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Sammanfattning 
  
Examensarbete på D-nivå i företagsekonomi våren 2012, Linköpings universitet 

Titel: En flexibilitetsstrategis konsekvenser - En fallstudie om arbetsvillkor och sociala 

relationer mellan inhyrd och ordinarie arbetskraft 
 

Författare: Anna Fredborg, Anna Orest, Sofia Wallén  
 

Handledare: Åsa-Karin Engstrand 
 

Bakgrund och problematisering: Det har i dagens samhälle blivit allt vanligare att företag 

hyr in personal via bemanningsföretag. Detta medför positiva aspekter såsom exempelvis 

ökad flexibilitet men flexibilitetsstrategin kan även medföra negativa konsekvenser. Företaget 

kan bli svårhanterligt i och med den heterogenitet som skapas i arbetsstyrkan och det har även 

framkommit att denna heterogenitet kan påverka de sociala relationerna på arbetsplatsen. 

Dock är tidigare litteratur bristfällig gällande detta. Då sociala relationer är en avgörande 

faktor till trivsel på arbetsplatsen och då det i sin tur gynnar företagets framgång, är detta 

relevant att studera närmre. Samtidigt kan arbetsvillkoren tänkas ligga till grund för hur 

sociala relationer mellan inhyrda konsulter och ordinarie personal fungerar. För att få en 

rättvis bild av detta bör både inhyrda och ordinaries perspektiv studeras. Eftersom ledarna kan 

ha en inverkan på arbetsvillkoren och den sociala gemenskapen bör även deras perspektiv tas 

i beaktning.  
 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka konsekvenser en flexibilitetsstrategi får för 

arbetsvillkoren och de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft. 
 

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med ett hermeneutistiskt förhållningssätt. 

11 intervjuer har genomförts utifrån tre olika perspektiv: ledare, inhyrda och ordinarie. 
 

Tidigare litteratur och teori: Vi har valt att presentera vad som tidigare har studerats inom 

området med avseende på relevanta aspekter som rör studiens syfte. Fokus ligger därmed på 

studier som berör arbetsvillkor och sociala relationer i organisationer som genom sin 

flexibilitetsstrategi använder sig av inhyrd arbetskraft. Teoriavsnittet bygger istället på tre 

delar: flexibilitetsstrategi, sociala relationer samt vad som kan tänkas påverka de sociala 

relationerna. 

 



	  

Slutsats: Genom studien kan vi konstatera att en flexibilitetsstrategi får konsekvenser för 

både arbetsvillkor och sociala relationer mellan inhyrd och ordinarie arbetskraft. Strategin har 

resulterat i olika arbetsvillkor för anställningsgrupperna och dessa arbetsvillkor påverkar även 

i sin tur de sociala relationerna mellan dessa. Exempelvis skapar fallföretagets fysiska 

uppdelning mellan inhyrda och ordinarie bristfälliga relationer, ett “vi och dom” tänk, vissa 

fördomar och “småkonflikter” dem emellan. Dock verkade inte detta påverka 

anställningsgruppernas trivsel märkbart vilket vi anser beror på att de sociala behoven 

tillfredsställs på respektive våning. För att dock försöka undvika negativa följder som en 

fysisk uppdelning exempelvis för med sig har vi kommit fram till vissa åtgärder ledarna på 

fallföretaget bör arbeta ytterligare med, såsom information, introducering och mer 

gemensamma aktiviteter.   
 

Nyckelord: Flexibilitetsstrategi, Arbetsvillkor, Sociala relationer, Ledarskap, Konflikter, 

Gruppkonstellationer 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Abstract 
 
Thesis, spring 2012, Linköping University  

Title: Consequences of a flexibility strategy - A case study on working conditions and social 

relations between temporary and regular workers  
 

Authors: Anna Fredborg, Anna Orest, Sofia Wallén  
 

Supervisor: Åsa-Karin Engstrand  
 

Background and problem: Today, it has become more common for the companies to hire 

staff from employment agencies. This brings positive aspects along, such as increased 

flexibility, but can also cause negative consequences. The company can through the 

heterogeneity in the working force get difficult to manage and it has also been found that the 

social relationships can be affected of this. However, previous literatures are deficient in 

relation to this. As social relations are an essential factor to work satisfaction, and that in turn 

affect the future of the company. This is relevant to study more closely. At the same time, the 

working conditions can be the basis for how the social relations between temporary and 

regular workers get along. To get an accurate picture of this, both temporary and ordinary 

workers perspectives has been studied. Since even the leaders can have an impact on both the 

working conditions and the social relations, their perspective should also be taken into 

consideration.  
 

Aim: The purpose of this study is to explore what consequences a flexibility strategy will 

have on the working conditions and the social relations between temporary and regular 

workers.  
 

Method: The thesis is based on a case study of quality type with a hermeneutic view. 11 

interviews have been conducted from three different perspectives, with leaders, temporary and 

regular workers. 
 

Previous research and theory: We have chosen to present previous research within the 

current research field, which is considered to be relevant to the purpose of this study. The 

study´s main focus is therefore related to conditions in the workplace and social relationships 

within organizations, which use hired employees as a part of their flexibility strategy. The 



	  

theoretical framework chapter is founded on three parts:  flexibility strategy, social 

relationships, and what factors that could affect the social relationships.  

 
Results: We can through the study conclude that a flexible approach has implications for both 

working conditions and social relations between temporary and regular workers.  The strategy 

has resulted in various working conditions for the employment groups, and those working 

conditions in turn, also affect the social relations between the employees. The physical 

separation the case company use, create for example, flawed relationships, an “us and them” 

thinking, as well as certain prejudices and “small disputes” between them. However, this did 

not appear to affect the employment groups significantly, which we believe, is because of the 

social relations are met on each floor. However, to try to avoid the negative a physical 

separation brings, we have come up with some ideas, which the leaders in the case company 

further should work with, such as information, introduction and more activities for both 

employment groups.  

 

Key words: Flexibility strategy, Working conditions, Social relations, Leadership, Conflicts, 

Group constellations 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



	  

Förord 
 
Denna uppsats på 30 högskolepoäng har under vårterminen 2012 skrivits vid Linköpings 

universitet. Genom vår starka vilja har studien kunnat genomföras, vilken har varit både 

utmanande och spännande.  

  
Vi är mycket nöjda med den nya kunskap som studien har genererat och vill redan i början av 

denna uppsats rikta ett stort tack till alla de personer som varit behjälpliga uppsatsen igenom.  

 
Först vill vi tacka vår handledare Åsa-Karin Engstrand som hjälpt oss med värdefull 

vägledning under uppsatsens gång. Vi vill även tacka samtliga personer i vår seminariegrupp 

för goda diskussioner och bra synpunkter. 

 
Vidare vill vi rikta ett stort tack till fallföretagets medverkan och trevliga bemötande samt alla 

respondenters deltagande och öppenhet. Respondenternas deltagande bidrog till värdefullt 

empiriskt material som gjorde denna uppsats möjlig att genomföra.  

 
 
 
Tack! 
 
Linköping, den 23 maj 2012 
 
 
Anna Fredborg                        Anna Orest                        Sofia Wallén 
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1. Inledning 	  

 

I det inledande avsnittet redogörs för undersökningens bakgrund och problematisering, vilka 

visar på studiens relevans. Tillsammans leder dessa fram till studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare redogörs för studiens avgränsningar, målgrupp och 

begreppsdefinitioner.    

 

1.1 Bakgrund  

Bemanningsbranschen har vuxit sig allt större på arbetsmarknaden och under de senaste tio 

åren har antalet anställda inom branschen mer än fördubblats (Statistiska centralbyrån, 2011). 

Bemanningsföretagens roll är att para ihop individer med företagens personalbehov (Forslund 

& Holmlund, 2003). Därmed arbetar de med uthyrning av personal till kundföretag som under 

kortare eller längre tid behöver stöd av extern personal och de hjälper även till med 

rekrytering (Bäckström, 2011; Olofsdotter, 2008). De kan även i vissa fall sköta hela 

funktioner hos kundföretag som istället vill fokusera på sin kärnverksamhet (Olofsdotter, 

2008).  

Personalen som kommer från bemanningsföretagen, ofta kallade inhyrda konsulter, förväntas 

vara flexibla gällande både tid och plats. Utmärkande för personaluthyrningen i Sverige är att 

de vanligtvis har en tillsvidareanställning i ett bemanningsföretag men att det faktiska arbetet 

sker ute på ett kundföretag tillsammans med ordinarie personal (Ekstedt, 2002). Om företag 

använder sig av detta innebär det samtidigt att de har en flexibilitetsstrategi. En 

flexibilitetsstrategi handlar nämligen om att öka flexibiliteten på företaget och samtidigt 

minska kostnaderna för att kunna nå en långsiktig lönsamhet (Bergström 2001a; Kalleberg, 

2001). En sådan strategi kan dock uppkomma på andra sätt än genom inhyrning av personal 

från bemanningsföretag exempelvis genom tillfälliga anställningar, korttidsanställning och 

deltid (Olofsdotter, 2008).  

Tidigare har bemanningsbranschen varit reglerad i och med arbetsförmedlingsmonopolet, 

vilket innebar att det endast var Arbetsförmedlingen som fick hantera rekryteringen av de 



2	  
	  

arbetslösa. Efter avregleringen år 1990 skedde en framväxt av flera bemanningsföretag 

(Bemanningsföretagen, 2011). Denna framväxt har dock inte bara med avregleringen att göra 

utan det finns andra faktorer som spelar in, exempelvis globaliseringen. Globaliseringen har 

nämligen medfört ökad konkurrens och en snabbare förändringstakt på arbetsmarknaden 

(Jonsson, 2007; Olofsdotter, 2008) och därmed har behovet av flexibilitet samt att klara av 

konjunktursvängningarna blivit allt större för företag (Bäckström, 2011).  

Det finns flera positiva aspekter som användningen av bemanningsföretag kan föra med sig 

till ett företag. Genom att anställa via dessa kan personal hållas flexibel, vilket resulterar i att 

företag kan klara konkurrensen bättre (Olofsdotter, 2008). Företag som behöver personal med 

passande kompetens kan snabbt och lätt få det. Detta leder i sin tur till att de som annars 

skulle ha personalbrist kan fortsätta med sitt vanliga arbete utan att hamna efter (Bäckström, 

2012). Företag slipper även arbetet med anställnings- och uppsägningsprocesser (Forslund & 

Holmlund, 2003). Ytterligare en positiv aspekt är inställningen hos de inhyrda. Det nämns av 

Olofsdotter (2008) att dessa ofta är mer drivna och villiga att ställa upp och ta sig an andra 

arbetsuppgifter i jämförelse med ordinarie. Enligt Bäckström (2011) har de inhyrda, i 

jämförelse med för cirka ett decennium sedan, även högre kunskap och utbildning samtidigt 

som uppdragen hos kundföretagen löper under en längre tid. Bergström (2001b) menar dock 

att användningen av inhyrd personal innebär en paradox. Trots flera positiva aspekter såsom 

att personalen kan bidra till att företaget erhåller en ökad flexibilitet och ekonomisk fördel, 

kan organisationen samtidigt bli svårhanterlig i och med den heterogenitet som skapas i 

arbetsstyrkan. 

Även Walter (2005) menar att inhyrd arbetskraft kan leda till nackdelar för företaget då 

situationen på arbetsplatsen förändras. Olofsdotter (2011) menar att det exempelvis kan vara 

problematiskt att få en hopsatt arbetsgrupp, bestående av både ordinarie och inhyrd 

arbetskraft, att komma överens samt arbeta utan spänningar och konflikter. Dessa spänningar 

och konflikter kan uppstå genom att deras arbetssituation oftast ser olika ut (Olofsdotter, 

2006). Exempelvis är de inhyrda konsulterna anställda och avlönas av bemanningsföretaget 

medan arbetet sker ute på ett kundföretag. De får oftast sämre förmåner, lön och möjlighet till 

kompetensutveckling (Bergström, 2001b; Felfe & Franke, 2010; Garsten, 1999). Dessutom 

får de, i och med att de är tillfällig arbetskraft, oftast en lägre status än de ordinarie, vilket kan 

leda till att de blir mer tillbakadragna i företaget (Connelly & Gallagher, 2004).  
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1.2 Problematisering 

Tidigare författare som exempelvis Bergström (2001b), Connelly & Gallagher (2004), Felfe 

& Franke (2010) och Garsten (1999) har främst fokuserat på inhyrdas perspektiv gällande 

deras arbetssituation. Att så är fallet i studier inom området bemanningsbranschen ser vi som 

självklart och naturligt då dessa oftast hamnar i en något sämre anställningsposition i 

jämförelse med ordinarie på samma arbetsplats. Vi har dock sett att de ordinaries perspektiv, 

gällande en annorlunda arbetssituation i och med inhyrda konsulter, har kommit i skymundan. 

Även Kalleberg (2001) och Olofsdotter (2008) pekar på denna ofullständiga bild och menar 

att det skulle vara intressant att se hur de ordinarie påverkas av att ha inhyrda konsulter på 

arbetsplatsen. I och med detta finns en brist i tidigare litteratur och då det har framkommit att 

en flexibilitetsstrategi kan resultera i konflikter och spänningar anställningsgrupperna emellan 

(Bergström, 2001b; Tempest och Starkey, 2004; Walter, 2005), anser vi det mycket relevant 

att ordinaries arbetssituation i denna kontext uppmärksammas. Olofsdotter (2004) har i sin 

studie dock gjort ett försök att undersöka båda perspektiven och fokuserat på 

arbetsförhållanden och relationer mellan inhyrd och ordinarie arbetskraft. Författaren kom 

precis som andra studier fram till att arbetsvillkoren skiljer sig åt mellan inhyrda och 

ordinarie. Vi anser dock att hennes diskussion om “hur relationer påverkas mellan inhyrd och 

ordinarie personal” var mycket begränsad då det inte förs något vidare resonemang kring 

detta. Detta styrks även av författaren själv i en senare studie där hon berättar att hur sociala 

relationer fungerar mellan de olika anställningsgrupperna fortfarande är osäkert (Olofsdotter, 

2011). Författaren menar även att det vore intressant att studera om de skilda arbetsvillkoren 

påverkar de sociala relationerna (Olofsdotter, 2004).  

Goda sociala relationer på arbetsplatsen är något som kan kopplas till flera positiva effekter i 

ett företag. Enligt Dahlgren och Dahlgren (1985) är dessa en avgörande faktor till att trivsel 

på arbetsplatsen uppstår. Om medarbetarna trivs och mår bra ökar även deras motivation och 

prestation vilket i sin tur gynnar företaget (Chmiel, 2000). Då ett företags humankapital även 

kan anses vara den viktigaste resursen är det också förståeligt varför det är viktigt att 

medarbetare trivs och fungerar ihop (Bolman & Deal, 2005). Därmed bör det alltid ligga i 

företagets intresse att se till att de anställdas sociala relationer tillfredsställs.  

När det gäller sociala relationer mellan inhyrda och ordinarie finns idag dock, som tidigare 

nämnt, ingen tydlig bild. Få studier har lyckats fånga olika perspektiv, vilket vi anser behövs 
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för att kunna föra ett djupare resonemang kring sociala relationer. Relationer bygger trots allt 

på en integration mellan två eller flera parter eller mellan grupper av individer (Olsson, 1998). 

Då fler företag tenderar att använda sig av bemanningsföretag och inhyrda konsulter 

(Ahlbom, 2011) anser vi att det är viktigt för företag att vara mer uppmärksamma och 

vaksamma på vilka konsekvenser en flexibilitetsstrategi kan föra med sig.  

När medarbetares arbetsvillkor och sociala relationer studeras har även ledarskapet en central 

roll (Alvesson, 2000). Exempelvis kan ledarna hjälpa till att förebygga konflikter som kan 

uppstå arbetsgrupper emellan (Svedberg, 1997) som annars hade kunnat påverka de sociala 

relationerna negativt (Rosenbaum, 1986). De kan även främja de sociala relationerna genom 

att anordna trivselbefrämjande åtgärder såsom personalfester och studieresor (Granér, 1994). I 

dagens föränderliga arbetsmiljöer med flexibel arbetskraft har det även visat sig att 

ledarskapet är ännu viktigare. Olofsdotter (2004; 2011) menar exempelvis att konsekvensen 

av inhyrningen ställer nya krav på ledarskapet i kundföretag och att det därmed skulle vara 

intressant att studera hur ledarna hanterar en heterogen arbetsstyrka. Hon nämner exempelvis 

att en ledares sätt att uttrycka sig på kan tänkas påverka hur ordinarie och inhyrd arbetskrafts 

samarbete och inställning till varandra fungerar. Gör ledaren åtskillnader mellan 

anställningsgrupperna kan detta skapa barriärer mellan dem (Olofsdotter, 2008). Även 

Connelly och Gallagher (2004) för ett liknande resonemang om detta och menar att det är 

viktigt att ledarna på kundföretagen är medvetna om konsekvenserna användningen av inhyrd 

personal kan få. Företaget och dess ledning bör därmed vara på sin vakt och måna om de 

anställda för att kunna skapa ökad effektivitet och framgång (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2005).  

Då ledarna kan ha en inverkan på den sociala gemenskapen anser vi att de inhyrda och 

ordinaries perspektiv inte är tillräckligt när sociala relationer mellan dessa undersöks. Med 

andra ord anser vi att även ledarens syn bör uppmärksammas. Deras perspektiv har tidigare 

studerats i en kontext med inhyrd personal men det brister dock när det gäller deras syn på de 

sociala relationerna på arbetsplatsen och hur detta hanteras.  

Genom att studera sociala relationer i en kontext med flexibilitetsstrategi ur ett 

trepartsperspektiv ser vi därmed en stor chans till att bidra till litteraturen inom området. 

Samtidigt finns det en begränsad forskning inom området. Att även fokusera på arbetsvillkor 
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faller sig naturligt då vi har förstått att dessa kan tänkas påverka de sociala relationerna. Detta 

är ytterligare en aspekt som inte har studerats närmre innan.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka konsekvenser en flexibilitetsstrategi får för arbetsvillkoren och 

de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft. 

För att kunna uppfylla syftet har vi valt följande frågeställningar:  

1) Hur uppfattas inhyrdas och ordinaries arbetsvillkor av ledare, inhyrda och ordinarie? 

2) Hur uppfattas de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft, 

utifrån ledare, inhyrda och ordinaries perspektiv?  

3) På vilket sätt hanterar ledarna personalens arbetsvillkor och sociala relationer i en kontext 

med en flexibilitetsstrategi?  

Vår ambition är även att ge förslag på förbättringsåtgärder om det visar sig att 
flexibilitetsstrategin för med sig ogynnsamma konsekvenser för personalen.  

1.4 Begreppen arbetsvillkor och sociala relationer 

För att läsaren lättare ska förstå vad som innefattas i begreppen arbetsvillkor och sociala 

relationer på en arbetsplats följer här en kortare förklaring till dessa. En djupare diskussion 

förs sedan i teoriavsnittet. 

 Arbetsvillkor: Enligt Alvesson (2000) inkluderas här arbetets innehåll, det vill säga vad som 

görs och hur arbetet utförs. Samtidigt ingår bland annat arbetstid, lön, kompetensutveckling, 

förmåner och den fysiska arbetsmiljön. 

Sociala relationer på en arbetsplats: Här innefattas begrepp som gruppanda, gemenskap, 

samarbetsstruktur och deltagande (Alvesson, 2000). Det handlar om det utbyte som finns 

mellan två eller flera parter eller mellan grupper av individer (Olsson, 1998). I en arbetsgrupp 

med öppen kommunikation är det oundvikligt att olika uppfattningar finns och att 

motsättningar uppstår (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005) vilket kan försvaga en grupps 

sociala relationer (Rosenbaum, 1986). Ges socialt stöd från både ledare och medarbetare kan 
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däremot sociala relationer förbättras (House, 1981). Sociala relationer påverkas därmed av 

gruppkonstellationer, konflikter och socialt stöd. Även ledarskapet har en central roll när de 

sociala relationerna på en arbetsplats studeras (Alvesson, 2000).  

1.5 Studiens avgränsningar och fokus 

Det är i ett arbete nödvändigt att göra en del avgränsningar för att ett bra resultat ska uppnås 

(Holme & Solvang, 1997). I studien har vi valt att begränsa oss till ett företag i Sverige, inom 

kommunikationsbranschen, som använder sig av både ordinarie och inhyrd arbetskraft. Vi 

kommer därmed inte att se till hur det ser ut i andra länder, trots att vårt studerade företag 

även har verksamhet utomlands. Företaget finns på flera orter i Sverige men även här har vi 

avgränsat oss till en arbetsplats på en av orterna.  

Företaget studien utfördes på har flera avdelningar men fokus ligger på två av dessa som vi 

har valt att benämna som avdelning 1 och avdelning 2. Det är nämligen under dessa 

avdelningar som både inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft arbetar där de också har 

samma arbetsuppgifter. Företaget har använt sig av inhyrda konsulter en längre tid och har 

därmed erfarenhet av detta. De inhyrda konsulternas uppdrag löper även under längre tid. 

Endast företagets ledarskap kommer studeras, det vill säga kundföretagets personalansvarig 

och teamledare. Därmed kommer inte hänsyn tas till bemanningsföretagets ledare. Detta då 

bemanningsföretagets ledare inte är inblandad i den dagliga verksamheten i större 

utsträckning.  

1.6 Studiens målgrupp 

Studien riktar sig framförallt till företaget studien genomfördes på och till detta företags 

ledning och personal. Tanken är därmed inte att direkt vända oss till andra företag, dock ses 

positivt på att andra företag som använder inhyrda konsulter har möjlighet att ta del av 

studien. Samtidigt kan det vara intressant för företag och andra institutioner som funderar på 

att använda sig av inhyrd arbetskraft. Vidare vänder vi oss till akademiker och studenter som 

verkar inom områdena ekonomi och personalvetenskap vilka kan ha intresse för detta 

ämnesområde av olika skäl. Då denna anställningsform blir allt vanligare anser vi även att det 

är ett intressant och aktuellt ämne för samhället i allmänhet. 
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1.7 Begreppsdefinitioner  

Inhyrd konsult: Detta är en person som är anställd via ett bemanningsföretag, med eller utan 

garantilön, som utför sitt arbete på en eller flera olika kundföretag under olika lång tid 

(Olofsdotter, 2008).  

Kundföretag: Detta är ett företag som använder sig av inhyrda konsulter som ett komplement 

till sin ordinarie personal. Detta för att exempelvis ersätta frånvarande personal, hitta personal 

för senare anställning eller för att klara av konjunkturens svängningar som kan leda till hög 

arbetsbelastning (Olofsdotter, 2008). Företaget studien utförs på är ett kundföretag.  

Ordinarie arbetskraft: Ordinarie arbetskraft är anställda inom kundföretagen och har en 

tydligare anknytning till kundföretaget än inhyrda konsulter (Olofsdotter, 2008). Den 

ordinarie personalen på företaget i vår studie har en visstids- eller tillsvidareanställning. 

Uppdrag: Tjänsten som den inhyrda konsulten ska genomföra på kundföretaget kallas för 

uppdrag, vilket kan pågå under både längre och kortare perioder. I vårt fall har de inhyrda 

konsulterna varit på kundföretaget en längre period, minst ett halvår. Arbetsuppgifterna kan i 

konsultuppdrag skilja sig åt från den ordinarie personalens arbetsuppgifter. På företaget är 

dock dessa exakt samma för inhyrda konsulter som för ordinarie personal. 
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1.8 Disposition 

Denna studie är utformad på så sätt att det inledande kapitlet (1) presenterar bakgrunden till 

valt ämne samt introducerar läsaren för studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer 

metodkapitlet (2) där studiens tillvägagångssätt beskrivs samt där läsaren får en inblick i 

metodkritiken. Den tredje delen (3) består av tidigare litteratur inom ämnesområdet, tätt följt 

av del fyra (4) som innefattar valda teorier. I del fem (5) presenteras det empiriska material 

som tagits fram vid utförda intervjuer. Denna empiri analyseras sedan med hjälp av valda 

teorier och tidigare litteratur i analysen, kapitel sex (6). Efter analysen kommer kapitel sju (7) 

där studiens slutsats presenteras för att slutligen avsluta med kapitel åtta (8) där bidrag till 

tidigare litteratur samt förslag till vidare studier ges.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras val av forskningsmetod som ska ge läsaren en förståelse för 

metodvalen, varför vi valt det angreppssätt som gjorts samt hur studiens 

genomförandeprocess har gått till. Vi redogör för hur teori samt primär- och sekundärdata 

har samlats in för att skapa trovärdighet åt arbetet och vidare förs en diskussion kring 

studiens kvalité. 

 

2.1 Förkunskaper 

Innan studien påbörjades hade vi en del förkunskaper om ämnet. Exempelvis har vi flera 

vänner och bekanta som har arbetat som inhyrda konsulter och har därmed fått höra om deras 

erfarenheter och tankar kring ämnet. Det var även genom detta som intresset för studiens 

ämne, bemanningsbranschen, började växa fram. Vidare har vi även egna erfarenheter. En av 

oss har tidigare arbetat som ordinarie anställd på ett företag som använde sig av inhyrda 

konsulter. Detta arbete löpte under drygt ett års tid, för cirka fyra år sedan, vilket innebär att 

hon har en viss förförståelse utifrån en ordinaries perspektiv. På detta företag var det en klar 

uppdelning mellan inhyrd och ordinarie arbetskraft som fysiskt var placerade på olika håll på 

arbetsplatsen. Utifrån denna erfarenhet började studiens fokus inom själva ämnesområdet att 

växa fram, särskilt när vi insåg den begränsade litteratur som finns om hur ordinarie anställda 

upplever att ha inhyrda på arbetsplatsen. En annan av oss har istället erfarenhet av tidigare 

arbete som inhyrd konsult. Under två somrar arbetade hon på ett kundföretag och har istället 

en förförståelse från denna synvinkel. På grund av hennes anställningsvillkor, då hon visste att 

uppdraget endast löpte under en begränsad tid, kände hon sig inte lika engagerad i att knyta 

kontakter med de övriga anställda på företaget. Med detta som grund växte syftet med att 

studera ämnet från olika synvinklar fram. 
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2.2 Vetenskaplig kunskapssyn 

Författarens vetenskapliga kunskapssyn ligger till grund för vilken forskningsmetod som bör 

väljas för studien (Gustavsson, 2004). Det är viktigt att vara medveten om denna för att kunna 

analysera och diskutera kunskapen som genereras. Det finns bland annat två sätt som visar hur 

forskaren kan se på kunskap och som är varandras motsatser, positivismen och hermeneutiken 

(Bryman & Bell, 2011). 

Positivismen hör ihop med det naturvetenskapliga synsättet och utgår från att värderingsfritt 

förklara verkligheten utifrån säkra och exakta data (Gustavsson, 2004). Hermeneutiken 

handlar istället om att genom tolkning skapa en djupare förståelse för ett ämne och sätta det i 

samband med helheten (Ödman, 2004). I motsats till positivismen är det inom hermeneutiken 

även tillåtet att göra sina egna tolkningar av det som studeras för att skapa en förståelse 

(Bryman & Bell, 2011; Gustavsson, 2004). Eftersom syftet med studien bygger på att utifrån 

verkligheten försöka förstå ett sammanhang har det hermeneutistiska förhållningssättet 

anammats. Studien har därmed formats av egna personliga tankar och reflektioner vilket gör 

att den innehåller egna uppfattningar och tolkningar.  

Förespråkare inom hermeneutiken menar vidare att det inte går att ha en förståelse utan någon 

förförståelse, det vill säga att författaren måste inneha en viss förkunskap för att kunna göra 

tolkningar av ett visst fenomen. Denna förförståelse är de grundläggande erfarenheter, 

värderingar och kunskaper som vi har sedan tidigare. Det är därmed omöjligt att vara helt fri 

från värderingar i studien vilket både kan vara en tillgång liksom ett hinder. Det är viktigt att 

vara medveten om att dessa förkunskaper finns och till viss del styr forskningen (Gustavsson, 

2004). Vi är medvetna om att vår förförståelse och de tolkningar som gjorts kan ha färgat 

studien, därför har vi varit uppmärksamma på detta och vi har försökt att undvika vinklingar i 

största möjliga mån. Desto mer vi läste in oss på ämnet desto mer utvecklades förförståelsen 

som fanns från början. Genom detta har en bredare och djupare syn för tolkningarna kunnat 

skapas. Här tror vi dock att den begränsade förförståelsen som från början fanns kan ha varit 

till fördel. Detta då det skapade ett stort intresse för ämnet samt har krävt att vi noggrant läst 

in oss på litteratur inom ämnesområdet för att skapa oss en rättvisande helhetsbild. Detta har i 

sin tur medfört att eventuella feltolkningar har begränsats. 
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2.3 Vetenskaplig forskningsansats 

Denna del visar hur tillvägagångssättet ser ut vid uppbyggnaden av studien. För att kunna 

uppfylla det tänkta syftet, det vill säga vilka konsekvenser en flexibilitetsstrategi får för 

arbetsvillkoren och de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft, 

ansågs en fallstudie lämplig. 

“Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 

empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 

och när det rör sig om komplexa fenomen.” (Gummesson, 2004, s.116) 

Då studien undersöker ett relativt outforskat område var därmed en fallstudie passande. En 

fallstudie syftar nämligen till att få en bättre förståelse och sammanhang för ett visst fenomen 

(Gummesson, 2004) och är ofta sammankopplad med en viss arbetsplats eller organisation 

(Bryman & Bell, 2011). Eftersom flera olika perspektiv skulle fångas kunde en bättre 

helhetsförståelse för det studerade ämnet skapas genom att ett företag koncentrerades. Detta 

underlättade genomförandet av analysen vilket i sin tur gav en bra grund för att uppfylla 

studiens syfte. Genom att ett företag koncentrerades gavs även möjlighet att komma företaget 

in på djupet och skapa en detaljerad kunskap inom området och undersökningsobjektet. 

2.3.1 Kvantitativ eller kvalitativ studie 

Det finns olika tillvägagångssätt vid genomförandet av en studie. Enligt Bryman och Bell 

(2011) finns två olika spår att välja mellan, kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ metod 

syftar till att samla in en stor mängd underlag för sedan mäta informationen och värdera 

resultatet numeriskt. En kvalitativ studie handlar istället om att skapa en djupare förståelse för 

ett visst fenomen, där djupgående undersökningar och intervjuer är vanligt förekommande. 

Enligt Gummesson (2004) går ofta fallstudiebaserad forskning hand i hand med en kvalitativ 

studie. Detta beror på att oklarheter och komplexitet som tas an med fallstudier oftast inte kan 

uttryckas i precisa ekvationer, som vid en kvantitativ studie. Jacobsson (2002) menar även att 

det kvalitativa upplägget i regel är avsett för att få fram hur människor tolkar och förstår en 

given situation och metoden lämpar sig bäst när vi inte vet så mycket om ämnet som är tänkt 

att studeras. Eftersom vi har undersökt ett relativt outforskat område passade sig den 

kvalitativa metoden bra. Vi behövde nämligen skapa en djupare förståelse för att kunna 

uppfylla syftet. Det fanns möjlighet för våra respondenter att svara utförligt på frågorna, något 
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som hade varit svårt och förmodligen bristfälligt vid en kvantitativ studie. Detta bidrog även 

till att eventuella misstolkningar minskade, dels genom möjligheten för respondentens 

svarsutrymme men även möjligheten för oss att vid oklarheter förklara hur vi menade. 

Eftersom det fanns en begränsad bild om ämnesområdet visste vi inte heller vilka svar vi 

skulle få och därför var den kvalitativa ansatsen bra. Detta innebar att vi kunde utgå från 

deltagarnas perspektiv, vilket är en utmärkande egenskap för en kvalitativ studie (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

2.3.2 Induktion, deduktion eller abduktion 

Det finns enligt Patel och Davidsson (2003) tre sätt en forskare kan arbeta på för att relatera 

teori och empiri. Dessa tre begrepp benämns som, induktion, deduktion och abduktion. 

Arbetar forskaren induktivt innebär detta att denne först utgår ifrån en empirisk situation och 

samlar in data för att därefter välja lämpliga teorier och genom detta finna mönster och 

samband. Motsatt innebär ett deduktivt arbetssätt att forskaren tar sin utgångspunkt i teori 

som berör det relevanta området, för att därefter försöka finna stöd utifrån empirin och dra 

slutsatser om enskilda företeelser. Den tredje varianten, abduktion, är vanlig i praktiken och 

kan sägas innebära en kombination av induktion och deduktion. Alvesson och Sköldberg 

(1994) förklarar att teorin och empirin då omtolkas successivt i skenet av varandra. 

Då vi i det initiala skedet inte var insatta i ämnet ville vi läsa in oss på området för att veta vad 

som tidigare studerats och skapa en bredare förståelse för ämnet. Detta ansågs även viktigt för 

att ett bra syfte samt frågeställningar skulle kunna formuleras. I början av studien gjordes 

därför en litteraturgenomgång av tidigare litteratur och teori, därmed har en deduktiv metod 

använts. Vi samlade på oss kunskaper som exempelvis var behjälplig vid 

intervjuförberedelserna. När empirin sedan insamlades uppkom idéer om nya teorier som var 

intressanta och viktiga och därmed kompletterades teoriavsnittet. Detta innebär att studien 

även fick inslag av ett induktivt tillvägagångsätt. Därmed har studien både deduktiva och 

induktiva inslag vilket skulle kunna liknas vid abduktion. Alvesson och Sköldberg (1994) 

menar att när forskning bedrivs framstår induktion och deduktion, i jämförelse med 

abduktion, som ensidiga och orealistiska. Därmed ser vi också vårt arbetssätt som mer 

realistiskt. Det abduktiva tillvägagångssättet har underlättat att föra arbetet framåt samtidigt 

som det fungerat som inspiration för nya infallsvinklar och en bättre förståelse. I det initiala 

skedet av studien var det nödvändigt att skapa en djupare förståelse för ämnet, i och med den 
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begränsad förståelse. Eftersom intervjuerna dessutom genomfördes vid olika tillfällen har det 

funnit sig naturligt att till viss del arbeta parallellt med empirin och teorin. 

2.4 Datainsamling och urval 

För att uppfylla studiens syfte har två olika typer av data, primär-och sekundärdata samt 

teorier använts. Primärdata är information som samlats in av oss själva specifikt för studien, 

det vill säga sådant som aldrig presenterats tidigare. Sekundärdata har inte på egen hand 

samlats in utan är data som redan publicerats av någon annan för ett annat syfte (Jacobsen, 

2002). Sekundärdata användes för att få en överblick och en bättre förståelse för vad som 

tidigare skrivits inom det valda ämnesområdet, samt för att bli medvetna om vilka problem 

som finns. Därmed studerades bemanningsbranschen och dess framfart och tidigare litteratur 

kring inhyrda konsulter och ordinarie anställda. Den sekundära datan kan läsaren finna under 

kapitel 3, Tidigare litteratur. För att skapa ökad förståelse har boksök via biblioteket samt 

artikelsök via Scopus, Business Source Premier och Google Scholar varit användbart. Detta 

har varit nödvändigt för att läsa in oss på ämnesområdet, för att bättre kunna formulera 

lämpliga intervjufrågor samt för att hitta passande teorier till analysen. 

Primärdatan som samlades in består av ett antal individuella kvalitativa intervjuer med ledare, 

inhyrda konsulter och ordinarie anställda på fallföretaget (se 2.5 Intervjuer, för mer 

information om detta). Denna primärdata har varit av stor vikt då den är helt anpassad efter 

studiens syfte och blir därigenom mer tillförlitlig och användbar än den insamlade 

sekundärdatan (Jacobsen, 2002). 

2.4.1 Urval av företag 

Vid valet av fallföretag hade vi vissa restriktioner, vi var intresserade av ett företag som 

använder både inhyrda konsulter samt ordinarie arbetskraft. Vi ansåg det även viktigt att 

företaget hade använt inhyrda konsulter under en längre period samt att konsultuppdragen inte 

rörde ett inhopp då och då, utan snarare lite längre uppdrag. 

Genom en tidigare kontakt på ett potentiellt företag tog vi i ett initialt skede kontakt med 

detta. Det fanns en medvetenhet om att de använde inhyrda konsulter och hade gjort det under 

en längre tid. På grund av tidsbrist hade företaget dock inte möjlighet att ställa upp. Detta 

resulterade i att flera kontakter med bemanningsföretag gjordes, för att genom dessa få hjälp 
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att hitta företag som använder inhyrda konsulter. Dock fick vi avslag då bemanningsföretagen 

tyvärr inte fick gå ut med namnen på deras kundföretag. Därmed hörde vi istället oss för med 

vänner och bekanta om företag som de visste använde inhyrda konsulter. Vi kontaktade sedan 

dessa företag och efter flera samtal och mejl nappade flera på idén. Strax därefter valdes ett 

företag som ville, visade ett stort intresse samt hade tid och resurser för att ställa upp i studien.  

Med tanke på ämnets lite känsliga karaktär har fallföretaget önskat vara anonymt. Vi ville 

dock möjliggöra för läsaren att förstå vilken typ av företag som ingår i den empiriska delen. 

Därför ges i början av empirikapitlet en kort information om branschen och basfakta om 

fallföretaget. 

2.4.2 Urval av intervjupersoner 

Då det var viktigt att komma i kontakt med rätt respondenter hade vi först telefonkontakt med 

personalansvarig för enheten av inhyrda konsulter på fallföretaget. I telefon presenterade vi 

oss och skickade därefter mejl för att förklara uppsatsens syfte samt vad som önskades få ut 

av intervjurespondenterna. Vi hade sedan ett personligt möte med denne kontakt. Det var även 

denna kontakt som valde ut teamledarna, som i sin tur valde ut de inhyrda konsulterna och de 

ordinarie. När man får en kontakt, relevant för undersökningen och genom denne sedan får 

kontakt med ytterligare respondenter kallas detta för snöbolls- eller kedjeurval, vilket är en 

form av bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011). Eftersom det var på detta sätt vi gick 

tillväga är urvalet av intervjupersoner därmed ett snöbollsurval. I studien har ansvarige för 

hela den inhyrda arbetsstyrkan intervjuats samt två teamledare. En teamledare ansvarar för ett 

ordinarie team och den andre ansvarar för ett team bestående av inhyrda konsulter. Dessutom 

intervjuades fyra ordinarie anställda samt lika många inhyrda konsulter. 

Vid intervjuer är det viktigt att bestämma sig för hur många intervjuer som är tänkta att 

genomföras samt med vilka. Trost (2010) menar att det vid kvalitativa intervjuer är lämpligt 

med cirka fyra till åtta personintervjuer. Att genomföra alltför få intervjuer kan ge ett för 

intetsägande resultat samtidigt som alltför många intervjuer kan bli svårhanterliga vid 

kvalitativa studier. Detta styrker även Kvale (1997) som menar att kvalitén på intervjuerna är 

viktigare än kvantiteten. Färre intervjuer möjliggör mer tid för planering och analys av 

insamlad primärdata. Dock menar han även att det är svårt med generalisering om antalet 

intervjuobjekt är för få. I och med detta ansågs elva intervjuer nödvändigt, som därmed är fler 
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än vad Trost (2010) förespråkar. Valet grundar sig bland annat på urvalsgruppens storlek samt 

då vi ville studera ämnet från flera olika synvinklar. Flera perspektiv behövdes för att 

möjliggöra en helhet och nyanserad bild av hur de respektive grupperna ser på situationen. 

Risken med att ha många intervjuer är att kvalitén skulle kunna bli lidande och att vi skulle 

kunna känna stress under genomförandet av undersökningen. Då vi trots allt är tre författare 

kändes elva respondenter överkomligt. 

Då fallföretaget önskat vara anonymt togs även ett beslut att avidentifiera alla respondenter. 

Genomgående i empirikapitlet har ledarna döpts om till L:1 – L:3, ordinarie personal till O:1 - 

O:4 och de inhyrda konsulterna till I:1 – I:4. Vid citat har inte heller datum då intervjuerna 

utfördes angivits, då detta skulle kunna avslöja vem som sagt vad. 

2.5 Intervjuer 

För att komplettera teorierna och den sekundära datan har, som tidigare nämnts, primärdata 

samlats in i form av personliga intervjuer. En intervju är en form av mänskligt samspel där de 

inblandade utvecklar kunskap inom ett ämne genom en dialog (Kvale, 1997). Enligt Bryman 

och Bell (2011) är intervjuer den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Anledningen 

till varför personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, valdes och inte exempelvis 

telefonintervjuer framgår av nedanstående diskussion. 

Det finns flera positiva aspekter med personliga intervjuer. Exempelvis tycks personer ha 

lättare att prata om känsliga ämnen i intervjuer ansikte mot ansikte, jämfört med intervjuer i 

telefon. Anledningen till detta sägs vara att det är enklare att etablera och skapa en personlig 

kontakt när man sitter fysiskt mitt emot varandra. En förtrolig stämning kan uppnås, något 

som är svårt vid ett mindre personligt medium som telefon (Jacobsen, 2002). I undersökningar 

har det även visat sig att det är lättare för respondenten att tala osanning i en telefonintervju, 

vilket vi självklart ville undvika (Frey & Oishi, 1995). Vid en intervju, ansikte mot ansikte, är 

det även möjligt att se när intervjupersonen känner sig besvärad och inte vill tala mer om 

ämnet (Jacobsen, 2002). Vidare ges vid personliga intervjuer möjligheten till en djupare 

förståelse då frågorna kan anpassas efter den individ som intervjuas och dessutom ges en god 

chans till följdfrågor (Gummesson, 2004). 

Med hänsyn tagen till ovannämnda diskussion ansågs personliga intervjuer att föredra framför 

telefonintervjuer. Det valda ämnet kan nämligen till viss del vara lite känsligt då det bland 
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annat handlar om hur individer ser på varandra. Genom personliga intervjuer samt då vi höll 

respondenterna anonyma tror vi att respondenterna öppnade upp sig mer samt att vi fick ut 

information som de annars kanske hade undanhållit (Dalen, 2008). För att kunna uppfylla 

studiens syfte ansåg vi det även nödvändigt att komma fallföretaget in på djupet och då 

lämpade sig personliga intervjuer. Självklart bör också hänsyn tas till tidsmässiga och 

ekonomiska resurser när valet mellan personliga intervjuer och telefonintervjuer beslutas. 

Telefonintervjuer kan vara ett sätt att reducera kostnader då forskaren slipper förflytta sig 

(Jacobsen, 2002). Utifrån ekonomiska aspekter och tidsramen ansågs inte personliga 

intervjuer som något problem då vi är tre författare samt då fallföretag finns i närheten av oss. 

2.5.1 Förberedelser inför de kvalitativa intervjuerna 

För att få ut så mycket som möjligt av varje intervju ansåg vi det viktigt att komma väl 

förberedda. Innan utformandet och genomförandet av intervjuerna fördjupade vi oss, som 

tidigare nämnt, därmed i problemområdet, där både boklitteratur, artiklar och tidigare 

litteratur studerades. Detta kom även att ligga till grund för intervjuguiden (Dalen, 2008). 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan intervjuer ha olika form, bland annat strukturerad och 

ostrukturerad. Vid en strukturerad intervju är frågorna bestämda på förhand och respondenten 

kan bara välja mellan de svarsalternativ som ställts upp. Vid ostrukturerade intervjuer 

introduceras istället ett ämne som samtalet sedan ska hålla sig inom. Intervjuaren koncentrerar 

sig på vad respondenten har att säga men i övrigt bestämmer respondenten vad som är 

relevant att ta upp. En strukturerad intervju skulle troligtvis inte ha givit de djupa svar som vi 

var ute efter, dock ansågs inte heller den ostrukturerade intervjun lämplig. Detta då det skulle 

kunna bli svårt att dra några slutsatser då svaren skulle kunna bli för omfattande och det 

kanske återigen inte skulle ge möjlighet att nå in på djupet. 

Vid kvalitativa studier används vanligen mindre strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 

2011). Då studien är av kvalitativ karaktär skulle det kunnat tänkas att detta passade, men för 

att undvika en helt ostrukturerad intervju ansågs istället en semistrukturerad intervju 

nödvändig. Detta är ett mellanting av en strukturerad och ostrukturerad intervju. 

Ämnesområdena är bestämda i förväg, frågorna formuleras under intervjun och tas upp när 

det känns lämpligt (Björklund & Paulsson, 2003). Dock har respondenten möjlighet att 

utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2011). En stor anledning till detta val var att 
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respondenten skulle ges chans att beskriva deras syn. Den semistrukturerade intervjun 

möjliggjorde för oss att komma nära intervjuobjektet samt att få en djupare förståelse för 

fenomenet. Under intervjun skapades medvetet öppna frågor och de sorterades utifrån olika 

teman. Tanken med detta var att respondenten skulle få möjlighet att svara fritt och att 

följdfrågor därefter skulle kunna ställas.  

För att respondenten ska känna sig trygg och väl förberedd bör det valda ämnet introduceras i 

god tid före intervjutillfället (Stenberg, 2001). Därmed kontaktades dessa innan intervjuerna 

och informerades om studiens syfte, genomförande och innehåll (se bilaga 1 & 2 ). Detta 

ligger i linje med informationskravet i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002). Syftet som fanns med i informationsbrevet har dock kommit att ändras under 

uppsatsens gång. Därmed stämmer inte detta och viss annan information i brevet överens med 

studiens slutgiltiga syfte. I det initiala skedet informerades dock fallföretaget om att detta 

kunde ske. Vidare är det även viktigt att intervjuerna sker i en lugn och behaglig miljö samt i 

ett stängt rum för att undvika eventuella störningsmoment (Bryman & Bell, 2011). Detta 

försäkrades genom att i god tid innan tala med kontaktpersonen på fallföretaget.  

För att försäkra sig om att intervjumallen lämpar sig bra kan en testintervju vara fördelaktig 

(Dalen, 2008). Detta var även något vi tog fasta vid och genomförde två sådana. Den ena 

personen som intervjuades har tidigare arbetat som ordinarie på ett företag med inhyrda 

konsulter, medan den andre personen har varit inhyrd konsult på ett kundföretag. 

Testintervjuerna möjliggjorde att vi blev mer bekväma i situationen, bättre förberedda på 

eventuella följdfrågor samt fick möjlighet att justera otydliga frågor. Vi funderade även över 

vilka olika svar som respondenten skulle kunna tänkas ge. Självklart är det omöjligt att 

förutspå, men det fick exempelvis igång tankar kring vilka följdfrågor som är nödvändiga. 

Vår handledare gav oss också feedback på frågorna.  

Samtliga intervjuer, förutom den med personalansvarig för enheten inhyrda konsulter, 

utfördes på plats på fallföretaget. Intervjun med den personalansvarige genomfördes istället 

på ett café i en avslappnad miljö. På nästa sida följer intervjuschemat (Tabell 1) där både 

datum för intervjutillfället och intervjuns tidsåtgång finns med. Vi vill här förtydliga än en 

gång att respondenterna är anonyma vilket innebär att vi inte har givit dem siffror i den 

ordning som de intervjuades, utan de har fått en siffra oberoende ordningen i schemat. 



18	  
	  

 
Tabell 1: Intervjuschemat 

2.5.2 Intervjugenomförandet 

Intervjuerna kom att vara mellan 45- och 80 minuter. Variationen i intervjutid berodde på hur 

pass vältalig respondenten var samt hur stor erfarenhet denne hade inom ämnet. Genom att 

inte hålla intervjuer längre än 1,5 - 2 timmar undveks koncentrationsstörningar som annars 

kan uppstå från både intervjuarens och respondentens sida. Vidare är det lämpligt att börja 

med mer övergripande och generella frågor innan intervjuaren går in på mer djupgående 

frågor, detta för att respondenten ska känna sig bekväm (Stenberg, 2001). I det inledande 

skedet ställdes därmed uppmjukande frågor, vilket även gjordes för att skapa en god första 

kontakt med samtliga respondenter, samt för att påvisa att avsikten enbart var av välvilja och 

intresse.  

Vi ville inte heller att respondenten skulle ställa sig i någon form av försvarsställning och 

undvika att svara på frågorna. Därmed var vi tydliga med att informera att intervjun är 

anonym, att personen inte behöver svara på alla frågor och kan när som helst avbryta 

intervjun. Detta stämmer väl överens med samtyckes- och konfidentialitetskravet i de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi vill tillägga att intervjuobjekten 

informerades om detta redan i intervjuinformationen som skickades ut innan själva 

intervjutillfället (Se bilaga 1 & 2). Där förklarades även att den insamlade informationen från 

varje respondent enbart kommer att användas för forskningsändamål, vilket ligger i linje med 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Under intervjuerna har ledande frågor försökt att undvikas, men i vissa fall där vi har 

misstänkt att viss information undanhållits, har medvetet ledande frågor ställts för att erhålla 

rätt information. Enligt Kvale (1997) lämpar det sig att ställa ledande frågor vid en kvalitativ 

intervju för att genom detta verifiera forskarens tolkningar samt för att pröva tillförlitligheten i 

respondentens svar. Det centrala är inte huruvida frågorna ska vara ledande eller inte, utan 

vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar och skapa ny, 

förtroendegivande och intressant kunskap. Vidare menar Kvale (1997) att bandinspelning är 

det vanligaste sättet att registrera intervjuer på. För att helt kunna fokusera på ämnet och 

respondenten användes, vid varje tillfälle, en inspelningsapparat, vilket respondenterna 

informerades om redan innan intervjutillfällena. Detta innebar att vi inte behövde föra 

anteckningar eller försöka komma ihåg vad som sagts samt kunde hela tiden lyssna för att 

förstå och ställa följdfrågor.  

Trots att vi är tre författare närvarade två personer vid intervjutillfällena, vilka av oss som 

närvarade vid intervjutillfällena varierade. Anledningen till att inte alla närvarade vid varje 

tillfälle var dels med tanke på tidsperspektivet samt då respondenten inte skulle känna sig 

placerad i en alltför utsatt situation.  

Alla respondenter ansågs vara bra då de var kunniga, vältaliga och samarbetsvilliga. Dessa 

karaktärsdrag menar Kvale (1997) att respondenterna ska besitta för att bedömas som bra. 

Samtliga svarade utförligt på frågorna, vilket innebar att alla intervjuer gav meningsfull 

kunskap och var tillräckliga för att kunna uppfylla studiens syfte. Ibland ställde vi oss kritiska 

till vissa svar varför följdfrågor ställdes för att genom detta pröva tillförlitligheten och 

giltigheten i svaren. 

2.5.3 Efter intervjugenomförandet 

Intervjuerna är det som ligger till grund för det empiriska kapitlet. Enligt Kvale (1997) 

analyseras intervjuerna oftast inte direkt från bandinspelningen, utan de skrivs vanligtvis ut 

till en skriftlig text. Efter att vi genomfört alla intervjuer transkriberades dessa för att 

underlätta redovisningen i empirikapitlet och analysen. Detta möjliggjorde även en bra 

överblick om vad varje respondent sagt. Vi försökte sålla bort information som inte var 

relevant för studiens syfte och frågeställningar, men ansåg det hela tiden viktigt att behålla 

helhetsbilden. Detta för att kunna citera och redogöra för respondentens riktiga bild och inte 
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en bild som påverkas för mycket av våra åsikter. Enligt Jacobsen (2002) är det efter en 

transkribering även nödvändigt att skicka materialet till respondenterna för godkännande. 

Detta var även något som togs upp i intervjuinformationen, dock var det ingen som visade 

större intresse för detta. Självklart kan det tänkas påverka studien negativt då våra tolkningar 

av deras svar ibland kanske inte varit korrekta. Då vi trots allt är tre personer som noga har 

analyserat den insamlade datan anser vi att tolkningen ändå bör stämma bra överens med vad 

respondenterna menat. Vi har även, vid eventuella oklarheter, haft möjlighet att i efterhand 

återkomma till respondenterna samtidigt som de har haft möjlighet att återkomma till oss. 

Vidare har vi noga lyssnat igenom och skrivit ner det transkriberade materialet för att inte gå 

miste om något eller tolka något fel. 

Då en stor mängd empiriskt material insamlats fanns mycket text att gå igenom vilket gjorde 

det svåröverblickat. För att underlätta analysarbetet delades analysen därför upp i olika teman. 

Under respektive tema valde vi att jämföra de tre olika perspektiven (ordinarie, inhyrda och 

ledare) med varandra, samt jämföra dessa med tidigare litteratur, teori och våra egna åsikter 

och tolkningar. Under analysarbetet gick vi flera gånger tillbaka till det ursprungliga 

transkriberade materialet för att inte missa något viktigt. Vi lyssnade även på 

ljudinspelningarna från intervjuerna för att reda ut oklarheter som uppstod. Vid tillägg eller 

förändring av empiriskt material korrigerades även detta. Vidare kom teorin och tidigare 

litteratur att ändras allteftersom analysen fortskred, med andra ord märktes vad som var 

relevant samt mindre relevant.  

2.6 Studiens kvalitetsaspekter 

2.6.1 Kritik av litteraturstudien 

Genom en litteraturstudie har både teori och sekundärdata samlats in. Detta är fördelaktigt då 

det ges tillgång till mycket information under en begränsad tid med knappa ekonomiska 

resurser. Samtidigt är det till hjälp för att göra en kartläggning av redan befintlig kunskap 

inom området samt för att bygga upp den teoretiska referensramen (Björklund & Paulsson, 

2003). Nackdelen med sekundärdata är dock att det inte alltid framgår exakt med vilka 

metoder denna information samlats in och för vilket syfte. Informationen har oftast samlats in 

för ett annat ändamål, exempelvis en annan problemställning än den vi ville belysa (Jacobsen, 

2002). Detta innebär att datan till viss del kan vara vinklad samt att den inte är heltäckande för 
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undersökningsområdet. Vem som skrivit texten spelar också en viktig roll, då personen i fråga 

kan vara någon som saknar förståelse eller kunskap om vad som faktiskt tagits fram. Då en 

medvetenhet fanns om att detta kan skapa problem, har vi för all information både 

sekundärdata och teori varit kritiska vid valen och granskat det noga. Vi har exempelvis gått 

till huvudkällan i de fall det varit möjligt, jämfört många olika typer av resultat från tidigare 

litteratur samt främst använt artiklar som blivit citerade av flera andra författare. 

2.6.2 Reliabilitetens och validitetens betydelse 

Enligt Kirk och Miller (1986) är det omöjligt att en studie kan hållas helt kontrollerad då det 

inte finns ett mätinstrument som kan garantera en helt perfekt avvägning. Detta innebär att all 

forskning, mer eller mindre, alltid kommer att vara tvivelaktig. Sett till studier av kvalitativ 

karaktär handlar det om hur en författare uppfattar en viss situation. Det vill säga; ser 

författaren vad denne tror att denne ser? För att avgöra hur giltig och tillförlitlig studiens 

information är måste kvalitén på denna hela tiden granskas med kritiska ögon, där Jacobsen 

(2002) menar att mått som validitet och reliabilitet är vanligt förekommande. 

2.6.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten visar om undersökningsresultatet skulle bli detsamma om studien genomförs på 

nytt, eller om den utförs av andra personer. Med andra ord beskriver reliabiliteten graden av 

tillförlitlighet i mätinstrumenten (Gummesson, 2004). En hög reliabilitet kan skapas om 

författaren får fram i det närmaste samma resultat vid undersökningar av samma ämne men 

där mätningarna varit oberoende av varandra. Detta kan vara problematiskt vid en kvalitativ 

undersökning då en författares tolkning spelar en avgörande roll vid analysen av insamlad 

data (Holme & Solvang, 1997). I vårt fall kan reliabiliteten även tänkas sjunka då 

intervjuobjektets känslor och attityder är beroende av sammanhanget och omgivningen, vilka 

troligtvis kommer att ändras över tiden. Intervjun hade exempelvis säkert tagit en annan 

vändning om den ägt rum efter det att respondenterna avslutat sin tjänst. Frågorna skulle även 

ha formulerats annorlunda om intervjun utfördes av någon annan vilket givetvis skulle leda 

till andra resultat. Däremot kan reliabiliteten antas öka då möjligheten till att kontakta 

respondenterna vid oklarheter alltid funnits. Vidare påverkas reliabiliteten i positiv riktning 

genom att kontrollfrågor vid intervjutillfällena kunnat ställas. Genom dessa frågor har vi 

kunnat se om vi uppfattat och tolkat respondenterna rätt (Stenberg, 2001). 
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Eftersom två författare närvarade vid intervjutillfällena kan det även tänkas att vi i efterhand 

uppfattade situationen och svaren på olika sätt. För att undvika missförstånd och öka 

reliabiliteten användes därmed, som tidigare nämnts, en inspelningsapparat. Snarast efter 

intervjun transkriberades och återupplivades intervjuerna ordagrant. Därmed kunde vi 

undvika tvivelaktigheter om vad som sagts då möjligheten till att gå tillbaka och återuppleva 

intervjuerna när detta kändes nödvändigt hela tiden fanns. Detta gjordes exempelvis då vi 

uppfattat svaren olika. 

2.6.4 Validitet och generaliserbarhet 

Validitet är ett mått som beskriver hur giltig en studies resultat är (Gummesson, 2004). Det 

handlar om i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta i 

frågeställningen och syftet. För att öka trovärdigheten bör flera metoder användas för att 

förklara fenomenet och tolka det som en helhet. Det i sig gör att flera perspektiv på 

studieobjektet erhålls (Jacobsen, 2002). Att använda flera metoder kallas för triangulering 

(Bryman & Bell, 2011), vilket även har använts i studien. Detta gjordes genom att samla in 

primärdata i form av intervjuer från olika “grupper”, sekundärdata och teori. 

Vid intervjuer kan validiteten öka genom att intervjufrågorna är välformulerade och tydliga, 

samtidigt som vinklade frågor undviks (Stenberg, 2001). Därför lades stor vikt vid 

utformningen av frågorna och dess efterarbete. Frågor som togs i beaktning var bland annat 

om vi intervjuade rätt person, om de var ärliga och vad som eventuellt utelämnades. Stenberg 

(2001) menar vidare att validiteten kan öka om författaren noga och tydligt visar hur data 

kommit till och hanterats i sammanställningen. Exempelvis är studiens information i största 

möjliga mån tagen direkt från huvudkällan.  

Vidare kan en studie uppnå validitetskrav om resultaten kan generaliseras till andra situationer 

och sociala miljöer (Jacobsen, 2002). Generalisering är därmed närbesläktat till validitet och 

brukar i vissa fall kallas extern validitet. Extern validitet tar upp frågan om generella slutsatser 

kan dras utifrån de resultat som genereras i en studie och används sedan för att analysera en 

liknande situation. Här ligger det urval som görs till grund för hur väl den externa validiteten 

uppnås (Bryman & Bell, 2011). Generalisering kan ske på många nivåer, allt från en snäv 

generalisering inom ett begränsat område till universell giltighet. Det är önskvärt att 

forskningen ger bidrag utöver vad som gäller de studerade objekten (Gummesson, 2004). 
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Nackdelen vid fallstudier innebär dock en begränsning i generaliseringen av slutsatserna till 

andra fall då det endast rör sig om ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2011). Även Gummesson 

(2004) menar att generaliserbarhet inte kan uppnås genom en fallstudie, i alla fall inte när det 

gäller generalisering till större populationer eller till att svara på frågor om hur många, hur 

mycket och hur ofta. Då vi endast studerat ett företag är dock inte detta avsikten med studien, 

utan vi ville undersöka och skapa oss en bättre förståelse för ämnet och genom detta svara på 

frågor som hur, vad, och varför. Även inom hermeneutiken handlar det inte om att 

generalisera och hävda att exakt samma sak ska gälla i ett annat sammanhang. Det handlar 

snarare om att skapa en djupare förståelse för ett ämne för att eventuellt kunna dra paralleller 

till liknande sammanhang. Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) och Jacobsen (2002) kan 

fallstudiebaserad forskning vara ett sätt att skapa nya teorier utifrån den empiri som genereras 

i en studie. Forskare som använder sig av denna strategi menar att det därmed ibland går att 

visa på viss grad av teoretisk generaliserbarhet genom att generera ny och förbättrad teori som 

hela tiden bidrar till ökad förståelse (Bryman & Bell, 2011; Gummesson, 2004). Detta anser 

också vi kunna göra eftersom vi bidrar med ny kunskap inom området. Vi tror att företag 

inom samma bransch, som använder sig av inhyrda konsulter, bör kunna liknas med studiens 

fallföretag och därmed kunna dra nytta av studien och dess slutsats. 
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3. Tidigare litteratur 
 

Flera studier har tidigare genomförts inom vårt ämnesområde där stort fokus har legat på 

den inhyrda konsulten. I detta kapitel presenteras vad tidigare litteratur har kommit fram till 

med avseende på relevanta aspekter som rör studiens syfte. Vi har valt att lyfta fram studier 

som främst berör arbetsvillkor och sociala relationer i organisationer som genom sin 

flexibilitetsstrategi använder sig av inhyrd arbetskraft. 

 

3.1. Arbetsvillkor i en organisation med flexibilitetsstrategi 

I en studie av Felfe och Franke (2010) tas det upp att inhyrda konsulter är i en sämre situation 

än ordinarie anställda i form av arbetstrygghet och förmåner. Detta stämmer överens med 

Bergströms (2001a) studie som kom fram till att det ofta finns flera skillnader mellan inhyrd 

och ordinarie arbetskraft, där inhyrda exempelvis har sämre lön och förmåner samt är mindre 

delaktiga i sociala aktiviteter. Detta kan liknas vid Bellaagh och Isakssons (1999) studie som 

menar att det är vanligt att inhyrda inte får vara med och delta i företagsaktiviteter såsom 

teamaktiviteter och avdelningsmöten. Författarna menar även att inhyrda oftast inte får ta del 

av eventuella bonussystem som de ordinarie blir tilldelade för att motiveras och har inte heller 

samma möjlighet till kompetensutveckling.  

I Olofsdotters studie (2004) framkom att det för vissa människor kan vara ett drömjobb att 

arbeta som inhyrd medan det för andra är ett otryggt andrahandsalternativ. Författaren ställer 

sig även frågande till om hur de olika arbetsvillkoren som finns mellan personalen påverkar 

de sociala relationerna på arbetsplatsen. 

3.2 Sociala relationer i en organisation med 
flexibilitetsstrategi 

De skilda förutsättningar som Bellaagh och Isaksson (1999) nämner är några aspekter som gör 

att inhyrda ibland kan känna utanförskap i kundföretaget. Barley och Kunda (2004) styrker 

detta då de kommer fram till att inhyrda som arbetar tillsammans med ordinarie arbetskraft 
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vanligtvis inte känner sig som fullvärdiga medlemmar, de deltar i arbetet utan att tillhöra 

personalgruppen. De kan även stängas ute från sociala relationer med ordinarie och få synen 

på sig som mindre värda vilket gör att de får en lägre status (Bergström, 2001a). Även 

Connelly och Gallagher (2004) kommer fram till detta resultat då de menar att inhyrda oftast 

har en annan status än de ordinarie, vilket kan leda till att de blir mer tillbakadragna i 

företaget.  

Enligt Bellaagh och Isaksson (1999) finns det, trots skilda förutsättningar, de som trivs med 

sin roll som inhyrd och som inte strävar efter att bli ordinarie. Dock var synen på deras 

arbetssituation av delade meningar och skilde sig åt beroende på situationen. De inhyrdas syn 

var exempelvis positiv i och med att de får träffa många nya människor men samtidigt negativ 

då dessa sociala relationer har en brist både på djupet och längden. Detta då de ständigt möter 

nya individer och därmed har svårt att skapa och behålla längre relationer, vilket i sin tur 

resulterar i att utanförskapet blir än mer påtagligt. Detta stämmer överens med vad Tsoukalas 

(2003) kommit fram till då han menar att de inhyrda konsulternas uppdragslängd spelar en 

avgörande roll för hur involverade de blir i kundföretaget. I denna studie ansåg de inhyrda att 

de snabbt kom in i gemenskapen. Det visade sig även att utstötning och konflikter var 

ovanligt. Det fanns dock undantag, exempelvis gällande de individer som hade arbetat en 

längre tid för bemanningsföretaget fast hos olika kundföretag. Vid dessa korta uppdrag var det 

enligt de inhyrdas perspektiv svårt att skapa relationer med de ordinarie medan det vid längre 

uppdrag blev lättare.  

3.2.1 Gruppkonstellationer 

I en av Olofsdotters studier (2004) gjordes intervjuer med både inhyrda konsulter och 

ordinarie arbetskraft samt med ledare för att bland annat undersöka hur arbetsförhållanden såg 

ut för anställningsgrupperna samt hur relationerna mellan dessa påverkades. De inhyrda och 

ordinarie hade samma arbetsuppgifter och det rådde arbetsgemenskap. Därmed ville alla se 

sig som en enhetlig arbetsgrupp och ansåg inte att det gjordes någon större uppdelning mellan 

anställningsgrupperna. En möjlig anledning till detta menar författaren kunde bero på att 

många av de inhyrda tidigare hade varit anställda via kundföretaget. Dock fanns vissa 

praktiska skillnader mellan anställningsgrupperna såsom planering av semester och möjlighet 

att utnyttja företagets personalshop. Det skedde även en viss uppdelning där exempelvis de 

inhyrda inte fick vara med på möten. Vad som även framkom var att personalen hade en 
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medvetenhet om skillnaderna dem emellan, exempelvis gällande lönen. Detta diskuterades 

dock inte öppet. Något som kunde påverka gränsen mellan inhyrd och ordinarie arbetskraft 

var upp- och nedgångar i den ekonomiska utvecklingen hos kundföretaget. Vid uppgångar 

märktes inte gränserna av, medan dessa blev tydligare vid sämre tider. De inhyrda blev då 

nämligen oroliga för om de skulle få stanna på företaget eller inte. Samtidigt var de ordinarie 

medvetna om att de skulle kunna hamna i en position som inhyrd och kunde därmed känna en 

oro och osäkerhet om deras egen anställning. Detta kunde i sin tur resultera i att en “vi och 

dom” känsla uppkom. Även Gallagher och Parks (2001) menar att det på en arbetsplats med 

inhyrda konsulter lätt kan uppstå en “vi och dom” känsla, där de ordinarie ser sig som en egen 

grupp och de inhyrda som är tillfälligt anställda bildar en annan grupp. 

Ledarna som intervjuades i Olofsdotters studie (2004) menade dock att det var viktigt med 

skiljelinjer mellan anställningsgrupperna för att ansvarsområden skulle bli tydliga. Författaren 

menar att ledarna dock måste vara försiktiga, observanta och medvetna om deras sätt att 

uttrycka sig på då det finns en tendens till att de gör en uppdelning mellan personalen. Detta 

skulle i vissa lägen kunna uppfattas som negativt och kan tänkas påverka hur ordinarie och 

inhyrd arbetskrafts samarbete och inställning till varandra fungerar (Olofsdotter, 2008). Detta 

ställer nya krav på ledarskapet för att hantera en situation med både inhyrd och ordinarie 

arbetskraft (Olofsdotter, 2004; 2011). Även Connelly och Gallagher (2004) håller med om 

detta och menar att det är viktigt att ledarna på kundföretagen är medvetna om 

konsekvenserna en användning av inhyrda konsulter kan få. 

3.2.2 Konflikter 

Bergström (2001a) menar att de skilda förutsättningarna såsom sämre lön och förmåner kan 

resultera i att det som var tänkt som positivt, såsom ökad flexibilitet och långsiktig lönsamhet, 

istället får motsatt effekt. Användningen av inhyrda konsulter kan nämligen skapa oordning 

på arbetsplatsen, genom konflikter och desintegration. Detta instämmer Walter (2005) med då 

författaren menar att det kan vara problematiskt att få en hopsatt arbetsgrupp bestående av 

både ordinarie och inhyrd arbetskraft att komma överens samt arbeta utan spänningar och 

konflikter. Dessa problem kan uppstå genom att anställningsgruppernas arbetssituation oftast 

ser olika ut (Olofsdotter, 2006). Detta styrks av Tempest och Starkey (2004) som menar att 

konflikter och irritation från de inhyrdas sida kan skapas då de oftast får sämre förmåner än de 

ordinarie. Connelly och Gallagher (2004) menar att ledningen på kundföretagen bör vara 
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medvetna om de konsekvenser en flexibilitetsstrategi, med användning av inhyrda konsulter, 

kan få eftersom det även kan tänkas påverka den ordinarie arbetskraften. De ordinarie 

anställdas situation är i och med ovannämnda inte helt oproblematisk när det gäller att arbeta 

tillsammans med inhyrda konsulter. De ordinarie kan även exempelvis känna en viss oro över 

att nedskärningar ska göras och att de själva framöver istället kan komma att anställas via 

bemanningsföretag (Olofsdotter, 2008). Även Felfe och Franke (2010) tar upp detta och 

menar att skillnaderna i arbetsvillkor inte bara kan skapa negativa reaktioner inom grupper av 

tillfälligt anställda, utan även kan skapa en oro gällande anställningstrygghet för de ordinarie.  

3.2.3 Socialt stöd 

I Bellaagh och Isakssons (1999) studie visade det sig att det fanns en brist i möjligheten till 

socialt stöd för de inhyrda konsulterna. Detta berodde på brist i tid och kontinuitet i relationer 

till chefer och arbetskamrater. Även Garsten (1999) pekar på bristen i socialt stöd för de 

inhyrda konsulterna. Liknande framkom även i Eliassons (2004) studie där bristen och 

svårigheten i att få socialt stöd från chefen på kundföretaget också verkade bero på att den 

inhyrde endast stannar en begränsad tid på företaget. Vidare trodde författaren att detta även 

kunde bero på att chefernas tid inte räckte till och att stödet istället prioriterades de ordinarie 

anställda. 

3.3 Studiens bidrag till den tidigare litteraturen 

Studien bidrar med ny kunskap om vilka konsekvenser en flexibilitetsstrategi kan få för 

arbetsvillkoren och de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft. 

Vi anser det viktigt för företag att få insikt i detta, det vill säga hur de olika 

anställningsgrupperna uppfattar sin arbetssituation och sociala relationer till varandra, då det 

kan tänkas påverka deras trivsel och det i sin tur företagets resultat.  

Genom att ha studerat tidigare litteratur inom området kan vi, som tidigare nämnt, se att fokus 

främst har legat på de inhyrda konsulterna då de handskas med en annorlunda arbetssituation 

och oftast har lite sämre villkor. Det har dock till viss del uppmärksammats att även ordinarie 

kan påverkas i och med att deras arbetssituation förändras när inhyrda konsulter kommer in på 

arbetsplatsen. Detta är dock något som inte har studerats i större utsträckning. Även om det 

framkommit att spänningar kan uppkomma på en arbetsplats mellan ordinarie och inhyrd 

arbetskraft, anser vi det svårt att tyda hur de sociala relationerna mellan anställningsgrupperna 
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verkligen ser ut när inte bådas perspektiv studeras. Olofsdotter (2004) har försökt att studera 

de båda perspektiven men studien har vissa begränsningar, vilket även författaren påpekar. 

Studien grundar sig endast på ett fåtal intervjuer (två inhyrda och två ordinarie) och utfördes 

på ett tillverkningsföretag. Vi kommer i vår studie genomföra fler intervjuer samt på ett 

företag i en annan bransch. Dessutom genomfördes Olofsdotters (2004) studie för åtta år 

sedan, varför detta känns relevant att studera vidare. När det gäller de sociala relationerna 

mellan anställningsgrupperna finns även begränsningar i diskussionen och inget vidare 

resonemang förs. Detta bekräftas även i en av hennes senare studier (Olofsdotter, 2011) då 

hon menar att bilden av hur de sociala relationerna fungerar fortfarande är oklar och att detta 

fortfarande bör undersökas.  

Anledningen till att vi vid flera tillfällen hänvisar till Olofsdotter är att hon under flera år har 

genomfört olika studier inom området. Hon är även den enda författare som vi sett har tittat på 

tre olika perspektiv när de gäller sociala relationer mellan de olika anställningsgrupperna. 

Trots att hon i en studie (2004) även såg till ledares perspektiv (en ledare från 

bemanningsföretaget och en från kundföretaget) har hon dock inte samma syfte som vi, det 

vill säga, att se hur ledarna hanterar arbetsvillkoren och de sociala relationerna. Hon har 

istället endast belyst hur ledarna allmänt ser på situationen med olika anställningsgrupper.  

För att sammanfatta har vi, när tidigare litteratur studerats, sett att ordinaries perspektiv 

kommit i skymundan samt endast funnit en studie som undersökt de tre perspektiven 

samtidigt, i ett liknande syfte. Studien har flera begränsningar och saknar exempelvis ett 

djupare resonemang rörande de sociala relationerna och ledarnas hantering av detta. Därmed 

finns inte heller någon studie som belyser hur arbetsvillkoren kan tänkas påverka de sociala 

relationerna. Detta har vi genom vår studie en förhoppning om att kunna tyda. Genom att 

studera strategins konsekvenser för arbetsvillkoren menar vi att det även kan tänkas gå att se 

hur dessa kan komma att påverka de sociala relationerna.  

Genom att vår studie belyser ett trepartsperspektiv, fokuserar på arbetsvillkor och sociala 

relationer i en kontext med flexibilitetsstrategi, samt vill se hur arbetsvillkor kan påverka 

sociala relationer, ser vi chans till att bidra till litteraturen på området.  
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4. Teori  
 

I detta kapitel tas teorier som är relevanta för ämnesområdet upp. Dessa teorier kommer 

senare i studien vara ett verktyg för att kunna analysera det insamlade empiriska materialet. 

Teoriavsnittet är uppdelat i tre delar som inledningsvis i avsnitt 4.1 tar upp vad en 

flexibilitetsstrategi innebär och hur detta hänger samman med arbetsvillkoren på en 

arbetsplats. Därefter fortsätter teorikapitlet med avsnittet 4.2 om sociala relationer, för att i 

sista delen 4.3 presentera vad som kan tänkas påverka sociala relationer.  

 

4.1 Flexibilitetsstrategi och arbetsvillkor 

Atkinson utvecklade under 1980-talet en modell angående flexibilitet hos företag. Han 

menade att kravet på att företaget måste ha flexibilitet får konsekvenser för personalen. Det 

flexibla företaget kännetecknas av att personalen är indelad i en kärna och periferi. De som 

jobbar i kärnan anses arbeta med företagets kärnverksamhet. De har en djup och bred 

kompetens och då de därmed kan hantera varierande arbetsuppgifter är de mycket viktiga för 

företaget. Dessa personer bidrar med en funktionell flexibilitet då de kan växla mellan många 

olika arbetsuppgifter. Individerna får varierande arbetsuppgifter, deras ansvarsområden 

breddas och de ges nödvändig kompetensutveckling (Vosko, 1998). Deras arbetssituation är 

därmed bra då de får ett utvecklande arbete och har större möjlighet till självbestämmande 

(Grönlund, 2004). Vidare är personerna som bidrar med denna funktionella flexibilitet ofta 

tillsvidareanställda, svåra att ersätta och har därmed en trygg anställning (Vosko, 1998).  

De som istället tillhör periferin och som arbetar vid sidan av kärngruppen, bidrar till 

företagets numerära flexibilitet genom att de arbetar när företaget är i behov av dem. Antalet 

arbetstimmar varierar därför för denna arbetskraft (Vosko, 1998). Dessa individer har oftast 

en svagare ställning på arbetsmarknaden, såsom unga, lågutbildade och invandrare 

(Härenstam et al., 2005). Vidare är de lätta att byta ut och anses därför vara mindre kopplade 

till företaget. Dessutom har den numerära arbetskraften ofta sämre arbetsvillkor än den 

funktionella arbetskraften (Vosko, 1998). I arbetsvillkoren innefattas lön, förmåner, 

arbetstider, arbetsinnehåll (vad som görs och hur arbetet utförs) samt befordringsmöjligheter 

med mera (Alvesson, 2000; Granér, 1994). Alvesson (2000) menar att även den fysiska 
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arbetsmiljön inkluderas i detta begrepp vilket bland annat innefattar hur medarbetare är 

placerade. Granér (1994) anser att medlemmar i en arbetsgrupp söker sig till arbetet för att 

försörja sig samt att de strävar efter bästa möjliga arbetsvillkor. 

Företag kan på olika sätt försöka uppnå en så kallad numerisk flexibilitet, exempelvis genom 

tillfälliga anställningar, deltid, korttidsanställningar samt inhyrning av personal från 

bemanningsföretag (Olofsdotter, 2008). Det som dock avgör ett företags val av 

flexibilitetsstrategi är arbetsplatsens kompetenskrav. Om exempelvis numerär flexibilitet ska 

vara av intresse för företaget är kravet att det finns arbetsuppgifter med kort upplärningstid 

(Håkansson, 2001). Detta styrks även av Ekstedt (2002) som påpekar att en organisationsform 

med exempelvis inhyrda konsulter kräver en snabb introduktion. Dock innebär inte detta att 

arbetsuppgifterna är okvalificerade (Håkansson, 2001). Denna numerära flexibilitetsform är 

därmed mest lämplig för exempelvis mer standardiserade arbetsuppgifter. 

Om ett företag använder numerär och funktionell flexibilitet har företaget därmed två 

anställningsgrupper. Den ena gruppen består av fast anställda och den andra av tidsbegränsad 

personal, vilka arbetar under olika arbetsvillkor. Håkansson (2001) menar att detta kan 

resultera i ett A- och B-lag på arbetsplatsen. A-laget har bra villkor och stimulerande 

arbetsuppgifter medan B-laget får utföra de enklare arbetsuppgifterna och har osäkrare 

villkor. Hon påpekar dock att det är av stor vikt att se de olika flexibilitetsstrategierna i 

förhållande till arbetsorganisationen. Med detta menas att om de tidsbegränsade anställda har 

samma arbetsuppgifter som de fast anställda, måste även de sistnämndas arbetsuppgifter 

förutsätta kort upplärningstid och begränsat ansvar. Här kan man dock fortfarande nämna det 

som ett A- och B-lag men inte i arbetsinnehåll utan snarare i anställningshänseende.  

Beträffande arbetsvillkoren som de anställda har, menar Alvesson (2000) att dessa kan 

påverka de sociala relationerna på en arbetsplats. Även andra författare styrker detta, då de 

anser att de sociala relationerna kan påverkas av hur man som medarbetare är placerad och 

vilka förmåner som ges (Lennerlöf, 1981). Enligt Alvesson (2000) kan även ledarna påverka 

arbetsvillkoren. 
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4.2  Sociala relationer 

Enligt Olsson (1998) bygger relationer på de överenskommelser individer kan göra i ett så 

kallat potentiellt socialt fält, vilka uppkommer genom att en part knyter an till en annan i detta 

fält. Detta kan ske genom någon form av handling, exempelvis att individen lyssnar, frågar 

eller visar intresse. Den andre parten måste sedan ge svar på denna inbjudan eller göra det 

möjligt för den förste att knyta an. Relationer handlar därmed om det utbyte som finns mellan 

två eller flera parter, eller mellan grupper av individer. För att relationer dock ska kunna 

uppstå måste aktörerna hela tiden sträva efter att delta i den sociala situationen, det vill säga 

att de upplever sig själva och övriga aktörer som närvarande. 

Enligt Hinde (1996) är sociala relationer den allra viktigaste delen i de flesta människors liv 

och enligt Granér (1994) söker sig individer till ett arbete för att bland annat få de sociala 

behoven tillfredsställda. Det går dock att klara sig utan de sociala behoven under en begränsad 

tid, men i det långa loppet kommer individen att ta skada, både psykiskt och fysiskt (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005). Det faller sig därför naturligt att de sociala relationerna på 

arbetsplatsen är betydligt viktiga då individer idag spenderar den största delen av dagen på 

arbetet (Smith, 1999; Steers & Mowday, 1997). 

“De sociala relationerna på en arbetsplats innefattar vanligtvis begrepp som 

gruppanda, gemenskap, samarbetsstruktur och deltagande.” (Alvesson, 2000, s. 

162) 

Både arbetstrivsel och arbetsmotivation påverkas av de arbetsrelaterade sociala relationerna 

(Smith, 1999; Steers & Mowday, 1977). Detta styrks av Bojs (1995) som menar att de sociala 

relationerna har en avgörande roll för hur medarbetarna mår men även för att de ska uppleva 

att arbetet är betydelsefullt. Arbetsplatserna idag fungerar som sociala mötesplatser vilket 

innebär att en anställd har ett flertal relationer till olika aktörer inom företaget, såsom till 

ledare, kunder och samarbetspartners. Det har dock framkommit att de viktigaste 

arbetsrelaterade sociala relationerna är de som råder mellan anställda på samma nivå i företag 

(Neuberger, 1996; Smith, 1999).  

Relationer i en arbetsgrupp påverkas av hur kommunikationen fungerar samt hur konflikter 

hanteras. Finns det i en arbetsgrupp gemenskap, vänskap och stimulans påverkas även företag 

positivt. Detta eftersom personalens välbefinnande och arbetskvalité då förbättras och det i sin 
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tur företagets effektivitet (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Även Granér (1994) menar 

att om en arbetsgrupp fungerar är det en avgörande faktor för organisationens framgång. Det 

är dock upp till ledarskapet och organisationen att skapa gruppen och förutsättningar för 

denna. Alvesson (2000) har en liknande tanke som Granér (1994) då han menar att 

ledarskapet kan påverka de sociala relationerna på en arbetsplats. För att de sociala 

relationerna på en arbetsplats ska kunna skapas och bibehållas, krävs att det ges tillfälle att 

mötas och lära känna varandras arbetsvillkor. Det måste därmed finnas utrymme att vara 

tillsammans och kommunicera spontant, exempelvis i ett personalrum. I personalrummet ges 

chansen att lära känna andra sidor än de som uttrycks i yrkesrollen, men för att denna 

sammanstrålning ska fungera optimalt krävs dock att arbetslagen inte blir för stora. Detta 

eftersom att medlemmarna då kan bli anonyma för varandra. Ur ett sådant perspektiv är 

därmed stora cafeterior och personalrum som är till för en hel organisation inte fördelaktigt ur 

relationssynpunkt då medarbetare kan isolera sig och försvinna ur gemenskapen. Låsta 

grupper kan även uppstå vilka är svåra att tränga in i (Granér, 1994). 

4.3 Vad kan påverka de sociala relationerna  

4.3.1 Ledarskap  

En ledare krävs för att verksamheten ska kunna samordnas, styras och för att motivera 

företagets medarbetare (Lindmark & Önnevik, 2011; Wolvén, 2000). Människan drivs av 

sociala behov och för att få ökad motivation samt en vilja att arbeta krävs en känsla av 

gemenskap på arbetsplatsen och socialt stöd (se 4.3.4 socialt stöd) från bland annat ledaren 

(Lindmark & Önnevik, 2011). För att arbetstillfredsställelse ska uppstå är det viktigt att 

medarbetaren har medlemskap i arbetsgrupper (se 4.3.2 gruppkonstellationer), känner 

delaktighet och får uppmärksamhet från både ledare och medarbetare (Wolvén, 2000).  

Enligt Svedberg (1997) är en ledares främsta syfte att skapa en atmosfär som präglas av tillit 

och äkthet samt att motivera gruppen. Samtidigt bör denne hjälpa personalen att se inre och 

yttre villkor för arbetet. Detta kan handla om att skapa goda relationer och ett konstruktivt 

klimat inom gruppen och med andra grupper. Denne kan även behöva peka på vissa regler, 

överenskommelser och hävda mål. En stor utmaning för en ledare kan vara att hantera 

spänningsfält (se 4.3.2 konflikter) i arbetsgruppen och mellan grupper. Detta styrker Wolvén 

(2000) som menar att ett ledarskap inte bara innefattar ledaren och dess relation till gruppen 



33	  
	  

den utövar, utan även integrationen mellan medlemmar i andra grupper. Även Granér (1994) 

menar ett ledarskap ska kunna se vilket behov som finns i en arbetsgrupp och därefter anpassa 

ledarskapet till vad gruppen behöver. Ledarskapet ska kunna komma med gemensamma 

lösningar om gruppen stöter på problem, men framförallt försöka överkomma motsättningar 

redan från första början. Detta är en förutsättning för att en arbetsgrupp ska fungera. 

Lindmark och Önnevik (2011) menar precis som Granér (1994) att ledarskapet är viktigt för 

att arbetsgrupper ska fungera, vilket även citatet nedan visar:  

“Vi människor är komplicerade och när vi agerar tillsammans i grupp blir det 

ännu mera komplext.” (Lindmark & Önnevik, 2011, s. 293) 

Enligt Selznick (1984) finns ett ledarskap som benämns “socialt ledarskap”. Detta ledarskap 

ska underlätta mänsklig kommunikation och interaktion. Dess viktiga delmål är därmed att 

främja mänskliga relationer, gruppsammanhållning och närhet samt att förebygga konflikter. 

För att lyckas åstadkomma detta krävs inte bara ett ledarskap, utan ett starkt ledarskap. Ett 

sådant ledarskap uppstår när ledaren själv lever som den lär, är tydlig i sin kommunikation 

samt är rättvis och positiv (Lindmark & Önnevik, 2011). Enligt Granér (1994) kan ledarna 

exempelvis se till att företaget anordnar trivselbefrämjande åtgärder såsom personalfester, 

studiegrupper, studieresor och liknande. Dessa aktiviteter har dock ett begränsat värde om 

relationerna redan präglas av motsättningar, bristfällig kommunikation och ett “vi och dom” 

tänk. En dålig stämning i fikarummet, att medlemmarna föredrar att fika på ett annat ställe 

eller att gemensamma fester blir stela är ett tydligt tecken på obalans i arbetsgruppen. I ett 

sådant läge behöver man bli medveten om vari motsättningar består. Missnöje, kritik och 

personliga motsättningar behöver uttalas och bearbetas. 

4.3.2 Gruppkonstellationer  

Som tidigare nämnt är gruppanda ett vanligt begrepp inom de sociala relationerna (Alvesson, 

2000) och (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005) definierar grupper på en arbetsplats som 

följer:  

“En grupp utgörs av människor med bestämda relationer till varandra som 

samverkar för att nå ett gemensamt resultat.” (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2005, s.37) eller; 
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”En arbetsgrupp utgörs av tre eller fler personer som 1: har ett eller flera 

gemensamma mål, 2: är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet, 3: är 

medvetna om varandras existens och 4: uppfattar sig själva som en grupp.” 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005, s.37) 

När grupper kommer på tal brukar formell- och informell grupp vara vanligt förekommande. 

Den formella gruppen har ofta ett bestämt och uttalat syfte, med regler, rutiner och formellt 

ledarskap medan informella grupper bildas spontant utifrån samhörighet eller gemensamt 

intresse. En arbetsgrupp är ett exempel på en formell grupp medan en informell grupp kan 

vara vuxna som umgås runt ett kaffebord (Svedberg, 1997). I den formella gruppen kan 

informella grupper växa fram och bilda kamrat- och intressegrupper vilka är betydelsefulla för 

organisationen samt vanligt förekommande (Wolvén, 2000).  

Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) menar att en informell grupp även kan benämnas 

subgrupp. I små arbetsgrupper är det ovanligt att subgrupper uppkommer men i stora 

arbetsgrupper ökar möjligheten till dessa då medlemmarna söker sig till varandra. Detta kan 

vara till fördel då individer kan få sitt sociala behov tillfredsställt där. Genom dessa grupper 

minskar kravet på att gruppen som helhet ska fungera bra tillsammans. Subgrupperna kan 

uppkomma på grund av olikheter och likheter mellan individerna men även då de finner stöd 

hos varandra i och med liknande arbetsuppgifter och status. Granér (1994) menar även att 

gemensamma ambitioner med arbetet kan resultera i subgrupper. Anställningstiden eller den 

rumsliga placeringen kan även ligga till grund för att subgrupper bildas, exempelvis vi, “de 

gamla” och de, “de nya” (Wolvén, 2000). Subgrupper kan dock innebära en viss risk då det 

blir en splittring i den större gruppen, vilket kan leda till att de blir konkurrenter och ett “vi 

och dom” tänk kan uppstå (se 4.3.2.1). Detta innebär bland annat att de olika grupperna ofta 

pratar mer om varandra än med varandra (Granér, 1994).  

4.3.2.1 ”Vi och dom” grupp  

I grupper och organisationer med låsta gränser och dålig kommunikation uppstår ofta ett sätt 

att tänka om de egna och de andra, vilket brukar benämnas “ingroup-outgroup” eller “vi och 

dom” grupp. Det som de egna medlemmarna gör är alltid positivt och de höjer upp sig själva 

och sin grupp. Däremot vad den andra gruppen gör, “dom där ute”, granskas kritiskt (Granér, 
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1994). Svedberg (1997) menar dock att “dom-gruppen” måste finnas för att ens kunna 

definiera “vi- gruppen”. Medlemmarna i “dom-gruppen” uppfattas som avvikande och saknar 

”vi-gruppens” positiva sidor. Enligt Granér (1994) ser “vi-gruppen” sig själva som aktiva, 

engagerade, ansvarsfulla och målmedvetna, missar de något beror detta på olyckliga 

omständigheter. “Vi-gruppen” ser istället “dom-gruppen” som passiva, oengagerade, 

oansvariga och de som försöker sko sig på ”vi-gruppens” bekostnad. 

“Deras misstag är typiska exempel på inkompetens, annat var väl inte att vänta 

sig.” (Granér, 1994, s.46)  

Ovannämnda citat visar på en kommentar som “vi-gruppen” skulle kunna fälla om “dom-

gruppen”. En sådan nedvärdering av andra har som funktion att den egna förmågan kan 

framhävas och att skulden lastas på andras inkompetens. Dessutom är det ofta fråga om 

projektioner, att en person som inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter överför dessa 

på andra för att försvara sin egen självbild. Exempelvis när personen i fråga känner sig 

underlägsen och har bristande kompetens. “Vi och dom” grupp tänk förutsätter dock att 

grupperna inte känner varandra i större utsträckning och inte är fullt medvetna om vad de 

andra gör (Granér, 1994). De motsättningar som skapas mellan grupperna genom fördomar 

och rykten om varandra kan dock bidra till att sammanhållningen inom de respektive 

grupperna stärks och därmed behöver inte “vi och dom” alltid vara negativt (Svedberg, 1997). 

4.3.3 Konflikter  

Konflikter och samarbetsproblem är något som alltid kommer existera människor emellan. I 

en arbetsgrupp med öppen kommunikation är det oundvikligt att olika uppfattningar finns och 

att motsättningar uppstår (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). En arbetsgrupp löper större 

risk för konflikter och missnöje om den består av medlemmar som är olika varandra på flera 

områden. I motsats till detta innebär det att en grupp vars medlemmar är lika varandra inte är 

lika utsatta för konflikter, dessa får istället en starkare tillhörighetskänsla till varandra. Dessa 

konflikter kan leda till att en grupps sociala relationer försvagas (Rosenbaum, 1986). 

Det finns flera förklaringar till vad en konflikt är men de flesta har gemensamt att den uppstår 

om det finns olika uppfattningar om mål och intressen bland individer. Konflikter kan främst 

uppstå på fyra olika nivåer; individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå där; sakkonflikt, 

rollkonflikt och personlig konflikt är vanligt förekommande (Svedberg, 1997).  
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• Sakkonflikt innebär att de inblandade har olika åsikter och inte är överens om något, 

exempelvis om fakta, själva problemet eller regler. 

• Rollkonflikt grundar sig i att olika parter har olika delar av uppgifter. En organisation 

har en del, du som person har en del och andra personer har en annan del. När dessa parter 

inte är överens om sina uppgifter uppstår en rollkonflikt, vilket innebär att lojalitet, trohet och 

solidaritet ställs mot varandra. 

• Personlig konflikt syftar till att organisationer som består av människor har konflikter 

som personifieras. Detta innebär att man vill hitta en syndabock som problemet beror på. Det 

kan vara en enskild person eller en hel grupp som blir syndabocken. Dock är det viktigt att 

inte glömma bort att alla personligheter inte alltid passar bra ihop och att alla inte kan 

samarbeta problemfritt.  

Jehn och Mannix (2001) visar istället på tre konflikter som främst kan uppstå i en 

arbetsgrupp; relationskonflikt, uppgiftskonflikt och processkonflikt.  

• Relationskonflikt är en medvetenhet om olika uppfattningar om saker. Det handlar 

bland annat om spänning, irritation, frustration och negativa åsikter mellan olika 

gruppmedlemmar.  

• Uppgiftskonflikt är en medvetenhet om olikheter i synpunkter och åsikter i olika frågor 

som rör en uppgift. Dessa uppgiftskonflikter uppkommer främst som hetsiga diskussioner och 

spänningar men är skilda från personliga irritationer gruppmedlemmar emellan. 

• Processkonflikt har att göra med hur uppgifterna som arbetsgruppen har skall delas 

upp. Vem ska göra vad och hur mycket ansvar ska var och en ha? Skulle det uppkomma 

konflikter om vems fel det är eller vem som ska hållas ansvarig för att något inte gått som det 

ska är detta en processkonflikt. 
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4.3.4 Socialt stöd 

När författare för diskussioner kring sociala relationer är begreppet socialt stöd vanligt 

förekommande. En förutsättning för detta stöd är att det måste råda en interaktion mellan 

individer (House, 1981) och kan definieras som:  

“En enskild individ har frekventa kontakter med en eller flera andra som han är positivt 

inställd till och som han upplever vara villig och i stånd att hjälpa honom när han råkar i 

svårigheter.” (Lennerlöf, 1981, s. 192) 

Det sociala stödet bör komma från både ledningen och medarbetarna (House, 1981). Ett bra 

socialt stöd kan upplevas om det finns ett engagerat ledarskap samt god sammanhållning 

mellan arbetskamrater (Karasek & Theorell, 1990). Ett bra stöd bygger på förtroende och 

gemenskap (Dahlgren & Dahlgren, 1985) samt bidrar till ett ökat engagemang hos 

medarbetarna på arbetsplatsen (House, 1981; May et al., 2004). Det kan även bidra till att 

stress undviks och att välmående uppstår i och med att behov såsom sociala kontakter och 

trygghet tillfredsställs. En ledares möjlighet att ge socialt stöd är beroende av hur 

organisationen och arbetet är strukturerat (individualiserat eller teaminriktat) men även av hur 

många anställda denne ansvarar för. Stöd från ledaren blir extra viktigt i organisationer där en 

begränsning finns i medarbetares möjlighet till kontakter med varandra (House, 1981). House 

(1981) menar vidare att det finns fyra olika typer av socialt stöd; emotionellt stöd, informativt 

stöd, instrumentellt stöd och värderande stöd: 

• Emotionellt stöd inkluderar empati, kärlek, omtanke och tillit.  

• Informativt stöd handlar främst om det stöd som ges en annan människa för att denna 

ska klara av att hantera olika personliga svårigheter och problem eller andra svåra 

förhållanden exempelvis genom att ge information, råd eller direktiv.  

• Instrumentellt stöd är något som en människa ger en annan i form av direkt hjälp. Till 

skillnad från informativt stöd, som enbart bidrar med information, handlar instrumentellt stöd 

om att exempelvis ta hand om, eller att utföra vissa arbetsuppgifter åt någon.  

• Det värderande stödet kan liknas vid det informativa stödet då det endast är 

information som ges från en till en annan. Här handlar det dock, om informationen som ges, 

kan användas för utvärdering av sig själv såsom feedback och bekräftelse.  
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5. Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras den primärdata som erhållits genom intervjuer med ledare, 

ordinarie och inhyrd arbetskraft på studiens fallföretag. Empirin börjar med ledarnas 

perspektiv i avsnitt 5.1, följt av informationen från den ordinarie arbetskraften i avsnitt 5.2. 

Sist presenteras de inhyrda konsulternas perspektiv i avsnitt 5.3. För att underlätta för 

läsaren är empirin uppdelad i olika teman men följer teoriavsnittet i största möjliga mån.  

 

5.1 Ledarnas perspektiv 

Studiens fallföretag är ett stort internationellt företag inom kommunikationsbranschen. De har 

cirka 26 000 anställda, varav 10 000 i Sverige (företagets hemsida, 2012). På den utvalda 

orten och byggnaden studien valt att utföras på finns totalt cirka 500 anställda, varav cirka 

200 av dessa ingår under de avdelningar som studien fokuserar. Cirka 100 av dessa är 

anställda via ett bemanningsföretag och cirka 100 av fallföretaget.  

Med ledarna genomfördes, som tidigare nämnts i metoden, tre intervjuer. En intervju 

genomfördes med personalansvarig för den inhyrda arbetskraften och två intervjuer med 

teamledare på fallföretaget, vilka alla är anställda av fallföretaget. Nedan benämns de som 

L:1, L:2 och L:3 med oberoende ordning av intervjuernas genomförande.  

Den personalansvarige har det övergripande ansvaret för de inhyrda konsulterna på 

fallföretaget och har den huvudsakliga kontakten med bemanningsföretaget. Teamledarna har 

istället ansvar för allt som rör det dagliga arbetet för de inhyrda och ordinarie och mycket 

inkluderas i deras personalansvar. Dock har inte teamledaren för de inhyrda samma 

personalansvar som ledaren för de ordinarie då bemanningsföretaget har ansvar för vissa 

delar. Ledare för de inhyrda sköter exempelvis inte semestrar och sjukledigheter. Båda 

teamledarna ansvarar dock för att coacha medarbetarna och se till att de har rätt verktyg för att 

kunna göra sitt jobb. De ska även se till att produktiviteten hålls, ha återkopplingssamtal samt 

finnas där vid arbetsrelaterade frågor (L:1; L:2; L:3).  
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5.1.1. Företagets flexibilitetsstrategi 

Enligt L:2 har fallföretaget sedan lång tid använt sig av inhyrd arbetskraft men det var först 

för cirka två år sedan de satsade mer på detta. I detta skede avskedades flera ordinarie och 

strax därefter anställdes inhyrd arbetskraft istället. De ordinarie kan idag hjälpa cirka 80 

procent av kunderna och för att täcka de resterande kundernas behov används inhyrd 

arbetskraft. L:2 menar nämligen att det skulle bli för dyrt att anställa ytterligare 20 procent 

ordinarie heltidsanställda då de antagligen skulle gå utan jobb större delen av tiden. Inhyrd 

arbetskraft används därför för att kunna anpassa sig efter tider med hög arbetsbelastning, 

anpassa sig mer på den föränderliga marknaden samtidigt som det är en finansiell fråga. L:1 

menar även att företaget under denna tid med inhyrd arbetskraft har haft möjlighet att 

utveckla och kompetensbredda de ordinarie, men när detta är färdigt kommer de inhyrda att 

minska. Detta är dock personalen medveten om och då de inhyrda har en fast anställning på 

bemanningsföretaget blir de därmed trots detta inte utan jobb. 

5.1.2 Arbetsvillkor  

5.1.2.1 De ordinarie och inhyrdas fysiska placering 

I fallföretagets byggnad finns flera våningar och i dagsläget sitter alla inhyrda på våning fem 

och de ordinarie i urvalsgruppen på våning fyra. På respektive våning finns fem team 

placerade och alla team har en egen teamledare. En teamledare som vi intervjuade ansvarar 

för ett ordinarie team med 19 personer och den andre teamledaren ansvarar för ett team med 

18 inhyrda. Våningarna består av avdelning 1 team och avdelning 2 team och dessa är helt 

renodlade, vilket innebär att inget team består av både inhyrda och ordinarie (se bild 2 nästa 

sida) (L:1; L:3).  
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Bild 2: Egen modell över hur personalen är placerad i byggnaden. 

För några år sedan fanns dock en blandning av ordinarie och inhyrda, både våningsmässigt 

och i teamen, men då fallföretaget började använda mer inhyrd arbetskraft har de inhyrda och 

ordinarie delats upp på olika våningar och team. Dock förekommer det blandade team på 

andra orter i Sverige, där företaget har sin verksamhet. Anledningen till detta är att de inhyrda 

inte är lika många i jämförelse med de på vårt fallföretag (L:1). 

5.1.2.2 Arbetsuppgifter, kompetens, lön och förmåner  

Arbetsuppgifterna för ordinarie och inhyrd arbetskraft på fallföretaget är desamma. De går 

samma utbildning under cirka fyra veckor innan de kan börja arbeta. Det finns tre grader av 

kompetenser som personalen kan få, vilka kallas kluster. Med kluster menas att de har olika 

kompetenser för att hjälpa olika kunder. Kluster tre innebär att de kan ta många olika typer av 

svårighetsgrad på samtal, medan kluster ett innefattar “enklare” problem kunder ringer om. 

Efter den grundläggande utbildningen har de kompetens för kluster ett och efterhand kan de 

sedan få ytterligare kompetens genom utbildning i kluster två och sedan tre. L:2 menar att det 

har att göra med hur länge personalen har arbetat och hur redo individen är för att få vidare 

kompetens, de flesta går åtminstone vidare och får kluster två. För tillfället har det dock fått 

dröja med att utbilda inhyrd personal i kluster tre då fallföretaget den senaste tiden satsat på 
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att kompetensbredda de ordinarie. L:2 menar däremot att det inte finns något hinder för att 

även inhyrda ska få utbildas i kluster tre.  

L:2 menar vidare att de inhyrda och ordinarie har samma lön men att de inhyrda får sin 

lönespecifikation från bemanningsföretaget. L:3 menar att det som främst skiljer inhyrda och 

ordinarie åt är anställningsformen och då även deras förmåner såsom exempelvis bonus. De 

ordinarie får bonus från första kronan de säljer medan de inhyrda istället måste sälja upp till 

en viss nivå innan de får bonus. L:2 berättar att de inhyrda från början inte alls hade någon 

bonus och att detta berodde på att företagets sommarvikarier inte heller hade detta. 

Anledningen till detta var att fallföretaget inte riktigt visste hur länge de inhyrda skulle få vara 

kvar. Efter ett tag insåg de dock att det inte längre kunde fungera på så vis, utan att alla 

självklart måste få bonus. Fallföretaget införde då bonusmodellen som idag används och 

precis som L:3 nämner skiljer sig. 

“Det var en diplomatisk och politiskt grej som gjorde detta. Det var många som 

ifrågasatte varför vi tog in så många konsulter när företaget hade sagt upp 

ordinarie personal och det kostar så mycket med konsulter och hela denna biten, 

därför gjordes bonusmodellen. Annars är det samma lika, ingen skillnad.” (L:2) 

En annan skillnad som tas upp är att de inhyrda ska vara ett ansikte utåt både för 

bemanningsföretaget och för fallföretaget, vilket resulterar i att de har ett extra öga på sig. 

Detta är ledarna noggranna med att klargöra för de inhyrda redan från första början (L:1). L:2 

menar dock att de är generösa arbetsgivare som är måna om att göra de så lika som möjligt för 

arbetsgrupperna. När det gäller förmåner såsom exempelvis friskvård är det inte är någon 

skillnad.  

Trots de skilda anställningsformerna anser L:2 att denne inte gör någon skillnad mellan 

inhyrda och ordinarie. Flera som arbetar som ordinarie har tidigare varit inhyrda och därmed 

känner L:2 dessa bra. Dock ser L:2 ändå de inhyrda som “sina älsklingar” och värnar om 

dessa. Ibland kan de som ledare känna av en viss attityd från ordinarie om de inhyrda. När 

detta sker sätter sig ledarna på tvären direkt då de som ledare vet vilka kompetenta människor 

som faktiskt arbetar som inhyrda. Detta instämmer L:1 med och menar att de inhyrda tillhör 

fallföretaget lika mycket som de ordinarie. Ledaren menar vidare att detta även märks på de 

inhyrda när de förklarar var de arbetar, de säger nämligen att de arbetar på fallföretaget, inte 

på bemanningsföretaget. Precis så vill fallföretaget att det ska vara.  
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5.1.3 Ledarnas tankar kring den fysiska uppdelningen 

Som ovan nämnt är inhyrd och ordinarie arbetskraft uppdelade på olika våningsplan och L:2 

menar att detta främst grundar sig i praktiska skäl. Tidigare, när de var blandade, tog möten 

exempelvis upp onödig tid då alla inte var berörda av samma information. Detta med tanke på 

att de inhyrda och ordinarie har olika arbetsgivare. L:3 håller till viss del med om detta då 

denne berättar att det har med organisationen att göra, där den flexibla bemanningen tillhör en 

“organisationsbild”, det vill säga står på ett ”ben” och de ordinarie på ett annat. Enligt L:1 och 

L:3 är detta även ett beslut med hänsyn taget till byggnadens utseende där uppdelning föll sig 

naturligt. Enligt L:1 satt det tidigare inhyrda på “sexan”, men när fler inhyrda togs in 

behövdes mer plats och då passade “femman” bra. L:1 berättar vidare att uppdelningen inte 

har med någon annan anledning att göra, det har exempelvis inte att göra med att inhyrda och 

ordinarie inte skulle kunna sitta ihop. L:3 menar att det säkerligen hade sett annorlunda ut om 

huset hade ett annat upplägg.  

För att komma in på ett annat våningsplan än sitt eget krävs ett passerkort, vilket innebär att 

personalen endast har tillträde till sitt eget plan. Anledningen till passerkorten är att öka 

säkerheten då det tidigare försvunnit saker, men även att begränsa “spring mellan planen”. 

Vill personalen komma in på en annan våning än sin egen får de knacka på för att bli 

insläppta (L:1). Uppdelningens fördelar ligger främst i de olika anställningsformerna, de har 

olika avtal och L:3 tror att det är bra att ha det på detta vis:  

“Det kan uppstå en viss avundsjuka, för att ni har det på det här sättet och vi på 

detta sätt”. (L:3) 

L:1 menar vidare att det är smidigt att ha alla inhyrda samlade då det gör det enklare för 

bemanningsföretagets konsultchefer när de kommer och träffar de inhyrda. Dessutom berättar 

L:1 att de inhyrda får en “härlig gemenskap” och lite av en “vi-känsla” då de har samma 

arbetsgivare och förmåner. Dock nämns att de inte vill ha “vi mot ni” och att det heller inte 

finns då de inhyrda och ordinarie har samma jobb (L:1). L:1 och L:3 anser även att andra 

fördelar med uppdelningen kan ha med åldern att göra. Det är fler yngre som arbetar på 

“femman” i jämförelse med “fyran” (medelåldern på “femman” ligger runt 21). Ledarna 

menar att många av de inhyrda kommer direkt från gymnasiet och att det därmed är mångas 

första jobb. För två år sedan var medelåldern på “fyran” motsatsvis hög och snittet låg på 

cirka 45. Sedan dess har det dock kommit in ny yngre personal där, men det är ändå en stor 
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spridning i åldrarna (spann mellan 19 år - pensionsålder). Medelåldern på “fyran” är i 

dagsläget därmed oklar i och med det generationsskifte som sker. L:3 menar vidare att de 

inhyrda oftast inte har samma arbetsmoral som de som är 50-55, som bland annat sitter på 

“fyran”. Det kan därmed vara lugnare och mer harmoniskt på “fyran”. Dock vet L:3 inte om 

detta har med anställningsformen att göra utan att det snarare kan ha att göra med att ”de äldre 

är mer uppfostrade”.  

Ledarna anser även att det finns nackdelar med uppdelningen. L:1 menar att då personalen 

umgås med de på samma plan blir det svårare att lära känna de andra, vilket lätt kan resultera i 

att ordinarie dömer de inhyrda och får fördomar. Som tidigare nämnts har även de inhyrda ett 

”extra öga” på sig och händer det något är det lätt att lägga skulden på dessa, vilket L:1 tror 

beror på okunskap: 

“Om det exempelvis är skitigt utanför, eller om det ligger fimpar och dylikt 

skyller man lätt på ungdomarna, det vill säga de bemanningsanställda.” (L:1) 

5.1.3.1 Blandning av inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft 

L:1 skulle inte ha något emot att blanda de inhyrda med ordinarie våningsvis. L:1 tror inte 

heller att personalen skulle ha något emot detta, så länge de inte behöver byta team då de har 

fått en så bra teamkänsla. Dock ser L:1 inte att detta skulle behöva göras för att förbättra 

något och menar att det fungerar bra som det är nu. De har blivit mycket goda vänner på 

“femman” och L:1 tror därför att de inhyrda skulle tycka bättre om att sitta kvar där. L:3 är 

dock lite osäker i denna fråga men tycker att det kanske hade varit en bra idé att blanda för att 

få in mer arbetsmoral på “femman”, det vill säga att “morsorna kommer in och styr upp lite”. 

5.1.4 Ledarnas tankar kring sociala relationer 

5.1.4.1 De inhyrda och ordinaries uppfattning av varandra 

L:2 berättar att de har reflekterat över hur de inhyrda och ordinarie uppfattar varandra, 

speciellt när de började använda inhyrd arbetskraft. Detta då det var nytt och många hade 

synpunkter. Idag jobbar de inte aktivt med detta då det är en mer accepterad verksamhet, de 

har byggt relationer länge och det fungerar bättre. Synpunkterna i början berodde förmodligen 

på att personalen ogillade att ordinarie sparkades för att sedan ta in inhyrd arbetskraft istället. 
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L:1 tror att de ordinarie nu har vant sig vid att de har inhyrd arbetskraft och L:3 tror att de 

ordinarie uppskattar att de inhyrda finns där och hjälper till då det har varit mycket att göra de 

senaste två åren. L:2 anser dock att det kanske skulle vara en bra idé att ta upp detta på 

“tapeten” igen, det vill säga att reflektera över hur anställningsgrupperna uppfattar varandra. 

Dock pratar L:2 med sina medarbetare och är lyhörd om de har synpunkter på något eller mår 

dåligt. 

5.1.4.2 Begreppet sociala relationer 

Ledarna menar att sociala relationer handlar om gemenskap på jobbet och vad man har för 

relation till sina kollegor. L:2 anser exempelvis att det är ett sätt att förhålla sig till andra. L:3 

menar att denne bygger sitt ledarskap på sociala relationer och anser att bra relationer har stor 

inverkan på hur de anställda mår och presterar.  

5.1.4.3 Sociala relationer mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft 

I och med att inhyrd och ordinarie arbetskraft sitter på olika våningar tror L:3 att dessa inte 

känner varandra bra, men ser inte heller detta som något problem. L:3 ser sällan någon från 

“femman” på “fyran” och vice versa, även om vissa springer mellan våningarna. De som 

springer mellan gör detta för att de har vänner där, att det på “femman” finns en godisautomat 

samt att de har en stor balkong dit de som röker går. L:1 menar att personalen är trevliga mot 

varandra och hälsar på alla oavsett våning och hoppas och tror att detta inte ska vara några 

konstigheter. När de har fest för hela byggnaden pratar alla med varandra.  

L:2 tror att de som har fått ett fast jobb är mer stolta och att de inhyrda som inte fått detta 

visar lite avund. Trots detta anser L:2 att de inte har en dålig relation men tror ändå att de som 

är lite äldre och har arbetat länge kan störa sig på de som är yngre som beter sig på ett visst 

sätt. Denne menar att de yngre till exempel kanske har mössa på sig och inte säger “hej” i 

hissen för att de har en dålig dag. Detta tror L:2 har med generationen att göra, inte att de har 

olika arbetsgivare.  

Vidare menar L:1 att denne vet att ordinarie kan ha fördomar om de inhyrda, vilka exempelvis 

kan uppkomma i och med att det kan upplevas att det ser lite olika ut på “fyran” och 

“femman”. Ledaren menar att vissa kan bli förvånade över att många på “femman” ser ut som 

”dagens ungdomar med joggingbyxor, keps och hörlurar i” och att detta kan påverka att de får 
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upplevelsen av att “femman” är en “fritidsgård”. L:1 tillägger att den försöker få bort 

fördomarna och anser att det inte är en fritidsgård på “femman”. 

5.1.5 Vad gör ledarna för att främja de sociala relationerna 

L:3 berättar att de inte gör något speciellt för att främja de sociala relationerna mellan de 

inhyrda konsulterna och den ordinarie arbetskraften. L:3 menar även att denne inte har tänkt 

på detta överhuvudtaget och vid intervjutillfället först inser den uppdelning som faktiskt finns. 

Det vill säga att de inhyrda och ordinarie knappt känner varandra trots att de arbetar på 

samma företag med samma arbetsuppgifter. Till sitt försvar nämner L:3 att det finns mycket 

personal på fallföretaget och att de på “fyran” inte umgås med de på “sexan” heller. Det finns 

dock ett stort lunchrum längst ned i byggnaden där alla kan äta men samtidigt finns mindre 

lunchrum på respektive våningsplan. Ledarna berättar att de på “fyran” oftast äter på sin 

våning och de på “femman” på sin, vilket grundar sig i att de vill spara tid. Det framkom även 

att personalen ibland äter på varandras våningar. 

“Synen på varandra kanske hade sett annorlunda ut om de hade haft ett 

gemensamt lunchrum då det är under lunchen man har tid att träffas och prata med 

varandra.” (L:1) 

5.1.5.1 Introduktion av medarbetare på företaget 

När ny personal börjar på fallföretaget har de en introduktionsdag där de får information om 

företaget och därefter följer en utbildning på cirka fyra veckor där de får lära sig allt för att 

klara av arbetet. Introduktionen är densamma för inhyrda och ordinarie (L:1). L:1 menar 

vidare att informationen om att det kommer in ny personal på företaget överlag är bristfällig. 

Skulle däremot de ordinarie hela tiden få reda på när det kommer nya inhyrda, skulle det 

antagligen kunna bli rörigt då de har hög personalomsättning. Om de exempelvis kom förbi 

varje vecka blir det för mycket spring vilket skulle kunna påverka arbetet negativt. Skulle det 

dock ske en gång i månaden vore det inte något problem och L:1 ser egentligen ingen nackdel 

i att informera personalen om detta. Även L:3 menar att de inte går ut med information till de 

ordinarie när ny personal börjar men att de har pratat om att det skulle vara bra att ha något 

möte för att informera om detta. Detta för att det är svårt att ha koll på vilka som arbetar på 

fallföretaget, särskilt på “femman”. L:3 skulle själv som ny vilja att andra visste vem denne 
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var och ser därmed förbättringspotential i detta. L:2 instämmer och anser att det skulle vara 

bra att personalen blir medvetna om att det kommer röra sig nytt folk på arbetsplatsen samt att 

de bör få hälsa på varandra för att få ett ansikte på de nya. L:3 menar att enkla åtgärder skulle 

kunna vara att ha teammöten där de nya presenteras eller förbättra rundvandringen första 

dagen genom att gå förbi alla våningsplan. Överlag är det viktigt att prata om detta och 

uppmärksamma kontakten.  

5.1.5.2 Aktiviteter 

Ledarna anser att de har en del aktiviteter på fallföretaget, men att det enda som anordnas 

gemensamt för all personal är en julfest, samt pubkvällar två gånger om året som anordnas av 

företagets idrotts- och fritidsförening. Det är svårt att göra något för alla utanför arbetet då 

arbetstiden sträcker sig fram till klockan 22.00. Ledarna märker att det på exempelvis 

julfesten är mycket uppsökande och nätverkande från de inhyrdas sida då de gärna vill 

komma in på fallföretaget. Detta ser de som positivt och därmed finns en önskan från ledarnas 

sida att de större tillställningarna skedde lite oftare.  

L:1 försöker främja den sociala gemenskapen på sitt våningsplan genom att hitta på roliga 

saker i teamet. De har exempelvis vissa halvdagar då de går ut och äter och bowlar. Det kan 

ibland bli lite tråkigt att de alltid håller sig till sina egna team men L:1 menar att det blivit lite 

av deras företagskultur. Ett inhyrt team har dock ibland aktiviteter ihop med ett annat inhyrt 

team, men det skulle kunna vara en idé att göra aktiviteter ihop med ett ordinarie team för att 

“break the ice” (L:1). L:1 menar vidare att de skulle vilja göra mer, om tid och pengar fanns, 

och jobbar aktivt med att få ihop hela byggnaden. Denne menar även att det vore roligt att ha 

någon aktivitet på arbetstid då det är svårt att få anställda att vara med utanför arbetstid då 

många har familj. Skulle tiden finnas menar L:1 att fler aktiviteter där de blandar inhyrda och 

ordinarie för att lära känna varandra skulle kunna göras, vilket skulle kunna bidra till att 

uppfattningen ändrades lite. Dock kan fördomar mellan ordinarie team också finnas och L:1 

menar att det inte bara har med inhyrda att göra. 

 

5.1.6 Gruppkonstellationer 

Att ha en grupptillhörighet menar ledarna är viktigt då företaget styrs av mål. Har personalen 

inte ett team blir det lite diffust vart de ska någonstans och för de sociala relationernas skull är 
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det viktigt att ha ett team att tillhöra (L:3). Då personalen arbetar mycket individuellt vill L:1 

inte påstå att de på “femman” skulle vara en grupp men använder ändå uttrycken “de på 

fyran” och “de på femman”. Om något blir fel händer det att inhyrda och ordinarie också 

använder sig av exempelvis “de på företaget” eller “de på bemanningsföretaget”. Denne 

menar att:  

 

“Det är lätt att skylla ifrån sig, att hitta en syndabock och det handlar om 

okunskapen om varandra.” (L:1) 

Istället för att se till sig själv menar L:1 att personalen skyller på någon annan och detta är inte 

unikt bara för att man är inhyrd eller ordinarie, utan det kommer från båda hållen. Det kan 

även komma från exempelvis avdelning 1 och avdelning 2, det vill säga att ordinarie skyller 

på ordinarie och inhyrda på inhyrda. Ledarna menar även att det finns lite “vi och dom” 

känsla mellan de ordinarie och inhyrda. L:3 menar att detta beror på att de inte har kontakt 

eller känner varandra men att detta även gäller andra avdelningar. L:3 berättar vidare att de 

har jobbat mycket för att undvika detta:  
 

“Vi har försökt visa personal, att så här ser de ut hos exempelvis avdelning 2 och 

det här gör dom. Då får man en annan relation när man lyfter på telefonen och 

känner igen personen i fråga.” (L:3) 

L:2 menar även att de inhyrda kan känna sig mindre uppskattade ibland trots att de inte har 

någon anledning till detta. Det kan räcka med ett mail från en kollega med en nedsättande ton 

som tolkas negativt bara för att man är inhyrd. L:2 har själv erfarit detta när denne för flera år 

sedan arbetade som inhyrd. Detta berodde antagligen på att de ordinarie var rädda och kände 

sig hotade av de inhyrda. L:1 anser dock, som tidigare nämnt, att det inte finns “vi mot ni” då 

de faktiskt arbetar med samma saker, kunder och arbetsuppgifter, men förstår att personalen 

lätt kan känna så när de sitter på olika plan. 

5.1.7 Konflikter 

L:2 berättar att denne inte har uppfattat att någon större konflikt har skett på fallföretaget men 

att det säkerligen finns ”småkonflikter”. Om det finns konflikter mellan ordinarie och inhyrda, 

råder det delade meningar om, men L:2 menar återigen att det inte skett någon större konflikt 
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mellan dessa. Citatet nedan är dock exempel på hur de ordinarie kan tänkas prata om de 

inhyrda:  

“Aaa men det är en sån där konsult som har gjort det där.” (L:2)  

L:2 är snabb med att tillägga att de negativa åsikter som de ordinarie har om de inhyrda 

självklart inte stämmer och att de inhyrda är duktiga och kompetenta. L:2 menar vidare att det 

förmodligen även förekommer meningsskiljaktigheter ordinarie emellan och inhyrda emellan. 

Att anse att man själv är den som alltid har rätt och andra har fel är enligt L:2 oberoende om 

du är ordinarie eller inhyrd. Så här uttryckte sig L:2 att de anställda överlag kan tänkas prata 

om varandra: 

“Det är dom där som jobbar på sälj, de fattar ingenting”. (L:2) 

Detta styrker L:3 som tror att det snarare är personligheter som krockar, med andra ord att det 

inte att har med ordinarie och inhyrda att göra. L:1 menar dock att när något skett på 

arbetsplatsen kan det vara lätt att skylla ifrån sig på “ungdomarna”, med andra ord de inhyrda. 

L:2 berättar att fallföretaget är bra på att utbilda teamledarna om konflikter samt att 

fallföretaget har en bra HR avdelning som kan användas som backup. Dessutom har de ett bra 

och tätt samarbete med bemanningsföretaget, vilka nästan är mer måna än fallföretaget att 

lösa eventuella problem. L:2 berättar vidare att det inte skulle fungera om de inte hade en 

sådan bra relation till dessa. L:3 nämner också att teamledarna är mycket uppmärksamma och 

att de är snabba med att “snappa” upp om det är något som är på väg att ske.  

5.1.8 Socialt stöd från ledarna 

Teamledarna anser sig ha god kontakt med personalen de arbetar med, det vill säga de som 

arbetar på samma våning som de själva. De menar dock att det är svårt att ha samma kontakt 

med de som sitter på en annan våning då det är så många anställda. Ledarna hoppas och anser 

att de bidrar med det stöd som behövs. L:3 menar att stödet handlar om att finnas där för alla, 

både i arbetet och i privata frågor. L:1 berättar även att denne som ledare verkligen försöker ta 

åt sig av alla återkopplingssamtal. L:3 menar vidare att de i teamet även stöttar varandra men 

att det dock fortfarande är en bit kvar innan denne är helt nöjd med detta.  
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5.2 De ordinaries perspektiv 

Som tidigare nämnts intervjuades fyra ordinarie anställda från de båda könen i olika åldrar. 

Dessa benämns nedan ordinarie O:1-O:4 med oberoende ordning av intervjuernas 

genomförande. Några av dessa har tidigare arbetat som inhyrda på fallföretaget och har 

därefter övergått till en ordinarie anställning. Detta innebär att flera har erfarenhet av att vara 

inhyrd och är insatt i deras arbetssituation. Respondenterna arbetar heltid och har varit 

anställda av fallföretaget mellan några månader till lite mer än ett år, två av de interjuade 

arbetar på avdelning 1 och två på avdelning 2. 

5.2.1 Skillnad i arbetsvillkor mellan ordinarie och inhyrda 

Majoriteten av de ordinarie som intervjuades är överens om att de trivs med sina 

arbetsuppgifter och anser även att arbetet är mycket roligt. De har därmed ingen tanke på att 

vända sig till ett annat företag utan vill “klättra” vidare inom fallföretaget. Dock kan 

arbetsuppgifterna ibland vara lite enformiga då de hela tiden sitter i telefon, men att det ändå 

blir stimulerande då det aldrig är samma kunder som ringer. Tidigare kände de ordinarie att de 

hela tiden skulle få lära sig något nytt, det vill säga få ny kompetens. När man blir ordinarie 

får man nämligen mer kompetensutveckling då företaget lägger mer pengar på dessa. Då 

många ordinarie nu är utbildade i alla kluster finns därmed inte riktigt något att arbeta mot 

längre. De inhyrda är istället “bara” där för att vara extra och stötta de ordinarie (O:1). 

De flesta är överens om att inhyrda har lite sämre förutsättningar och det kan speciellt de som 

tidigare arbetat som inhyrd intyga. O:4 menar att de som tidigare har varit inhyrda märker 

skillnader, det vill säga vad som är bättre och sämre. De ordinarie tycker lite synd om de 

inhyrda då de gör exakt samma arbetsuppgifter som de ordinarie, men ändå har andra villkor 

(O:3). O:2 menar att det är lite som att bemanningsföretaget inte bryr sig lika mycket såsom 

fallföretaget bryr sig om de ordinarie. En ordinarie uttrycker sig såhär:  

“Jag har turen att vara på den bättre sidan.” (O:3) 

De ordinarie menar vidare att det skiljer sig på flera olika sätt, exempelvis prioriteras 

arbetstider bättre för de ordinarie, de har bättre lön och bonus. Gällande arbetet får de 

ordinarie mer ansvar och har lite mer att säga till om (O:1). O:1 tror även att det är ännu 

hårdare krav på de inhyrda, att de ska ligga på ett visst antal samtal för att inte bli av med 



50	  
	  

jobbet, vilket gör att det blir mer press individuellt sätt. O:1 har hört att anställda har blivit 

sparkade för att de inte uppfyllt vissa krav, vilket gör att arbetssituationen blir mer osäker för 

de inhyrda. Med andra ord menar O:1 att de kan få sparken för ingenting och att de själva 

därmed är tryggare. 

5.2.2 Ordinaries tankar kring den fysiska uppdelningen  

Det verkar råda delade meningar och stor tvekan bland de ordinarie till varför 

anställningsgrupperna sitter på olika våningar. O:1 tror att det har att göra med att 

fallföretaget vill skilja grupperna åt, de ordinarie får inte ens komma in på ”femman” där de 

inhyrda arbetar. Dock vet denne inte om uppdelningen grundar sig i något specifikt, kanske 

vill företaget undvika spring. O:1 berättar vidare att det tidigare, när de var blandade, kunde 

skapa “sura miner” och rädsla hos de ordinarie. Detta på grund av att de tidigare har funnits 

ordinarie som fått sluta och att fallföretaget istället tagit in inhyrda. När O:1 först fick sin 

anställning som inhyrd var ledarna medvetna om detta och uppmanade de inhyrda att berätta 

om någon ordinarie fällde en “dum” kommentar. O:1 tror att detta kan vara ytterligare en 

anledning till att de har delat upp de anställda på olika plan. O:2 och O:3 tror att det är bättre 

att ha de inhyrda på ett ställe för att det blir lättare för de ansvariga på bemanningsföretaget. 

De tror dock inte att det skulle ha att göra med att de vill skilja personalen åt, vilket O:1 

menade. 

De ordinarie menar vidare att det både finns för- och nackdelar med våningsuppdelningen. 

Fördelen kan vara att onödigt tjafs och irritation undviks, vilket skulle kunna uppstå om en 

inhyrd skulle sitta bredvid en ordinarie som gör exakt samma arbetsuppgifter till en högre lön. 

O:2 och O:4 har dock inte reflekterat över uppdelningen speciellt mycket då de har sina 

vänner på sitt plan, men anser ändå att det är underligt då de arbetar med samma saker. De 

menar dock att det vore bra att blanda våningsplanen lite för att få bort den tydliga uppdelning 

som kan bli mellan personalen i och med den rådande våningsuppdelningen.  

Nackdelarna handlar snarare om att de ordinarie anser att det är lite trist att sitta på olika 

våningsplan då det blir “vi och dom” (O:1). O:3 menar även att det kan vara till nackdel för de 

inhyrda då de inte riktigt får samma chans när det dyker upp en ny tjänst på fallföretaget. 

Ordinarie har troligen bättre chans till denna tjänst då de har fler kontakter. Skulle ordinarie 

och inhyrda sitta på samma våning skulle de inhyrda troligen kunna skapa mer kontakter, 
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vilket kan tänkas gynna deras framtid på fallföretaget. Några tycker även att passerkorten är 

lite trist då detta leder till att de knappt kan hälsa på varandra. O:3 och O:4 menar att det 

direkt blir en uppdelning då de inte har möjlighet att gå upp och prata eller att gå till varandras 

fikarum (O:3). 

“Genom passerkorten blir det en exkludering, det blir automatisk en segregation 

och man får fördomar om varandra. Där uppe är det si och där nere är det så.” 

(O:4)  

Dock finns en viss förståelse varför passerkorten finns och de menar att det har att göra med 

att företaget antagligen vill undvika spring och O:1 menar att de inte vill ha en massa okända 

som springer på “fyran”. Har du ett passerkort så ser du vem som kommer in på våningsplanet 

och försvinner det något är det någon på våningsplanet som är skyldig. Dock kan O:1 relativt 

lätt ta sig in på de andras våning i alla fall då de inhyrda känner igen denne. Det finns även ett 

system som fungerar ungefär som ett chattverktyg där de kan snacka ihop sig om de 

exempelvis vill gå ner till stora lunchrummet och äta. 

De flesta ordinarie skulle dock egentligen inte ha något emot att blanda våningarna (ej 

teamen) utan ser det lite som en bra idé. Alla som arbetar på avdelning 1 skulle då exempelvis 

kunna sitta på en våning och alla på avdelning 2 på en annan. O:3 menar dock att det för vissa 

kan vara till fördel att ha både avdelning 2 team och avdelning 1 team på samma våning, det 

vill säga som det är nu. Detta för att finna en balans och kunna be om hjälp vid behov. 

5.2.2.1 Att blanda inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft i samma team 

De ordinarie är mestadels överens om att det är en dålig idé att blanda teamen då det kan 

tänkas uppstå problem. Detta har inget med personerna i sig att göra och några av de ordinarie 

menar faktiskt att det vore roligt om det blev verklighet. Det har istället med de skillnader 

som finns mellan ordinarie och inhyrda att göra, som antagligen skulle skapa konflikter och 

problem. Med detta menar O:2 att de ordinaries arbetssätt känns mer seriöst och att de kan 

bero på att det är mer ungdomar på “femman”. Dock nämner O:4 att det på “fyran” är fler 

yngre nu och säger att endast 2 av 15 är över 30 i dennes team och att resterande nästan alla är 

under 25. O:2 berättar även att ledarna bryr sig på ett annat sätt nu när de är ordinarie. Som 

inhyrd handlade det mer om vad du presterade och hur teamet som helhet mådde, i jämförelse 

med att det som ordinarie handlar om hur du som enskild individ kan utvecklas för att prestera 
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bättre. Detta är en aspekt som O:2 tror skulle skapa problem och avundsjuka om ordinarie och 

inhyrda blandades i teamen. O:3 och O:4 håller med om detta och menar att budskapen vid 

exempelvis möten troligen skulle bli fel samt att det skulle vara svårt att få alla att gå åt 

samma håll. 

5.2.3 Ordinaries tankar kring de sociala relationerna 

5.2.3.1 De ordinarie och inhyrdas uppfattning om varandra 

När det gäller de ordinaries syn på de inhyrda menar O:4 att det lätt verkar kunna bli en 

fritidsgård där de inhyrda sitter, exempelvis kan lamporna ibland vara släckta och det kan vara 

“ofräscht”, vilket gör att det kan kännas som en “annan värld”. Att det är på detta sätt vet 

denne inte vad det beror på, men menar att det är ledarnas ansvar att göra någonting åt detta. 

Personen menar vidare att denne känner större ansvar att göra ett bra jobb nu, i jämförelse 

med när denne var inhyrd, och tror att ordinarie överlag tar arbetet på större allvar. O:4 har 

inte heller sett någon misskötsel på “fyran” och att detta var annorlunda när personen var 

inhyrd. Exempelvis går de ordinarie inte i mjukisbyxor eller i t-shirts med hål i. 

O:1 ser inte ner på de inhyrda men menar att det säkert finns andra som gör det, exempelvis 

de som har suttit och arbetat länge som ordinarie. De framkom även att de ordinarie kan tänka 

sig att de inhyrda är lite svartsjuka på de ordinarie och deras fasta anställning. O:2 tror att alla 

nog vill vara ordinarie. O:2 menar dock att det inte är något skitsnack, det vill säga att de inte 

pratar illa om varandra utan att det snarare är snack om var de vill nå med jobbet. 

Enligt O:3 träffas inte de ordinarie och inhyrda så ofta och har därmed dålig koll på vad de 

inhyrda tror, men att de antagligen känner sig orättvist behandlade. Speciellt när det kommer 

in någon utifrån som direkt får “hoppa på tåget” på fallföretaget och inte behöver gå genom 

bemanningsföretaget. Det kan då vara någon som har suttit i mer än ett år som inhyrd konsult 

som inte får denna chans. O:1 håller med om detta och menar att det i vissa fall finns inhyrda 

som är mer kompetensutvecklade än vissa ordinarie då de har arbetat länge som inhyrd på 

fallföretaget. Vissa kan bli irriterade över att de aldrig får bli ordinarie trots att de suttit så 

pass länge, detta skapar “sura miner” och “skitsnack”. För att blir ordinarie krävs dock hårt 

jobb, men det finns vissa som kämpar och är jätteduktiga, som verkligen vill bli ordinarie, 

men ändå inte får någon tjänst. Dessa tycker O:1 synd om. 
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O:1 menar vidare att denne vet hur ”snacket” går, det vill säga vad inhyrda säger om de 

ordinarie. Detta menar sig personen veta då denne tidigare varit inhyrd. Under denna period 

var det stort fokus på pengar. De rykten som gick handlade även om att de ordinarie var 

“förslappade” och att de inte behövde arbeta lika hårt. Nu när O:1 är ordinarie så vet denne att 

de arbetar hårt men att de har lite andra kriterier. Detta då de ordinarie själva, till skillnad från 

de inhyrda, kan säga till på ett annat sätt och styra lite hur de jobbar. De inhyrda blir tillsagda 

och har inte lika mycket frihet vilket antagligen stör många. Om de exempelvis vill gå hem 

tidigare har de inte samma möjlighet som en ordinarie. Ibland får även ordinarie betalt när de 

går därifrån om de jobbar in denna timme, vilket kan ske om det exempelvis är lugnt i 

telefonköer. Om inhyrda istället går tidigare får de inte betalt, då de har timanställning. Detta 

är det mycket “snack” om och O:1 menar att det har blivit fel från första början, då de inhyrda 

i vissa fall har suttit lika länge som ordinarie, när de egentligen “bara” ska vara där för att 

stötta under vissa perioder. 

5.2.3.2 Begreppet sociala relationer 

Alla de ordinarie verkar överens om att begreppet sociala relationer handlar om relationer och 

möten mellan människor och avdelningar på arbetet. Det handlar om att prata med varandra, 

både med kollegor och chefer samt att äta lunch, träffas och hälsa på varandra. De ordinarie 

menar vidare att det är otroligt viktigt med bra sociala relationer på arbetsplatsen och för vissa 

är dessa relationer i princip anledningen till att de har fortsatt. De sociala relationerna spelar 

nämligen en stor roll för trivseln då arbetsuppgifterna i sig inte är speciellt varierande. Är det 

exempelvis så att personalen hamnar i ett “dåligt” team, får en “dålig” ledare eller stör sig på 

något kanske de inte vill gå till jobbet (O:1). 

De ordinarie är nöjda med sina arbetskamrater och menar att utbildningen i början var bra då 

de fick kontakt direkt. De kom inte in i en befintlig grupp utan bildade tillsammans en ny 

grupp med dessa. Vidare menar O:4 att när denne arbetade som inhyrd och flyttades runt hela 

tiden kände denne sig aldrig riktigt hemma och kunde därmed ibland bli otrygg och inte vilja 

åka till jobbet. De ”kastades runt” och hade ingen riktigt social kontakt med någon. 

5.2.3.3 Sociala relationer mellan ordinarie arbetskraft och inhyrda konsulter 

De ordinarie menar vidare att de sociala relationerna till de inhyrda knappt existerar och O:1 

menar att det inte känns jätteviktigt. Att relationer till de inhyrda inte skapas grundar sig i att 
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de inte har tillgång till att träffa varandra då de inte kommer in på varandras våningar (O:3; 

O:4). Skulle exempelvis våningarna blandas skulle det automatiskt bli mer relationer till de 

inhyrda då de ordinarie skulle prata mer med dessa. De få gånger de ordinarie träffar de 

inhyrda är på julfesten, i hissen eller på rök-balkongen. O:3 tycker att det är lite tråkigt att de 

inte kan träffa de inhyrda så ofta, i alla fall om denne känner någon på femman. Detta 

instämmer övriga ordinarie med och menar att de även har hört detta från andra i personalen. 

När de arbetar kan det även hända att de ordinarie har lunch själva på sin våning och då vore 

det bra att kunna äta lunch med de inhyrda istället, men passerkorten hindrar. 

“Det är trist att man inte längre kan säga hej till varandra och att man inte ens får 

äta lunch tillsammans.” (O:4) 

O:4 menar att det borde finnas något gemensamt ställe där alla kan samlas. De kan visserligen 

åka ner till nedersta våningen men alla orkar inte detta och det är inte heller alla som röker. 

Dessutom kan de inhyrda inte heller skjuta på lunchen som de ordinarie kan och då blir det 

inte lätt att umgås. 

O:2 menar även att det inte skapas några relationer till de inhyrda då de inte arbetar 

tillsammans. Behöver de hjälp frågar de någon på sin egen våning, i sitt eget team eller ledare. 

O:3 berättar dock att det ibland händer att inhyrda och ordinarie hjälps åt med något 

kundärende. På så sätt löser de ibland uppgifterna tillsammans, men de har utöver det inget 

samarbete. O:1 menar att detta visserligen gör att de ordinarie ibland kan känna igen namnen 

på de inhyrda, men det är sällan O:1 reflekterar över att det är en inhyrd då de har mycket 

annat för sig. Nu när O:1 arbetar som ordinarie har personen dock på senare tid tyckt att de är 

lite trist att de inte får sitta med inhyrda då de inte får det sociala på samma sätt. O:1 menar att 

de inhyrda har mer rotation vilket denne tror kan vara roligt då de får se nya människor ”titt 

som tätt”. Personen tillägger dock att de ordinarie i och med detta istället blir som en familj 

och menar att det är svårt för de inhyrda 

5.2.3.4 Introduktion av medarbetare på fallföretaget 

När de ordinarie blev introducerade för andra medarbetare när de började skedde detta främst 

för teamet de skulle arbeta i. O:3 menar dock att denne även blev introducerad för två 

avdelning 1 team på “fyran”. De ordinarie får inte heller reda på när det kommer in nya 

inhyrda. O:1 menar vidare att de på “fyran” har dålig koll på vilka som sitter på “femman”, 
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vilket ibland är lite tråkigt. Dock anser personen även att de inhyrda har dålig koll på vilka 

som sitter på “fyran” och anser att det vore bra om de visste vilka som satt där. Eftersom de 

ordinarie har mer kompetensutveckling tror O:1 att de skulle kunna vara bra att de ordinarie 

kunde hjälpa till när nya inhyrda kommer. O:1 berättar att de inhyrda också får 

kompetensutveckling ibland och att de då får komma och lyssna på de ordinarie. O:1 menar 

att det är tråkigt då de inhyrda inte vet vilka de ordinarie är. 

O:4 menar att det skulle kunna vara en idé att presentera teamen för varandra, inte bara på sitt 

eget våningsplan utan även på andras. Personen tänker sig att man exempelvis kan samla alla 

på “fyran” i ett rum och sedan presenterar ett nytt team från “femman” och vice versa. O:1 är 

dock lite tveksam till om det skulle vara av vikt att introducera de inhyrda för de ordinarie då 

det är stor rotation på inhyrda, då skulle de träffa nya personer hela tiden och därmed inte ha 

något annat för sig. Dock är O:1 kluven i detta, för när denne är på “femman” och “snokar” 

lite, blir personen nyfiken på vilka de är. 

5.2.3.5 Raster och aktiviteter 

De ordinarie uppger att de vid raster och luncher för det mesta håller sig på sin våning och 

därmed oftast inte går till nedervåningen och äter. Detta beror på att de har så lite tid att de 

inte riktigt hinner åka ner. Det är olika personer de äter med och detta beror på vilka som har 

ledigt samtidigt (O:3). Ibland händer det att de äter med de inhyrda i det stora lunchrummet 

längst ned och några går även upp på “femman” och äter om de har vänner där. Att äta på 

“femman” menar O:1 verkar vara okej så länge de tidigare arbetat som inhyrd dock tror denna 

att personalen annars skulle se efter vem som knackade på, då personen i fråga inte känns 

igen.  

Vidare berättar alla ordinarie att de har en del aktiviteter på fallföretaget. Dock sker de flesta 

med respektive våningsplan eller i teamen, såsom middagar eller teamdagar (O:2). De 

ordinarie menar att det sällan förekommer några aktiviteter för att främja relationerna mellan 

inhyrd och ordinarie arbetskraft, däremot kan det ibland anordnas afterworks som är tillför de 

båda. Det finns även en idrotts- och sportförening som anordnar aktiviteter. O:2 vet några som 

är medlemmar men nämner att denne tror att föreningen bara är till för ordinarie. 

O:2 menar vidare att det finns mer aktiviteter för ordinarie än för inhyrda, framförallt ”större” 

saker. De har även tävlingar på arbetsplatsen men återigen är det aldrig mellan inhyrda och 
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ordinarie. Julfesten som däremot anordnas för alla i byggnaden, verkar alla ordinarie anse 

vara rolig. Här blandas och umgås alla och kontakter skapas (O:1; O:2). De berättar att de 

först ses och äter middag ihop på respektive våning och att själva festen sedan sker på 

nedervåningen. 

Majoriteten berättar att de tycker att det skulle vara roligt med fler aktiviteter med alla 

anställda i byggnaden, då de inte vet vilka alla är. O:4 tycker dock att det är bra som det är 

och ser att det skulle vara svårt att få tid till det. Personen menar att det viktigaste är att 

faktiskt kunna äta lunch ihop. 

5.2.4 Gruppkonstellationer 

Det råder delade meningar om vilka grupper som finns på fallföretaget. O:2 anser att det på 

“fyran” är en enda stor grupp där alla kan prata med varandra och anser det bra att denne har 

någon att känna sig trygg med. O:3 håller med om detta och menar att det är viktigt för alla att 

ha en grupptillhörighet.  

Det finns även en del åldersgrupperingar, äldre och yngre, men på senare tid har det blivit fler 

yngre även på “fyran”. I teamen har inte alla heller lika bra kontakt och grupper bildas även 

där, vilket främst beror på åldersskillnader samt när de inte har så mycket gemensamt (O:3). 

O:1 och O:3 ser även avdelning 2 och avdelning 1 som två olika grupper och att dessa “inte 

direkt” beblandar sig. O:1 kan även uppleva att det inom avdelning 2 finns olika grupper då 

det ibland känns som det är lite tävlan dem emellan. Dock gäller detta för alla team då det 

råder en slags “intern gruppfight” där varje team tillsammans med ledaren är som en 

familjegrupp. Vid intervjutillfällena upptäcktes även att flera ordinarie använde sig av “vi och 

dom” när de pratade om ordinarie och inhyrda, vilket O:3 menar ofta uppstår eftersom det är 

så pass uppdelat. slippa 

5.2.5 Konflikter 

Enligt de flesta ordinarie förekommer det överlag en del meningsskiljaktigheter på 

arbetsplatsen, men till största del är det bara "småbråk”. O:1 menar att det kan gälla hur och 

när personalen arbetar samt hur snabbt de arbetar. O:2 menar dock att de gånger det 

förekommit “tjafs” som gått något för långt har ledaren ryckt in direkt och varit till hjälp. 
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När det gäller “tjafs” och irritation mellan ordinarie och inhyrda menar O:1 att dessa främst 

grundar sig i arbetsbelastningen. De inhyrda sitter främst i kluster ett och två och kan därmed 

“bara” ta lite “enklare” frågor medan många ordinarie är utbildade i kluster tre, och därmed 

tar “svårare” frågor. Det påstås att de som sitter i kluster tre oftast har lång samtalskö medan 

de som jobbar i kluster ett och två, inte har lika långa köer. Detta skapar irritation hos de 

ordinarie då de inhyrda kan gå hem när arbetstiden är slut då de inte har några samtal kvar, på 

grund av att de inte kan ta samtal i kluster tre. Med andra ord menar O:1 att diskussioner förs 

om hur “sura” de ordinarie blir över att de måste sitta och dra det “stora lasset”, medan 

inhyrda kommer dit och inte har kompetens fast deras uppgift är att hjälpa och stötta dem. O:1 

menar dock att vissa inhyrda gärna vill vidareutbildas men inte får chansen. O:1 menar att 

även om detta inte egentligen är de inhyrdas fel så skapar det fortfarande irritation mellan 

anställningsgrupperna. 

Vidare nämner de ordinarie att inhyrdas arbetsprestation kan bli lidande och detta tror några 

har att göra med bonusmodellen. O:3 och O:4 menar att de inhyrda säkert skulle prestera lika 

bra som de ordinarie men tror att vissa inhyrda inte har samma driv och arbetsmoral då 

bonussystemet skiljer sig. Skulle de kämpa månad ett, två och tre men ändå inte komma upp i 

taket för bonusen är det förståeligt att de inhyrda inte kämpar lika mycket månaden efter. Att 

arbetsmoralen inte är lika hög menar O:4 missgynnar fallföretaget, denne har nämligen märkt 

att kunder har klagat på oengagerad personal, vilka visat sig varit inhyrda. O:4 menar vidare 

att de inhyrda oftast inte har samma ansvar och samma vilja att ta ansvar som en ordinarie. 

Detta märkte O:4 när denne själv arbetade som inhyrd. Vid något tillfälle ringde det in en 

kund som var upprörd över ett tidigare samtal med en inhyrd. Att det var en inhyrd kunde O:4 

se eftersom att alla registrerar vad som skett vid tidigare samtal. 

O:1 tror att mycket av de “sura minerna” hos de inhyrda konsulterna skulle försvinna om de 

fick mer information om vilka förmåner de har och inte har, samt en förståelse för varför de 

inhyrda har en lägre bonus än de ordinarie. O:1 menar att detta inte är något som en 

nyanställd inhyrd får information om. 

5.2.6 Socialt stöd 

De ordinarie är överens om att stödet från ledarna är viktigt, att bli sedd, stöttad och bara få 

frågan om hur de mår. Majoriteten tycker att ledarna gör ett mycket bra jobb, de är måna om 
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hur de mår och finns alltid där och stöttar. De är förstående och bra på att lyssna, vilket de 

ordinarie anser vara bra ledaregenskaper. Vidare menar O:2 att ledarna inte bara tittar på om 

de anställda når sina mål utan ser även till vad som kan utvecklas hos varje individ för att de 

ska kunna nå upp till målen (O:2). Några ordinarie nämner att ledaren i början av deras 

anställning gjorde klart att de finns där för att prata om det skulle vara något. Majoriteten 

anser att stödet från ledarna är bra framförallt när det gäller personliga saker och privata 

problem. När det gäller stödet från medarbetarna anser majoriteten att det är viktigt, till och 

med viktigare än ledarstödet. En ordinarie berättar att: 

”Medarbetarna hjälper varandra mycket. Det är ett stöd som känns mer naturligt, 

framförallt för att man har så pass bra kontakt med sina kollegor, men även för att 

det går att diskutera ärenden och kunder tillsammans med sina kollegor och 

tillsammans komma fram till bra lösningar.” (O:3) 
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5.3 De inhyrda konsulternas perspektiv 

Med inhyrda konsulter genomfördes som tidigare nämnts fyra intervjuer med både killar och 

tjejer i olika åldrar. Dessa benämns nedan som I:1 - I:4 med oberoende ordning av 

intervjuernas genomförande. De har arbetat heltid på fallföretaget i mellan sex månader och 

två år, där två av de intervjuade arbetar på avdelning 1 och de andra två på avdelning 2. 

5.3.1 Skillnad i arbetsvillkor mellan inhyrda och ordinarie 

De inhyrda reflekterar inte mycket över att de är inhyrda och är överlag nöjda och trivs. Några 

nämner dock att de har en känsla av att ha en något ”lägre status” än de ordinarie då de 

upplever sig vara lite “under” dessa eftersom det är “finare” och bättre att vara anställd genom 

fallföretaget. I:1 anser även att det kan kännas lite otryggt att vara inhyrd. Gällande 

arbetsuppgifterna trivs majoriteten med dessa då de tycker att det är roligt att hjälpa kunderna 

och upplever arbetet som ansvarsfullt. I:3 upplever dock att uppgifterna är mindre 

stimulerande då de är upprepande. Denna person har dock den mest grundläggande 

kompetensen och får därmed samma problem från kunderna. I:3 menar vidare att flera 

inhyrda har en strävan efter att bli anställda av fallföretaget och att detta “triggar” de inhyrda 

till att göra ett bra jobb. Vissa kan se de inhyrda som en tillfällig lösning men I:2 berättar att 

så inte är fallet längre då vissa inhyrda har suttit längre än vissa ordinarie. 

Vidare tror några inhyrda att ledningen är hårdare mot dem än vad de är mot de ordinarie. Det 

går även rykten om att de inhyrda ska ta fler samtal men detta finns det inga bevis för (I:4). 

I:1 tror dock istället att inhyrda och ordinarie har samma press på sig, då de har samma 

arbetsuppgifter och är lika duktiga. I:1 menar samtidigt att de ordinarie kan känna mer press 

då det finns inhyrda som jobbar med samma saker och därmed skulle kunna ta deras jobb om 

de presterar bättre. 

De inhyrda är medvetna om de skilda förutsättningarna och majoriteten anser att lägre lön, 

bonus och kortare uppsägningstid inte känns bra och är tråkigt då de gör samma jobb som de 

ordinarie. De har inte heller har samma flexibilitet, om exempelvis en inhyrd skulle behöva 

sluta tidigare någon dag är detta lite problematiskt (I:2). I:4 menar dock att även om denne 

skulle vilja ha de ordinaries lön och trygghet gör de fortfarande ett lika bra jobb som de 

ordinarie. I:2 anser att de får lov att acceptera skillnaderna vilket även I:3 till viss del håller 

med om, trots att denne gärna vill ha samma förutsättningar och berättar följande: 
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“När vi började sa de att vi är till för utfyllnad, men vi är ju som ordinarie då vi nu 

har jobbat så länge och därför vill man ha samma förutsättningar. Samtidigt 

förväntar man sig inte det då vi är inhyrda.” (I:3) 

De inhyrda menar dock att synen på skillnaderna skiljer sig, där vissa inhyrda tar detta på 

större allvar. Att denna uppfattning skiljer sig tror respondenterna beror på vad den inhyrde 

vill med jobbet. De som vill stanna kvar inom fallföretaget kan känna sig åsidosatta medan de 

som menar att arbetet är en tillfällig lösning inte bryr sig i samma utsträckning. De som inte 

har samma strävan av att stanna kvar menar att detta exempelvis beror på en rädsla för att 

fastna med samma arbetsuppgifter och på samma ställe resten av livet och att de skulle bli för 

bekväma för att söka sig vidare. 

5.3.2 Inhyrdas tankar kring den fysiska uppdelningen 

Anledningen till varför de sitter uppdelade har de flesta inhyrda inte reflekterat över och vet 

inte varför. I:4 tror att det skulle kunna bero på skillnaden i deras förutsättningar och att de 

genom uppdelningen undviker avundsjuka. De inhyrda tror även att det är bra för 

konsultcheferna att alla inhyrda är samlade på samma våning. Då de inhyrda inte heller verkar 

veta hur länge fallföretaget ska använda inhyrd arbetskraft anser några att det därmed kan 

vara bra att ha alla på ett och samma våningsplan då det kanske inte är en långvarig lösning. 

När I:2 började på fallföretaget satt inhyrda och ordinarie blandade och det blev en 

omställning när de inhyrda sedan blev flyttade till en egen våning, det kändes tråkigt och 

märkligt. Denne trivdes bra på våningen men fick acceptera att de flyttades (I:2). I:1 anser att 

uppdelningen är konstig men att anledningen kan vara att ledningen tror att det kan uppstå 

problem eller bråk och fortsätter:  

“Vi gör ju samma arbete men fördelar som de har och nackdelar som vi har är nog 

något som kanske skulle ställa till med problem.” (I:1) 

Fördelen med uppdelningen anser I:3 är att denne få sitta tillsammans med de yngre och 

likasinnade. Även I:2 trivs bra och vill inte flytta på sig då de får en familjekänsla, de har 

roligt samt har en stark sammanhållning. Skulle dock ett beslutas om att blanda planen igen, 

skulle de få acceptera det och lita på att ledarna gör detta av en anledning. När I:2 flyttade till 

“femman“ trodde denne att det skulle vara “livat” där, då de flesta inhyrda är yngre, men detta 

visade sig vara fel. Det fanns även, innan våningsuppdelningen, en viss uppdelning mellan 
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inhyrda och ordinarie vilket I:2 tror beror på att de som hade gått utbildningen tillsammans 

skapat en närhet.  

En nackdel med våningsuppdelningen menar några av de inhyrda är att personalen inte kan 

hjälpa varandra och dela kunskap. En blandning skulle underlätta arbetet genom att de 

inhyrda kan få hjälp och lära av de ordinarie, då många av de ordinarie har jobbat länge på 

företaget. I:1 tror däremot inte att detta skulle göra någon skillnad då vissa inhyrda har jobbat 

längre än vissa ordinarie. Vidare tycker I:1 att det genom våningsuppdelningen och 

passerkorten är tråkigt att inte kunna röra sig fritt bland kollegorna. Denne menar att det 

känns som ledarna försöker hålla isär de anställda och misstror dom gällande att de inte skulle 

sköta sitt jobb. I:1 tror inte heller att denne skulle få komma in på “fyran” och äta lunch med 

vännerna där. I:3 tror däremot att denne skulle bli insläppt så länge I:3 kan visa att denne 

jobbar i huset. Dock misstänker de inhyrda att passerkorten har införts då det tidigare blev 

mycket spring. 

Genom att blanda våningsplanen anser några av de inhyrda att de lättare skulle kunna träffa 

personer som tidigare varit inhyrda men som blivit ordinarie. I:1 tror även att personalen kan 

få en skev uppfattning om varandra när de inte träffas vilket skulle kunna förbättras genom en 

blandning. I:4 menar att det var en bättre lösning när de satt på samma plan, det var lättare att 

ha en social interaktion och det blev mer avdramatiserat, nu blir det separerat och exkluderat. 

Vidare nämns att det även är svårare att i framtiden bli ordinarie då de inte får kontakt med de 

ordinarie och kan visa vad de går för (I:3).  

I:2 tror att det finns fördomar bland de ordinarie om att de inhyrda inte gör sitt jobb, men 

menar att det inte stämmer. Genom en blandning skulle de ordinarie se och höra att de inhyrda 

gör ett bra jobb och några inhyrda tror att de fördomar och rykten som finns därmed skulle 

minskas. Vissa tror även att det kan vara bra att få en mer blandning av åldrarna och att detta 

skulle leda till mer ordning (I:2; I:4). I:4 berättar att om de ställer kaffekoppen fel på “fyran” 

är någon där och säger till dig inom fem sekunder, medan det på “femman” ibland kan vara 

kaos. 

“Det man inte vet är man rädd för, man målar upp bilder (...) Ingen vet hur det 

egentligen ser ut i exempelvis köket hos de inhyrda och därför går det rykten om 

slaffs eller exempelvis att de inhyrda alltid slarvar (...) Blanda mer för att 

förhindra detta!” (I:4) 
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Majoriteten av de inhyrda ser dock vikten av att ha kvar avdelning 1 och avdelning 2 på 

de båda våningarna för att de ska kunna ta hjälp av varandra. 

5.3.2.1 Att blanda inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft i samma team 

Att blanda teamen anser alla dock vara en sämre idé eftersom de då skulle sitta närmre 

varandra och I:3 menar att deras skilda förmåner skulle skapa avundsjuka. En blandning 

skulle resultera i två läger, de inhyrda och ordinarie. Det skulle även bli krångligare på 

teammöten då alla inte är berörda av samma information. En inhyrd berättar att: 

“Man gör ju samma jobb, men vi är inhyrda och de är ordinarie. Man skulle 

troligen prata lite väl mycket om för- och nackdelar, det vill säga vad de får ta del 

av som inte vi får.” (I:1) 

5.3.3 Inhyrdas tankar kring sociala relationer 

5.3.3.1 De inhyrda och ordinaries uppfattning om varandra 

De inhyrda tror att de ordinarie har en bra uppfattning om de inhyrda samt hoppas och tror att 

de ordinarie förstår att de behövs och därmed uppskattar dem. I:2 menar att utan de inhyrda 

skulle det vara mycket mer att göra då telefonköerna skulle vara längre. De skulle inte heller 

ha samma möjlighet att kompetensutveckla de ordinarie (I:1).  

Flera respondenter nämner även att det råder en viss uppdelning i ålder bland personalen, att 

de ordinarie skulle vara äldre och de inhyrda yngre men att de inte riktigt vet. I:2 tror sig dock 

veta att fallföretaget nu har börjat anställa mer yngre men att fördomen om att det bara är 

äldre på “fyran” sitter kvar. I:3 menar att de äldre kan tro sig vara mer kompetenta då de har 

arbetat längre medan de yngre tycker att de är bättre för att de är yngre. Denne personer tror 

även att de inhyrda ses som mindre bra: 

“De är personer som bara kommer in och skapar oreda på företaget, för att sedan 

försvinna lika snabbt igen.”  (I:3) 

Denna har dock inte hört detta själv och menar att det därför bara kan vara rykten. I:3 anser 

själv att detta inte stämmer då de inhyrda ofta är bättre, har mer koll och har en utbildning. I:2 

tror att det säkert finns fördomar om de inhyrda, denne menar att det trots allt är lite mer 
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avslappnat hos de inhyrda då de kan komma i “mjukisar” till jobbet medan de äldre kanske 

vill göra sig fina. I:2 tror därmed att de ordinarie kan känna att de inhyrda kommer och gör på 

ett annat sätt. I:4 tror även att det finns en irritation och oro över att de inhyrda ska komma 

och “ta deras jobb” (I:4). Denna har nämligen hört att flera ordinarie tidigare har sparkats och 

sedan ersatts med inhyrd arbetskraft. I:4 berättar vidare att det finns en attityd om att de 

inhyrda skulle vara “inkompetenta” men att detta endast är rykten då de inte träffas. Det är 

viktigt att de inhyrda då står på sig, då denna attityd inte ska få finnas. I:4 menar att det skulle 

vara skönt om fördomarna försvann då det inte känns bra att någon tycker att de inhyrda är 

sämre. I:1 tror däremot inte att de inhyrda ses som sämre men är ändå tveksam: 

“Kanske ser de oss som unga och pigga, eller unga och slarviga.” (I:1) 

Även om de inte träffas i större utsträckning verkar dock de flesta inhyrda ha en bra syn på de 

ordinarie. I:1 har uppfattningen av att de är precis som de inhyrda, “säkert trevliga”, det enda 

som skiljer sig är att de är anställda av fallföretaget. Personen nämner dock att denne har sett 

att de ordinarie har det lite “snyggare” på sin våning och tror att det beror på att de lägger ner 

mer tid på att det ska se snyggt ut hos dem, men är ändå nöjd med hur de inhyrda har det. 

Denne nämner även att de ordinaries dukning på julfesten var mycket finare samt att deras 

lunchrum är finare. Trots att de flesta respondenterna verkar ha en bra syn på de ordinarie 

uppkom det från I:2 att det inte bara är ordinarie som har fördomar om inhyrda utan att det 

även förekommer att inhyrda har fördomar om de ordinarie. 

5.3.3.2 Begreppet sociala relationer 

Alla de inhyrda är överens om att begreppet sociala relationer handlar om relationer 

människor emellan, att vara öppen och prata med varandra, arbeta ihop och lita på varandra. 

De nämns även att det handlar om kontakten mellan de olika planen, samt mellan avdelning 1 

och avdelning 2 (I:1). Alla anser att sociala relationer är viktigt då det gör arbetet mycket 

roligare och bidrar till att arbetstrivseln blir bättre. I:2 menar att det kan göra en tråkig dag till 

något mycket bättre, vilket I:4 håller med om och menar att kollegorna är den viktigaste 

kontakten. I:3 anser att dessa gör 90 procent av arbetet. 
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5.3.3.3 Sociala relationer mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft 

Alla anser att de på “femman” har bra sociala relationer till varandra. Det är öppet, trevligt 

och alla pratar med alla. Dock nämns att de sociala relationerna till de ordinarie är 

“obefintliga” och “icke-existerande”. Den enda kontakt de har med de inhyrda är i mejl 

gällande kundärenden eller när de ska lämna över något samtal (I:3). Majoriteten tror att detta 

beror på våningsuppdelningen. I:4 menar att de sociala relationerna mellan dem skulle vara 

bättre och mer förekommande om det var en blandning på våningsplanen, nu har de ingen 

plats där de möts. Även om de önskar att det var mer socialt fungerar det dock ändå bra som 

det är nu (I:2). Vissa av de inhyrda har dock kontakt med ordinarie, exempelvis har I:2 det 

eftersom denne tidigare har suttit i ett blandat team. Denne berättar att de numer bland annat 

håller kontakt via chatsystemet som finns. Även I:1 känner några på “fyran” och I:3 nämner 

att denne har bekanta där som denne “hejar” på ibland. Flera av de inhyrda berättar att de 

ibland möts ute på balkongen vid rökpauser där diskussion kring skillnader mellan inhyrda 

och ordinarie ibland tas upp. I:1 har i dessa diskussioner oftast fått en positiv känsla och 

menar att de ordinarie tycker att det är bra att de inhyrda är där och hjälper till. Dock nämns 

att de ordinarie har sagt att det var lite bättre förr, innan de hade inhyrd arbetskraft, eftersom 

de då fick mer förmåner.  

5.3.3.4  Introduktion av medarbetare på företaget 

När de inhyrda började på företaget blev de främst introducerade för sitt eget team. De gick 

även runt på andra våningar och tittade men blev aldrig direkt presenterade för några andra 

(I:1; I:3). I:4 tycker inte att de riktigt får veta när det kommer in ny personal och att de helt 

plötsligt kan se människor de inte känner igen. Detta tycker denne känns rörigt och tror att de 

ordinarie upplever det ännu mer rörigt. 

I:2 anser att det kan vara bra att berätta för övrig personal när nya grupper börjar. Detta kan 

ske genom att presentera den nya gruppen på andras gruppmöten. I:2 menar att personalen då 

blir medvetna om varandra och kommer känna igen varandra. Detta tror personen skulle göra 

att de ordinarie får en “seriösare” bild av de inhyrda, med andra ord att det blir en bättre 

början. Vidare tror I:2 att vissa ordinarie kan tro att alla inhyrda är nya fastän de faktiskt har 

arbetat länge. Genom en presentation skulle de därmed även få koll på vilka som varit där 

länge och vilka som är nya. I:3 tycker också att det skulle vara trevligt att presentera ny 
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personal på teammöten men tror att det skulle kunna bli tjatigt då det är hög 

personalomsättning på “femman”. 

5.3.3.5 Raster och aktiviteter 

När de har lunch och rast håller de inhyrda sig mestadels till sitt eget plan (I:2; I:3) och I:2 

menar att de är så pass nära varandra på “femman” att det inte spelar någon roll vem man har 

rast med där. Personen nämner även att de umgås på fritiden eftersom de har blivit goda 

vänner. Då personalen inte kan ta sig in på varandras plan, på grund av passerkorten, träffas 

inte de inhyrda och ordinarie på lunchen så ofta. Trots att de skulle kunna ta sig ner till 

lunchrummet längst ner där de kan sitta tillsammans, uppger nästan alla att ingen gör detta, 

vilket beror på lathet samt att de vill ta vara på sin lediga tid. I:1 menar dock att det inte tar 

lång tid att åka ned, men då det oftast redan sitter mycket folk på “femman” väljer denne att 

äta där, även fast det händer att de ibland får sitta själva då schemat slumpat sig så. De har 

även en TV på “femman” vilket är en ytterligare anledning till att de håller sig där. 

I vissa fall händer det dock att vissa utnyttjar lunchrummet längst ned för att kunna äta lunch 

över ”gränserna”. I:1 tycker det är positivt att det finns men ändå tråkigt att de inte kan äta på 

varandras plan. Eftersom det är under luncher och raster som personalen främst socialt 

interagerar med varandra, tror I:4 att inhyrda och ordinarie automatiskt skulle integreras mer 

genom att blanda planen. 

När det istället gäller aktiviteter berättar de inhyrda att dessa främst arrangeras tillsammans i 

respektive team. De har även vissa aktiviteter tillsammans med andra inhyrda som 

bemanningsföretaget arrangerar. I:3 känner att både fallföretaget och bemanningsföretaget 

bryr sig och värnar om sina anställda. Samma person berättar vidare att denne blivit positivt 

överraskad då fallföretaget bjöd på smörgåstårta och anordnade aktiviteter efter att de haft 

väldigt mycket att göra och haft det lite “körigt” på arbetsplatsen. Dock menar I:3 att det enda 

som anordnas för alla anställda på företaget är julfesten. Denna inleds med en julmiddag och 

personalen sitter då uppdelade på sina respektive plan. De blandas sedan på festen efteråt där 

alla pratar över gränserna, men det märks ändå att de till viss del håller sig till sina team (I:2). 

De har även en idrotts- och fritidsförening som alla kan delta i (I:3) och det anordnas 

bowlingkvällar där alla kan delta. 
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De inhyrda berättar vidare att alla inte deltar i aktiviteterna vilket de tror beror på att många 

har familj och barn och därmed inte vill eller kan delta på kvällstid. Det är därför svårt att 

anordna något där alla kan vara med och för att locka fler personer bör aktiviteter ligga under 

arbetstid. Dock har de förståelse för att detta är svårt (I:1; I:3) men en fika eller liknande där 

alla är välkomna menar I:1 skulle vara roligt. De inhyrda tycker även att det skulle vara bra 

och roligt att ha mer aktiviteter med övrig personal på företaget, I:4 menar exempelvis att det 

skulle vara bra för att få prata lite med varandra och se hur andra har det på företaget. I:3 vet 

dock inte om detta intresse finns hos den övriga personalen men att det kan vara värt ett 

försök, däremot menar I:2 att det kan vara svårt att hitta något alla gillar med tanke på 

åldersuppdelningen. I:4 nämner att det även är viktigt att motivera personalen för att alla ska 

vilja delta. Denne menar att det inte räcker med att sätta upp lappar om aktiviteter, utan det 

måste visas mer på att man även vill ha med de inhyrda. 

5.3.4 Gruppkonstellationer  

De inhyrda anser att det finns olika gruppsammansättningar på fallföretaget. Exempelvis 

nämns att de ser avdelning 1 och avdelning 2 som separata grupper. Flera ser även deras egna 

team som en grupp och till dessa känner de sig mest tillhöriga, då de har sina vänner där. Det 

kan även finnas grupper inom teamet, beroende på var man sitter, men att detta inte är något 

negativt utan alla pratar med varandra (I:1). Även I:2 menar att det finns en uppdelning i 

dennes team, “de gamla” och “de nya” då de har jobbat olika lång tid. Detta är i positiv 

bemärkelse och något de har roligt åt. I:2 tror även att det gör att “de nya”, de som inte har 

jobbat så länge, kan anförtro sig till “de gamla”, de som jobbat lite längre och som finns till 

för att stötta. I:1 ser sig på arbetsplatsen finna “företagsgruppen”, “ledargruppen” men även 

“inhyrdagruppen” och “anställdagruppen”. Även I:2 anser sig kunna se de ordinarie som en 

grupp då de inte har så mycket kontakt med dessa. I:4 tycker att det är skönt att ha en 

grupptillhörighet genom att man har någon där som man kan ställa frågor till och som kan 

stötta och peppa en. 

5.3.5 Konflikter 

När intervjuerna gick in på frågor om konflikter och meningsskiljaktigheter berättar I:2 att det 

kan uppstå vissa ”småbråk” i teamet, vilket är naturligt när man står varandra nära. Dessa 

”småbråk” rör oftast personliga aspekter men löser sig alltid. I:2 och I:3 nämner även att det 
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kan hända att någon anställd gjort eller sagt fel i ett kundärende och att personal då kan 

irritera sig på varandra. Detta har dock inte med personalen i sig att göra utan är snarare 

arbetsrelaterat. 

När det istället gäller konflikter och meningsskiljaktigheter mellan inhyrd och ordinarie 

arbetskraft, har detta till viss del uppkommit gällande de inhyrdas arbetsprestation. De 

inhyrda anser att de ibland blir mer ifrågasatta av de ordinarie och därmed tror de inhyrda att 

de ordinarie har en åsikt om att de skulle vara ”inkompetenta” (I:4). I:4 nämner dock att detta 

”sporrar” till att göra ett bättre jobb, de vill visa att de är duktiga och att ryktet om att de 

skulle vara “inkompetenta” inte stämmer. I:2 menar att anledningen till att vissa ordinarie kan 

tro att det är de inhyrda som gör “alla fel”, beror på att man som ordinarie har arbetat längre. 

Därmed kan de ordinarie tro att de gör ett bättre jobb då de är mer erfarna och kan systemen 

bättre. I:2 menar dock att så inte behöver vara fallet och att det är fördomar. 

I:3 berättar om en incident där denne fick ett dåligt bemötande av en ordinarie och menar att 

detta berodde på att den ordinarie hade sett att det stod ”extern” efter dennes namn i systemet. 

Det vill säga att den inhyrde hade registrerat något i systemet om en kund och därefter hade 

en ordinarie tagit över och menat på att den inhyrda gjort ”fel”. Den inhyrde var dock tydlig 

med att förklara att denne inte är “helt inkompetent” och menar att attityden som den 

ordinarie hade inte ska finnas, det gäller att “bita ifrån”. Personen menar vidare att skulle de 

ordinarie ha en dålig dag tror denne att ordet “extern” är något som är lätt att haka upp sig på. 

Flera inhyrda nämner även att bonussystemet skapar irritation. De anser att det är dåligt, fel 

och orättvist att bonusen inte är densamma för inhyrd och ordinarie arbetskraft då de har 

samma arbetsuppgifter. En inhyrd uttrycker sig på följande sätt:  

”Samma mål och krav, men de ordinarie får bonusar och de inhyrda får en klapp 

på axeln”. (I:3) 

Enligt I:3 och I:4 har inhyrda vid flera tillfällen frågat ledarna varför den skiljer sig åt men 

aldrig fått ett konkret svar. De tror dock att skillnaden grundar sig i företagets lönsamhet.  

5.3.6 Socialt stöd 

Majoriteten av de inhyrda har en gemensam känsla av att ledarna de har är bra. De spelar en 

viktig roll och finns alltid där för att stötta (I:4). De inhyrda anser även att ledarna är duktiga 
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på att se hur deras anställda mår och ser till varje individ och dennes förutsättningar, både när 

det gäller personliga- och arbetsmässiga aspekter (I:2; I:4). I:3 menar att ledarna var tydliga i 

början med att berätta att de fanns där om problem uppstod. På möten kan det exempelvis tas 

upp frågor gällande de inhyrdas och ordinaries förmåner. En gång uppkom det att de inhyrda 

hade mer kvällspass än de ordinarie. Ledarna undersökte detta direkt och när det visade sig att 

det var fel i deras system rättades felet snabbt till och det blev bättre. Dock är det sällan de 

pratar om relationerna mellan inhyrda och ordinarie. De inhyrda anser att det skulle vara bra 

att få tala ut om detta och få svar på sina frågor de ibland kan ha, annars kan det bli dålig 

stämning på jobbet (I:1). I:3 menar att även om det är konsultchefen som är de inhyrdas chef, 

känns det mer som att det är teamledaren som är närmast. Det är denne som de oftast pratar 

med och som de har ett högt förtroende för (I:4). 
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6. Analys 

 

I följande avsnitt kommer de aspekter som presenterades i tidigare litteratur och teori att 

analyseras tillsammans med den insamlade empirin. För att underlätta för läsaren är 

analysen uppbyggd på så sätt att den till stor del följer studiens frågeställningar. Här jämförs 

de tre perspektiven och de viktigaste faktorerna förklaras för att frågeställningarna ska kunna 

besvaras och syftet uppfyllas. I analysen kommer även vissa förbättringsåtgärder att 

resoneras fram.   

 

6.1 Företagets flexibilitetsstrategi   

Under 1980-talet utvecklades en modell om företags flexibilitet där ett flexibelt företag 

kännetecknas av en personalstyrka som är indelad i kärna och periferi. Personerna i kärnan 

bidrar med funktionell flexibilitet och de i periferin med numerär flexibilitet (Vosko, 1998). 

Att använda inhyrda konsulter från bemanningsföretag är enligt Olofsdotter (2008) ett sätt för 

företag att uppnå numerisk flexibilitet. När fallföretaget för cirka två år sedan avskedade flera 

ordinarie och strax därefter istället tog in inhyrda konsulter. Detta indikerar på att företaget 

försökte nå mer numerär flexibilitet. 

Som teorin beskriver använder fallföretaget inhyrda konsulter när företaget är i behov av 

dessa (Vosko, 1998), som nu när ordinarie arbetskraft kompetensbreddas samt för att täcka 

upp vid hög arbetsbelastning. Detta anser vi också förklarar att inhyrda på fallföretaget tillhör 

verksamhetens periferi som bidrar till den numerära flexibiliteten. Samtidigt tillhör de 

ordinarie verksamhetens kärna och bidrar därmed med funktionell flexibilitet. Ytterligare 

argument för detta är att vi har uppfattat det som att de inhyrda på fallföretaget har lite sämre 

arbetsvillkor, något som kännetecknas av den numerära arbetskraften (Vosko, 1998). 

Exempelvis gäller detta sämre arbetstider, bonus och möjligheter till karriärutveckling. Vidare 

menar Härenstam et al. (2005) att den numerära arbetskraften ofta representeras av unga. På 

fallföretaget kommer många av de inhyrda konsulterna direkt från gymnasiet. Dock är det inte 

bara denna grupp som består av unga utan även ordinarie arbetskraft. Därmed börjar den 

funktionella arbetskraften på fallföretaget också representeras av unga.  
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De ordinarie är, till skillnad från inhyrda, tillsvidareanställda av fallföretaget. De är även 

svåra att ersätta och har dessutom en tryggare anställning, vilket passar in på Voskos (1998) 

förklaring till vilka som oftast bidrar till den funktionella flexibiliteten. Enligt Grönlund 

(2004) har den funktionella arbetskraften också mer självbestämmande. De ordinarie på 

fallföretaget kan styra sin arbetstid mer flexibelt, har mer ansvar och mer att säga till om, 

jämfört med de inhyrda som inte har lika mycket frihet.  

För att numerisk flexibilitet dock ska vara aktuellt krävs att arbetsuppgifterna är av enklare 

slag, som endast behöver en kortare utbildning (Håkansson, 2001) och snabb introduktion 

(Ekstedt, 2002). Vad en kort utbildning och snabb introduktion innebär framkommer inte av 

teorin och därmed är det svårt att säga om dessa på företaget är korta eller inte. På 

fallföretaget ges i början en fyra veckors introduktion/utbildning och är tanken att bara ha 

inhyrda konsulter en månad känns numerisk flexibilitet inte motiverat. Dock har vi förstått att 

inhyrda i många fall har suttit längre perioder och i denna bemärkelse skulle det vara 

motiverat för fallföretaget. Frågan är dock vad fallföretaget egentligen tänker i framtiden, om 

de inhyrda bara ska vara där under vissa kortare perioder eller längre perioder.  

Då fallföretaget genom ovannämnda diskussion innehar två anställningsgrupper med olika 

arbetsvillkor, skulle detta i teorin innebära att det skapas ett A- och B-lag i 

anställningshänseende (Håkansson, 2001). Vi menar att A-laget skulle kunna vara ordinarie 

arbetskraft som jämfört med B-laget, de inhyrda konsulterna, har bättre arbetsvillkor.  

6.2 Flexibilitetsstrategins konsekvenser för arbetsvillkoren  

6.2.1 Lön, bonus, arbetsuppgifter, karriär- och kompetensutveckling 

Som tidigare nämnt råder det viss skillnad mellan anställningsgruppernas arbetsvillkor såsom 

lön, bonus, arbetstider och möjlighet till karriär- och kompetensutveckling, där de inhyrda 

konsulternas villkor är lite sämre. Detta stämmer också överens med vad tidigare studier har 

tagit upp rörande arbetsvillkoren (Bellaagh & Isaksson, 1999; Bergström, 2001a; Felfe & 

Franke, 2010). De inhyrda tycker att detta är tråkigt och orättvist då de trots allt har samma 

arbetsuppgifter. Ordinarie menar även att de befinner sig på “den bättre sidan” då de bland 

annat anser sig ha mer att säga till om samt överlag innehar lite bättre förmåner. De inhyrda 

upplever sig därför även vara lite “under” de ordinarie . Detta kan vi även se i tidigare studier 

där inhyrda kan sägas få en lägre status (Bergström, 2001a; Connelly & Gallagher, 2004). 
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Även en ledare menar att de inhyrda kan ha en känsla av att känna sig mindre uppskattade 

trots att de inte har någon anledning till detta. Ledarna menar att de inhyrda konsulterna är 

mycket värdefulla och tillhör fallföretaget lika mycket som de ordinarie.  

Ledarna försöker göra det så lika som möjligt för anställningsgrupperna trots skilda 

anställningar. De har exempelvis samma friskvård och lön, men enligt inhyrda och ordinarie 

skiljer sig lönen. Inhyrda får även vara med på aktiviteter som fallföretaget anordnar. Däremot 

nämner alla respondenter att personalen har olika bonus. Ledarna har dock låtit de inhyrda få 

ta del av bonusen även om det är en mindre del, vilket annars verkar ovanligt för inhyrda 

konsulter (Bellaagh & Isaksson, 1999). Tsoukalas (2003) kom i sin studie fram till att inhyrda 

konsulters uppdragslängd spelar en avgörande roll för hur involverade de blir i kundföretaget. 

Detta menar vi kan förklara att missnöjet som finns från de inhyrdas sida gällande bonusen, 

kan grunda sig i att vissa inhyrda nu har arbetat på fallföretaget länge, ibland längre än vissa 

ordinarie. Dessa kan därmed tänkas ha mer kunskap än vissa ordinarie. De gör samma 

arbetsuppgifter som dem, men till en lägre bonus och det är därmed förståeligt varför det 

“sticker” lite i inhyrdas ögon och skapar lite irritation. Hade det endast handlat om ett kort 

uppdrag på ett par månader kanske de inhyrda konsulterna inte hade brytt sig på samma sätt. 

Vi, precis som vissa ordinarie och inhyrda, anser att detta indikerar på att det blivit lite fel från 

första början då ledarna berättade att de inhyrda var där för utfyllnad. Nu när de jobbat länge 

och i princip är som ordinarie anställda, leder det till att de också vill ha samma 

förutsättningar.  

När det istället gäller personalens kompetensutveckling uppfattar vi det som att fler ordinarie 

än inhyrda arbetar i kluster tre. De ordinarie menar exempelvis att fallföretaget lägger mer 

pengar på dessa för att de ska kunna utvecklas. Ledarna menar dock att även inhyrda har 

tillgång till utbildning i detta kluster, men upplevelsen från både de inhyrda och ordinarie 

verkar inte vara så. Att inhyrda har mindre möjlighet till kompetensutveckling var något som 

också framkom i Bellaagh och Isakssons studie (1999).  

Gällande karriärutvecklingen påpekar båda anställningsgrupperna att det skiljer sig åt och 

personalen tror att de ordinarie har större möjlighet att få en ny tjänst som dyker upp på 

fallföretaget. De inhyrda måste exempelvis först blir ordinarie innan de kan få en högre 

uppsatt tjänst och därmed ligger ordinarie steget före. Detta överensstämmer även med Felfe 
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och Frankes (2010) studie som tar upp att inhyrda oftast har mindre möjlighet till 

karriärutveckling. 

Eftersom ledarna och personalens perspektiv gällande exempelvis kompetensutvecklingen 

skiljer sig åt är det dock svårt att säga om ordinarie ges större möjlighet till detta. Är så inte 

fallet och att alla faktiskt har samma möjlighet, är det synd att personalen uppfattar det 

annorlunda. Eftersom det är otydligt hur det ligger till, ser vi en brist i det sociala stödet och i 

detta fall det informativa stödet. Detta stöd bidrar bland annat med information för att hjälpa 

människor att hantera vissa svåra förhållanden (House, 1981). Vi anser att ledarna därmed bör 

förbättra informationen för att tydliggöra hur det ligger till. 

6.2.2 Arbetsprestation och press 

Enligt Alvesson (2000) innefattar arbetsvillkor bland annat vad för arbete som utförs och hur 

detta går till. Sett till arbetsuppgifterna och personalens arbetsprestation på fallföretaget kan vi 

konstatera att det råder delade meningar. Det finns exempelvis en tanke från de ordinarie att 

inhyrda inte arbetar lika hårt och att den skilda bonusen som råder kan ligga till grund för 

detta, vilket skulle kunna vara fallet då bonussystem tilldelas i syfte att motivera (Bellaagh & 

Isaksson, 1999). Detta kan stämma in på vissa men samtidigt finns det inhyrda som jobbar 

minst lika hårt som ordinarie, oavsett bonusens storlek, framförallt inhyrda som i framtiden 

vill bli ordinarie. Det finns dock även inhyrda som inte har en strävan efter att bli ordinarie, 

vilket var fallet i Olofsdotters studie (2004). Kanske kämpar inte dessa lika hårt då de inte har 

samma motivation och strävan att gå vidare inom fallföretaget. Vi menar därmed att orsaken 

till de inhyrdas eventuella “sämre” arbetsprestation som de ordinarie menar finns, inte bara 

behöver ligga i lägre bonus utan kan även grunda sig i en framtidsplan utanför fallföretaget. 

Detta är dock endast spekulationer och inget vi med säkerhet kan svara på.  

När det gäller pressen på anställningsgrupperna verkar majoriteten av personalen ha en 

överensstämmande känsla om att inhyrda har mer press på sig. Detta grundar sig bland annat i 

rykten om att inhyrda, på grund av deras osäkra anställning, måste ta fler samtal för att få 

stanna kvar. Ordinarie menar att inhyrda kan få gå om de inte gör ett bra jobb och uppfyller 

vissa krav. Det uppkom även att inhyrda känner en otrygghet i och med anställningen de har. 

Denna osäkerhet hos inhyrda visade sig även finnas i Olofsdotters (2004) studie. Att inhyrda 

känner press kan även grunda sig i att ledarna från början gör klart för inhyrda att de har ett 



73	  
	  

“extra öga” på sig. Det finns även en åsikt från en inhyrd att ordinarie skulle ha mer press då 

de kan vara rädda över att inhyrda ska ta deras jobb om de presterar bättre. Denna rädsla ser vi 

dock inte riktigt från de ordinaries sida, vilket därmed till viss del skiljer sig från tidigare 

litteratur (Felfe & Franke, 2010; Olofsdotter, 2008). Där framkom det nämligen att ordinarie 

kan känna en oro över att själva behöva anställas via bemanningsföretag. Ledarna menar att 

denna oro var större för några år sedan då många ordinarie avskedades för att sedan ersättas 

med inhyrd arbetskraft. Nu verkar det som att personalen trots allt har vant sig och 

fallföretaget verkar inte heller avskeda ordinarie för att istället ta in inhyrda. Samtidigt kan vi 

inte definitivt säga att denna oro inte finns.  

Som tidigare nämnt framgår det av Håkansson (2001) att A- och B- lag kan skapas med 

hänsyn till de två anställningsgruppernas olika villkor, där vi ansåg att ordinarie 

representerade A-laget och de inhyrda B-laget. Håkansson (2001) menar även att dessa lag 

kan uppstå genom att A-laget skulle ha mer stimulerande arbetsuppgifter medan B-laget får 

utföra de enklare arbetsuppgifterna. På fallföretaget har anställningsgrupperna samma 

arbetsuppgifter, vilket resulterar i att det inte stämmer med vad teorin beskriver om att två lag 

kan skapas i arbetsinnehåll. Därmed är det A- och B-lag i anställningshänseende men inte 

med hänsyn tagen till arbetsuppgifterna. Samtidigt kan arbetsuppgifterna skilja sig lite åt 

stimuleringsmässigt, då intrycket ges att inhyrda inte har samma möjlighet som ordinarie att 

få kompetens i kluster tre. Ser vi det utifrån detta perspektiv skulle det stämma överens med 

att ett A- och B-lag skapas med hänsyn till både arbetsvillkoren och arbetsuppgifterna 

(Håkansson, 2001). 

6.2.3 Den fysiska placeringen  

Alvesson (2000) menar att hur medarbetare är placerade inkluderas i arbetsvillkoren. På 

fallföretaget anser vi att detta främst handlar om den våningsuppdelning som råder mellan 

inhyrda och ordinarie. Personalen vet överlag inte varför uppdelningen finns. Det uppkom 

däremot från några att det kan vara för att förhindra avundsjuka och problem som skulle 

kunna uppkomma på grund av skillnader i exempelvis lön och bonus. Ledarna tror dock inte 

att anställningsgrupperna skulle ha problem med att sitta med varandra. Samtidigt ser de en 

fördel i uppdelningen för att bland annat, precis som inhyrda och ordinarie menar, undvika 

avundsjuka.  
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Vi menar att uppdelningen är en konsekvens av den flexibilitetsstrategi som fallföretaget 

använder sig av. Detta då ledarna berättar att uppdelningen bland annat grundar sig i praktiska 

skäl, då personalen har olika arbetsgivare och därmed olika förutsättningar. Det blir även 

lättare när konsultcheferna från bemanningsföretaget besöker de inhyrda om alla befinner sig 

på samma våning. Detta överensstämmer med vad vissa av de inhyrda och ordinarie också 

berättar. Samtidigt menar ledarna också att uppdelningen föll sig naturligt. Hade fallföretaget 

endast haft ordinarie personal menar vi att en uppdelning mellan våningsplanen självklart 

funnits ändå, alla kan trots allt inte sitta tillsammans. Då personalen nu har olika anställningar 

och förutsättningar anser vi att uppdelningen dock blir mer påtaglig och uppmärksammad.  

Vidare menar Lennerlöf (1981) och Bergström (2001) att sociala relationer kan påverkas av 

hur personalen är placerad på en arbetsplats, vilket även visade sig vara fallet i denna studie. 

Däremot finner vi inget stöd från tidigare litteratur om hur sociala relationer påverkas av en 

våningsuppdelning, varför vi anser att denna studie bidrar med ny relevant kunskap inom 

detta område. Vilka konsekvenser arbetsvillkoret, den fysiska uppdelningen, får för de sociala 

relationerna på fallföretaget förs senare under kommande del (se 6.3.4). 

	  

6.3 De sociala relationerna på fallföretaget    

6.3.1 Hur personalen ser på begreppet sociala relationer 

Studiens respondenter är överens om hur de ser på begreppet sociala relationer. De menar att 

det framförallt handlar om gemenskap på arbetsplatsen, vilket även Alvessons (2000) teori 

stödjer. Det handlar om att vara öppen och prata med varandra samt att det finns möjlighet att 

äta, träffas och hälsa på varandra. Några inhyrda och ordinarie menar även att det har att göra 

med kontakten mellan olika våningsplan samt mellan avdelning 1 team och avdelning 2 team. 

Detta överensstämmer med teorin om att relationer bygger på det utbyte som finns mellan 

individer och grupper. Det kan handla om att lyssna, fråga eller visa ett intresse för en annan 

part (Olsson, 1998). 

Vidare är sociala relationer den allra viktigaste delen i de flesta människors liv (Hinde, 1996). 

Det faller sig även naturligt att sociala relationer på arbetsplatsen har blivit betydligt viktigare 

då individer idag spenderar den största delen av dagen på arbetet (Smith, 1999; Steers & 

Mowday, 1977). Från majoriteten av studiens respondenter har vi fått uppfattningen att detta 
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även stämmer på fallföretaget. Det framkom bland annat från ordinarie arbetskraft att sociala 

relationer i princip är anledningen till att de trivs så bra och jobbar kvar. Både arbetstrivseln 

och arbetsmotivationen påverkas av arbetsrelaterade sociala relationer (Smith, 1999; Steers & 

Mowday, 1977), vilket också styrks av Bojs (1995) som menar att dessa har en avgörande roll 

för hur medarbetarna mår men även för att de ska uppleva att arbetet är betydelsefullt. Detta 

bekräftas av både inhyrda och ordinarie på fallföretaget. De ordinarie menar att 

arbetsuppgifterna i sig inte är speciellt varierande och att relationerna därmed spelar stor roll 

för trivseln. De inhyrda anser dessutom att relationerna till kollegorna gör arbetet mycket 

roligare.  

6.3.2 Täta relationer inom de olika anställningsgrupperna 

På en arbetsplats kan relationer uppstå till flera olika aktörer, såsom till ledare, kunder, 

samarbetspartners och kollegor (Bojs, 1995). Intrycket som ges på fallföretaget är att de 

sociala relationerna som råder mellan anställda på samma våning är de viktigaste. Det är 

nämligen dessa som respondenterna främst lyfter fram när de pratar om relationerna på 

fallföretaget. Detta styrker även Smiths (1999) och Neubergers (1996) studier som menar att 

de viktigaste arbetsrelaterade sociala relationerna är de som råder mellan anställda på samma 

nivå i ett företag. Här ser vi att en nivå skulle kunna representera en våning på fallföretaget 

och att sociala relationerna som ges våningsvis därmed är viktigast. Vi kan även tolka det som 

att en nivå kan representera en viss statusnivå i ett företag. Med detta menas att då de inhyrda 

konsulterna upplever sig ha en något lägre status på grund av deras skilda förutsättningar, gör 

detta att anställningsgrupperna innehar olika nivåer i företaget och därmed har en viktig 

relation till varandra inom samma nivå. 

Både inhyrda och ordinarie är överens om att de sociala relationerna våningsvis är mycket 

bra. Därmed får personalen sina sociala behov från våningen de sitter på och där främst från 

deras team. Att relationerna på respektive våning fungerar bra kan förklaras av Granér (1994). 

Författaren menar nämligen att det måste finnas en chans för de anställda att mötas och lära 

känna varandras olika arbetsvillkor för att sociala relationerna ska uppstå. I och med att de 

befinner sig på samma våning, arbetar nära varandra, samt har lunchrum på våningarna skapas 

också möjligheter som gynnar relationerna. Därmed kan vi också se det som Olsson (1998) 

påpekar, att relationer lättare uppstår om det finns fler sociala fält där handlingar kan utbytas. 

Vi menar att våningarna, lunchrummen och det specifika området som personalen är placerad 
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på alla är sociala fält. Enligt Alvesson (2000) inkluderar sociala relationer även begrepp som 

gruppanda, gemenskap, samarbetsstruktur och deltagande. Detta intygade flera respondenter 

som menar att de har en mycket bra kontakt samt hjälper varandra med arbetsuppgifter på 

respektive våning.  

En ordinarie berättar dock att när denne arbetade som inhyrd fick upplevelsen av att aldrig 

känna sig hemma på “femman”. De “kastades runt” hela tiden och fick aldrig någon riktig 

social kontakt. Vi fick däremot intrycket från de inhyrda att det idag är annorlunda då de 

bland annat beskriver att de känner sig som en familj på “femman”. Detta skiljer sig från vad 

som uppkom i Barley och Kundas studie (2004) där inhyrda konsulter inte upplevde sig som 

fullvärdiga medlemmar. Att de inhyrda på fallföretaget känner sig som en familj och har en 

känsla av samhörighet, menar vi kan grunda sig i att inhyrda numer i många fall har suttit en 

längre tid på fallföretaget. De behöver inte längre flytta runt utan sitter i ett och samma team 

och får därmed en bättre samhörighet. Det kan även ha att göra med att fallföretaget idag 

använder många inhyrda. Att antalet inhyrda skulle vara en avgörande faktor för att de ska 

känna sig som fullvärdiga medlemmar och som en familj finner vi inget stöd i från tidigare 

litteratur men ser detta som ett logiskt resonemang. Samtidigt ser vi att ledarna har en stor del 

i att inhyrda känner samhörighet då de exempelvis får vara med på aktiviteter som ledarna 

anordnar. I tidigare litteratur har det istället visat sig att inhyrda ofta inte fått vara med på 

sådana tillställningar (Bellaagh & Isakssons, 1999; Felfe & Franke, 2010). 

6.3.3 Bristen på sociala relationer mellan inhyrd och ordinarie arbetskraft 

En ledare tror att inhyrda och ordinarie inte känner varandra särskilt bra då de sitter på olika 

våningar. Detta stämmer överens med både inhyrda och ordinaries perspektiv som menar att 

sociala relationer mellan dem knappt existerar och att detta främst grundar sig i 

våningsuppdelningen. Respondenterna menar att inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft 

knappt träffas, umgås, eller arbetar tillsammans vilket Granérs (1994) teori, som tidigare 

nämnt, förklarar varför de sociala relationerna är bristande. Att personalen ser relationerna 

som “icke-existerande” tror vi beror på att de jämför med hur relationerna ser ut till de på 

samma våning. Personalen nämner dock samtidigt att det finns några “få” sociala relationer 

mellan dem, bland annat genom gemensamma aktiviteter, när de möts i hissen eller vid 

luncher och rökpauser. I vissa fall har de även kontakt gällande kundärenden. Det framgår 

även att inhyrda har vänner som är ordinarie och vice versa, så trots att respondenterna menar 
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att sociala relationer knappt existerar, anser vi att sociala relationer faktiskt finns men att de är 

bristfälliga. Att de är bristfälliga kan förklaras av Olssons (1998) teori om sociala fält. Vi 

menar att det inte finns tillräckligt med sociala fält där inhyrda och ordinarie kan mötas och 

utbyta handlingar. Detta innebär att de inte har samma möjlighet att lära känna de som sitter 

på en annan våning. 

Varken ledare, inhyrda eller ordinarie ser det som beskrivits ovan som något större problem, 

vilket vi anser bland annat grundar sig i att personalen redan har fullt upp på sin egen våning. 

De har tillräckligt med sociala relationer våningsvis vilket också bidrar till att personalen 

trivs. I tidigare studier har det visat sig att inhyrda konsulter har känt en brist i sociala 

relationer då de i och med korta uppdrag inte har stannat tillräckligt länge på företaget 

(Isaksson & Bellaagh, 1999; Tsoukalas, 2003). På fallföretaget finns, trots att vissa inhyrda 

har arbetat länge på fallföretaget, fortfarande en brist i sociala relationer till ordinarie. Som 

tidigare nämnt betyder dock detta inte att sociala relationer saknas, utan skillnaden från 

tidigare litteratur är att de inhyrdas sociala relationer främst kommer från andra inhyrda. Detta 

kan som tidigare nämnt ha att göra med att det finns många inhyrda konsulter på fallföretaget. 

Vi tror att det exempelvis hade sett annorlunda ut om fallföretaget hade varit mindre och med 

ett färre antal inhyrda konsulter. I detta fall skulle vi kunna tänka oss att sociala relationer 

mellan inhyrda och ordinarie varit betydligt viktigare. Detsamma gäller för ordinarie som i 

dagsläget får sina relationer från andra ordinarie. Med andra ord stöttar de inhyrda 

konsulterna varandra, samtidigt som ordinarie har varandra. 

6.3.4 Den fysiska uppdelnings påverkan på de sociala relationerna  

Som tidigare nämnt anser majoriteten av respondenterna att sociala relationer mellan 

anställningsgrupperna begränsas i och med våningsuppdelningen. Trots att medarbetarna får 

sociala relationer till de på sin egen våning och inte ser avsaknaden av relationer mellan 

anställningsgrupperna som ett stort problem, har vi uppmärksammat att både inhyrda och 

ordinarie ändå önskar att det var mer socialt mellan dem. Exempelvis tycker några att det är 

lite tråkigt att de inte träffas så ofta, särskilt om de känner någon på en annan våning. Dock 

anser vi att tankarna kring att det inte finns något gemensamt ställe att mötas på inte är ett bra 

argument då det finns ett stort lunchrum längst ned i byggnaden där alla är välkomna. Dock 

menar Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) att stora cafeterior och personalrum som är till 

för en hel organisation inte är fördelaktigt ur relationssynpunkt då medarbetare kan isolera sig 
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och försvinna ur gemenskapen. I denna bemärkelse är det positivt att de anställda stannar på 

sin våning för att äta och därmed förbättrar relationerna där. 

Passerkorten är ytterligare en faktor som hindrar inhyrda och ordinarie från att mötas och lära 

känna varandra, vilket även det kan förklaras av Granérs (1994) teori om att det krävs 

tillfällen att mötas för att sociala relationer på en arbetsplats ska kunna skapas och bibehållas. 

Några ordinarie menar dock att de ibland går upp på “femman” då de har vänner där som kan 

släppa in dem. Ledarna menar också att det bara är att knacka på för att bli insläppt. Personal 

som dock inte känner någon på den andra våningen tror att de inte skulle bli insläppta. 

Eftersom perspektiven därmed skiljer sig åt ser vi förbättringspotential i att informera om att 

personalen faktiskt skulle bli insläppta om de vill besöka en annan våning. För att gynna 

relationerna mellan anställningsgrupperna bör ledarna uppmuntra de som exempelvis vill äta 

lunch på en annan våning att göra det. Genom detta skulle ledarna kunna utöva vad som 

Selznick (1984) benämner som “socialt ledarskap”.  

Vissa respondenter tror att anledningen till att passerkorten finns är för att ledarna vill 

separera anställningsgrupperna samt undvika spring. Ledarna menar dock att den främsta 

anledningen ligger i säkerheten. Detta visar att passerkorten finns där av en viktig anledning 

även om det förhindrar att sociala relationer skapas. Dock menar vi att det även här krävs 

bättre information för att personalen ska få en förståelse för detta då de i dagsläget känner av 

en viss segregering och exkludering. Detta tror vi därmed kan förbättras genom ett bättre 

informativt stöd (House, 1981). 

6.3.4.1 Gynnas sociala relationer av att blanda teamen eller våningarna? 

Genom diskussionen ovan skulle det kunna tänkas att en blandning av våningarna och teamen 

skulle ha en positiv inverkan på de sociala relationerna, framförallt då det skulle ges mer 

tillfälle att träffas och lära känna varandra. Detta kan även som tidigare nämnt förklaras av 

Lennerlöfs (1981) och Bergströms (2001) tankar kring den fysiska placeringen. Vi har även 

uppmärksammat att respondenterna tror att en blandning av våningarna exempelvis skulle 

kunna mildra fördomar och den skeva uppfattning som finns om varandra, samt att 

arbetsmoralen hos de inhyrda skulle kunna förbättras. Gällande en blandning av teamen 

poängterar dock alla att detta inte skulle vara en bra idé då nackdelarna som troligen skulle 

uppkomma uppenbarligen väger tyngre än fördelarna. De nämner exempelvis att de skilda 

arbetsvillkoren samt att ledarna enligt de ordinarie beter sig på olika sätt mot 
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anställningsgrupperna skulle skapa avundsjuka. Dessutom skulle möten ta upp onödig tid då 

de till följd av olika arbetsvillkor och arbetsgivare är berörda av olika information. 

Frågan är om det ändå skulle vara en idé att bland våningarna, men inte teamen, men även här 

finns nackdelar som skulle kunna leda till fler konflikter och problem, vilket Rosenbaum 

(1986) påpekar kan försvaga de sociala relationerna. Dessa nackdelar kan till viss del liknas 

med vissa nackdelar som togs upp gällande en blandning av teamen. Flera menar nämligen att 

det skulle kunna skapa större avundsjuka och irritation än vad som finns idag då inhyrda och 

ordinarie har olika anställningsformer. I dagsläget, genom uppdelningen, slipper de inhyrda 

exempelvis varje dag bli påminda om vilka fördelar som ordinarie har, som inhyrda inte har. 

Att sitta uppdelade underlättar även för bemanningsföretagets konsultchefer samt att 

anställningsgrupperna dessutom får en härlig gemenskap när de sitter med de som har samma 

förutsättningar. Vi kan även tänka oss att de ordinarie i större utsträckning inte heller blir 

påminda om att inhyrda faktiskt finns där och slipper därmed få känslan av att känna hot om 

sina egna anställningar. Detta är dock endast något vi kan spekulera i, men då det i tidigare 

studier har visat sig att ordinarie har känt ett hot från inhyrda konsulter (Felfe & Franke, 2010; 

Olofsdotter, 2008), menar vi att en blandning skulle kunna få en liknande effekt även i 

fallföretaget. Vidare menar en ledare att en blandning inte behövs för att förbättra något.  

Genom ovannämnda resonemang finns alltså både för- och nackdelar med att blanda 

våningarna och teamen. Därmed kan vi inte med säkerhet säga vad som är det bästa 

alternativet om fallföretaget vill utveckla relationerna, utan bara spekulera i de för- och 

nackdelar en blandning kan tänkas ge. Vi anser att detta är något fallföretaget bör fundera 

över då det är tydligt att en fysisk placering, som Lennerlöf (1981) och Bergström (2001) 

menar, kan påverka de sociala relationerna på olika sätt. Att blanda teamen känns dock inte 

som något bra alternativ.  

6.3.5 Gruppkonstellationernas påverkan på de sociala relationerna 

Alvesson (2000) menar att gruppanda är ett vanligt begrepp inom sociala relationer. Därmed 

anser vi det relevant att se vilka olika typer av grupper som finns på fallföretaget och hur 

dessa grupper i sin tur kan tänkas påverka de sociala relationerna. Enligt Lennéer-Axelson 

och Thylefors (2005) består en grupp av tre eller flera personer som är medvetna om varandra 

och som har gemensamma mål. Enligt respondenterna finns det på fallföretaget flera olika 
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typer av gruppkonstellationer. Exempelvis ser personalen sina egna team som en grupp samt 

avdelning 1 och avdelning 2 som olika grupper. Vi uppmärksammade att de även ser sina 

egna våningsplan som grupper, det vill säga att inhyrda på “femman” bildar en grupp och 

ordinarie på “fyran” en annan grupp. Även ledarna menar att de märker av att dessa 

grupperingar finns och även om en ledare inte vill påstå att de är olika grupper använder sig 

denne ändå av uttrycket, “de på femman” och “de på fyran”. Detta anser vi dock inte är 

märkvärdigt då personalen faktiskt sitter på olika våningsplan.  

Gällande gruppuppdelningen mellan inhyrd och ordinarie arbetskraft på fallföretaget menar 

vi, som tidigare nämnt, att detta är ett resultat av den fysiska våningsuppdelningen företaget 

gjort. Denna gruppuppdelning skulle kunna liknas vid två informella grupper eller 

subgrupper, även om de inte bildats spontant och vuxit fram av sig själv vilket annars är ett 

karaktärsdrag för informella grupper (Svedberg, 1997). Detta överensstämmer däremot med 

vad teorin beskriver om subgrupper då de genom olika anställningar kan få en slags 

samhörighet till varandra i de respektive grupperna (Svedberg, 1997). Anställningstiden och 

den rumsliga placeringen är även något Wolvén (2000) menar ytterligare är en anledning till 

att subgrupper bildas. Vi kan även se detta genom att inhyrda upplever sig ha en lite lägre 

status jämfört med de ordinarie, något som återigen kan resultera i subgrupper (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005). Skulle inhyrda och ordinarie sitta blandade skulle kanske en 

gruppuppdelning även ske där, då vi kan tänka oss att inhyrda skulle söka sig till inhyrda och 

ordinarie till ordinarie. Vi menar att subgrupper då skulle kunna bildas på grund av deras 

liknande status. Dock menar Wolvén (2000) att subgrupper inte behöver vara till nackdel utan 

istället kan minska kravet på att gruppen som helhet ska fungera.  

6.3.5.1 ”Vi och dom” tänk 

Från majoriteten av respondenterna har vi uppfattat att det förekommer ett “vi och dom” tänk 

mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft. Det nämns också att detta kan finnas 

mellan andra grupper på fallföretaget. Ett “vi och dom” tänk uppstår enligt Granér (1994) ofta 

i organisationer med låsta gränser, vilket vi ser finns på fallföretaget i och med 

våningsuppdelningen och passerkorten. “Vi och dom” förutsätter även att personerna inte 

känner varandra speciellt väl (Granér, 1994) vilket stämmer överens med de inhyrda och 

ordinarie. Även i tidigare studier har det framkommit att ett “vi och dom” har skapats mellan 

anställningsgrupperna i och med att de har olika anställningsformer (Gallagher & Parks, 2001; 
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Olofsdotter, 2004). Wolvén (2000) menar vidare att det vid subgruppsbildningar, som vi 

tidigare nämnt sett på fallföretaget, finns en risk att det skapas en splittring i den stora 

gruppen och att ett “vi och dom” tänk därmed kan uppstå. Detta menar författaren innebär att 

de olika grupperna pratar mer om varandra än med varandra vilket vi också uppfattar kan vara 

fallet på fallföretaget. Vi kan även se en tendens till att vissa ordinarie höjer upp sig själva lite 

och ser ner på de inhyrda vilket Granér (1994) påpekar är vanligt vid “vi och dom” tänk. Det 

nämns exempelvis att ordinarie som har jobbat en längre tid på fallföretaget kan ha en sådan 

attityd. Ett annat exempel är från en ordinarie som tidigare varit inhyrd som menar att det på 

“fyran” inte sker någon misskötsel och att de inte går runt i mjukisbyxor eller i t-shirts med 

hål i, som det kunde se ut när denne arbetade på “femman”. Sett till de sociala relationerna 

mellan inhyrda och ordinarie menar vi därmed att ett “vi och dom” tänk inte är positivt. 

Samtidigt behöver det “vi och dom” tänk som finns mellan anställningsgrupperna dock inte 

bara vara negativ då personalen trots detta ändå verkar trivas på arbetsplatsen. Även om 

personalen anser att fördomarna som finns känns tråkiga menar de att det inte är så konstigt 

att de uppstår. Detta kan förklaras av Svedberg (1997) som menar att fördomar och rykten i 

och med “vi och dom” inte behöver vara negativt då det kan bidra till att sammanhållningen 

inom den egna gruppen stärks. Vi har sett att sammanhållningen på de olika våningarna är 

mycket stark och tror att våningsuppdelningen kan vara en bidragande faktor till detta. De 

ordinarie har samma arbetsvillkor och förutsättningar, därmed fungerar de bra tillsammans. 

Detsamma gäller för de inhyrda. I denna bemärkelse kan gruppuppdelningen som trots allt 

skapar ett “vi och dom” tänk ändå vara till fördel.  

6.3.6 Konflikter och det sociala stödets påverkan på de sociala relationerna 

6.3.6.1 Konflikter på fallföretaget 

Rosenbaum (1986) menar att konflikter kan leda till att en grupps sociala relationer försvagas, 

varför vi ser detta relevant att diskutera med hänsyn tagen till studiens frågeställningar och 

syfte. Vi kan även konstatera att det sociala stödet kan tänkas vara behjälpligt när konflikter 

och irritation väl uppstår på ett företag.  

Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) kommer konflikter och samarbetsproblem alltid 

att finnas människor emellan och därför är det också svårt att undvika detta i en arbetsgrupp 

där olika uppfattningar och motsättningar finns. Detta menar vi förklarar varför konflikter 
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uppstår på studiens fallföretag, eller snarare som några respondenter nämner varför “småbråk” 

uppstår. “Småbråk” som uppstår överlag på fallföretaget kan enligt respondenterna bland 

annat grunda sig i personliga aspekter eller vara arbetsrelaterade. Exempelvis togs det upp att 

diskussioner kan uppstå om hur snabbt personalen arbetar eller om någon sagt fel vid ett 

kundärende. “Småbråk” som rör personliga aspekter kan förklaras med hjälp av Svedbergs 

(1997) personkonflikt, då denna handlar om konflikter som är kopplade till personerna i fråga, 

eller Jehn och Mannix (2011) relationskonflikt då den innefattar spänning och irritation som 

kan uppstå genom olika uppfattningar. Ser vi istället till de arbetsrelaterade “småbråken” finns 

en koppling till Jehn och Mannix (2011) uppgiftskonflikt då den bland annat handlar om 

hetsiga diskussioner som uppkommer gruppmedlemmar emellan, men som är skilda från 

personliga irritationer. Personalen har helt enkelt olika synpunkter och åsikter i frågor som rör 

en uppgift. Dessa konflikter menar personalen alltid löser sig och ibland är ledaren till hjälp, 

vilket enligt Svedberg (1997) också är en ledares uppgift, det vill säga att hantera 

spänningsfält på arbetsplatsen.  

6.3.6.2 Konflikter mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft som berör 
arbetsbelastningen 

Rosenbaum (1986) menar att en arbetsgrupp löper större risk för konflikter och missnöje om 

den består av medlemmar som är olika varandra på flera områden. På fallföretaget är inhyrda 

och ordinarie olika varandra i den bemärkelsen att arbetsvillkoren skiljer sig och att de har 

olika arbetsgivare. Rosenbaums (1986) teori förklarar därmed också varför mer irritation och 

spänning kan finnas på en sådan arbetsplats i jämförelse med ett företag som inte använder sig 

av inhyrda eller annan flexibel arbetskraft. Även Bergström (2001b) har poängterat att en 

organisation kan bli svårhanterlig i och med den heterogenitet som skapas i arbetsstyrkan när 

inhyrd personal tas in. Tempest och Starkey (2004) menar bland annat att irritation från 

inhyrdas sida kan uppstå genom att de får sämre förmåner än de ordinarie, vilket i sin tur kan 

skapa konflikter. Då fallföretaget består av två olika anställningsgrupper där exempelvis 

inhyrda har lite sämre förmåner än ordinarie är det förståeligt varför konflikter är oundvikligt. 

Dock är det tydligt att majoriteten av studiens respondenter ändå är överens om att större 

konflikter är ovanligt och handlar, som tidigare nämnt, återigen snarare om “småbråk”.  

De problem och irritationer som kan uppkomma mellan de inhyrda konsulterna och den 

ordinarie arbetskraften anser vi kan liknas vid processkonflikten (Jehn & Mannix, 2001) och 
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personkonflikten (Svedberg, 1997). Här tänker vi främst på irritation och “tjafs” som rör 

arbetsbelastningen när inhyrda går hem före ordinarie då inhyrda inte kan ta kluster tre samtal. 

Därmed menar vi att irritationen från de ordinaries sida grundar sig i att alla inte har samma 

möjlighet till kompetensutveckling för att utföra alla arbetsuppgifter. Det är många som kan ta 

samtal i kluster ett och två, vilka vanligtvis tar kortare tid medan det är färre som kan ta 

samtal i kluster tre, som istället tar längre tid. Vissa ordinarie anser därmed att de måste dra 

“det stora lasset”, medan inhyrda kommer dit med ofullständig kompetens trots att deras 

uppgift är att hjälpa till och stötta de ordinarie. Att detta kan förklaras med hjälp av 

processkonflikten menar vi då konflikten uppstår i och med att ordinarie inte riktigt vet “vem 

som ska göra vad och hur mycket ansvar var och en ska ha” (Jehn & Mannix, 2001). Då 

inhyrda uppenbarligen inte får tillräcklig utbildning från fallföretaget menar vi att det inte är 

möjligt för dessa att stötta fullt ut och ha lika mycket ansvar som de ordinarie. Detta anser vi 

därmed är en ledningsfråga då dessa är de som beslutat att främst kompetensbredda ordinarie. 

Vi anser det viktigt att ordinarie får förklarat för sig vad inhyrda är menade att hjälpa till med. 

De ordinarie skyller nämligen långa köer på de inhyrdas “inkompetens” som dessa trots allt 

inte kan göra något åt. Det finns till och med inhyrda som gärna vill utbildas i kluster tre men 

som ännu inte fått det. Detta kan liknas vid Svedbergs (1997) personkonflikt då vi ser att de 

ordinarie skyller på en syndabock, i detta fall anställningsgruppen inhyrda.  

Att det är fler ordinarie än inhyrda som verkar sitta i kluster tre ser vid dock inte som 

märkvärdigt med tanke på att det är osäkert hur länge fallföretaget är i behov av inhyrd 

personal. Tanken med att ha flexibel arbetskraft är trots allt att de ska finnas där för att stötta 

personalen vid bland annat hög arbetsbelastning och när ordinarie behöver kompetensbreddas 

(Vosko, 1998). Att lägga pengar på inhyrda som kanske kommer sluta om exempelvis ett par 

månader kan ur fallföretagets perspektiv kännas lite onödigt. Det är däremot en annan sak 

med de ordinarie, dessa är ändå fallföretagets kärna (Vosko, 1998) som förhoppningsvis är 

där för att stanna och utvecklas inom fallföretaget. Vi anser, som tidigare nämnt, att det har 

blivit fel från första början, eller snarare i detta fall att det brister i informationen om hur 

länge det är tänkt att behålla de inhyrda konsulterna och även vad som inkluderas i deras 

ansvarsområde. Vi ser här återigen en brist i det informativa stödet (House, 1981). Ledningen 

bör ta ansvar och förklara vad de inhyrda är tänkta att göra och vad de ordinaries uppgifter är. 

Det är förståeligt att inhyrda som suttit i cirka ett år har funderingar kring detta, särskilt de 

som gärna vill bli ordinarie. Genom att ge mer information till båda anställningsgrupperna 

anser vi att ledarna kan leva upp till Granérs (1994) teori om att ledare ska verka för att 
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förebygga konflikter. Att peka på vissa regler och överenskommelser är enligt Svedberg 

(1997) även något som ledarna ska göra. De kan behöva förklara för personalen att det finns 

vissa bestämmelser vid användningen av inhyrda som är reglerade och inte går att ändra på. 

6.3.6.3 Konflikter mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft som berör 
arbetsprestation och kompetens 

Beträffande arbetsprestationen har de inhyrda en uppfattning om att de ordinarie tror att de 

inhyrda skulle vara “inkompetenta”, en uppfattning inhyrda menar är felaktig. Eftersom 

anställningsgrupperna har olika uppfattningar gällande detta ser vi en koppling till vad Jehn 

och Mannix (2011) benämner som relationskonflikt. Det kan handla om spänning, irritation 

och frustration (Jehn & Mannix, 2011) vilket vi ser en tendens till då vissa inhyrda upplever 

att denna fördom känns tråkig. Även ledarna menar sig ha hört att ordinarie har skyllt på 

inhyrda när ett fel uppkommit, men menar att detta inte är befogat då de inhyrda är duktiga 

och kompetenta. Här ser vi återigen en koppling till Svedbergs (1997) personkonflikt. Inhyrda 

tror att det beror på att de, enligt de ordinarie, inte har jobbat lika länge, vilket dock till viss 

del inte stämmer då många inhyrda faktiskt har jobbat en längre tid på fallföretaget. Här ser vi 

en okunskap som grundar sig i att anställningsgrupperna inte känner varandra särskilt bra. De 

inhyrda menar dock att den skilda uppfattningen kan sporra till att prestera ännu bättre för att 

verkligen bevisa att de inte är “inkompetenta”.  

Ovanstående fördom som finns om de inhyrda kan även kopplas till den incident som en 

inhyrd berättar uppstod mellan denne och en ordinarie, där den inhyrde fick ett dåligt 

bemötande av en ordinarie då det stod “extern” efter dennes namn. I och med att incidenten 

rörde olika åsikter gällande en uppgift kan detta förklaras med uppgiftskonflikten (Jehn & 

Mannix, 2001) samtidigt som den kan liknas vid en personkonflikt (Svedberg, 1997). Vad 

incidenten berodde på kan vi endast spekulera i. Detta skulle kunna bero på, precis som den 

inhyrde tror, att det stod “extern” efter namnet. Samtidigt som den ordinarie på grund av den 

fördom som finns om att inhyrda skulle vara “inkompetenta” förstorade upp det hela. Den 

ordinarie kanske inte hade brytt sig om att kommentera ”felet” om det istället hade varit en 

ordinarie som låg bakom “felet”. Vi tror även att fallet kan ha varit att den inhyrda tog åt sig 

av kritiken extra mycket då den fick en känsla av att bli skylld på, på grund av dennes roll 

som inhyrd och därmed förstorat upp det hela i onödan. 
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6.4 Ledarskapets hantering av arbetsvillkor och sociala 
relationer  

Enligt Svedberg (1997) är ledarens främsta syfte att skapa en atmosfär av tillit och äkthet samt 

att motivera gruppen.  För att bidra till ökat engagemang hos medarbetarna är socialt stöd från 

ledaren också viktigt (House, 1981; May et al., 2004). Detta menar ledarna att de jobbar 

mycket med och anser att det är viktigt att stötta och finnas där för personalen. De ordinarie 

och inhyrda håller med och nämner att ledarna är bra och har en viktig roll, de lyssnar och är 

måna om sina anställda. Ledarna ger därmed emotionellt stöd till personalen vilket inkluderar 

empati, kärlek, omtanke och tillit (House, 1981). Detta skiljer sig åt från vad som framkommit 

i tidigare studier, där det sociala stödet till inhyrda varit bristande (Bellaagh & Isaksson, 1999; 

Eliasson, 2004). Att inhyrda på fallföretaget känner bra stöd från ledarna kan bero på att de 

inhyrda har jobbat en längre tid, samt att de har sina respektive teamledare som endast har en 

homogen arbetsstyrka att ansvara för. De inhyrda får därmed det emotionella stöd som behövs 

och hamnar inte i skymundan av de ordinarie, vilket Eliasson (2004) tror var fallet i hennes 

studie. Dock anser vi att det finns mer ledarna bör tänka på gällande hur de hanterar 

anställningsgrupperna i en kontext med en flexibilitetsstrategi. Olofsdotter (2004; 2011) 

menar att för att kunna hantera en sådan situation ställs nya krav på ledarskapet. Ledarna 

måste vara medvetna om konsekvenserna en användning av inhyrda konsulter kan få 

(Connelly & Gallagher, 2004). Nedan följer därmed en diskussion kring ledarskapets 

hantering av arbetsvillkor och sociala relationer, vilka även Alvesson (2000) menar att en 

ledare kan hantera och påverka.  

6.4.1 Ledares sätt att hantera arbetsvillkoren  

Det “sociala ledarskapet” ska underlätta mänsklig kommunikation och interaktion. Viktigt är 

då att främja mänskliga relationer, gruppsammanhållning, närhet, samt att förebygga 

konflikter (Selznick, 1984). För detta krävs ett ledarskap där bland annat rättvisa är 

betydelsefullt (Lindmark och Önnevik 2011). I ett företag med två anställningsgrupper har vi 

sett att det på grund av de olika anställningsformerna är svårt att få det helt rättvist 

(Bergström, 2001b; Felfe & Franke, 2010; Garsten, 1999). Vi anser dock att ledarna på 

studiens fallföretag gör så gott de kan och ledarna ser både fallföretaget och 

bemanningsföretaget som generösa arbetsgivare.  
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När fallföretaget började med inhyrd arbetskraft fick inhyrda exempelvis inte ta del av 

arbetsvillkoret bonus, men efter ett tag såg fallföretaget det som en självklarhet att även 

inhyrda skulle få något extra för sin prestation. Detta visar att ledarna på fallföretaget till viss 

del har hanterat arbetsvillkoren i en kontext med en flexibilitetsstrategi på ett bra sätt. Dock 

anser vi att det finns mer att göra gällande bonusen, vilket kan förklaras med hjälp av 

Selzenick (1984) som menar att ledarna bör vara tydlig i sin kommunikation med de anställda. 

Vi anser att det finns oklarheter kring bonusen då flera inhyrda menar sig ha frågat varför den 

skiljer sig, men inte fått svar. Även de ordinarie menar att denna information och information 

om andra förmåner bör förbättras, för att de inhyrda ska få en bättre förståelse om varför 

arbetsvillkoren skiljer sig. Ledarna menar dock att bonusen inte är något de hymlar om varför 

vi förvånas över att åsikterna skiljer sig. Ledarna bör helt enkelt återigen öka det informativa 

stödet (House, 1981) för att försöka undvika irritation och avundsjuka. Att ge mer information 

om varför det skiljer sig åt menar vi är ett sätt för ledaren att hantera arbetsvillkoren när de 

använder en flexibilitetsstrategi. Ledarna bör även berätta för personalen att de båda 

anställningsgrupperna behövs för att fallföretaget ska fungera, men för att det ska fungera har 

företaget inte möjlighet att erbjuda dem samma arbetsvillkor. Ett annat exempel som visar att 

ledarna bryr sig och tänker på att skilda arbetsvillkor kan få negativa konsekvenser gäller 

kvällspassen. När det uppkom att inhyrda hade mer kvällspass än ordinarie rättades detta till 

snabbt. Åtgärderna som gjorts visar återigen på ett bra emotionellt stöd (House, 1981) från 

ledarna, då de visar empati och omtanke.  

Även om ledarna har gjort det mer rättvist mellan personalen vilket kan tänkas ha minskat 

negativa tankar och irritation mellan anställningsgrupperna, ser vi att det fortfarande finns 

vissa aspekter som kan vara bra att fundera över. Exempelvis har vi nämnt att vi ser 

förbättringspotential gällande informationen. Tidigare fördes även en diskussion om hur 

våningsuppdelningen som idag finns påverkar de sociala relationerna mellan 

anställningsgrupperna. Eftersom det finns både för- och nackdelar med våningsuppdelningen 

kan det vara bra för ledarna att undersöka detta närmare genom att höra sig för med 

personalen hur de ser på denna våningsuppdelning. Vi har dock förståelse för att ledarna inte 

kan påverka alla skillnader i arbetsvillkoren, även om relationer och tankar om varandra 

genom detta skulle kunna bli bättre.  
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6.4.2 Ledares sätt att hantera de sociala relationerna  

Föregående stycke indikerar på att fallföretaget och dess ledare har hanterat vissa delar i 

arbetsvillkoren i en kontext med flexibilitetsstrategi, som även kan tänkas ha påverkat sociala 

relationer positivt. Nedan förs en diskussion om hur ledarna, på andra sätt än genom 

arbetsvillkoren, har hanterat de sociala relationerna mellan anställningsgrupperna samt vilka 

förbättringsåtgärder som skulle kunna tas till.  

Trots att teamledarna har varsina homogena arbetsgrupper existerar de ändå i ett företag med 

en heterogen arbetsstyrka som kan vara svårhanterlig (Bergström, 2001b) och som ställer krav 

på ledarskapet (Olofsdotter, 2004; 2011). Vi har uppfattat att detta är något som ledarna på 

fallföretaget är medvetna om. Dock verkar det bara vara något som uppmärksammades när 

företaget för cirka två år sedan började använda sig av fler inhyrda konsulter. För att en 

arbetsgrupp ska fungera ska ledarskapet kunna komma med gemensamma lösningar om 

gruppen stöter på problem, men framförallt försöka överkomma motsättningar redan från 

första början (Granér, 1984). Lyckas en ledare med detta tänker vi oss att relationerna blir 

bättre. Detta kan vi som ovannämnt se att ledarna gjorde i början men att de nu inte längre 

reflekterar över inhyrda och ordinaries relation till varandra i större utsträckning. En ledare 

nämner exempelvis att det var först nu vid intervjun som denna insåg att det är så pass 

uppdelat mellan anställningsgrupperna. Ledarna menar dock att personalen nu är vana vid 

situationen med inhyrd arbetskraft, men vår uppfattning är att så inte riktigt är fallet då det 

finns personal som fortfarande har en del tankar som skulle behövas redas ut. De inhyrda 

menar exempelvis att de sällan pratar om relationerna mellan inhyrda och ordinarie, något 

som de anser vore bra att tala ut om. Då det även tillkommit mycket ny personal på 

fallföretaget bör detta vara aktuellt att ta upp igen. Även en ledare menar att det skulle kunna 

vara en bra idé att reflektera över anställningsgruppernas uppfattning av varandra. Om ledarna 

är mer lyhörda för detta och ökar det emotionella samt det informativa stödet (House, 1981), 

tror vi att relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft skulle gynnas. 

En ledare menar även att de har jobbat mycket på den “vi och dom” känsla som finns genom 

att visa runt personalen på varandras våningsplan. Då personalen berättar att de knappt har 

varit runt på varandras våningsplan i dagsläget, kan vi tänka oss att detta återigen endast 

gjordes för några år sedan. Vi ser därmed att ledarna kan ha tänkt till kring de konsekvenser 

flexibilitetsstrategin kan ha för sociala relationer, men att de på senare tid har tappat fokus. 
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Anledningen till detta tror vi beror på att de inte längre ser något problem med att använda 

inhyrd personal. Detta med tanke på att fallföretaget nu haft de inhyrda ett bra tag, personalen 

är vana vid situationen och de har redan jobbat mycket med relationsbyggande. 

För att ytterligare förbättra hanteringen av de sociala relationerna mellan inhyrda och 

ordinarie ser vi förbättringspotential i introduktionen av medarbetarna samt i aktiviteter. Hur 

detta idag ser ut samt hur det kan tänkas förbättras förs en diskussion om nedan.  

6.4.2.1 Introducering av medarbetare  

Enligt Granér (1994) ska en ledare kunna se vilket behov som finns i en arbetsgrupp och 

därefter kunna anpassa ledarskapet till vad gruppen behöver. När det kommer till att 

introducera medarbetarna för varandra anser vi att mer skulle kunna göras, även personalen 

ser förbättringspotential i detta. I dagsläget sker i princip ingen introducering av nya 

medarbetare och framförallt inte för medarbetare på andra våningsplan än sitt eget. Det 

uppkom att personalen helt plötsligt kan se människor som de faktiskt inte känner igen och att 

detta kan upplevas rörigt. De flesta menar därmed att det skulle vara bra att berätta när det 

kom in ny personal. Även ledarna menar att det är svårt att hålla koll på alla ny som kommer 

in på fallföretaget och att det därmed skulle vara bra att underrätta när ny personal börjar. 

Genom en bättre introducering skulle personalen bli mer medvetna om varandra samt känna 

igen varandra. De inhyrda menar även att ordinarie genom detta skulle kunna få en mer seriös 

bild av de inhyrda samt bli medveten om hur länge de inhyrda faktiskt har varit på 

fallföretaget. Genom detta resonemang ser vi att en förbättring gällande introduceringen 

medarbetare emellan skulle kunna påverka de sociala relationerna positivt mellan 

anställningsgrupperna.  

Ovannämnda anser vi vara exempel på vad Selznick (1984) skriver att ett “socialt ledarskap” 

innebär. Det vill säga att ledarskapet ska underlätta mänsklig kommunikation och interaktion. 

I och med detta menar vi att det är upp till ledarna hur introduceringen ser ut. Genom att som 

ledare lyssna till de idéer som kommer upp från personalen, skulle de därmed kunna utöva ett 

“socialt ledarskap”. Personalen menar exempelvis att nya team skulle kunna gå runt på olika 

plan och presentera sig samt att det även skulle kunna ske presentationer av nya grupper på 

andras gruppmöten. Vi tror att ledarna har en positiv inställning till detta då en av ledarna 

menar att de redan har pratat om att det skulle vara bra att ha ett möte och informera när ny 

personal börjar. En annan åtgärd som nämns är att rundvandringen första dagen skulle kunna 
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förbättras genom att gå förbi alla plan och hälsa. En sådan introducering tror vi skulle kunna 

gynna de sociala relationerna samt minska de fördomar anställningsgrupperna har om 

varandra. Det skulle exempelvis kunna göra att det blir lättare att öppna upp för en dialog vid 

ett senare tillfälle. Den enda nackdelen som tas upp gällande introduceringen ligger i den 

personalomsättning som finns på “femman”. Skulle det vara så att det börjar och slutar 

personal väldigt ofta kan en introducering istället bli ett störmoment. Om fallföretaget skulle 

välja att förbättra introduktionen bör de därmed ha detta i åtanke. Att istället mejla ut 

information om att det kommer in ny personal på fallföretag skulle även kunna vara en idé.  

6.4.2.2 Aktiviteter  

Alvesson (2000) menar, som tidigare nämnt, att ledarskapet kan påverka de sociala 

relationerna på en arbetsplats och enligt Granér (1994) kan detta göras genom att anordna 

olika trivselbefrämjande aktiviteter. Detta menar vi att ledarna på fallföretaget har tagit fasta 

vid genom aktiviteterna som i dagsläget anordnas, där exempelvis både julfester och 

pubkvällar är till för hela byggnaden. Det finns även en idrotts- och fritidsförening för alla, 

samtidigt som det anordnas mycket i de separata teamen. Felfe och Franke (2010) kom i sin 

studie dock fram till att inhyrda är mindre delaktiga i sociala aktiviteter, vilket även Bellaagh 

och Isaksson (1999) tar upp. Jämför vi detta med fallföretaget stämmer det inte överens, då 

företaget i flera fall erbjuder de inhyrda att delta. Även om de gemensamma aktiviteterna 

mellan anställningsgrupperna är få visar det trots allt att ledarna vill att dessa ska ha en social 

relation till varandra. Vi anser dock att det skulle kunna anordnas mer mellan inhyrda 

konsulter och ordinarie arbetskraft och därigenom enligt Svedbergs (1997) teori skapa ännu 

godare relationer samt ett konstruktivt klimat, inte bara inom gruppen utan även med andra 

grupper. Detta intryck ges även från flera respondenter. 

Alla respondenter har pratat positivt om julfesten och är överens om att det vore roligt om fler 

liknande aktiviteter anordnades, exempelvis en sommarfest. Detta ser vi positivt på då ledarna 

berättar att det förekommer nätverkande på julfesten vilket är bra för att främja de sociala 

relationerna mellan de inhyrda och ordinarie. Det ger också de inhyrda möjligheter till att 

knyta kontakter för framtiden vilket vi menar är positivt för deras karriär samtidigt som de 

båda anställningsgrupperna får chansen att visa vilka de är. Ledarna tror även att 

uppfattningen om varandra skulle förändras till det bättre om de lärde känna varandra bättre. 

Detta kan förklaras med hjälp av Wolvén (2000) som menar att en av ledarens uppgifter är 
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förenkla integrationen mellan medlemmar från olika grupper. Majoriteten av respondenterna 

nämner dock att det är svårt att anordna fester för alla då det alltid är någon som måste jobba, 

därmed bör aktiviteterna vara efter arbetstid. Efter arbetstid finns det dock flera som inte vill 

vara med eftersom de bland annat redan spenderar mycket tid på arbetsplatsen. De 

motsättningar som finns utöver det faktum att det är svårt att samordna att alla ska kunna 

delta, är att vissa ordinarie inte känner ett sådant starkt behov till att lära känna de inhyrda då 

fleras uppfattning är att de inhyrda mestadels kommer och går. Dessa åsikter uppfattar vi är 

något felaktiga då några inhyrda faktiskt arbetat på fallföretaget längre än vissa ordinarie. 

Detta anser vi kunna lösas med fler gemensamma aktiviteter för att de ordinarie ska bli 

medvetna om att inhyrda inte endast stannar en kortare tid. Dock anser vi att det är viktigt att 

ledarna först blir medvetna om de motsättningar som kan finnas samt vad motsättningar 

grundar sig i. Dessa måste nämligen enligt Granér (1994) först uttalas och bearbetas innan det 

är av vikt och relevans att aktiviteter arrangeras, de får annars ett begränsat värde. 

 
 

	  

  



91	  
	  

7. Slutsats 
 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar och syftet uppfylls. Vi hade även som 

ambition att föreslå förbättringsåtgärder om det visade sig att flexibilitetsstrategin förde med 

sig ogynnsamma konsekvenser för personalen. Då detta till viss del visade sig finnas kommer 

ett resonemang att föras kring vilka förbättringsåtgärder fallföretaget, om så önskar skulle 

kunna ta till. 

 

7.1 En flexibilitetsstrategi skapar skilda arbetsvillkor  

Studiens första frågeställning som kommer att besvaras nedan ser ut som följer: 

• Hur uppfattas de inhyrda och ordinaries arbetsvillkor av ledare, inhyrda och 

ordinarie? 

Vi kan konstatera att flexibilitetsstrategin får konsekvenser för personalens arbetsvillkor då 

skillnader i exempelvis bonus, kompetens- och karriärutveckling samt andra förutsättningar 

diskuterades under intervjuerna. De inhyrda och ordinarie är överens om att villkoren är lite 

sämre för de inhyrda och även om inhyrda menar att de som tillfällig personal får acceptera 

skillnaderna anses detta tråkigt och orättvist då samma arbetsuppgifter utförs. Vidare har 

inhyrda i vissa fall även arbetat längre på fallföretaget än vissa ordinarie vilket indikerar på att 

skillnaderna blir mer påtagliga. De inhyrda känner sig därmed något “under” den ordinarie 

arbetskraften, vilket ordinarie kan sägas hålla med om då de själva anser sig befinna sig på 

den “bättre” sidan. Dock menar ordinarie att de inte ser ner på inhyrda. Ledarna har också 

uppfattningen av att inhyrda kan känna sig mindre uppskattade men anser att det inte finns 

någon anledning till detta. Enligt ledarna tillhör båda anställningsgrupperna fallföretaget lika 

mycket och menar att fallföretaget och bemanningsföretaget är generösa arbetsgivare. 

Angående kompetensutvecklingen uppfattar vi det som att ordinarie har lite större möjlighet 

till detta då det från ordinarie framkommer att fallföretaget lägger mer pengar på dessa. Från 

flera respondenter fick vi även uppfattningen av att det är fler ordinarie som har kompetens i 

kluster tre jämfört med inhyrda, trots att ledarna menar att de inhyrda också har möjlighet till 
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detta. Detta resulterar bland annat i viss irritation från ordinaries sida, då de anser att inhyrda 

inte kan hjälpa till och stötta fullt ut. Därmed kan ”småkonflikter” uppstå, trots att det 

egentligen inte är de inhyrdas fel och då det även finns inhyrda som gärna vill ha kompetens i 

kluster tre. Detta anser vi att ledningen bör uppmärksamma då det enligt oss är en 

ledningsfråga. Det är förståeligt att ledarna inte kompetensutvecklar inhyrda konsulter i 

samma utsträckning, särskilt när det gäller de som endast stannar en kortare period. Däremot 

har vi uppfattat att det finns flera inhyrda som nu har arbetat under en längre period och här 

anser vi att det kan vara motiverat att kompetensutveckla de inhyrda ytterligare. 

Anställningsgrupperna menar även att det är svårare för inhyrda att få nya tjänster som dyker 

upp på fallföretaget i och med att ordinarie ligger steget före. Därmed uppfattar vi det som att 

de ordinarie också har större möjlighet till karriärutveckling. 

Ett ytterligare arbetsvillkor som diskuterades var arbetsprestationen där 

anställningsgruppernas perspektiv skiljer sig åt. Några ordinarie har en uppfattning om att 

inhyrda inte har samma motivation och arbetsmoral och därmed inte arbetar lika hårt som de 

ordinarie. Ordinarie menar att detta främst grundar sig i den skilda bonusen. De inhyrda håller 

dock inte med och anser att de jobbar minst lika hårt som de ordinarie. Den eventuellt lägre 

arbetsmoralen kan även grunda sig i att det finns inhyrda som inte har en strävan efter att bli 

ordinarie. Detta indikerar nämligen på att dessa kanske inte kämpar lika hårt utan gör exakt 

vad som behövs. Samtidigt finns det säkerligen inhyrda som kämpar desto mer med 

förhoppning om att bli ordinarie.   

Vi anser även att flexibilitetsstrategin har resulterat i en fysisk uppdelning mellan 

anställningsgrupperna. Detta menar vi då ledarna bland annat berättar att uppdelningen har 

med praktiska skäl att göra. Då anställningsgrupperna har olika arbetsgivare och då olika 

arbetsvillkor blir det på många sätt lättare om de sitter separerade. Vi ser exempelvis att 

inhyrda varje dag inte behöver bli påminda om skillnaderna som råder. Vi kan även tänka oss 

att de ordinarie i och med våningsuppdelningen inte blir lika uppmärksammade på att de 

inhyrda finns där. Därmed kan denna uppdelning bidra till att de inte känner ett hot om sina 

egna anställningar. Varför den fysiska uppdelningen finns är dock oklar enligt personalen, 

men de tror att det bland annat kan grunda sig i att ledarna vill undvika avundsjuka och 

problem som eventuellt skulle uppkomma vid en blandning. Detta stämmer också till viss del 

med ledarnas perspektiv, samtidigt som dessa tror att anställningsgrupperna inte skulle ha 

något problem med att sitta med varandra.  
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7.2 Bristande sociala relationer mellan inhyrd och 
ordinarie arbetskraft  

Studiens andra frågeställning som i denna del kommer att besvaras är: 

• Hur uppfattas de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie 

arbetskraft, utifrån ledare, inhyrda och ordinaries perspektiv?  

De sociala relationerna på arbetsplatsen är enligt alla respondenter mycket bra, dessa ökar 

deras trivsel samt gör arbetet roligare. Relationerna syftar dock främst till medarbetarna på 

samma våningsplan. Att dessa fungerar bra anser vi bland annat beror på att de arbetar nära 

varandra och har ett lunchrum som de kan socialisera sig i. De har även samma 

förutsättningar vilket vi menar kan förebygga att exempelvis viss avundsjuka uppstår. 

Däremot är det tydligt att de sociala relationerna mellan inhyrda och ordinarie överlag är 

bristfälliga. Vi uppfattar dock att detta inte spelar någon större roll för trivseln, med tanke på 

att de sociala behoven kompenseras genom relationerna som uppstår mellan personalen på 

samma våning. Därmed tror vi att sociala relationer mellan inhyrda och ordinarie inte behöver 

vara nödvändiga för att medarbetarna ska trivas. Dock får vi intrycket av att de gärna skulle 

vilja socialisera sig mer med varandra.  

Att de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft är bristfälliga 

menar vi främst grundar sig i den fysiska uppdelningen som finns samt passerkorten. Med 

andra ord ges få möjligheter att integrera och tala med varandra. Vidare har vi uppfattningen 

om att den fysiska uppdelningen har resulterat i att anställningsgrupperna har en viss 

okunskap om varandra, vilket i sin tur till viss del har skapat ett “vi och dom” tänk från båda 

anställningsgruppernas håll. Okunskapen som finns mellan inhyrda och ordinarie har i 

kombination med andra skilda arbetsvillkor, såsom möjlighet till kompetensutveckling och 

bonus, skapat rykten och fördomar om varandra. Dessutom finns det inhyrda som har arbetat 

på fallföretaget längre än vissa ordinarie med samma arbetsuppgifter, för en lägre bonus. 

Genom detta menar vi också att de inhyrdas anställningstid bland annat kan ligga till grund 

för att irritation uppkommer anställningsgrupperna emellan och som i sin tur påverkar hur de 

sociala relationerna uppfattas. Rykten, fördomar och irritation som finns kan vi se ligger till 

grund för vissa “småbråk” mellan anställningsgrupperna, vilket kan påverka trivseln. Det kan 

även tänkas försvåra att sociala relationer kan skapas när de väl träffas. Däremot har vi i det 
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stora hela uppfattat det som att det inte förekommer några större konflikter och problem. 

Dessutom har vi förstått att ett “vi och dom” tänk även kan vara positivt, då det i dagsläget 

främjar gemenskapen på respektive våning. 

7.3 Ledarnas hantering av två anställningsgruppers 
arbetsvillkor och sociala relationer 
Frågeställning tre kommer här att besvaras och ser ut som följer: 

• På vilket sätt hanterar ledarna personalens arbetsvillkor och sociala relationer i en 

kontext med en flexibilitetsstrategi? 

Företagets flexibilitetsstrategi har resulterat i en arbetsstyrka som i och med olika 

arbetsvillkor är heterogen vilket i sin tur ställer krav på ledarskapet. Vi uppfattar att 

fallföretaget och dess ledare till viss del är medvetna om detta då de exempelvis berättar om 

åtgärder som genomförts och som vi anser har utförts för att hantera flexibilitetsstrategins 

konsekvenser. Angående arbetsvillkoren tillåts bland annat de inhyrda ta del av fallföretagets 

bonus. Ledarna agerade även snabbt när det visade sig att inhyrda hade fler kvällspass än de 

ordinarie.  

Beträffande de sociala relationerna har ledarna försökt jobba bort det “vi och dom” tänk som 

kan finnas mellan personalen. Fallföretaget har även vissa aktiviteter för hela byggnaden. 

Trots att ledarna enligt oss visar sig ha varit uppmärksamma på flexibilitetsstrategins 

konsekvenser ser vi dock att detta uppmärksammades mer när fallföretaget för cirka två år 

sedan ökade antalet inhyrda konsulter betydligt. Vi anser därmed att fallföretaget på senare tid 

har tappat fokus och även ledarna berättar att de inte längre jobbar aktivt med att exempelvis 

reflektera över hur personalen uppfattar varandra. Därmed ser vi förbättringspotential både 

gällande hanteringen av de skilda arbetsvillkoren samt de sociala relationerna. Samtidigt har 

vi förståelse för att ledarna inte kan påverka alla skillnader i exempelvis arbetsvillkoren, 

eftersom flexibilitetsstrategin då inte skulle löna sig för fallföretaget. 

När det exempelvis gäller arbetsvillkoret, den fysiska placeringen, finns både för- och 

nackdelar. Därmed kan det vara bra för ledarna att höra efter med personalen om hur de ser på 

detta arbetsvillkor då det kan påverka de sociala relationerna. Bör en förändring genomföras? 
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Beträffande de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft ser vi 

förbättringspotential i ledarnas information. Detta då vi anser att informationen idag är 

bristfällig vilket verkar skapa irritation och fördomar mellan anställningsgrupperna. Vi anser 

därmed att ledarna bland annat bör berätta och förklara varför anställningsgrupperna har olika 

arbetsvillkor, vilka arbetsuppgifter de olika grupperna förväntas utföra samt informera om vad 

som gäller vid kompetens- samt karriärutveckling. Detta menar vi också är ett bra sätt för 

ledarna att hantera de skilda arbetsvillkoren, som i sin tur påverkar de sociala relationerna. Då 

de inhyrda konsulterna idag i flera fall har suttit mer än ett år på fallföretaget, bör ledningen 

även förklara vad som är tänkt med dessa och hur länge de egentligen är i behov av inhyrd 

arbetskraft. Har de exempelvis chans till en ordinarie anställning och hur intresserade är 

inhyrda av detta? Att förbättra informationen menar vi både är en billig och enkel åtgärd som 

vi tror skulle mildra fördomar, rykten och irritation. 

Vidare ser vi förbättringspotential i introduceringen mellan inhyrda konsulter och ordinarie 

arbetskraft då de skulle bli mer medvetna om varandra samt känna igen varandra. Detta skulle 

i sin tur kunna vara gynnsamt för de sociala relationerna mellan dessa, då exempelvis de 

fördomar som finns skulle kunna mildras. Vi tror även att fler gemensamma aktiviteter för 

anställningsgrupperna skulle tänkas ge samma effekt. Dock anser vi det viktigt att ledarna 

först har förbättrat informationen till personalen då dessa aktiviteter annars kan ha ett 

begränsat värde. För mer specifika förslag på hur en introducering eller aktiviteter skulle 

kunna gå till hänvisar vi läsaren till 6.4.2.1 och 6.4.2.2. 

7.4 Uppfyllande av studiens syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka konsekvenser en flexibilitetsstrategi får för 

arbetsvillkoren och de sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft. 

Vi hade även som ambition att komma med förbättringsförslag om det visade sig att strategin 

förde med sig ogynnsamma konsekvenser för personalen.  

Tydligt är att flexibilitetsstrategin har resulterat i olika arbetsvillkor för inhyrd och ordinarie 

arbetskraft, där de inhyrda har något “sämre” villkor. Ordinarie arbetskraft tycker därmed lite 

synd om de inhyrda konsulterna då de utför samma arbetsuppgifter men för exempelvis lägre 

bonus. Samtidigt tycker de inhyrda att detta känns tråkigt och orättvist då dessa i vissa fall har 

arbetat länge på fallföretaget, ibland längre än vissa ordinarie. De inhyrda fick i början 

förklarat för sig att de bara skulle vara där under en särskild period i syfte för utfyllnad, men 
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vi får uppfattningen att så inte längre är fallet. Skillnaderna blir därmed mer påtagliga då 

inhyrda får känslan av att vara precis som de ordinarie. Detta indikerar på att det har blivit lite 

fel från första början, något som ledarna bör uppmärksamma.  

Vi kan även konstatera att arbetsvillkoren är nära kopplade med hur de sociala relationerna 

mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft fungerar. Exempelvis skapar olika bonus, 

trots samma arbetsuppgifter, avundsjuka. Även begränsningarna i kompetensutveckling för 

inhyrda skapar viss irritation. Samtidigt leder den fysiska uppdelningen till okunskap vilket i 

sin tur skapar rykten och fördomar. Med andra ord är allt detta faktorer i arbetsvillkoren som 

kan få en negativ påverkan på de sociala relationerna mellan anställningsgrupperna. 

Den fysiska placeringen och passerkorten på fallföretaget har visat sig vara den främsta 

anledningen till att sociala relationer mellan anställningsgrupperna är bristfälliga och enligt 

vissa “icke-existerande”. Det är även uppdelningen och de begränsade sociala relationerna 

som ligger till grund för okunskapen, ett “vi och dom” tänk och det i sin tur vissa fördomar. 

Detta kan tänkas ha en negativ påverkan på framtida sociala relationer mellan inhyrda 

konsulter och ordinarie arbetskraft samt även för stämningen på fallföretaget överlag. Att ha 

negativa tankar om varandra menar vi aldrig är bra för arbetsklimatet, men vi kan trots detta 

se fördelar med våningsuppdelningen som råder. Exempelvis behöver inte inhyrda varje dag 

bli påmind om skillnaderna. Skulle en blandning ske menar vi även att de ordinarie kan 

komma att bli mer påminda om att de inhyrda finns där, och därmed kanske känna av ett hot 

om sina egna anställningar. Samtidigt skapas en bra gemenskap då det finns en tendens att 

personal med samma förutsättningar tyr sig till varandra. Då det finns både för- och nackdelar 

med våningsuppdelningen när det gäller de sociala relationerna mellan anställningsgrupperna 

menar vi att ledningen bör fundera ytterligare över detta. 

Eftersom flexibilitetsstrategin ska löna sig för fallföretaget kan de dock inte ändra på alla 

skillnader som finns i arbetsvillkoren, även om relationer, tankar och fördomar om varandra 

kan tänkas bli bättre. Ledarna försöker göra det så lika som möjligt för alla, vilket exempelvis 

har visat sig då alla har samma friskvård samt då de anordnar aktiviteter för de båda 

anställningsgrupperna. De inhyrda får även ta del av bonussystemet. 

Angående de sociala relationerna har vi genom denna studie förstått att dessa kan ha en 

avgörande roll för hur personalen trivs på arbetsplatsen. Därmed kan de bristfälliga 

relationerna som finns på fallföretaget tänkas påverka trivseln negativt och det i sin tur 
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företagets resultat och framgång. Ur ett företagsperspektiv anser vi det därför viktigt att vara 

medveten om hur de sociala relationerna på arbetsplatsen fungerar samt hur arbetsvillkoren 

kan tänkas påverka dessa.  

Vi har kommit fram till att de sociala relationerna på fallföretagets respektive våningar är 

mycket bra, det vill säga relationerna mellan de inhyrda samt relationerna mellan de ordinarie. 

Vi menar även att detta kompenserar upp de bristande sociala relationerna som råder mellan 

anställningsgrupperna och att trivseln därmed inte påverkas i större bemärkelse. Vi kan dock 

konstatera att det finns viss irritation, tankar och fördomar mellan inhyrda och ordinarie, som 

kan skapa en dålig stämning överlag på fallföretaget, men inte med säkerhet veta i vilken 

utsträckning personalen påverkas negativt av detta. Vi ser dock vissa åtgärder som 

fallföretagets ledare skulle kunna ta till för att mildra detta. Vi kan inte avgöra om en 

blandning av våningarna skulle vara en bra lösning, men genom att öka informationen, 

arrangera fler gemensamma aktiviteter samt förbättra introduceringen av nyanställda, tror vi 

att fördomarna och ”småkonflikterna” skulle kunna mildras. Det i sin tur kan tänkas gynna de 

sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft och skapa ett trevligt 

arbetsklimat.   
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8. Bidrag och förslag till vidare studier 
Genom denna studie har ny kunskap till tidigare litteratur inom området möjliggjorts. Genom 

att studera tre olika perspektiv, ledare, inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft har vi 

kunnat undersöka vilka konsekvenser en flexibilitetsstrategi får för arbetsvillkoren och de 

sociala relationerna mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft. Vi är medvetna om att 

studien kan ha vissa begränsningar med tanke på den tidsram vi haft och därför reserverar vi 

oss för eventuella skillnader som kan finnas vid genomförandet av en liknande studie. Vi 

menar att skillnader kan uppstå då exempelvis arbetsvillkor samt andra förutsättningar på en 

arbetsplats med inhyrd arbetskraft kan skilja sig åt mellan olika företag och organisationer. 

Därmed kommer säkerligen de sociala relationerna mellan anställningsgrupperna se olika ut.  

Under arbetets gång har det uppkommit flera tankar kring ämnesområdet som kan vara 

intressanta uppslag till vidare studier. Dessa tankar och funderingar vill vi här dela med oss 

av. 

Vi har genom studien konstaterat att arbetsvillkor på olika sätt kan påverka de sociala 

relationerna mellan inhyrda och ordinarie, något som inte varit tydligt i tidigare litteratur. En 

intressant aspekt som tidigare litteratur inte tagit upp är att en fysisk placering kan få 

konsekvenser för de sociala relationerna mellan anställningsgrupperna. Genom att de inhyrda 

och ordinarie på studiens fallföretag var uppdelade på två olika plan var relationerna mellan 

dessa bristfälliga, trots exakt samma arbetsuppgifter. Detta resulterade även i att de fick vissa 

fördomar om varandra samt ibland ett “vi och dom” tänk. Vi kan tänka oss att de sociala 

relationerna kan se annorlunda ut om inhyrda konsulter sitter blandade med ordinarie 

arbetskraft.  Vi tror exempelvis att de sociala relationerna mellan anställningsgrupperna 

kanske inte visade sig fullt ut i vår studie, detta med tanke på att personalen satt så pass 

uppdelade. Det skulle därmed vara intressant att studera hur de tre olika perspektiven ser på 

arbetsvillkoren och de sociala relationerna på en arbetsplats där anställningsgrupperna sitter 

tillsammans. Blir de skilda arbetsvillkoren mer påtagliga vid en blandning av 

anställningsgrupperna och hur hanteras detta i så fall av ledare och hur fungerar de sociala 

relationerna då?  
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Hade vi vid genomförandet av studien haft mer tid hade det varit av stort intresse att 

undersöka hur de sociala relationerna fungerar på en eller flera av fallföretagets övriga 

arbetsplatser på andra orter där personalen faktiskt sitter blandade inhyrda och ordinarie.  

Vidare kan vi även tänka oss att den tydliga fysiska uppdelningen mellan inhyrda och 

ordinarie inte är unik för studiens fallföretag. Det skulle därför vara intressant att studera 

andra arbetsplatser med en liknande uppdelning. Finns det någon bakomliggande tanke med 

hur man placerar personalen i företag som använder en flexibilitetsstrategi i form av inhyrd 

arbetskraft? Vad får detta för effekt? 

Trots de bristfälliga sociala relationerna mellan inhyrda och ordinarie på fallföretaget 

framkom det att detta ändå inte verkade påverka trivseln för de inhyrda och ordinarie i större 

bemärkelse. Detta med tanke på att anställningsgrupperna fick tillräckligt med sociala 

relationer på respektive våning. Därför menar vi också att antalet konsulter på ett företag kan 

ha att göra med att exempelvis de inhyrda konsulterna trivs. Även detta har inte diskuterats i 

tidigare litteratur och därför kan detta vara en intressant aspekt att undersöka vidare. Hur ser 

de sociala relationerna ut på ett mindre företag där det inte finns en lika stor grupp inhyrda 

konsulter? Är de sociala relationerna till ordinarie personal då av större vikt eftersom inhyrda 

inte har andra inhyrda att ty sig till? 

Ett ytterligare uppslag kan vara att studera fler företag, såväl stora som små, i olika branscher 

för att sedan jämföra dessa med varandra och se om det skiljer sig åt. Är det viktigare med 

sociala relationer mellan inhyrda konsulter och ordinarie arbetskraft i vissa branscher? Skiljer 

sig ledarskapets hantering av arbetsvillkor och de sociala relationerna åt mellan de olika 

branscherna? 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuinformation till ledarna 

Hej Bästa teamledare, 

Som ni nog redan vet är vi tre studenter som läser fjärde året på Civilekonomprogrammet vid  

Linköpings Universitet. Just nu är vi mitt uppe i vår D-uppsats som löper under hela våren, 

där vi valt att fördjupa oss i den sociala arbetsmiljön och hur denna ser ut hos er på X.  

 

Undersökningens syfte är att beskriva och försöka förstå hur de sociala relationerna mellan 

ordinarie anställda och de inhyrda konsulterna ser ut, samt om och i så fall hur 

personalansvarig/teamledaren kan påverka denna sociala arbetsmiljö. 

 

Varför undersöker vi detta? 

Vi har sedan tidigare ett stort intresse för ledarskap, organisation, flexibel arbetskraft och 

sociala relationer, varför detta ämne passade bra. Vi anser att ämnet är av stor relevans då 

flexibel arbetskraft i form av inhyrd personal blir allt vanligare. I tidigare studier har man i de 

flesta fall enbart sett till hur de inhyrda konsulterna uppfattar sin arbetssituation och sociala 

arbetsmiljö. Dock finns i princip ingen studie som också fokuserar de ordinarie anställdas 

uppfattning av dess arbetssituation när inhyrda kommer in på arbetsplatsen. Det saknas helt 

enkelt en helhetsbild kring hur de sociala relationerna fungerar mellan de båda 

anställningsgrupperna, varför frågor rörande detta kommer att ställas.  

 

Fundera på frågor likt dessa  

Vad innebär sociala relationer för dig? Hur uppfattar du dessa relationer mellan inhyrda 

konsulter och ordinarie anställda? Hur tror du att de båda anställningsgrupperna uppfattar de 

sociala relationerna sinsemellan? Vad anser du om uppdelningen, dvs att de ordinarie och 

inhyrda konsulterna främst sitter på olika plan? Hur fungerar samarbetet dem emellan? Vilka 

aktiviteter anordnas för att främja relationerna/sammanhållningen?  

 

Er medverkan  

Ni som deltar i studien är inhyrda konsulter, ordinarie anställda, teamledare och 

personalansvarig på X. Du är en mycket viktig del i detta och vi är intresserade av att veta vad 

just du har för uppfattning. Två av oss kommer att närvara vid de enskilda intervjuerna som 
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vid samtycke av dig kommer att spelas in (ljudinspelning). Detta för att vi lättare ska kunna 

lyssna och delta i samtalen under intervjuernas gång, samt även ha möjlighet att citera. 

Intervjuerna är tänkta att ta cirka 45-60 minuter och ni bestämmer en plats som känns bekväm 

för båda parter.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi kommer få 

tillgång till intervjumaterialet. Företaget och vår handledare kommer därmed endast få 

tillgång till den sammanställning och analys som vi sedan gör. Om ni så önskar skickar vi 

gärna tillbaka det transkriberade materialet för att säkerställa att vi uppfattat och tolkat din 

information rätt. Allt material som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte 

och i de fall vi kommer använda citat från intervjuerna, kommer det inte framgå vem som sagt 

vad. Vi kommer inte heller att nämna namnen på de personer som deltagit i intervjuerna. All 

medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 

orsak.  

 

Varför är det bra att medverka?  

Vår förhoppning är att presentera ett resultat som kan komma X till nytta. Ni får en  

kartläggning i hur de båda grupperna uppfattar sin arbetssituation och relation till varandra. 

Skulle det visa sig att relationerna mellan personalen fungerar bra, vill vi undersöka vad detta 

beror på, vilka faktorer som spelar in. Råder det däremot meningsskiljaktigheter, vill vi se vad 

som orsaker detta och eventuellt vilka åtgärder som kan vara relevanta.  

 

Hoppas vi har fångat ditt intresse. Har du några frågor eller undrar över något, kontakta oss 

gärna. Vår handledare heter Åsa-Karin Engstrand och finns på Institutionen för ekonomisk 

och industriell  

utveckling (IEI), Linköpings Universitet, tel: 013-28 15 89  

TACK FÖR ATT DU KOMMER MEDVERKA! Med vänliga hälsningar, 

Anna Fredborg: 073 613 77 35; Anna Orest: 070 591 09 53; Sofia Wallén: 073 610 34 48 
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Bilaga 2 – Intervjuinformation till ordinarie och inhyrda 

Bästa mottagare, 

Vi är tre studenter som läser fjärde året på Civilekonomprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Just nu är vi mitt uppe i vår D-uppsats som löper under hela våren, där vi valt att 

fördjupa oss i den sociala arbetsmiljön och hur denna ser ut hos er på X.  

Undersökningens syfte är att beskriva och försöka förstå hur de sociala relationerna mellan 

ordinarie anställda och de inhyrda konsulterna ser ut, samt om och i så fall hur 

personalansvarig/teamledaren kan påverka denna sociala arbetsmiljö. 

Varför undersöker vi detta? 

Vi har sedan tidigare ett stort intresse för ledarskap, organisation, flexibel arbetskraft och 

sociala relationer, varför detta ämne passade bra. Vi anser att ämnet är av stor relevans då 

flexibel arbetskraft i form av inhyrd personal blir allt vanligare. I tidigare studier har man i de 

flesta fall enbart sett hur de inhyrda konsulterna uppfattar sin arbetssituation och sociala 

arbetsmiljö. Dock finns i princip ingen studie som fokuserar på de ordinarie anställdas 

uppfattning av dess arbetssituation när inhyrda kommer in på arbetsplatsen. Det saknas helt 

enkelt en helhetsbild kring hur de sociala relationerna fungerar mellan inhyrda konsulter och 

ordinarie personal, varför frågor rörande detta kommer att ställas.  

Fundera över frågor likt detta:  

Vad innebär sociala relationer för dig? Hur ofta träffas ni och pratar med varandra och vad 

diskuteras? Vilka umgås ni med på raster och finns chans till småprat i exempelvis lunchrum? 

Hur fungerar samarbetet och vilka aktiviteter främjar detta? På vilka sätt kan er ledare 

påverkar den sociala arbetsmiljön? 

Er medverkan  

Ni som deltar i studien är inhyrda konsulter, ordinarie anställda, teamledare och 

personalansvarig på X. Du är en mycket viktig del i detta och vi är intresserade av att veta hur 

just du uppfattar din situation. Två av oss kommer att närvara vid de enskilda intervjuerna 

som vid samtycke av dig kommer spelas in (ljudinspelning). Detta för att vi lättare ska kunna 

lyssna och delta i samtalen under intervjuernas gång, samt även ha möjlighet att citera. 
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Intervjuerna är tänkta att ta ca 45-60 minuter och era teamledare bestämmer en plats som 

känns bekväm för båda parter.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi kommer få 

tillgång till intervjumaterialet. Företaget och vår handledare kommer därmed endast få 

tillgång till den sammanställning och analys som vi sedan gör. Om ni så önskar kan vi skicka 

tillbaka det transkriberade materialet för att säkerställa att vi uppfattat och tolkat din 

information rätt. Allt material som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte 

och i de fall vi kommer använda citat från intervjuerna, kommer det inte framgå vem som sagt 

vad. Vi kommer inte heller nämna namnen på personerna som deltagit i intervjuerna. All 

medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 

orsak.  

Varför är det bra att medverka?  

Vår förhoppning är att presentera ett resultat som kan komma X till nytta. Intervjun ger dig en 

möjlighet till självreflektion kring din egen arbetssituation och det aktuella ämnet. Se det som 

en chans för dig att påverka din trivsel och sociala arbetsmiljö, då resultatet kanske komma att 

användas för att förbättra detta.  

Hoppas vi har fångat ditt intresse. Har du några frågor eller undrar över något, kontakta oss 

gärna. 

Vår handledare heter Åsa-Karin Engstrand och finns på Institutionen för ekonomisk och 

industriell  

utveckling (IEA), Linköpings Universitet, tel: 013-28 15 89  

TACK FÖR ATT DU KOMMER MEDVERKA! 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Fredborg: 073 613 77 35; Anna Orest: 070 591 09 53; Sofia Wallén: 073 610 34 48 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till ledare 

 
Bakgrundsinformation 
 

• Vilka är du teamledare för? 
 

• Hur länge har du arbetat som teamledare?  
 

• Vad anser du dig har för ansvar/arbetsuppgift som teamledare?  
 
Kartläggning och arbetsvillkor 
 

• I vilket syfte började ni använda inhyrd personal?  
 

• Vad har du för kontakt med de ordinarie anställda och de inhyrda konsulterna?  
 

• Vad är personalens arbetsuppgifter?  
 

• Skiljer de sig åt för ordinarie och inhyrda? 
 

• Vi har fått höra att det finns skillnader gällande bonussystemet till fast anställda och inhyrd 
personal, hur tror du att detta uppfattas av inhyrda och ordinarie?  
 

• Vi har hört att de inhyrda konsulterna och ordinarie anställda sitter på olika våningar. 
 

• Hur kommer det sig? 
• För- och nackdelar? 

 
Sociala relationer 
 

• Vad innebär sociala relationer för dig? 
 

• Hur uppfattar du de sociala relationerna mellan ordinarie anställda och inhyrda konsulter?  
 

• Hur tror du att de ordinarie anställda och de inhyrda konsulterna uppfattar de sociala 
relationerna mellan varandra?  
 

• Hur introduceras personalen när de börjar på företaget? 
 

• Hur arbetar ni ledare för att få en uppfattning av ordinarie anställda och inhyrda konsulters 
uppfattning av varandra?  
 

• Reflekterar man över detta och diskuteras detta mellan er 
ledare?  

• Är det viktigt att fundera kring detta anser du?  
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Gruppkonstellationer 
 

• Vad är en grupp för dig?  
 

• Vilka olika grupper anser du finnas på företaget? 
• Vad anser du om detta? 

 
 
Socialt stöd och aktiviteter 
 

• Anordnas några trivselbefrämjande aktiviteter för personalen?  
 

• Vilka? 
• Vilka deltar? 
• Vilka aktiviteter hade du gärna sett som inte redan finns i 

dagsläget? 
 

• Ni har dels ett stort lunchrum på nedre plan som är tillför alla, men även mindre lunchrum på 
olika plan, hur ser dessa ut? 

 
• Tror du att de flesta äter i byggnaden och i vilket lunchrum i så 

fall?  
• Ser ni någon tendens till gruppuppdelning vid luncher och andra 

raster? Om så är fallet vad kan detta bero på? 
 

• Hur ser era personalmöten ut/morgonmöten ut?  
 

• Vilka är delaktiga? 
 
Meningsskiljaktigheter 
 

• Förekommer meningsskiljaktigheter mellan personalen?  
 

• Vilka typer av konflikter är vanligt förekommande?  
• Vilken åtgärd skulle kunna stas till för att förebygga eller lösa 

dessa? 
 
Övrigt 
 

• Är det något annat du vill tillägga?  
 

• Samtycker du till att det vi pratat om nu används av oss till vår studie? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till ordinarie arbetskraft	  

Bakgrundsinformation 

• Hur länge har du arbetat som ordinarie anställd på X?  
 

• Arbetar du deltid eller heltid?  
• Har du tidigare varit inhyrd på X? 

 

• Vad anser du om dina arbetsuppgifter? 
 

• Vilken är den allmänna inställningen till den inhyrda personalen? 
 

• Hur tror du att inhyrd personal ser på dig som ordinarie 
personal? 

  

• Så vitt vi har förstått sitter inhyrda och ordinarie på olika våningar, varför är det så tror du? 
 

• Vad anser du om detta?  
 

• Hur ställer du dig till att blanda inhyrd med ordinarie? Att sitta på samma våningsplan/ i 
samma Team? 
  

Sociala relationer  

• Vad innebär sociala relationer för dig?  
 

• Är det viktigt för dig? 
 

• Hur ser de sociala relationerna ut mellan dig och inhyrda konsulter och ordinarie anställda?  
 

• Hur introducerades du inför övriga medarbetare när du började arbeta på företaget? 
 

• Var detta ett bra sätt att introduceras på? 
• Har du något förslag på hur en bra introduktion skulle kunna se 

ut? 
 

Gruppkonstellationer 

• Vad är en grupp för dig?  
 

• Vilka olika grupper anser du finnas på företaget? 
• Vad anser du om detta? 
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Raster och aktiviteter  

•  Vem umgås du med på raster och luncher?  
 

• Var umgås ni? 
 

• Anordnas några trivselbefrämjande aktiviteter för personalen?  
 

• Vilka?  
• Vilka deltar?  
• Vilka aktiviteter hade du gärna sett som inte redan finns i 

dagsläget? 
 

Arbetsvillkor och meningsskiljaktigheter  

• Har du någon uppfattning om de anställdas arbetsprestation?  
 

• Som vi har förstått det skiljer sig bonussystemet åt, vad anser du om detta?  
 

• Förekommer meningsskiljaktigheter mellan personalen?  
 

• Vad handlar det om?  
• Vilken åtgärd skulle kunna tas till för att förebygga eller lösa 

detta?  
 

Socialt stöd och ledarskapssyn 

• Hur ser du på personalansvarig/teamledares sätt att hantera personalen? 
 

• Anser du att du att du får stöd av ledare och medarbetare när det behövs?  
 

• Vad för stöd? 
• Önskar du att det sett annorlunda ut? 

 

 Övrigt 

• Är det något annat du vill tillägga?  
 

• Samtycker du till att det vi pratat om nu används av oss till vår studie? 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor till inhyrda konsulter 

Bakgrundsinformation  

• Hur länge har du arbetat som inhyrd konsult på X? 
 

• Arbetar du deltid eller heltid? 
 

• Vad anser du om dina arbetsuppgifter? 
 

• Hur upplever du att vara inhyrd konsult?  
 

• Hur tror du att ordinarie personal ser på dig? Varför?  
• Hur tror du att andra inhyrda ser på det?  

 

• Så vitt vi har förstått sitter inhyrda och ordinarie på olika våningar, varför är det så tror du? 
 

• Vad anser du om detta?  
 

• Hur ställer du dig till att blanda inhyrd med ordinarie? Att sitta på samma våningsplan/ i 
samma Team? 
 

Sociala relationer 

• Vad innebär sociala relationer för dig?  
 

• Är det viktigt för dig?  
 

• Hur ser de sociala relationerna ut mellan dig och inhyrda konsulter och ordinarie anställda? 
 

• Hur introducerades du inför övriga medarbetare när du började arbeta på företaget? 
 

§ Var det ett bra sätt att introduceras på?  
§ Har du något förslag på hur en bra introduktion skulle kunna se ut? 

 

Gruppkonstellationer 

• Vad är en grupp för dig? 
 

• Vilka olika grupper anser du finnas på företaget? 
• Vad anser du om detta? 

 



115	  
	  

Raster och aktiviteter  

• Vem umgås du med på raster och luncher?  
 

• Var umgås ni? 
 

• Anordnas några trivselbefrämjande aktiviteter för personalen? 
 

• Vilka?  
• Vilka deltar?  
• Vilka aktiviteter hade du gärna sett, som inte redan finns i 

dagsläget? 
 

Arbetsvillkor och meningsskiljaktigheter 

• Har du någon uppfattning om de anställdas arbetsprestation?  
 

• Som vi har förstått det skiljer sig bonussystemet åt, vad anser du om detta?  
 

• Förekommer meningsskiljaktigheter mellan personalen?  
 

• Vad handlar det om?  
• Om meningsskiljaktigheter uppstår, hur löses dessa?  
• Vilken åtgärd skulle kunna tas till för att förebygga eller lösa 

detta?  
 

Socialt stöd och ledarskapssyn  

• Hur ser du på personalansvarig/teamledares sätt att hantera personalen?  
 

• Anser du att du att du får stöd av ledare och medarbetare när det behövs?  
 

• Vad för stöd? 
• Önskar du att det sett annorlunda ut? 

 
Övrigt 

• Har du en önskan/strävar efter att bli ordinarie anställd? 
 

•  Om så är fallet, hur går du tillväga för att möjliggöra detta? 
 

• Är det något annat du vill tillägga? Har du några funderingar? 
 

• Samtycker du till att det vi pratat om nu används av oss till vår studie? 
 

• Om vi har frågor i efterhand, hur når vi dig?	  


