation. Det är tydligt att variationsmöjligheterna för kommunikationsprocessen är 

mycket stora vilket gör att det finns många olika moment som kan gå fel. Alla dessa 

variationer av riktningar och aktörer gör att det ställs extra höga krav på sändare, mottagare 

och kodning. Processen kompliceras sedan ytterligare av vad som benämns som ”brus” som 

kan påverka kommunikationen i vilket skede som helst (ibid).          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Kontexten och kommunikationsprocessen, ur Thompson & McHugh (2009:210). 

Thompson och McHugh (2009) betonar dock att en modell som i figur 3 bör kompletteras av 

ytterligare dimensioner så som sändaren och mottagarens känslighet och perceptioner. De 

menar att även kompetens, status samt avsikten med kommunikationen kan uppfattas 

annorlunda av mottagaren på grund av det brus som kan störa perceptionen. När också 

kommunikationen inom organisationen fungerar finns det bra förutsättningar för att skapa ett 

starkare engagemang hos organisationens medlemmar.   
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3.5 Engagemang 

 

Vad kännetecknar egentligen en engagerad medarbetare? I studien kommer Meyer och Allens 

(1997) definition av vad en engagerad medarbetare är att användas och den lyder:  

 ”Den engagerade medarbetaren är en som ställer upp för organisationen i både 

med- och motgång, har hög närvaro, är sparsam med företagets tillgångar, delar 

verksamhetsmål, och så vidare.”  

(Meyer & Allen 1997:3)   

För att de anställda inom en organisation skall känna sig nöjda och tillfreds med sin 

arbetssituation krävs ett visst mått av känslomässigt engagemang. Det känslomässiga 

engagemanget ses som en ingrediens i ett gott arbete, vilket för individen stärks ju längre tid 

denne varit verksam inom organisationen. Även andra förhållanden som exempelvis 

arbetsform påverkar i slutändan en anställds engagemang. En anställd tenderar att ha mer 

engagemang till sin yrkesstatus än till själva organisationen (Felfe, Schomook, Schyns & Six, 

2007). Det är även av stor vikt för organisationen att ge organisatorisk support, med det 

menas att ledningen stöttar personalen vilket ger en positiv effekt på personalens engagemang 

i arbetet. Ett starkt engagemang gynnar personalens hälsa, exempel på detta är att stressnivån 

hos de anställda sänks om antalet arbetsrelaterade konflikter minskar vilket i slutändan leder 

till att själva arbetsprestationen blir bättre (Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 

2002).  

För att de anställda skall genomföra arbetsuppgifter och utföra sina tilldelade roller på ett, 

enligt företaget, tillfredställande sätt så kan det vara gynnsamt att strategier för motivation 

implementeras i verksamheten. Ett vanligt motivationsinstrument är olika typer av 

belöningsarrangemang. Dessa typer av system kallas incitamentsystem (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Incitamentsystem består av flera olika element och kan användas för att belöna 

individer, grupper eller hela system. Själva belöningen delas in i verkliga belöningar, 

exempelvis lön och symboliska belöningar, exempelvis beröm. Även det som ligger till grund 

för belöningen delas in i tre olika dimensioner. Dessa dimensioner är beteendekriterier, som 

hänför sig till huruvida personalen fogar sig efter organisationsstrukturen, det vill säga har 

ordning, uppvisar god sakbehandling och är punktliga. En annan grund för belöning är den 

resultatbaserade. I denna del handlar det alltså om att belöna själva resultatet av ett utfört 

arbete.  Den tredje och sista dimensionen av belöning kallas blandsystem och detta är en 

kombination av beteende- och resultatbelöning. Blandsystemet är framförallt användbart när 

det föreligga omständigheter som gör att ett, enligt företaget, korrekt arbete utförts men som i 

slutändan ändå inte är värdeskapande. Därför finns denna typ av incitamentsystem som alltså 

belönar motivationsdelen samtidigt som det ger en viss trygghet. Detta sker vanligtvis genom 

att lönen delas upp i en fast del samt en resultatbaserad del (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

3.5.1 Det psykologiska kontraktet 

Under de senaste åren har intresset kraftigt ökat kring hur organisationer emotionellt kan 

knyta medarbetare till sig. Detta görs genom ett så kallat psykologiskt kontrakt mellan den 

anställde och arbetsgivaren (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Begreppet lanserades för cirka 30 år 

sedan för att beskriva informella krav och oskrivna regler i relationen mellan arbetsgivaren 

och den anställde på en arbetsplats (Rousseau, 1995). Det psykologiska kontraktet syftar 

således främst på anställningsrelationens psykologiska innebörd och är till skillnad mot det 

faktiska kontraktet föränderligt och dynamiskt. Detta framförallt då det bygger på en 
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subjektiv tolkning av de ömsesidiga åtaganden som en anställning innebär. Dessa tolkningar 

påverkas sedan av organisatoriska förändringar på arbetsplatsen samt av relationen till 

kollegor och chefer (Isaksson & Bellaagh, 2005). 

Rousseau (1995) beskriver vikten av att det uppstår en balans mellan de outtalade 

förväntningar som arbetstagaren har gentemot arbetsgivaren. Detta är framförallt viktigt då de 

engagemang som arbetstagaren uppvisar kommer stå i relation mot de belöningar som denne 

upplever att arbetsgivaren erbjuder. Således leder en obalans mellan dessa två olika faktorer 

ofta till att arbetstagaren upplever att det psykologiska kontraktet brutits. Följderna av ett 

kontraktsbrott av detta slag är oftast bristande lojalitet, frivillig uppsägning eller någon form 

av aktivt eller passivt motstånd mot organisationen.   

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver flera olika sätt hur det psykologiska kontraktet kan 

binda individer till organisationer. Det första och vanligaste är att det görs genom normativa 

band. Med det menas att individen upplever att organisationen har gjort något som kräver en 

motprestation, exempel på detta skulle kunna vara möjlighet till personlig 

kompetensutveckling inom organisationen. För det andra kan en individ binda sig till en 

organisation för att denne helt sonika trivs där och därigenom känner sig tillfreds med de 

värderingar och normer som råder. För det tredje kan en individ bindas till en organisation 

genom att kostnaderna för att gå ur den överstiger nyttan med att lämna den. Det kan 

tillexempel handla om förmåner från organisationen eller att individen själv gjort 

investeringar i den. Investeringar behöver här inte handla om pengar utan kan istället bottna i 

starka band till kollegor eller en uttalad specialkompetens (ibid). 

Forskning har visat på att den absolut största anledningen till att individer inte vill sluta på sin 

arbetsplats är förekomsten av starka emotionella band (Meyer & Allen, 1997). Jacobsen och 

Thorsvik (2008) beskriver hur organisationer med en stark organisationskultur har 

medarbetare som är mer emotionellt knutna till organisationen då de lättare kan identifiera sig 

med den. I slutändan leder detta till att medarbetarna är mindre benägna att säga upp sig och 

på så sätt lämna organisationen. Dock bör även de senaste årens utveckling gällande 

anställningsformer tas med i teorin kring det psykologiska kontraktet. Isaksson och Bellaagh 

(2005) beskriver hur de livslånga anställningarna inte längre förekommer. Istället har de 

ersatts av mer kortvariga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare vilket 

ibland även involverar ett bemanningsföretag. Detta kortsiktiga utbyte gör att fokus numera 

har förflyttats mot flexibilitet i tid och arbetsuppgifter. I slutändan ska även detta bidra till 

kompetensutveckling och ökad anställningsbarhet, samtidigt som den enskilda individen dock 

måste vara beredd på att ta ett större ansvar för sin egen karriär än tidigare (ibid).        
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4. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt redogörs och argumenteras det metodval som gjorts för att uppnå studiens 

syfte. Vidare redovisas även urvalskriterier, intervjuguide, datainsamling samt analysmetod. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion för att belysa metodvalets styrkor och svagheter. 

___________________________________________________________________________    

 

Inom metodteori görs vanligtvis en distinktion mellan två olika slags undersökningsmetoder. 

Det första sättet är kvantitativ metodteori som följaktligen inriktar sig på kvantitativa studier 

medan det andra sättet är kvalitativ metodteori. Den kvantitativa metodteorin används 

framförallt när det primära i studien är att söka efter förekomst eller frekvens av exempelvis 

karaktärsdrag eller egenskaper. Tillskillnad från detta är den kvalitativa metoden istället 

inriktad på att klargöra karaktären eller egenskaperna hos ett fenomen och på så sätt kan 

forskaren få en ökad förståelse för fenomenets innebörd eller mening (Widerberg, 2002). 

Hartman (2004) beskriver att syftet med kvalitativa studier handlar om att nå en förståelse för 

en individs eller grupps livsvärld. Den kvalitativa metodteorin har sin grund inom 

hermeneutiken. Vanligtvis vill forskaren här komma åt något subjektivt och försöker därför 

skapa sig en förståelse genom att sätta sig in i människors situation. I motsats till den 

kvantitativa forskningen eftersöks här alltså inte något numeriskt eller mätbart. Därför 

används ofta naturalistiska observationer och djupintervjuer som datainsamlingsmetod vid 

kvalitativa studier (ibid).  

Gränsen mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsområden är inte alltid helt klar. Dock 

bör kvantifiering i kvalitativa studier begränsas i största möjliga mån (Repstad, 2007). 

Samtidigt finns det givetvis fall då kvantitativa studier kan fungera som ett komplement till 

kvalitativa studier. Exempel på detta kan vara i de fall då en kvalitativ studie redan ringat in 

de faktorer som påverkar ett fenomen och vi vill ta reda på hur ofta dessa faktorer 

förekommer. Det kan då vara lämpligt att genomföra en kvantitativ studie för att kvantifiera 

insamlad data (ibid). Även forskningsprocessen kring de båda metoderna skiljer sig åt. Den 

kvantitativa forskningsprocessen är mindre flexibel då den utgår ifrån att forskaren utformar 

en hypotes för att sedan utforma studien. Således är det svårt för forskaren att anpassa studien 

efter att datainsamlingen har börjat. Så i de fall där forskaren vill kunna anpassa 

forskningsprocessen under studiens gång är det fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ 

forskningsprocess (ibid). 

I denna studie har en kvalitativ forskningsansats använts då denna metod ansågs bäst lämpad 

utifrån studiens syfte. Studiens syfte är ju att undersöka vad som är centralt vid 

kundföretagets introduktion av inhyrd personal. Samt att utifrån resultat och tidigare 

forskning analysera hur arbetsgivaren framledes kan arbeta för att motverka eventuell 

organisatorisk tvetydighet för den inhyrda personalen. Enligt Repstad (2007) leder en 

kvalitativ metod till närhet mellan forskare och aktör, något som vid en kvantitativ metod kan 

vara svårt att uppnå. Denna närhet underlättar för forskaren att fördjupa sig i vid intressanta 

upptäckter under studiens gång. 

4.1 Vetenskaplig ansats 
I studien föll valet av vetenskaplig ansats på en hermeneutisk ansats. Anledningen till detta är 

att den hermeneutiska ansatsen syftar till att genom tolkning få en förståelse för en eller flera 

individers livsvärldar och hur de uppfattar och tolkar världen omkring sig (Hartman, 2004). 

Forskaren vill således inte ta reda på hur livsvärlden är utan istället försöka leva sig in i hur 
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människan upplever just sin verklighet. Förståelsen för denna livsvärld skapas sedan genom 

tolkning av de data som samlats in. För att tolkningen ska bli så rättvisande som möjligt är det 

viktigt att förståelsen sätts i relation med helheten. Tolkningarna måste således successivt 

sättas i relation med verkligheten för att på så sätt öka förståelsen för det studerade 

fenomenet. Denna process kan liknas vid ett pussel där bitarna var för sig inte fyller någon 

funktion, tillsammans skapar de dock en klarare bild som i slutändan ger en helhet (Ödman, 

2007).  

Vid tolkning används även den tidigare kunskap som forskaren besitter. Hartman (2004) 

benämner detta som förförståelse och betonar att det är omöjligt för en forskare att helt bortse 

från den under forskningsprocessen. Förförståelsen kan bestå av begrepp, språk eller egna 

erfarenheter inom området. Alla dessa faktorer kommer, även om det är omedvetet, att 

påverka tolkningen av de data som samlats in för studien. Båda författarna till studien har 

arbetslivserfarenhet från tillverkningsindustrin samt arbete med inhyrd personal vilket i sin tur 

har resulterat i en viss förförståelse. Vidare är båda två utbildade inom arbetsvetenskap vilket 

genererat i en förförståelse för den tidigare forskning och de teorier som legat till grund för 

studiens teoriavsnitt.  

 

4.2 Urvalskriterier 

 
Hartman (2004) beskriver att ett ändamålsenligt urval innebär att de individer som valts ut för 

att delta i studien tros vara de individer som besitter den information som forskaren söker. På 

detta sätt överges kravet på representativitet för att istället ge hypotesen som skall testas ett 

annat stöd. I denna studie ges detta stöd genom att det ändamålsenliga urvalet genererat i 

individer som besitter aktuell information och kunskap inom området för studiens syfte. 

I denna studie har det varit avgörande att få fram respondenter som kan öka 

informationsvärdet för att på så sätt ge oss som genomfört studien en djupare förståelse för 

det undersökta fenomenet. Genom att genomföra en inledande bakgrundsintervju blev det 

klart för oss vilka olika funktioner och individer som vi behövde använda oss av för att kunna 

bemöta studiens syfte. Med hjälp av produktionschefen på företaget fick vi hjälp att kontakta 

de individer som vi ansåg vara relevanta för studien. Det arbetar cirka 80 personer på 

företaget och till studien valde vi ut sex personer som representerade följande kategorier inom 

företaget: produktionschef, arbetsledare, fackombud, tillsvidareanställd maskinoperatör samt 

inhyrd bemanning. Med hjälp av detta ändamålsenliga urval får vi en bred representation 

inom företaget. Dock är vi medvetna om att studien inte kan generaliseras vilket inte heller 

varit vårt mål. 

 

4.3 Intervjuguide 

 
Inför intervjuerna utformades semistrukturerade intervjuguider vars frågeställningar 

anpassades utifrån respektive respondents befattning. Dock belyste samtliga intervjuerna 

samma teman då dessa var återkommande för hela studien. Dessa teman utarbetades utifrån 

studiens syfte och problemformulering samt med bas i teorier och artiklar om ämnet. 

Intervjuguidernas utformning och teman är centrala för att säkerställa att intervjuerna håller 

sig inom rätt område och inte svävar iväg. Intervjuguiderna som användes under intervjuerna 

berörde alla de teman som legat till grund för studien. Dessa teman är organisationsidentitet 
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och tillhörighet, kommunikation, ledarskap samt engagemang. Dock anpassades frågorna 

kring temana så att de skulle passa respondentens funktion på företaget. Med hjälp av en 

inledande bakgrundsintervju justerades intervjuguidernas frågor utefter en rad intressanta 

faktorer som kommit upp (se bilaga 1, 2, 3, 4). 

Hartman (2004) betonar att en väl genomarbetad intervjuguide gör att respondenterna har 

lättare att känna sig bekväma under själva intervjusituationen. Repstad (2007) betonar vikten 

av att den kvalitativa intervjun är målinriktad samtidigt som den bör vara helhetsorienterad. 

Därför bör frågorna även vara öppna för att respondenten har ett stort svarsutrymme. Det är 

även viktigt att respondenten får använda sina egna ord att strukturen är flexibel för att 

forskaren skall kunna uppnå en förståelse för respondentens upplevelser av det studerade 

fenomenet (Repstad, 2007). En semistrukturerad intervjuguide lämnar också utrymme för att 

ställa följdfrågor till respondenten. Kvale & Brinkmann (2009) påtalar att det är av yttersta 

vikt att forskaren under intervjuerna är lyhörd och har ett öppet sinne för det respondenten 

berättar. Genom att beakta detta har vi under intervjuerna lagt vikt vid att skapa goda sociala 

relationer till respondenterna för att öka vår förståelse och därigenom även träffsäkerheten i 

följdfrågorna.  

 

4.4 Datainsamling 

 
Under studiens gång har totalt sex stycken kvalitativa intervjuer genomförts samt en 

bakgrundsintervju med företagets produktionschef i syfte att samla bakgrundsinformation om 

företaget och hur de i dagsläget arbetade med det område studien omfattade. Följaktligen var 

bakgrundsintervjun inte inriktad på den enskilde individens uppfattning utan mer på företaget 

synsätt. Intervjuer av detta slag benämner Kvale och Brinkmann (2009) som faktaintervjuer 

och menar att dessa är väsentliga för att forskarna i ett inledande skede ska förstå hur vissa 

saker förhåller sig till varandra inom företaget. På så sätt underlättas arbetet med att hitta 

fortsatta vägar till trovärdig information. Denna bakgrundsintervju kommer i motsats till de 

övriga intervjuerna inte redovisas i resultatet. De övriga sex intervjuerna som genomförts i 

studien var av så kallad semistrukturerad karaktär. Dencombe (2009) beskriver att en 

semistrukturerad intervju utgår ifrån de ämnen som forskaren i förhand bestämt samtidigt som 

de är flexibla och låter respondenten utveckla sina idéer och svar. Varje intervju inleddes med 

att respondenten fick de etiska riktlinjerna kring studien förklarade för sig. Detta innefattade 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Intervjuerna varade mellan 45 minuter till 60 minuter och intervjulängden berodde helt enkelt 

på hur talför varje respondent var. Samtliga respondenter och informanter i studien är män. 

Samtliga intervjuer genomfördes på plats hos det studerade företaget i lokaler som de själva 

föreslagit. Det är viktigt att respondenten känner sig trygg i intervjusituationen och att yttre 

störningar i största möjliga mån undviks. Trost (2005) påtalar fördelen med att låta 

respondenten själv välja plats för intervjun då personen frivilligt valt att dela med sig av sin 

tid.  Den inledande bakgrundsintervjun samt intervjun med företagets produktionschef 

genomfördes i ett konferensrum i närheten av kontoren medan de övriga intervjuerna 

genomfördes i en möteslokal i anslutning till verkstaden. Samtliga intervjuer höll bakom 

stängda dörrar för att eliminera att någon utomstående kunde ta del av informationen. Vid 

intervjuerna var vi båda på plats för att på så sätt nå en större förståelse för det studerade 

fenomenet. Trost (2005) menar att om två personer genomför en intervju kan detta resultera i 

att respondenten känner sig i underläge. Dock påtalar han även att två personer kan samla in 

mer information än vad en person kan göra. Under intervjuerna upplevdes inte respondenterna 
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känna sig underlägsna och ingen av dem gav heller uttryck för detta. Under intervjuerna 

ställde en person frågorna medan den andra observerade och lyssnade. På så sätt kunde en 

person fokusera på frågorna i intervjuguiden samtidigt som den andra säkerställde att inga 

frågor missades. De intervjuer som spelades in, spelades in i samtycke med berörda 

respondenter. De fick även veta att inspelningarna enbart var till för oss och att ingen annan 

skulle få ta del av dem. Ingen av respondenterna uttryckte någon rädsla över att spelas in 

vilket i sin tur resulterade i tydliga svar. Trost (2005) belyser en rad fördelar med att spela in 

kvalitativa intervjuer. Bland annat så ges forskaren en möjlighet att fokusera på samtalet 

istället för att anteckna, lyssna på ordval och tonfall flera gånger samt forskaren själv kan lära 

sig av sina misstag gällande frågornas formulering.  

Trost (2005) betonar även vikten av anonymitet och menar att det är av yttersta vikt att 

anonymitetskravet för de som deltar i studien alltid tillgodoses. Därför betonades detta inför 

intervjuerna och vi var noga med att klargöra att ingen av de intervjuade skulle figurera med 

namn. Vidare betonar även Denscombe (2009) att det är viktigt att ingen av deltagarna i 

studien tar skada av att medverka i den. Därför gavs respondenterna möjlighet att när som 

helst avbryta intervjun eller stryka något uttalande som de ansåg var felaktigt. 

Under studiens gång har vi även haft förmånen att gå en rundvandring i företagets lokaler. På 

så sätt har vi genom denna observation fått en utökad kunskap för hur det dagliga arbetet på 

företaget går till, samt hur de miljöer som de anställda vistas i ser ut. Då observationen 

genomfördes med kort varsel så fanns det inte tillgång till något observationsschema. Dock så 

observerade vi båda en rad intressanta faktorer med hjälp av vår förförståelse i ämnet. 

Tillsammans med vårt intervjuresultat resulterade detta i slutändan ändå i en ökad förståelse 

för det studerade fenomenet. Således ses observationen som ett komplement till den från 

början tilltänkta intervjustudien. 

 

4.5 Analysmetod 

 
För att underlätta analysen har det inspelade materialet från de sex kvalitativa intervjuerna 

transkriberats. Följaktligen är inte bakgrundsintervjun medräknad då den ej spelades in. 

Utifrån transkriberingarna gjordes sedan en färgkodning av materialet kring studiens 

övergripande teman. Efter kodningen genomfördes sedan vad Kvale & Brinkmann (2009) 

benämner som meningskoncentrering. Metoden går ut på att formulera vad respondenten 

uttryckt på ett mer koncist sätt. Detta är en lämplig metod för att ge forskaren överblick över 

stora mängder text. På så sätt kortas långa meningar ned för att framhäva den mest väsentliga 

informationen. För att ytterligare framhäva vissa uttalanden har några citat plockats ut för att 

användas i resultatet. Trost (2005) påtalar att det finns en viss etisk problematik med att återge 

talspråkliga citat ordagrant. Detta då talspråk oftast skiljer sig från skriftspråk och kan därför i 

skrift se lite hafsigt ut. För att undvika detta har vi på några ställen medvetet gått in och 

justerat respondenternas uttalanden för att passa skriftspråk, detta utan att för den delen 

påverka innebörden i det sagda.     

I studien har en abduktiv forskningsansats använts. Alvesson och Sköldberg (2009) beskriver 

att abduktion ofta används i fallbaserade studier och särskilt med fördel om studien har en 

hermeneutisk ansats. Abduktion innebär enligt dem att utgångspunkten ligger i empirin 

samtidigt som teorin bidrar till att skapa en förförståelse. På så sätt skapas ett övergripande 

mönster som varje enskilt fall sedan kan tolkas utifrån. Under arbetet med studien justeras och 

förfinas sedan både teori och empiri för att sedan omtolkas genom samspelet med varandra. 
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Forskaren får på så sätt en ökad förståelse för det studerade fenomenet genom att teorin 

används som inspirationskälla när empirin ska analyseras. Detta samspel hjälper sedan till att 

framhäva de olika mönster som i slutändan ger forskaren den ökade förståelse som eftersöks 

(ibid). Vår abduktiva ansats innebär i analysen att vi utifrån de data vi samlat in genom 

intervjuer och observation, samt utifrån teorier, konstruerat en analysmodell för att uppnå 

studiens syfte. De teorier och modeller som vi använt oss av i analysen har till syfte att 

beskriva hur de åsikter som framkommit under datainsamlingen påverkar vad som är centralt 

vid kundföretagets introduktion av inhyrd personal. Vidare har vi även utifrån vårt resultat 

samt tidigare forskning analyserat hur arbetsgivaren framledes kan arbeta för att motverka 

eventuell organisatorisk tvetydighet för den inhyrda personalen. 

 

4.6 Metoddiskussion 

 
Valet av en kvalitativ forskningsmetod har bidragit till att studiens syfte uppnåtts. Repstad 

(2007) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som flexibel då studiens utformning kan 

anpassas under hela forskningsprocessen. På så sätt ges forskaren större möjlighet att få en 

djupare förståelse för det studerade fenomenet. I studien har ett ändamålsenligt urval använts 

och på så sätt övergavs kravet på representativitet för att istället ge hypotesen som skall testas 

ett annat stöd (Hartman, 2004). Detta var ett medvetet val då vi i ett tidigt skede ville nå 

respondenter som besatt den information vi sökte för att kunna uppnå studiens syfte. 

Studiens empiri samlades in genom sex stycken kvalitativa intervjuer och en 

bakgrundsintervju. Inför intervjuerna togs intervjuguider fram för att säkerställa att de frågor 

som ställdes var relevanta för studiens syfte. Respondenterna hade inte tillgång till 

intervjuguiderna innan intervjutillfället då vi ville att svaren skulle vara spontana istället för 

att bestå av inövade argument. Nackdelen med att använda sig av en intervjuguide kan vara 

att forskaren blir bunden och missar att ställa eventuellt viktiga följdfrågor. Detta var dock 

inget som vi upplevde under intervjuerna. En anledning till detta kan vara att vi valde att göra 

intervjuerna tillsammans vilket resulterade vi att en person ställde frågorna utifrån 

intervjuguiden medan den andre mer kunde fokusera på eventuella följdfrågor. Således blev 

mer information tillgänglig och en större förståelse för det studerade fenomenet kunde 

uppnås. Dock måste detta ställas mot att respondenten kan uppleva sig underlägsen om 

intervjun genomförs av två personer (Trost, 2005). Detta var emellertid inget som vi upplevde 

eller någon av respondenterna gav uttryck för. Vi är även medvetna om att de svar vi fått av 

respondenterna dels påverkas av den sociala kontexten men även den materiella kontexten 

som de befinner sig i.  

Det var för oss viktigt att respondenterna i studien kände sig bekväma i största möjliga 

utsträckning. Självfallet var detta inte helt lätt då intervjusituationen inte är ett vanligt inslag i 

flera av respondenternas arbete. Så för att skapa mer trygghet fick de själva välja ut den plats 

där intervjuerna skulle genomföras. Trost (2005) beskriver att en nackdel med att genomföra 

intervjuer på arbetsplatsen är att respondenterna kan bli störda av exempelvis kollegor eller 

telefonsamtal. Därför var det positivt för vår studie att det rum som valdes ut för tillfället inte 

användes till något annat eller av några andra individer. Ytterligare en faktor som kan påverka 

respondenterna negativt är det faktum att intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone. 

Denscombe (2009) menar att inspelningsförfarandet riskerar att göra intervjupersonen 

obekväm och osäker om inte inspelningen sköts på ett hänsynsfullt sätt. Därför var det viktigt 

att alla respondenter gav sitt medgivande och fick veta vad och hur det inspelade materialet 

skulle användas. Alla respondenter gav sitt medgivande till inspelning och på så sätt kunde vi 
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fokusera på intervjun istället för att anteckna de svar som gavs. Genom att sedan transkribera 

intervjuerna kunde vi ta del av informationen flera gånger för att på så sätt vara säkra på att 

svaren uppfattats rätt. Således upplever vi att de positiva faktorerna överväger de negativa vad 

det gäller att spela in intervjuerna. 

Avslutningsvis ska vi i denna metoddiskussion kort belysa studiens giltighet, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och objektivitet. Studiens giltighet, eller validitet som det ibland också 

benämns, handlar i korta drag om den metod och data som använts verkligen undersökt det 

som avsågs (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har i studien avsett att undersöka vad som är 

centralt vid kundföretagets introduktion av inhyrd personal samt hur arbetsgivaren framledes 

kan arbeta för att motverka eventuell organisatorisk tvetydighet för den inhyrda personalen. 

För att kunna göra detta har vi varit beroende av en god relation till våra respondenter. 

Deltagandet var således frivilligt och respondenterna fick även reda på vilka vi var, studiens 

syfte och att intervjuerna när som helst kunde avbrytas. Den observation som även 

genomfördes gav oss även möjlighet att på ett bättre sätt få en förståelse för arbetets och 

arbetsplatsens utformning. 

Vad det gäller studiens tillförlitlighet hänvisat till forskningsinstrumentets neutralitet är det 

lite svårare att säkert uttala sig. Det är troligt att någon annan forskare skulle kunna komma 

fram till ett liknande resultat om studien gjordes om. Dock är det mindre sannolikt att de 

skulle presentera ett exakt likadant resultat. Detta anser vi dels med tanke på att relationen 

mellan forskare och respondent kan påverka svaren som kommer fram samt att den 

förförståelse som vi båda besitter inom ämnet kan ha påverkat studiens utfall. Dock så avser 

denna studie att presentera en tolkning av verkligheten som inte görs utifrån några fasta 

referenspunkter. Således är denna typ av mätning svår att genomföra på vår studie. Om vi ser 

till studiens generaliserbarhet och objektivitet vill vi avslutningsvis betona att det med studien 

aldrig funnits någon avsikt att generalisera resultatet, och att vi har försökt att inte låta vår 

förkunskap inom det studerade fenomenet påverkat studien negativt. 
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5. Resultat 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som samlats in. Insamling har genomförts 

via sex djupintervjuer samt en observation.  De teman som vi utgått från kan ses som en ram 

som varje respondents svar placeras i och presenteras enskilt.  Återgivningen av 

respondenternas svar kommer presenteras tematiskt där citat varvas med en förklarande text. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Tydliggörande av respondenter 
 

R1 - Produktionschef. 

R2 - Förtroendevald fackligt organiserad medarbetare. 

R3 - Arbetsledare. 

R4 - Inhyrd personal i produktionen. 

R5 - Inhyrd personal i produktionen. 

R6 - Tillsvidareanställd i produktionen. 

 

5.2 Intervju med produktionschef 
R1 är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi. Han har tidigare arbetat som 

kvalitetsingenjör samt kvalitetschef på två olika företag inom tillverkningsindustrin i 

Barcelona.  R1 har arbetat på HGF sedan hösten 2006, och blev produktion och Lean manager 

2008. HGF har under hela R1:s tid på företaget samarbetat med bemanningsföretag. 

Målsättningen är att ha cirka tio procent inhyrd personal, detta just för att kunna vara flexibel 

vid eventuella produktionstoppar eller dalar.  Han menar dock att han själv inte har speciellt 

mycket kontakt med det inhyrande företaget.  

”Jag sköter mer upphandlingen med bemanningsföretaget kan man säga, vi 

började 2008 med en upphandling, vi tog in ett antal bemanningsföretag och 

valde ut de vi ansåg var bäst, så vi har en huvudleverantör samt en 

andrahandsleverantör. Det ringer ofta bemanningsföretag och försöker sälja sina 

tjänster men jag säger att det inte är lönt, vi har gjort en upphandling, vi vill inte 

påbörja den processen igen.” 

Vid nyanställning så får den som skall anställas en broschyr som innehåller en kort 

beskrivning av verksamheten, säkerhetsinformation samt övrig praktisk information. R1 

beskriver även hur inhyrda vid introduktionen får en rundtur i fabriken tillsammans med 

någon av arbetsledarna. R1 misstänker att introduktionen kanske kan gå lite väl snabbt ibland, 

att inte riktigt all information kommer ut. Han beskriver ett mål om att försöka få till en pool 

inom bemanningsföretaget, vilket skulle leda till att samma personer blir återkommande till 

HGF.  

”Men det är ju inte alltid det kan funka, och det är ju alltid en brist att få in en 

som aldrig har varit här.” 

Vidare beskriver R1 att det kan uppstå extremfall, exempelvis då några av den ordinarie 

styrkan är hemma från jobbet på grund av sjukdom. I dessa situationer kan det hända att dem 

tar in personer som tidigare aldrig arbetat på HGF, R1 nämner att dem då inte har möjlighet 

att göra introduktionen på samma sätt, vilket han ser som en brist. 
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5.2.1 Organisationsidentitet & Tillhörighet 

Sedan arbetet med lean-production började för ett antal år sedan har de anställda blivit mer 

aktiva och haft större påverkansmöjlighet över sin arbetsplats. R1 tror att detta har stärkt 

tillhörighetskänslan för de anställda, han påpekar även att cellindelningen gjort att de 

anställda skapat någon form av gruppsamhörighet, han menar att det kan vara lättare att känna 

stark tillhörighet till en mindre grupp än till en hel organisation.  

De som är anställda via bemanningsföretag skall enligt R1 behandlas likvärdigt som en 

tillsvidareanställd, ett bevis på detta är att dem är välkomna att delta när företaget anordnar 

aktiviteter vid sidan om arbetet, exempelvis julfest eller kickoff. När det gäller 

förbättringsförslag, hänförda till arbetsprocessen så tas alla förslag på lika stort allvar oavsett 

vem som ger förslagen.  

”Frågan är ju då om de inhyrda har någon möjlighet att påverka, och det har de 

ju, sen vet jag inte vilken utsträckning de gör det. Men det är ju faktiskt något man 

kan jobba med på introduktionen, att man på något sätt väcker den här lusten 

eller möjligheten för inhyrda att påverka, det gör man kanske inte idag.”  

5.2.2 Ledarskap 

Det är enligt R1 arbetsledaren som har det främsta personalansvaret, det är han som ansvarar 

för att bemanna, utbilda och styra personalen. Arbetsledaren har den huvudsakliga kontakten 

med bemanningsföretaget och R1 tror att de inhyrda ser arbetsledaren på HGF som sin 

främsta chef. Dock tror han att detta kan skilja sig åt något beroende på hur länge den inhyrde 

arbetat på HGF.  

”Vissa som varit här väldigt länge, de har nog mer känslan att chefen är här, det 

kan nog vara mer i början när man flänger mellan olika företag som det kan bli 

mer förvirrande för den inhyrde.” 

I intervjun framgår inga tendenser till att HGF har någon strategi eller tillvägagångssätt för att 

hantera eventuell organisatorisk tvetydighet. R1 själv är mer delaktig i beslut som är 

långsiktiga exempelvis kontraktering. 

5.2.3 Kommunikation 

Det föreligger en form av trepartskommunikation mellan de tre parterna; arbetsledare, 

bemanningsföretag och inhyrd. Det framgår att kontakten mellan arbetsledare och inhyrd sker 

vid frågor gällande arbetstider, arbetsuppgifter och andra frågor som rör arbetsförhållanden. 

Arbetsledaren har kontakt med bemanningsföretaget gällande tidsrapportering av de inhyrdas 

arbete, samt vid nyrekrytering. R1 är osäker på vilken typ av kommunikation som föreligger 

mellan inhyrd och bemanningsföretaget. R1 uppger att vid eventuell misskötsamhet från 

någon inhyrd, förs en dialog mellan arbetsledaren och den berörde, men om det inte löser sig 

den vägen så tas en kontakt med bemanningsföretaget.  

”Om man skulle missköta sig så förmodar jag att Arbetsledarna tar det med 

personerna på plats, men om de känner att det inte funkar alls så får 

arbetsledaren ta den här kontakten med uthyrningsföretaget / … … / Vi har haft 

problem vid enstaka tillfällen, alltså att vi inte har varit nöjda med dem, då får vi 

byta ut dem.” 

Det finns inga indikationer på att R1 ser några negativa effekter av denna typ av 

kommunikationsstruktur.    
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5.2.4 Engagemang 

HGF har ingen uttalad strategi för att öka lojalitet eller stärka engagemang, dock belyser R1 

att företaget använt extern hjälp för att ta fram en gemensam värdegrund. Denna värdegrund 

skall på något sätt nå ut till de anställda och eventuellt implementeras i det befintliga 

produktionssystemet. Dock är detta arbete en för tillfället pågående process och behandlas 

därför inte mer i studien.  

 

5.3 Intervju med förtroendevald fackligt organiserad medarbetare 
 

R2 har fjorton års arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustrin, han har arbetat på HGF 

sedan ett år tillbaka och är nybliven fackklubbsordförande. Han har från tidigare arbetsplatser 

erfarenhet av arbete tillsammans med inhyrd personal och har själv gått via 

bemanningsföretag för att bli tillsvidareanställd på HGF.  

Det framgår i intervjun att bemanningsföretaget utifrån ett fackligt perspektiv är accepterat. 

R2 ser flera fördelar med användandet av inhyrd personal och lyfter främst fram vikten av en 

bred och stabil rekryteringsbas.  

”För några år sedan var de inte så accepterade här, men idag är de här för att 

stanna.” 

Från fackligt håll så finns möjligheter att påverka uppger R2, de försöker se till att de inhyrda 

inte byts ut allt för ofta, samt kämpar för att personer som gör ett bra jobb skall bli anställda 

på HGF. Introduktionen för en inhyrd är, enligt R2 viktig för att denne skall lära känna hela 

verksamheten samt få en god inblick över hur arbetet går till. Det framgår att R2 anser att 

introduktionen är väldigt bra som den ser ut i dagsläget, detta då han främst jämför med 

tidigare arbetsplatser där den varit väldigt bristfällig.  

5.3.1 Organisationsidentitet & Tillhörighet 

Respondenten beskriver gemenskapen och stämningen på arbetsplatsen som väldigt god. Det 

mesta ur intervjun tyder på att de inhyrda känner sig väl omhändertagna och accepterade till 

HGF. R2 belyser att idéer och förbättringsförslag som rör produktionen tas på lika stort allvar 

trots att de kommer från en inhyrd.  

”Just här är det jättebra stämning men jag vet inte vad det beror på.”  

5.3.2 Ledarskap 

Respondenten beskriver att de inhyrda främst lyssnar till arbetsledarens ord, att det är denne 

som är deras främsta chef. Om någon form av tvetydigt ledarskap föreligger är R2 osäker på 

och menar att om en inhyrd behöver hjälp i frågor som rör arbetsförhållanden så skall denne 

kunna vända sig till vem som helst. Det framgår även i intervjun att chefen på 

bemanningsfirman då och då besöker arbetsplatsen, dels för att hämta tidsrapporteringar och 

dels för att prata med de inhyrda. Dock kan vi inte identifiera några negationer kring ett delat 

ledarskap utifrån R2:s beskrivning. 

5.3.3 Kommunikation 

R2 kan inte direkt identifiera några brister i kommunikationsstrukturen som den ser ut i 

dagsläget. Men det framgår att det inte sker speciellt mycket kontakt mellan de inhyrda och 

bemanningsföretaget.  
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”Kommunikationen mellan inhyrd och bemanningsföretaget gäller främst 

arbetskläder och sådant. Ledighet och liknande, får de ta med cheferna här. Det 

har inte han på bemanningsföretaget något att göra med.” 

 

5.3.4 Engagemang 

Det framgår tydligt i intervjun att R2:s utgångspunkt gällande engagemang, är att den som 

kommer till arbetsplatsen har en bra inställning. Han menar då främst att den inhyrde vet om 

att en bra arbetsprestation i slutänden kan leda till en tillsvidareanställning. Detta gör, enligt 

R2 att det från företagets sida inte krävs några större aktioner för att stärka ett redan befintligt 

engagemang. 

 

5.4 Intervju med arbetsledare 
 

R3 har arbetat på HGF i cirka femton år, han har under de senaste fem åren arbetat som 

arbetsledare. På företaget finns totalt två arbetsledare, dessa båda arbetar varannan vecka 

kvällstid och varannan vecka dagtid. Under hela R3:s tid som arbetsledare har företaget 

använt sig av inhyrd personal. Han är en av dem som har mest kontakt med 

bemanningsföretaget. Det är näst intill alltid R3 eller den andra arbetsledaren som 

introducerar de inhyrda. Enligt R3 så innebär introduktionen att de går en runda genom 

fabriken, visar nödutgångar, vad som gäller vid utrymning mm. Efter detta får den inhyrde en 

broschyr med diverse information kring produkter, materialhantering, säkerhet och likande. 

Denna broschyr började delas ut vid introduktionen för cirka två år sedan. Efter 

introduktionen så lämnar arbetsledaren över personen till gruppledaren på den cell där 

han/hon skall jobba. Väl i cellen sker upplärning av maskiner, R3 nämner att det finns 

instruktioner till varje maskin ute i produktionen men det kräver ändå att de som är nya får 

lära sig av någon erfaren medarbetare. R3 nämner att de håller på att ta fram och sätta ihop en 

ny introduktionsbroschyr innehållande de senaste uppdateringarna. Han nämner att detta är 

något som ligger på personalchefens bord och R3 vet inte när denna förväntas sättas i bruk.  

Det framgår i intervjun att R3 tycker att denna metod för introduktion är ett bra sätt att arbeta 

på. Han menar att den ger en bra övergripande bild över verksamheten, är lättläst och är i ett 

bra format.   

5.4.1 Organisationsidentitet & Tillhörighet 

R3 tror att de som känner starkast tillhörighet till företaget är de som arbetat en längre tid. 

Han beskriver att det ibland kommer folk som endast jobbar några dagar, dessa känner enligt 

R3 troligtvis ingen större känsla av tillhörighet till HGF. Men han tror att allt eftersom de lär 

känna arbetskamrater och verksamheten så stärks tillhörighetskänslan. Att företaget bjuder 

med den inhyrda personalstyrkan på evenemang vid sida av jobbet är ett exempel som kan 

öka tillhörighetskänslan för den inhyrde. R3 beskriver att han försöker se alla lika och gör inte 

skillnad på vilka kläder de har på sig. De inhyrda såväl som tillsvidareanställda kommer med 

förslag på förbättringar, detta ser R3 som positivt och menar att det är bra att det kommer in 

folk med ”nya ögon” och som kanske har erfarenhet från flera olika arbetsplatser.  

”Vi tar till oss alla förslag, även om det kommer från någon inhyrd. Det gynnar ju 

oss det med. Det är bra att det kommer in lite nya tankar och idéer, det är ju lätt 

att bli lite hemmablind.” 
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5.4.2 Ledarskap 

R3 har bilden av att de inhyrda ser honom och den andra arbetsledaren som deras 

huvudsakliga chefer. Det är dem som arbetsledare som ser till så bemanningen fungerar, och 

tillsammans med gruppledaren planerar den inhyrdes arbetsinnehåll. Han tror inte att de 

inhyrda upplever det delade chefskapet som föreligger som något problem. Det händer att det 

uppstår komplikationer, men R3 menar att de flesta av de inhyrda löser det på egen hand, och 

blandar sällan in bemanningsföretaget.  

”Många är ganska rakt på och säger till om dem tycker något är fel.” 

5.4.3 Kommunikation 

Respondenten är ett viktigt kugghjul i kommunikationsstrukturen. Han för dialoger med de 

inhyrda dagligen, främst gällande arbetstider. Kommunikationen med bemanningsföretaget 

rör frågor om nyrekryteringar och tidsrapporteringar. Han beskriver denna 

trepartskommunikation som fungerande, med undantag i följande fall; när R3 eller den andra 

arbetsledaren är sjuk, och då främst på kvällsskiftet. Men det kan även ske 

kommunikationsmissar, där missförstånd gör att en inhyrd är på plats trots att denne inte skall 

vara det och vice versa.  

”Jag informera ju de inhyrda jag har på mitt skift om dem behövs. Det kan finnas 

brister där faktiskt. Vi kan missa att säga till att ”du ska inte vara här”. Jag har 

inte fått några slag på mig än.” 

R3 tycker att bemanningsföretaget i stort sett lever upp till HGF:s krav gällande vad det är för 

person som söks, han nämner dock att det ibland kan hända att det kommer någon som är 

ointresserad och allmänt slö, vid sådana tillfällen kan R3 med enkelhet meddela 

bemanningsföretaget att byta ut den personen.  

 5.4.4 Engagemang 

R3 uttrycker att det inte finns någon plan eller uttalad strategi för att öka engagemang hos 

personalen. Han tror att de flesta som kommer som nya till företaget i grund och botten är 

motiverade att göra ett bra jobb, och att de kanske därmed inte behövs något ytterligare för att 

öka deras engagemang. 

 

5.5 Intervju med inhyrd personal i produktionen 
 

R4 och R5 arbetar på HGF via ett bemanningsföretag. R4 har varit runt på flera arbetsplatser 

under sin tid på bemanningsföretaget, det senaste fem månaderna har han dock endast varit på 

HGF. När R4 första gången kom till HGF fick han en introduktion bestående av en 

rundvandring på tio minuter, därefter snabbt inkastad i produktionen. Han beskriver 

introduktionen som snabb och enkel, men ändå tillräcklig. 

”Det är nog svårt att göra en introduktion för allt, utan det är nog bättre att man 

steg efter steg lär sig när man flyttar runt.”(R4)  

R5 har arbetat på HGF i cirka ett halvår, det är hans första arbetsplats sedan han blev anställd 

av bemanningsföretaget. Han har tidigare flerårig erfarenhet av annan tillverkningsindustri. 

När han blev anställd fick han en introduktion som är likvärdig med den R4 fick, en rundtur i 

fabriken samt genomgång av de viktigaste säkerhetsrutinerna. Han började med att arbeta i 

fabrikens verkstad men har under tiden varit runt i flera celler. R5 tyckte att den 
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introduktionen som han fick var tillräcklig. De båda respondenterna anser att introduktionen 

på HGF var bra jämfört med hur det sett ut på deras tidigare arbetsplatser, de båda har varit på 

arbetsplatser där dem direkt kastats in i produktionen utan någon introduktion.  

5.5.1 Organisationsidentitet & Tillhörighet 

Båda respondenterna tycker att det föreligger en god stämning mellan inhyrda och 

tillsvidareanställda. De menar att det inte finns någon direkt uppdelning hänförd till vilka de 

tillhör. De beskriver däremot en viss uppdelning mellan arbetsgrupper. Det framgår av 

intervjuerna att de inhyrda är utspridda i produktionen. R4 har under sin tid främst arbetat 

inom samma cell medan R5 varit runt i olika och lärt sig ett större antal maskiner i olika 

celler.   

”Det är ingen direkt uppdelning, det är nog mer avdelningar emellan som 

grupperar sig. Och det finns nog inhyrda på varje avdelning.”(R4) 

Respondenterna är osäkra på om det som inhyrda får delta vid evenemang vid sidan om 

arbetet. R5 uttrycker att det för honom spelar mindre roll om han får delta eller ej, men säger 

även att det skulle vara kul att få träffa sina arbetskamrater utanför arbetsplatsen. R4 vet inte 

om de som inhyrda är välkomna vid dessa arrangemang. De båda känner att dem har 

påverkansmöjlighet när det gäller utvecklande av arbetsprocesser, de känner att deras förslag 

tas på lika stort allvar som om det skulle kommit ifrån en tillsvidareanställd. R5 nämner dock 

att det troligtvis finns en del inhyrda som tänker att dem just endast inhyrda och därmed inte 

bryr sig speciellt mycket om att försöka förbättra och utveckla arbetsprocesser. R4 beskriver 

att när de inhyrda kommer till företaget för första gången och inte känner någon så tyr de sig 

lite mer till andra som också är inhyrda.  

”Det är nog cirka 10 personer från bemanningsföretaget här dagligen, om inte 

mer, Det blir ju så att om man kommer från samma företag så blir det att man i 

första hand pratar med dem, man tyr sig lite till varandra, i alla fall i början av 

anställningen.”  

5.5.2 Ledarskap  

Båda respondenterna beskriver att dem har en väldigt svag kontakt med chefen på 

bemanningsföretaget.  

”Sen jag började här har han aldrig ringt mig.  Jag har ringt honom en gång, så 

vi har endast haft en kontakt på tre till fyra månader.”(R4) 

R4 saknar denna kontakt i vissa avseenden. Han belyser att feedback på det utförda arbetet 

alltid känns bra samt att det kan vara betryggande att få information om framtiden etc. De 

båda respondenterna ser arbetsledaren på HGF som sin närmsta chef, det är med honom som 

dem tar upp frågor rörande arbetstider, arbetsuppgifter samt övriga arbetsrelaterade frågor. R5 

nämner att vid sjukdom så måste han meddela både arbetsledaren och bemanningsföretaget. 

R4 däremot är osäker på vad som gäller vid sjukdom, men han skulle i alla fall kontakta 

arbetsledaren. Det framgår av intervjuerna att de inhyrda strävar efter att leva upp till de krav 

som arbetsledaren ställer på dem, de tror också att det är så bemanningsföretaget vill att dem 

ska handla.  

5.5.3 Kommunikation 

R4 beskriver att kommunikationen får vissa onödiga omvägar. Han menar att det ibland 

kunde varit enklare med en rakare kommunikation. Det kan hända att respondenterna får 
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beröm av bemanningsföretaget för ett bra utfört arbete, istället för att det kommer direkt från 

arbetsledaren, vilket han som en brist.  

”Det känns som att det blir onödiga omvägar. Det kan vara enkla ord som faktiskt 

kan göra mycket.” 

R5 beskriver att när det sker någon miss i kommunikationen arbetsledare emellan, så kan det 

hända att bemanningsföretaget blir inblandat. R5 är osäker på HGF har tillgång till de 

inhyrdas kontakt uppgifter.    

”Klockan sex på morgonen ringde en av arbetsledaren och frågade var jag var 

någonstans? Eller rättare sagt, han ringde till bemanningsföretaget och sen 

ringde bemanningsföretaget till mig. De frågade varför jag inte var på jobbet. Jag 

tyckte det kändes lite dumt och onödigt att bemanningsföretaget skulle behöva 

ringa till mig. Det kunde väl arbetsledaren här gjort direkt.”  

R5 tror att det kan finnas situationer där den inhyrde kanske inte vågar ta upp saker med 

arbetsledaren utan går via bemanningsföretaget, det gäller dock inte honom. Han pratar med 

arbetsledaren eller gruppledaren oavsett vad frågan gäller. De båda ser dock 

kommunikationsstrukturen som något omständlig. R4 nämner att när de arbetar under denna 

anställningsform så är det viktigt med information angående framtidsutsikter och liknande, då 

är det viktigt att kommunikationsvägarna fungerar. 

5.5.4 Engagemang 

De båda respondenterna känner inte att HGF på något sätt arbetar för att stärka deras 

engagemang i arbetet. De anser att de som inhyrda är motiverad att göra ett bra jobb och att 

det därmed inte behövs något extra incitament från företagets sida. Respondenterna uppger att 

det som inhyrd gäller att verkligen göra ett bra arbete för att inte riskera att bli utbytt.  

”Jag skulle aldrig få för mig att slappa eller lata mig, för jag behöver ju ha ett 

jobb, det är ju lite skillnad här om är inhyrd eller tillsvidareanställd. Som inhyrd 

kan dem ju lätt byta ut dig, så man känner ju att man alltid gör lite extra.”(R4) 

R5 beskriver att han tror att de flesta av den inhyrda personalstyrkan har ett mål om att i 

framtiden bli tillsvidareanställda. Han tror trots detta inte att det föreligger någon konkurrens 

mellan den inhyrda personalstyrkan. Han beskriver att de inhyrda är utspridda över hela 

verksamheten samt att arbetsledaren försöker främja arbetsutvidgning och arbetsberikning i 

mån det går. 

 

5.6 Intervju med tillsvidareanställd i produktionen 
 

R6 har likt de flesta anställda på HGF, först arbetat där via ett bemanningsföretag. 

Respondenten har i dagsläget varit tillsvidareanställd i cirka fyra år varav de fem första 

månaderna just som inhyrd. Han är numera gruppledare i en av de fyra produktionscellerna.  

R6 beskriver att introduktionen som en inhyrd får när denne för första gången kommer till 

arbetsplatsen innebär en rundtur i fabriken. Denna rundtur skall ge kännedom kring säkerhet 

samt viktiga saker som de bör känna till när de arbetar med denna typ av material. Det 

framgår att R6 hellre skulle se en mer djupgående introduktion inom just den cellen där den 

inhyrde skall arbeta, han menar att det blir mycket information i onödan som den inhyrde 

ändå inte kommer att ha någon större nytta av.   
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”Ofta vet de innan vilken cell den inhyrde kommer vara på, då kan man ju lägga 

lite mer krut på att visa och berätta om den delen samtidigt som man kan snabbt 

kan gå igenom övriga fabriken.” 

 

5.6.1 Organisationsidentitet & Tillhörighet 

R6 beskriver stämningen på arbetsplatsen som god och att han inte upplever att det finns 

några subgrupper. Han belyser dock att de som är tillsvidareanställda kanske inte lägger 

speciellt mycket energi på att lära känna de inhyrda, i alla fall inte till en början. 

Respondenten nämner att cirka nittio procent av de som blir inhyrda till HGF inte orkar med 

det tunga arbetet mer än en till två månader.  

 

”De orkar inte med det, de är här en månad eller två, sen går dem vidare. Man 

kanske inte blir bästa vän med dem, för troligtvis kommer de att försvinna. Inte 

för att någon härifrån skickar i väg dem, det är mer för att de inte orkar med det 

helt enkelt.”  

 

R6 beskriver även att en inhyrd under upplärningstiden mest samtalar med den som lär upp 

denne, vilket kan påverka hur tillhörighetskänslan för den inhyrde utformas.  
 

”Som inhyrd har du ju oftast en som lär upp dig, och har du då otur så är det 

en ensamvarg.” 

5.6.2 Ledarskap 

Av intervjun framgår det att det kan uppstå organisatorisk tvetydighet vid delat chefskap. R6 

belyser exempelvis att om en inhyrd personal är sjuk så krävs det att denne meddelar både 

HGF och bemanningsföretaget. Ett annat exempel kan vara om den inhyrde känner sig osäker 

på om han/hon vill fortsätta arbeta på HGF, R6 menar att det kan finnas oklarheter för den 

inhyrde vem han/hon skall ta upp dessa frågor med.   

Det kan dock enligt R6 i vissa fall vara tufft för den inhyrde att själv komma till tals gällande 

exempelvis missnöje på arbetsplatsen. Då kan det vara lättare för den inhyrde att ta upp 

problematiken med bemanningsföretaget.  

”Om en inhyrd klagar på någonting via de som hyr ut, det slår säkert högre än 

om någon på golvet klagar här på fabriken. Det kan tyckas vara en krånglig väg 

och sen är ju frågan om man vågar klaga, arbetet kan ju leda till en 

tillsvidareanställning.”  

5.6.3 Kommunikation 

R6 upplever att den kommunikationen som sker emellan de inhyrda och bemanningsföretaget 

inte är speciellt omfattande, han menar att dem som är anställda via bemanningsföretaget 

utväxlar betydligt mer information med arbetsledare och gruppledare än med 

bemanningsföretaget. Han menar vidare att hans beslut och handlande i arbetsprocessen inte 

berörs nämnvärt bemanningsföretagets beslut. Han har ett ansvar som gruppledare att se till 

att gruppens arbetsprestation fungerar och lägger större fokus på arbetsgruppens 

kommunikation före hela organisationens inklusive bemanningsföretagets kommunikation. 
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5.6.4 Engagemang 

Respondenten anser inte att HGF på något sätt aktivt arbetar för att stärka engagemanget hos 

den inhyrda personalen. Han menar att det är viktigt att den gruppledaren som arbetar 

tillsammans med den inhyrde är tydlig och visar riktlinjer för hur arbetet skall utföras. Han 

beskriver att det ibland kan kännas lite trist, då syftar han till att hela tiden vara engagerad 

som ledare samtidigt som han vet att den inhyrde oftast ser anställningen mer kortsiktigt.  

”Det är inte alltid jätte inspirerande.” 

5.7 Observation 
 

Under den genomförda rundvandringen i produktionen fick vi en viss inblick över hur 

samarbetet går till samt hur miljön som de anställda vistas i ser ut. Det framgick att arbetet till 

stor del utförs enskilt av maskinoperatörerna och vi identifierade inte de tydliga 

samarbetsprocesser inom cellerna som vi hade förväntas oss. Vidare upplevde vi även att 

ljudnivån i produktionen var hög. Detta påverkade i sin tur kommunikationen under 

rundvandringen då rådande buller och oljud försvårade meningsutbytet mellan oss och 

informatören.  
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6. Analys 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras vår analys som gjorts utifrån de fyra teman som varit 

återkommande under studiens gång. Vi kommer här reflektera över hur det empiriska 

materialet kan förklaras av teori och på så sätt besvara våra frågeställningar. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av våra slutsatser. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Organisationsidentitet & Tillhörighet 

 
Heide, Johansson och Simonsson (2005) beskriver organisationsidentitet som den synliga 

delen av organisationskulturen inom en organisation. På så sätt är den även tillgänglig för 

utomstående personer som inte har vistas i organisationen under längre tidsperioder. Till 

skillnad från organisationskulturen som inbegriper normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar, så handlar organisationsidentitet mer om den upplevda graden av 

sammanhang och organisatorisk helhet mellan det egna arbetet och organisationens 

övergripande mål (Alvesson & Björkman, 1992). Vidare betonar (ibid) vikten av det finns 

något uttalat för en anställd att tillhöra för att öka trivseln på en arbetsplats.  

I studien framkom det att råder det delade meningar om hur arbetet med organisationsidentitet 

och tillhörighet fungerar för den inhyrda delen av personalstyrkan. Ledningen avser att bygga 

upp en bemanningspool tillsammans med bemanningsföretaget, vilket skulle leda till att 

samma individer kommer tillbaka vid produktionstoppar. Dock framgick det att detta inte 

fungerar i önskad utsträckning.    

”Men det är ju inte alltid det kan funka, och det är ju alltid en brist att få in en 

som aldrig har varit här.” (R1) 

Avsikten att samma personer ska komma tillbaka till organisationen gång på gång är en god 

vision. Dock blir det svårt att uppnå denna vision då människor strävar efter trygghet. 

Håkansson och Isidorsson (2009) menar att arbetsgivarnas önskemål om en mer flexibel 

arbetsmarknad tydligt går emot arbetstagarnas önskemål om ökad trygghet. Detta bottnar 

framförallt i de ekonomiska och sociala konsekvenser som en tidsbegränsad anställning 

innebär för en inhyrd individ.     

De som är anställda via bemanningsföretag skall enligt de tillfrågade cheferna behandlas 

likvärdigt med en tillsvidareanställd. Ett bevis på detta är att de är välkomna att delta när 

företaget anordnar aktiviteter vid sidan om arbetet, exempelvis julfest eller kickoff. När det 

gäller förbättringsförslag hänförda till arbetsprocessen så menar de tillfrågade att alla förslag 

tas på lika stort allvar oavsett vem som ger förslagen. Samtidigt uttrycks en viss osäkerhet 

från cheferna kring vetskapen om detta hos den inhyrda personalen. En av cheferna utrycker 

detta på följande sätt: 

 ”Frågan är ju då om de inhyrda har någon möjlighet att påverka, och det har de 

ju, sen vet jag inte vilken utsträckning de gör det. Men det är ju faktiskt något man 

kan jobba med på introduktionen, att man på något sätt väcker den här lusten 

eller möjligheten för inhyrda att påverka, det gör man kanske inte idag.” (R1) 

Arbete med att stimulera den inhyrda delen av personalstyrkan att delta i förbättringsarbetet 

på arbetsplatsen kan och bör ses som en prioriterad del av introduktionen på arbetsplatsen. 
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Anledningen till detta är att det stärker gemenskapen samtidigt som de inhyrda ser på 

arbetssätt och metoder med nya ögon. En arbetsledare beskriver att han försöker se alla som 

lika och gör inte skillnad på vilka kläder de har på sig. Arbetsledaren upplever även att de 

inhyrda såväl som tillsvidareanställda kommer med förslag på förbättringar vilket 

arbetsledaren ser positivt på.  

En tvetydig organisationsidentitet och tillhörighet eller en bristande sammanhållning mellan 

tillsvidareanställd och inhyrd personal är något som i slutändan kan leda till en stigmatisering 

bland personalen. Med detta menas uppkomsten av makt och statusskillnader mellan olika 

grupperingar som innebär att nykomlingar utestängs. Detta kan liknas vid det fenomen Elias 

(1994) studerat mellan nyinflyttade och etablerade grupper i ett bostadsområde i Winston 

Parva, England. Dock ska detta i vår studie ses som en process där maktbalansen mellan 

personalen inte är bestående utan kan förändras över tid. För att öka förståelsen för hela 

produktionsprocessen får ny personal en broschyr som innehåller en kort beskrivning av 

verksamheten, säkerhetsinformation samt övrig praktisk information. I intervjuerna beskrivs 

även hur de inhyrda får en rundtur i fabriken tillsammans med någon av arbetsledarna. Dock 

råder det delade meningar hos de som fått introduktionen angående dess utformning. En 

respondent ser inte riktigt dess relevans i ett inledande skede då det kan vara svårt att ta till sig 

all information, medan andra tycker att introduktionen borde koncentreras mer till den cell där 

arbetet skall utföras. 

”Ofta vet de innan vilken cell den inhyrde kommer vara på, då kan man ju lägga 

lite mer krut på att visa och berätta om den delen samtidigt som man kan snabbt 

kan gå igenom övriga fabriken.” (R6) 

Även cheferna är medvetna om att det finns förbättringspotential i introduktionen av den 

inhyrda personalen. Detta då även de beskriver att den kanske kan gå lite väl fort ibland vilket 

de menar gör det svårt att säkerställa att alla information av vikt når ut till den inhyrde.  

Tillhörigheten till en organisation påverkas även av att den inhyrda delen av personalen oftast 

inte har någon direkt kontakt med andra som är inhyrda via samma bemanningsföretag. 

Samtidigt är det högst troligt att den ordinarie personalen inom kundföretaget kan ha arbetat 

tillsammans under många år och därigenom känner en större tillhörighet och därmed har en 

starkare social identitet. Den sociala identiteten kan i dessa grupperingar komma från 

fackföreningar, avdelningar och lunchgrupper (Ashforth & Mael, 1989). Social identity 

theory skapades av Tajfel (1972) för att förklara när, hur och varför individer identifierar sig 

med vissa sociala grupper. Detta sker vanligtvis genom att en individ antar en grupps 

beteenden, attityder och uppfattningar. Identifikation har alltså enligt denna teori sin grund i 

kategorisering och sociala grupper existerar således enbart om dess medlemmar identifierar 

sig med gruppen.  

Vid intervjuerna med de inhyrda framkom det att det i dagsläget inte råder någon tydlig 

uppdelning mellan tillsvidareanställda och inhyrda personer på företaget. Istället sker 

grupperingarna utifrån varje avdelning. Dock framkommer det att den inhyrda personalen i 

början ofta tyr sig till varandra då de ser sig som utbytbara. Orsaken till dessa känslor är att de 

i ett inledande skede inte besitter någon unik kompetens. 

”Det är nog cirka 10 personer från bemanningsföretaget här dagligen, om inte 

mer. Det blir ju så att om man kommer från samma företag så blir det att man i 

första hand pratar med dem, man tyr sig lite till varandra, i alla fall i början av 

anställningen.” (R4)  
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En trolig förklaring till detta bottnar i den kategoriseringsprocess som pågår när nya individer 

anländer till en arbetsplats. Genom att ty sig till en grupp skapas stereotypa uppfattningar som 

i sin tur stärker gruppens gemenskap. Hogg och Abrahams (1998) beskriver hur denna 

process stärker den sociala identiteten vilket i slutändan även stärker den individuella 

självkänslan. Således är det först när individen stärkt sin egen självkänsla som denne är 

mogen att säkerställa sin uppfattning gentemot andra människor och sin omgivning. Genom 

att människor kategoriserar och jämför sig med varandra uppstår det även en social 

konkurrens. Den sociala konkurrensen kan leda till att individer lämnar sin grupp om de hittar 

en gruppering där de passar in bättre. Det handlar helt enkelt om att individen strävar efter att 

byta upp sig så fort de känner att de lever under en negativ social identitet (Hogg & 

Abrahams, 1998). Detta beteende är inget som är unikt för arbetsgrupper utan är en process 

som även sker i andra sociala och organisatoriska grupperingar i vår vardag (Thompson & 

McHugh, 2009).   

Vid intervjun med den fackligt förtroendevalda inom organisationen framkom det att 

användandet av bemanningsföretag utifrån ett fackligt perspektiv är accepterat. 

”För några år sedan var dem inte så accepterade här, men idag är de här för att 

stanna.” (R2) 

Respondenten uppger att det från fackligt håll finns möjligheter att påverka situationen för 

den inhyrda personalen. De försöker framförallt se till att de inhyrda inte byts ut allt för ofta, 

samt kämpar för att personer som gör ett bra jobb skall få en tillsvidareanställning. 

Introduktionen anses vara viktig för att den inhyrde skall kunna lära känna hela verksamheten 

samt få en god inblick över hur arbetet går till. Från fackligt håll ser de inga brister i 

introduktionen som den ser ut idag men medger att detta baseras på erfarenheter från tidigare 

arbetsplatser där den varit mycket bristfällig. Även gemenskapen och stämningen på 

arbetsplatsen upplevs från fackligt håll som god.  

Om vi ser till detta inledande övergripande tema är det tydligt att bilden av hur arbetet med 

organisationsidentitet och tillhörighet inom organisationen är tveeggad. Dock anser vi inte att 

detta är förvånande då studien är gjord ur ett organisatoriskt perspektiv vilket medför många 

olika synsätt på hur arbetet med organisationsidentitet och tillhörighet ter sig. Vi vill betona 

att detta inledande och övergripande tema är en mycket viktig och central del i arbetet med att 

introducera inhyrd personal i organisationen. Därför bör kundföretaget beakta de brister som 

framkommit för att på så sätt integrera de inhyrda i kulturen och därmed stärka tillhörigheten.  

Vidare kommer vi nu fortsätta analysen kring studiens underliggande teman. 

 

6.2 Ledarskap 

 
Alvesson (2009) betonar att relationen mellan ledarskap och kultur är komplext. Dock kan 

ledarskap definieras som något som tillsammans med kulturen i en organisation fungerar som 

redskap och mål för handlandet. Ledarskap är således en kulturpåverkande aktivitet. Med 

detta menas nödvändigtvis inte att ledarskap skapar eller dramatiskt förändrar kulturen, bara 

att ledarskap är en kulturell yttring som i sin tur påverkar andra kulturella yttringar, som 

uppfattningar om mål, teknologier och omvärld.  

I intervjuerna framkommer det att merparten av den inhyrda delen av personalen ser 

arbetsledaren på kundföretaget som sin närmsta chef. Dock tror produktionschefen att detta 

kan skilja sig åt något beroende på hur länge den inhyrde arbetat på HGF. Han menar att de 
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som varit inhyrda under en längre tid mer känner att chefen finns hos kundföretaget istället 

för hos bemanningsföretaget. Det framgår även i intervjuerna att chefen på bemanningsfirman 

då och då besöker arbetsplatsen, dels för att hämta tidsrapporteringar och dels för att prata 

med de inhyrda. Dock framkommer det att den inhyrda delen av personalen upplever sig ha 

väldigt svag kontakt med chefen på bemanningsföretaget. 

”Sen jag började här har han aldrig ringt mig.  Jag har ringt honom en gång, så 

vi har endast haft en kontakt på tre till fyra månader.” (R4) 

Det framgår tydligt att respondenten saknar kontakten med chefen på bemanningsföretaget i 

vissa avseenden. Han belyser framförallt att bristen på feedback på det utförda arbetet inte 

alltid är tillfredställande samt att det kan vara betryggande att få information om framtiden 

med mera. De båda respondenterna ser arbetsledaren på HGF som sin närmsta chef, det är 

med honom som dem tar upp frågor rörande arbetstider, arbetsuppgifter samt övriga 

arbetsrelaterade frågor. En av de inhyrda nämner att han vid sjukdom måste meddela både 

arbetsledaren på kundföretaget och bemanningsföretaget. Medan en annan av de inhyrda 

däremot är osäker på vad som gäller vid sjukdom, men han skulle i alla fall kontakta 

arbetsledaren. Det framgår av intervjuerna att de inhyrda strävar efter att leva upp till de krav 

som arbetsledaren ställer på dem, de tror också att det är så bemanningsföretaget vill att dem 

ska agera. Av intervjumaterialet framgår det tydligt att det lätt uppstår en organisatorisk 

tvetydighet i och med det delade chefskapet. Det upplevs även som att det i vissa fall vara 

tufft för en inhyrd att själv komma till tals gällande exempelvis missnöje på arbetsplatsen. 

”Om en inhyrd klagar på någonting via de som hyr ut, det slår säkert högre än 

om någon på golvet klagar här på fabriken. Det kan tyckas vara en krånglig väg 

och sen är ju frågan om man vågar klaga, arbetet kan ju leda till en 

tillsvidareanställning.” (R6) 

Wolvén (2000) beskriver Hersey och Blanchards situationsteori som grundar sig i ett 

situationsanpassat ledarskap. Denna teori inriktar sig framförallt på att urskilja 

omständigheter och skillnader som i sin tur har inverkan på vilken form av ledarskap som bör 

praktiseras i en viss situation. En korrekt bedömning i den här formen av ledarskap grundar 

sig mycket på gruppens sammansättning och dess behov. Därför anser (ibid) att det är en klar 

strategisk fördel om ledaren för arbetsgruppen anpassar sitt ledarskap utefter medarbetarnas/ 

gruppens mognad. Mognadsbegreppet kan uppfattas som lite komplicerat men det handlar 

helt enkelt om den mognad varje individ besitter vad det gäller till exempel motivation, 

kompetens och teknisk förmåga. Således är detta en form av ledarskap som kan vara aktuellt 

att använda sig av i arbetsgrupper som till en viss del består av inhyrd personal då de arbetar 

under kortare kontraktsperioder vilket medför en varierande mognadsgrad. 

 

6.3 Kommunikation 
 

Thompson och McHugh (2009) beskriver att kommunikationen inom en organisation kan 

påverka medlemmarnas upplevda grad av tillhörighet. De menar att en lämplig 

kommunikationsbelastning stärker den anställdes motivation, vilket gör att produktiviteten på 

sikt ökar. Om denna belastning hamnar på en för låg nivå så finns det en risk att 

medlemmarna i organisationen drabbas av alienation och apati, om den däremot hamnar på en 

för hög nivå så kan risken för misstag öka. Det krävs alltså att informationsmottagaren hinner 

fånga upp och bearbeta informationen som sänds ut för att den skall kunna bli meningsfull.  I 

studien framgår det att informationen som förmedlas vid introduktionen sker via en broschyr 
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samt en rundvandring i produktionen. Den inhyrda personalstyrkan ses i sammanhanget som 

mottagare. R6 beskriver att han tror att informationsflödet ibland kan vara för stort för vad 

mottagaren klarar av. Han anser att en mer djupgående introduktion på just den avdelning där 

den inhyrde skall jobba är viktigare än en mer omfattande introduktion över hela 

arbetsplatsen. I detta fall upplever respondenten att en för hög kommunikationsbelastning 

medför en ökad risk för att den som går introduktionen får svårigheter bearbeta all 

information som sänds. Detta kan i sin tur leda till en ökad stressnivå vilket gör att 

osäkerheten tilltar för den inhyrde. Det krävs alltså en balans i kommunikationen vilket 

innebär att den som sänder information bör vara på samma nivå som den som tar emot den. Vi 

upplever av resultatet i studien att denna balans inte infinner sig i önskad utsträckning vid 

kundföretagets introduktion.  

Thompson och McHugh (2009) beskriver ytterligare en dimension som ingår i 

kommunikationsmodellen, denna dimension benämns som ”brus”. Brus innefattar faktorer 

som påverkar kommunikationsprocessen negativt. Under observationen upplevde vi att 

ljudnivån i fabriken var väldigt hög, vilket rimligtvis borde påverka kommunikationen vid 

rundturen i anknytning till introduktionen.  Mottagarens känslighet och perception spelar 

också en betydande roll för i vilken utsträckning som det så kallade bruset påverkar. En 

person som vid en nyanställning går på en introduktion kan vara spänd och nervös vilket även 

påverkar kommunikationsflödet. Dessa båda exempel, ljudnivå samt den inhyrdes 

sinnesstämning, är faktorer som kan hänföras till brus och som därmed påverka 

kommunikationens verkningsgrad vid introduktionen.  

För den inhyrda personalen föreligger även en form av trepartskommunikation där de tre 

aktörerna är bemanningsföretaget, den inhyrda personalen och kundföretaget. När information 

skall förmedlas mellan två parter via en tredje part så kan innehållet av det som skall 

förmedlas förändras. Anledningen till att innehållet lätt förändras vid denna typ av 

kommunikation är att innehållet filtreras av personliga variabler innan det når sitt mål 

(Thompson & McHugh, 2009). I studien framgår det att de inhyrda upplever vissa 

komplikationer i den rådande kommunikationsstrukturen då de anser att kommunikationen tar 

onödiga omvägar.  

”Det känns som att det blir onödiga omvägar. Det kan vara enkla ord som faktiskt 

kan göra mycket.” (R4) 

Vi upplever även att de inhyrda inte får den feedback och uppmuntran från kundföretagets 

sida som de kanske skulle önska. När denna typ av information förmedlas från 

bemanningsföretagets sida så kan den för de inhyrda vara svår att ta till sig då 

kommunikationen med bemanningsföretaget är ytterst sporadisk. En respondent berättar att 

hans chef på bemanningsföretaget endast varit i kontakt med honom en gång under en period 

på tre till fyra månader. Just kommunikationen med bemanningsföretaget är inget som går att 

härleda till kundföretagets introduktion av inhyrd personal men vi tycker ändå att detta är 

anmärkningsvärt. 

 

6.4 Engagemang 
 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar innebörden av incitamentsystem som 

motiveringsinstrument för att öka engagemang. Dessa incitamentsystem eller belöningar kan 

ta sig i uttryck i en mängd olika former. En av dessa former benämns som verkliga 

belöningar, vilket innebär en direkt belöning för en utförd prestation. Återkommande i studien 
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framhävs det av såväl inhyrd personal som tillsvidareanställda att det för den inhyrda delen av 

personalen föreligger en gemensam målbild. Denna målbild innebär att ta steget från att 

arbeta på HGF som inhyrd till att i stället arbeta som tillsvidareanställd. Det framgår alltså 

tydligt i denna studie att de inhyrda ser en tillsvidareanställning som ett incitamentsystem för 

att motivera sig att göra ett bra arbete. Dock är detta inget uttalat incitamentsystem från 

ledningen, men av studien framgår det i alla fall att den inhyrda arbetskraften på företaget bär 

med sig dessa tankar och på så sätt skapar sitt eget incitamentsystem. Anledningen till att de 

inhyrda hellre skulle vilja arbeta under denna arbetsform bottnar i viljan att uppnå en ökad 

känsla av anställningstrygghet vilket leder till både en social och ekonomisk trygghet. Detta 

belöningssystem blir en central faktor för de anställdas engagemang i arbetet och en av 

respondenterna utrycker det på följande sätt:  

”I dagens läge tror jag de flesta har som mål att försöka bli tillsvidareanställda”.(R5) 

Felfe, Schomook, Schyns & Six (2007) beskriver att anställda tenderar att känna mer 

engagemang till sin yrkesstatus än till själva organisationen. Det ovan nämnda resultatet 

synliggör detta då de inhyrdas främsta intresse ligger i att säkra anställningsformen.    

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) kan det psykologiska kontraktet ses som de emotionella 

band som knyts mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det finns en mängd olika 

tillvägagångssätt för hur organisationer kan knyta individer till sig. Det vanligaste är att 

normativa band skapas, detta genom att organisationen gör något som får individen att 

uppleva att denne vill göra en motprestation. Av studiens empiri att döma kan vi inte utläsa 

några direkta strategier eller tillvägagångssätt som ledningen använder för att skapa dessa 

band. Vi ser dock en intressant aspekt i just anställningsformens betydelse för en inhyrd. Det 

kan ju vara så att den anställde via bemanningsföretaget från början går in med inställningen 

att organisationen gjort något som för denne som kräver motprestation, nämligen att låta 

honom eller henne arbeta på företaget. Att individen redan från början av anställningen 

känner att denne har en motprestation att genomföra gentemot företaget, upplever vi bottnar i 

tankesätt som de inhyrda bär med sig från bemanningsföretaget. En av de tillsvidareanställda i 

organisationen uttrycker att de oftast inte behöver motivera den inhyrda personalen då de 

redan är motiverade när de kommer till kundföretaget. Han menar att de är medvetna om att 

de som inte gör ett bra jobb oftast blir kortvariga inom organisationen. Detta är även något 

som bekräftas av den inhyrda delen av personalstyrkan då de tydligt ger uttryck för att de 

aldrig medvetet skulle slappa eller lata sig på arbetet. De är således väl medvetna om att de är 

lätta att byta ut vilket resulterar i en känsla att de alltid vill anstränga sig och göra det där lilla 

extra. 

 

6.5 Slutsats 

 
Vilka faktorer upplevs då som centrala vid introduktionen av inhyrd personal och på vilket 

sätt är de centrala?  

Vi kan inledningsvis konstatera att det finns en mängd olika faktorer som upplevs viktiga att 

ta hänsyn till vid introduktionen. Dessa faktorer skiljer sig även något åt beroende på vem 

inom organisationen som tillfrågas, dock ser vi inte detta som något avvikande då aktörerna i 

studien har något olika intressen i själva introduktionen. De inhyrda vill känna sig välkomna i 

organisationen vilket i sin tur även stärker deras organisationsidentitet och tillhörighet på 

arbetsplatsen. Genom att i ett tidigt skede förmedla vad kundföretaget står för vad det gäller 
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normer, värderingar och vision ges de inhyrda en möjlighet att tidigt skapa sig en bild av hur 

företaget vill profilera sig. På så sätt blir detta en utgångspunkt för den övriga introduktionen 

och det fortsatta arbetet hos kundföretaget.  

Det har även framkommit i studien att det i ett tidigt skede är viktigt att tydliggöra 

ledarskapet. Anledningen till detta är att situationen som inhyrd arbetskraft medför en 

multipel verksamhetsrelation. Denna verksamhetsrelation kan liknas vid en triangulär relation 

som uppstår när den inhyrde på egen hand simultant måste tillfredsställa två organisationer. 

Därför blir det extra viktigt att redan under introduktionen förklara och använda sig av ett 

tydligt ledarskap som anpassas utifrån situationen. Tydligheten kan till exempel bottna i vem 

som den inhyrde ska vända sig till gällande eventuella oklarheter som kan uppstå under 

personens vistelse i organisationen. Synliggörandet av rådande kommunikationsstrukturer 

medför i sin tur att tillhörigheten till organisationen stärks.  Ledarskapet bör även anpassas 

utifrån individens förkunskap om organisationen och gällande arbetsmetoder då det i vissa fall 

är samma individer som återkommer som inhyrd personal. 

Vidare har det under studiens gång även framkommit att det under introduktionen är bra att de 

som arbetar som inhyrd arbetskraft får en rundvandring i kundföretagets lokaler. På så sätt får 

den inhyrde en helhetsbild samt en genomgång av gällande säkerhetsrutiner. Dock är det 

under rundvandringen av stor vikt att ta hänsyn till att kommunikationen mellan den som 

håller i rundvandringen och den inhyrde sker på en balanserad nivå. Mottagaren måste alltså 

vara mottaglig för informationen, med detta menas att denne måste vara i en sådan 

sinnesstämning att informationen når fram och att han eller hon är kapabel att tillgodogöra sig 

den. Anledningen till att den inhyrde personen inte alltid är mottaglig för informationen kan 

beror på vad som benämns som brus. Detta brus kan bestå både av direkta störningsmoment 

så som buller men även handla om emotionella uttryck för den som går introduktionen, 

exempelvis nervositet. Genom att betänka dessa faktorer i anknytning till rundvandringen 

menar vi att dess verkningsgrad ökar.       

Genom att i introduktionen betänka de tidigare nämnda faktorerna är det troligt att även 

engagemanget hos den inhyrda personalen stärks. Detta kan kopplas till det psykologiska 

kontraktet som med hjälp av normativa band stärker en individs engagemang till 

organisationen. Det har som vi tidigare nämnt i analysen inte framkommit några uttalade 

strategier från kundföretagets sida för att skapa dessa band. Istället har de individer som 

kommit till företaget för att arbeta som inhyrd arbetskraft i stor utsträckning redan varit 

motiverade. Vi vill dock hävda att en genomtänkt introduktionsutbildning ytterligare kan 

stärka de band som de inhyrda känner gentemot kundföretaget. Något som däremot i 

dagsläget fungerar som ett incitament för att öka engagemanget hos den inhyrda personalen är 

möjligheten att uppnå en tillsvidareanställning. Detta är dock inget som är uttalat från 

ledningen men det framgår ändå tydligt i studien att detta är något som den inhyrda delen av 

personalen bär med sig och själva använder för att öka sitt engagemang. 

 

Hur påverkar dessa faktorer den inhyrda personalens arbetssituation? 

Alla de faktorer som vi hittills nämnt påverkar på ett eller annat sätt den inhyrda personalens 

arbetssituation. Med hjälp av de faktorer som vi identifierat är nästa steg för kundföretaget att 

utforma en introduktionsutbildning. Introduktionsutbildningen fungerar sedan som ett 

fundament för att ge den inhyrda arbetskraften en bra start på det nya företaget. Med hjälp av 

denna start så tydliggörs en rad oklarheter som i sin tur sedan underlättar utövandet av 

ledarskap, tydliggör kommunikationsstrukturer samt ökar engagemanget till organisationen. 
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Tillsammans underlättar detta i slutändan skapandet av en organisationsidentitet och därmed 

stärks även tillhörigheten till kundföretaget. Nedan presenterar vi vår analysmodell (se figur 

4) som tar hänsyn till de förhållanden som vi belyst i vår analys samt illustrerar hur dessa 

hänger ihop med skapandet av en organisationsidentitet som i sin tur stärker tillhörigheten.   

Hur kan kundföretaget framledes arbeta för att motverka eventuell organisatorisk 

tvetydighet? 

Genom att redan i anknytning till introduktionen arbeta med att tydliggöra de faktorer som vi 

identifierat som centrala, motverkas skapandet av en organisatorisk tvetydighet i största 

möjliga mån. Detta ser vi som en av de viktigaste förutsättningarna för att kundföretaget 

framledes på ett framgångsrikt sätt ska kunna använda sig av inhyrd personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Analysmodell 
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7. Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion om studiens resultat. Vi kommer även att 

reflektera över de teoretiska utgångspunkterna i förhållande till vårt resultat samt vår analys. 

Avslutningsvis kommer vi diskutera kring de aspekter som kan ha påverkat studiens utfall 

samt ge förslag på fortsatt forskning inom området. 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka faktorer som är centrala, för såväl företaget 

som för inhyrd, vid kundföretagets introduktion av inhyrd personal. Vidare har vi även utifrån 

resultat och tidigare forskning analyserat hur arbetsgivaren vid introduktionen kan arbeta för 

att motverka eventuell organisatorisk tvetydighet för den inhyrda personalen i det fortsatta 

arbetet. 

Vi vill betona att vår studie enbart inriktar sig på introduktionen av inhyrd personal istället för 

på introduktionen i stort. Inhyrd personal är i många avseenden viktigt för organisationer. 

Detta framförallt då bemanningsbranschens intåg på den svenska arbetsmarknaden har ökat 

flexibiliteten i bemanningen vilket möjliggör för företagen att hålla ned personalkostnaderna. 

Samtidigt ges arbetsgivarna en möjlighet att granska framtida potentiella medarbetare. Alltså 

spelar den inhyrda personalen en stor roll i organisationens konkurrensförmåga vilket på lång 

sikt kan göra att fler företag behåller sin produktion i Sverige. Kirk och Belovic (2008) 

beskriver hur bemanningsbranschen spelat en stor roll inom den amerikanska industrin i över 

sextio år. Därför tror vi att bemanningsföretagen på den svenska arbetsmarknaden är här för 

att stanna vilket medför att allt fler individer någon gång i sitt liv kommer att arbeta som 

inhyrd arbetskraft. Således måste de sätt som den inhyrda personalen behandlas på beaktas. 

Att bara bli inkastad i ett arbete utan någon vidare introduktion bidrar till alienation för 

arbetet vilket i sin tur kan leda till en ökad organisatorisk tvetydighet. 

I studien har vi använt oss av en abduktiv forskningsansats vilket medför att vi utgått från 

teorin samtidigt som vi kontinuerligt varvat in empiri för att skapa förståelse. På så sätt har ett 

övergripande mönster skapats som varje enskilt fall sedan har kunnat tolkas utifrån. Under 

arbetet med studien justeras och förfinas sedan både teori och empiri för att i slutändan 

omtolkas genom samspelet med varandra. Genom att teorin används som inspirationskälla när 

empirin ska analyseras har vi erhållit en ökad förståelse för det studerade fenomenet. Med 

hjälp av denna förståelse har vi sedan satt samman en analysmodell för att tydliggöra vilka 

delar som är centrala vid introduktionen samt hur dessa hänger samman. 

Utifrån studiens samlade resultat upplever vi att introduktionens utformning kan påverka den 

inhyrda personalens arbetstillfredsställelse. Genom att ge den inhyrda personalen en 

gemensam grund att utgå ifrån ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en 

organisationsidentitet vilket i sin tur stärker tillhörigheten till organisationen. För att kunna 

hantera situationen som inhyrd menar Olofsdotter och Augustsson (2008) att de inhyrda måste 

vara förberedda på att både behandlas som främling och som outsider trots att deras tjänster är 

efterfrågade. Situationen försvåras även ytterligare av att personaluthyrning är en verksamhet 

som handlar om interorganisatoriska sammanhang där fler olika aktörer med varierande 

intressen och positioner är inblandade. Detta kan sammanfattas genom att beskriva att den 

inhyrda arbetskraften i dagsläget är i behov av att utveckla strategier för att både kunna 

hantera att arbeta nära den ordinarie personalen, samtidigt som de inte till fullo är en del av 

gemenskapen. Denna egenskap benämner de som social surfing, och innebär en förmåga att 

alternera mellan att vara främling eller outsider. 



40 
 

Vi har valt att avgränsa vår studie till förhållanden som rör de inhyrdas introduktion och 

organisationsidentitet hos kundföretaget. Detta kan ses som en svaghet då vi helt utelämnat 

bemanningsföretaget som är en av aktörerna i den trepartsrelation som personaluthyrning 

innebär. Det är därför viktigt att beakta att vår analysmodell inte fångar upp detta perspektiv. 

Vi är även väl medvetna om att den inhyrda personalen kommar att utveckla sin 

organisationsidentitet under anställningens gång. Detta är dock i stor utsträckning beroende på 

flertalet interna faktorer där den individ som får ansvaret att lära upp den inhyrde spelar en 

stor och viktig roll. Ansvaret som ligger på denna person handlar således inte bara om att lära 

ut arbetsmoment på ett korrekt och brukligt sätt, utan även att ge den inhyrde en möjlighet att 

komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. Dock är det inte alltid detta fungerar på ett 

tillfredställande sätt då alla människor har olika behov av socialt umgänge samt besitter olika 

kunskaper om arbetsprocessen på företaget. Så för att kunna ge de inhyrda en så pass bra start 

som möjligt, både för dem själva och kundföretaget, så är någon form av 

introduktionsutbildning nödvändig. Med hjälp av analysmodellen i vår slutsats har vi 

illustrerat vilka faktorer som identifierats som centrala för introduktionsutbildningens 

utformning. Inför introduktionen bör kundföretaget även ta hänsyn till hur lång tidsperiod 

som den inhyrde kommer att vistas på företaget. På så sätt kan introduktionen skräddarsys 

utefter den enskilde individen samtidigt som den säkerställer en lägstanivå även i de fall då 

den genomförs i komprimerat format.                     

Vad gäller de långsiktiga effekterna av att använda inhyrd personal kan vi inte uttala oss mer 

om än att betona vikten av att ta hänsyn till ledarskap, kommunikation och engagemang.  

Genom att påtala detta tror vi att utformningen av framtida arbetssätt kommer att gynna alla 

de inblandade parterna vid personalinhyrning. På så sätt kan företagens mål uppnås på ett 

smidigt sätt samtidigt som den inhyrda arbetskraften behandlas korrekt och rättvist. Detta är 

viktigt att betänka då den inhyrda arbetskraften har kommit för att stanna på den svenska 

arbetsmarknaden. För om kundföretagen även i fortsättningen vill hyra in kompetent personal 

är det viktigt att de värnar om sitt rykte och skapar sig ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

gentemot bemanningsbranschen.         
 

Avslutningsvis vill vi även reflektera över studien teoretiska utgångspunkter samt metodval. 

Många av de teorier som vi använt oss av i studien är sådana som vi kommit i kontakt med 

under vår utbildning på det arbetsvetenskapliga programmet. Detta har i sin tur även påverkat 

en del av de litteraturval som vi gjort under studiens gång. Tillsammans med vår förförståelse 

från yrken inom tillverkningsindustrin och bemanningsbranschen har teorierna bidragit till att 

stärka studien. Utan denna förförståelse hade studiens utfall troligtvis blivit annorlunda.  I och 

med att vi gjort en kvalitativ studie istället för en kvantitativ har studien fokuserat på att vara 

djupgående istället för att generaliseras till flera organisationer. Valet av metod har även varit 

medvetet för att få en djupgående studie istället för en bred. Således har vi ej haft för avsikt 

att generalisera studiens resultat till andra organisationer.     

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

 
Ett förslag på fortsatt forskning inom området är göra en likande studie i en organisation där 

det dagliga arbetet i större utsträckning sker i grupp. Anledningen till detta är att det skulle 

vara intressant att se hur och ifall den inhyrda personalen på dessa arbetsplatser upplever 

fenomenet som vi studerat på ett liknande sätt som i vår studie. Det skulle även vara intressant 

att genomföra en större intervjustudie för att på så sätt fånga upp fler respondenter för att se 

om bilden kring introduktionsutbildningar och organisatoriskt tvetydighet skiljer sig från vårt 

resultat. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide – Produktionschef & Arbetsledare 

Inledande frågor 

1. Berätta kort om dig själv (arbetslivserfarenhet, utbildning, position i företaget). 

2. Vad har du för erfarenhet med arbete med inhyrd personal? 

3. Hur många arbetar på förtaget inklusive inhyrd personal? 

4. Hur länge har ni använt er av inhyrd personal? 

5. Hur ser introduktionen ut idag för de inhyrda som kommer till företaget? 

6. Har det alltid sett ut så här? 

7. Vad vill ni uppnå med introduktionen så som den ser ut i dagsläget? 

8. Vad ser du för brister med introduktionen som den ser ut i dagsläget? 

9. Vad ser du för förtjänster med introduktionen som den ser ut i dagsläget? 

Organisationsidentitet/Tillhörighet 

10. Hur skulle du beskriva stämningen mellan tillsvidareanställda och inhyrda i produktionen? 

11. Får dem som är inhyrda delta när ni anordnar aktiviteter som exempelvis ”kick off” eller 

julfest? 

12. Har de inhyrda någon påverkansmöjlighet vid exempelvis utvecklande av arbetsprocesser? 

Ledarskap 

13. Vem har personalansvar för den inhyrda personalen? 

14. Vem leder och fördelar den inhyrda personalens arbetsinnehåll? 

15. Hur arbetar ni för att motverka den organisatoriska tvetydighet som kan uppstå vid delat 

chefskap? 

16. Hur motiverar ni inhyrd personal till att utvecklas i arbetet?  

Kommunikation 

17. Hur fungerar kommunikationen mellan de inblandade aktörerna? (kundföretag, 

bemanningsföretag, inhyrda). 

18. Har du identifierat några eventuella brister eller fördelar med denna typ av 

kommunikationsstruktur? 

Engagemang  

19. Vad finns det för normer och värderingar kring hur personalen ska utföra arbetet på 

arbetsplatsen? 

20. Hur förmedlas den informationen till dem idag?  

21. Arbetar ni aktivt för att öka lojalitet och stärka engagemanget för den inhyrda personalen? 

isåfall hur?   

22. Anser du att detta fungerar på ett tillfredställande sätt? 

 



Bilaga 2 
 

Intervjuguide – Förtroendevald fackligt organiserad anställd 

Inledande frågor 

1. Berätta kort om dig själv (arbetslivserfarenhet, utbildning, position i företaget). 

2. Vad har du för erfarenhet med arbete tillsammans med inhyrd personal? 

3. Hur ställer ni er till att företaget använder sig av inhyrd personal? 

4. Har facket någon påverkansmöjlighet i frågor som rör de inhyrda? 

5. Hur går introduktionen till vid nyanställning här på företaget? 

6. Vad tror du företaget vill uppnå med introduktionen så som den ser ut i dagsläget? 

7. Ser du några brister med introduktionen som den ser ut i dagsläget?  

Organisationsidentitet/Tillhörighet 

8. Hur skulle du beskriva stämningen mellan tillsvidareanställda och inhyrda i produktionen? 

9. Får dem som är inhyrda delta när ni anordnar aktiviteter som exempelvis ”kick off” eller 

julfest? 

10. Har ni någon påverkansmöjlighet vid exempelvis utvecklande av arbetsprocesser? 

Ledarskap 

11. Vem har personalansvar för den inhyrda personalen? 

12. Vem leder och fördelar den inhyrda personalens arbetsinnehåll? 

13. Hur arbetar ni för att motverka den organisatoriska tvetydighet som kan uppstå vid delat 

chefskap? 

14. Hur motiverar ni inhyrd personal till att utvecklas i arbetet?  

Kommunikation 

15. Hur fungerar kommunikationen mellan de inblandade aktörerna? (kundföretag, 

bemanningsföretag, inhyrda). 

16. Har du identifierat några eventuella brister eller fördelar med denna typ av 

kommunikationsstruktur? 

Engagemang  

17. Vad finns det för normer och värderingar kring hur personalen ska utföra arbetet på 

arbetsplatsen? 

18. Hur förmedlas den informationen till er idag?  

19. Arbetar ni aktivt för att öka lojalitet och stärka engagemanget med den inhyrda personalen?  

I så fall hur?   

20. Anser du att detta fungerar på ett tillfredställande sätt? 

 



Bilaga 3 
 

Intervjuguide – Inhyrd personal i produktionen 

Inledande frågor 

1. Berätta kort om dig själv (arbetslivserfarenhet, utbildning, position i företaget). 

2. Vad har du för erfarenhet av att arbeta som inhyrd personal? 

3. Hur ser introduktionen ut idag för de inhyrda som kommer till företaget? 

4. Vad tror du företaget vill uppnå med introduktionen så som den ser ut i dagsläget? 

5. Ser du några brister med introduktionen som den ser ut i dagsläget?  

Organisationsidentitet/Tillhörighet 

6. Hur skulle du beskriva stämningen mellan tillsvidareanställda och inhyrda i produktionen? 

7. Får ni som är inhyrda delta när kundföretaget anordnar aktiviteter som exempelvis ”kick off” 

eller julfest? 

8. Har ni någon påverkansmöjlighet vid exempelvis utvecklande av arbetsprocesser? 

Ledarskap 

9. Vem har personalansvar för er inhyrda? 

10. Vem leder och fördelar ert arbetsinnehåll? 

11. Upplever du att det kan uppstå organisatorisk tvetydighet vid delat chefskap? 

12. Hur arbetar kundföretaget med att motivera er till att utvecklas i arbetet? 

Kommunikation 

13. Hur fungerar kommunikationen mellan de inblandade aktörerna? (kundföretag, 

bemanningsföretag, inhyrda). 

14. Har du identifierat några eventuella brister eller fördelar med denna typ av 

kommunikationsstruktur? 

Engagemang  

15. Vad finns det för normer och värderingar kring hur personalen ska utföra arbetet på 

arbetsplatsen? 

16. Hur förmedlas den informationen till er idag?  

17. Anser du att företaget arbetar aktivt för att öka lojalitet och stärka engagemanget för er 

inhyrda? isåfall hur?   

18. Anser du att detta fungerar på ett tillfredställande sätt? 

 



Bilaga 4 
 

Intervjuguide - Tillsvidareanställda i produktionen 

Inledande frågor 

1. Berätta kort om dig själv (arbetslivserfarenhet, utbildning, position i företaget). 

2. Vad har du för erfarenhet med arbete tillsammans med inhyrd personal? 

3. Hur går introduktionen till vid nyanställning här på företaget? 

4. Vad tror du företaget vill uppnå med introduktionen så som den ser ut i dagsläget? 

5. Ser du några brister med introduktionen som den ser ut i dagsläget?  

Organisationsidentitet/Tillhörighet 

6. Hur skulle du beskriva stämningen mellan tillsvidareanställda och inhyrda i produktionen? 

7. Får dem som är inhyrda delta när ni anordnar aktiviteter som exempelvis ”kick off” eller 

julfest? 

8. Har ni någon påverkansmöjlighet vid exempelvis utvecklande av arbetsprocesser? 

Ledarskap 

9. Vem har personalansvar för den inhyrda personalen? 

10. Vem leder och fördelar den inhyrda personalens arbetsinnehåll? 

11. Hur arbetar ni för att motverka den organisatoriska tvetydighet som kan uppstå vid delat 

chefskap? 

12. Hur motiverar ni inhyrd personal till att utvecklas i arbetet?  

Kommunikation 

13. Hur fungerar kommunikationen mellan de inblandade aktörerna? (kundföretag, 

bemanningsföretag, inhyrda). 

14. Har du identifierat några eventuella brister eller fördelar med denna typ av 

kommunikationsstruktur? 

Engagemang  

15. Vad finns det för normer och värderingar kring hur personalen ska utföra arbetet på 

arbetsplatsen? 

16. Hur förmedlas den informationen till er idag?  

17. Arbetar ni aktivt för att öka lojalitet och stärka engagemanget med den inhyrda personalen? 

isåfall hur?   

18. Anser du att detta fungerar på ett tillfredställande sätt? 

 


