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Sammanfattning 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie på en lagerverksamhet som till stor del använder sig av 

bemanningsföretag för att möta marknadens behov av olika toppar och dalar. Företaget som 

vi har gjort vår studie på vågar gå mot strömmen och satsa på sin verksamhet, då de har 

genomfört en stor omorganisation, jämfört med många andra företag på dagens marknad. 

 

Vi har genomfört intervjuer på sex personer som är anställda av företaget och som jobbar 

som lageranställda, dessutom har vi genomfört två intervjuer med personer som jobbar 

högre upp i hierarkin och som är anställda via bemanningsföretag.  Till en början hade vi ett 

deduktivt förhållningssätt baserad på Lean Production. Men då empirin gav oss intressanta 

infallsviklar lät vi denna styra vår studie vilket innebar att vi fick andra teoretiska 

utgångspunkter och dessutom en blandning av deduktiv och induktivt förhållningssätt. Bland 

annat valde vi Foucaults teori kring övervakning som huvudfokus i vår studie då det var 

kring detta ämne vi fick fram intressant empiri. Vårt syfte är att förstå hur företagets 

lagerpersonal uppfattar arbetssituationen för sig själva och för de som är anställda av 

bemanningsföretag utifrån det arbetssätt och den personalhantering som råder. Denna studie 

har gett oss inblick i hur lika arbete kan bli ställda inför olika villkor beroende på om man är 

anställd genom företaget eller bemanningsföretaget. Vi har dessutom sett svårigheten i att 

sätta teori i praktik. 
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Förord 

 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att genomföra denna studie. Vi vill främst tacka 

varandra men även vår handledare Margareta Carlén för ett brinnande engagemang. 

Vi vill tacka alla respondenterna som har tagit sig tid att ställa upp på oss och till de som 

hjälpt oss att komma i kontakt med rätt personer på företaget. 

Utan er hade vår studie inte varit möjlig. 

 

Vi vill dessutom tacka våra nära och kära som både har stöttat och stått ut med oss under 

denna tid! 
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1 INLEDNING 
Arbetsmarknaden är inte bara till för att arbetstagare ska sälja sina tjänster och arbetsgivare 

ska köpa sina. Arbetsmarknaden har en stor betydelse även för varje enskild individ i form 

av att vara en social ekonomi och att ge identitet (Granberg, 2003:57–59). Det är därför 

viktigt att det finns sysselsättning för människor i samhället och att arbetslösheten inte blir 

för stor. Det får inte bli en för stor efterfrågan på arbetskraft, men inte heller en efterfrågan 

av arbetskraft som inte existerar, då ökar arbetslösheten (Granberg, 2003:57). Under år 2008 

lamslog finanskrisen stora delar av arbetsmarknaden och fler företag blev tvungna att varsla 

medan många företag inte överlevde alls på arbetsmarknaden. Även nu, fyra år senare, finns 

efterverkningar av finanskrisen och det är viktigare än någonsin för företag att hålla sig 

ajour för att inte tappa marknadsandelar och vinst, allt för att överleva. Fortfarande tassar 

företag på tårna och vågar till stor del inte göra satsningar utan är mer avvaktande och 

försiktiga i sina investeringar för att inte riskera förluster då marknaden inte är helt 

stabiliserad ännu. Ett företag som går emot strömmen på dessa punkter och som vågar 

expandera är det företag som vi valt att göra vår studie på. Detta är ett företag som har 

expanderat och har dessutom under år 2012 gjort en stor flytt och omorganisation i sitt 

företag. Den administrativa avdelningen har flyttat till nytt kontorslandskap medan 

lageravdelningen har flyttat från ett gammalt lager till helt nya lokaler på en annan ort. För 

lageravdelningen har detta inneburit en helt ny stad att anpassa sig i, ny teknik och dessutom 

en näst intill helt ny arbetsstyrka. 

 

Vi ville till en början i vår studie undersöka företagets arbetssätt och metoder då det är ett 

företag som ligger i tiden när det kommer till e-handel och dessutom är ett företag inne i en 

utvecklingsfas. Men under studiens gång föll det sig mer och mer intressant att se till hur 

företaget organiserar sin personalstyrka med hjälp av bemanningsföretag. Bemannings- 

företag är en bransch som vuxit sig allt större under 2000-talet vilket bidrog till att intresset 

för denna del i företaget från vår sida blev större att utforska. Eftersom vår empiri inte gav 

svar på förtänkta riktlinjer föll det sig naturligt att vi valde att genomföra en vändning i 

arbetet. Vårt nuvarande fokus tilltalade oss samt väckte stark nyfikenhet. Då vårt syfte och 

våra frågeställningar har förändrats under arbetets gång har detta medfört en, enligt oss, 

intressant infallsvinkel i denna studie.  

1.1 Bakgrund 

Vår studie kommer att genomföras på ett företag som har varit inne i en stor expanderingsfas 

vilket har lett till att företaget valt att flytta sin lageravdelning till helt nya lokaler på annan 

ort. Företaget erbjuder e-handel med inriktning på mode med inriktning mot killar och tjejer 

i åldern 18-35. De senaste fyra åren har företaget expanderat vilket har lett till att de under år 

2012 genomförde en omorganisation av företaget. Omorganisationen har bland annat 

inneburit att administrationsavdelningen som består av bland annat kundtjänst, inköp, 

fotografering och IT-avdelning har flyttat till betydligt större lokaler. Dessutom har 

lageravdelningen som tidigare låg vägg i vägg med administrationsavdelningen flyttat till 

nya större lokaler på annan ort. När flytten genomfördes var det ett 100-tals medarbetare 

som berördes varav cirka 45 var visstidsanställda medan resterande var timanställda i olika 

former. Behovet av arbetskraft på lageravdelningen varierar under de olika säsongerna och 
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för att möta och tillfredsställa det behovet använder sig företaget av bemanningsföretag. Ett 

bemanningsföretag har cirka 90 % av bemanningspersonalen, resterande procent står två 

andra bemanningsföretag för på företaget. 

En grundidé till att företag använder sig av bemanningsföretag är att det krävs en flexibilitet 

på arbetsmarknaden där man ska kunna hålla igång sina företag och dessutom möta de 

behov som ställs på företaget. Bemanningsbranschen arbetar främst med att hyra ut personal 

till sina kundföretag. Kundföretagen kan antingen stå för arbetsledningen eller så hyr 

bemanningsföretaget ut bemanning till en hel avdelning och kan då själva stå för 

arbetsledningen. Uthyrning av personal och tjänster är något som ökat under senare år på 

arbetsmarknaden. Men fenomenet har funnits sedan slutet av 1800-talet dock i en liten skala 

då det tidvis varit helt förbjudet att bedriva detta (Walter, 2005:9). Det var först den 1 juli 

1993 som ”Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft” trädde i kraft 

(SFS, 1993:440). Denna lag innebar att privat arbetsförmedling och personaluthyrning blev 

laglig igen efter att ha varit illegalt sedan år 1934. Genom denna lagstiftning blev Sverige, 

tillsammans med USA och Storbritannien, ett av de mest liberala länder inom detta (Walter, 

2005:12). Uthyrning av personal är omdiskuterat och det har varit en hel del konflikter kring 

dess fördelar, nackdelar och konsekvenser under åren (Walter, 2005:14). Arbetar man på ett 

bemanningsföretag omfattas man dels av Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning 

av arbetskraft (SFS, 1993:440) men dessutom av/om det kollektivavtal som råder.  

Då vår studie till en början var fokuserad på lagerverksamheten ansåg vi att det skulle vara 

intressant att se hur arbetet nu efter flytten faktisk fungerar då det är ett stort och ledande 

företag inom sin bransch. Men då vi under arbetets gång fick fram, enligt oss, intressantare 

empiri angående personalen valde vi att lägga fokus på det istället. Vi anser att det är 

intressant att se, i praktiken, vilka möjligheter som öppnas men även vilka svårigheter det 

medför att använda sig av bemanningspersonal.  Detta ligger rätt i tiden, då fler och fler 

företaget använder sig av bemanningsföretag. Att vi får chansen att se det arbete som ligger 

bakom en lagerverksamhet för att kunna möta de toppar och dalar som existerar med hjälp 

av att hyra in personal. Dessutom att vi får chansen att ta del av den uppfattning som är på 

lagerverksamheten kring det arbetssätt och den personalhantering som är anser vi vara 

lärorikt och väldigt intressant.  

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att förstå hur företagets lagerpersonal uppfattar arbetssituationen för 

sig själva och för de som är anställda av bemanningsföretag utifrån det arbetssätt och den 

personalhantering som råder. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur är uppfattningen att arbetssättet på lageravdelningen fungerar i praktiken? 

 Hur upplevs personalhanteringen på lagerverksamheten? 

 Vilka skillnader upplever företagets anställda existera mellan dessa två beroende på 

om man är anställd av företaget eller av bemanningsföretag? 
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1.4 Avgränsningar 

Att vi har valt att genomföra vår studie på just denna lagerverksamhet beror på att vi tycker 

det är intressant att studera ett företag som vågar satsa trots den osäkra arbetsmarknad som 

är. Ett företag som till stor del använder sig av bemanningsföretag är intressant och väldigt 

aktuellt idag att studera. Att dessutom ta del av de förändringar som skett på 

lageravdelningen sen vi i vår tidigare uppsats tittade på den administrativa delen på detta 

företag är spännande. Vi har dessutom valt att avgränsa ledningens perspektiv helt och hållet 

bortsett från två undantag då vi genomfört två intervjuer med personer med högre 

befattning. Vi ser det som en fördel att vi redan har en viss bakgrundskunskap om 

verksamheten i detta företag. Att bemanningsföretag har genomgått en expansion under de 

senare åren men att också i studien se hur det fungerar i praktiken anser vi vara intressant. 

Vi anser att det är intressant för utomstående att få en inblick hur det faktiskt ser ut att arbeta 

i ett expanderande företag som dessutom genomfört en stor flytt till helt nya lokaler och med 

nya arbetsrutiner. Att det var flera anställda som drabbades av flytten i den tidigare 

kommunen men även ett flertal anställda på den nya orten gör det också intressant för både 

samhället och utomstående att ta del av vår studie. 

1.5 Genomförandet 

Vi kommer att utföra en kvalitativ studie där vi tänkt genomföra åtta stycken 

semistrukturerade intervjuer. Vi har åtta stycken intervjuer där vi till störst del kommer att 

intervjua personer som arbetar längre ned i hierarkin på lageravdelningen. Det föll sig även 

så att vi fick genomföra ett par intervjuer med några ”nyckelpersoner” som sitter på högre 

positioner inom företaget. Detta gjorde att fick en helhetsuppfattning av organisationen och 

dessutom fick ett par informanter som vet lite mer om hur det går till ur ett högre perspektiv. 

Då vi redan nu har två kontaktpersoner som arbetar på lageravdelningen kommer vi att få 

hjälp av dessa personer att få kontakt med olika medarbetare på lagret som vi kan intervjua. 

Vi kommer utifrån den empiri vi samlat in besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

1.6 Uppsatsens disposition 

I kapitel ett presenteras inledningen till studien och dess bakgrund, syfte och frågeställning. 

Ett introducerande kapitel som ger läsaren inblick i studiens handling. I kapitel två 

presenteras tidigare forskning samt teorianknytning med relevans kring vår studie. Här 

presenteras de vetenskapliga begrepp vi valt att använda oss av.  I kapitel tre presenteras vår 

metod. Detta innefattar vetenskapligt förhållningssätt, urval, tillvägagångssätt samt kodning. 

I kapitel fyra presenteras vårt empiriska material. I kapitel fem för vi en diskussion kring 

vårt resultat och vår metod som avslutas med en avslutande diskussion.  

1.7 Begreppsdefinition 
Här presenterar vi de begrepp som är centrala i vår studie. Definitionen av begreppen som 

presenteras är vår egen version utifrån de forskare/författare som har används i studien. 

 

Personalhantering – Begreppet Personalhantering handlar om hur man hanterar sin personal 

utifrån den personalpolitik som råder på företaget och vilka delar ledningen fokuserar på för 

att uppnå ett gott arbetsklimat med en välmående personal och för att uppnå en så effektivt 



8 

 

organisation som möjligt. Ett område inom personalhantering är exempelvis 

kompetensutveckling (Garsten, 2004). 

 

Kontroll – Begreppet kontroll handlar om den övervakning och disciplinering som brukas på 

personalen. Personalen kan kontrolleras genom övervakning med hjälp av tekniska åtgärder 

och/eller ledarskapsstilar som leder till ett disciplinerat arbete. Genom kontroll styr 

ledningen sin personal i en önskvärd riktning (Garsten, 2004) (Foucault, 2003). 

 

Lean Production – Begreppet Lean Production är en produktionsmodell som bygger på 

standardiserade arbetsuppgifter, städa, sköta, sortera och systematisera. Utbytbarhet är också 

en central del inom Lean Production och kan leda till bättre ekonomi och lättare att slimma 

åt arbetsstyrkan och varsla om det behövs. Ett kontinuerligt flyt och ta bort onödiga 

transporter och rörelser är också viktigt inom Lean Production. (Abrahamsson, 2009) (Liker 

& McGraw-Hill, 2004) 

 

Anställningsbarhet – Begreppet anställningsbarhet handlar om att man som individ på 

arbetsmarknaden ständigt måste utveckla sitt lärande utifrån aspekter som utbildning, 

kompetens och erfarenhet, och att vara flexibel. Håller man sig anställningsbar utifrån dessa 

aspekter och utvecklar sitt livslånga lärande har man större möjligheter att bevara och byta 

arbete. (Oudhuis, 2004) 

 

Flexibilitet – Begreppet flexibilitet handlar om att det är stort fokus på dagens 

arbetsmarknad att man som individ måste vara flexibel i sitt arbete och att man ständigt 

måste vara förberedd på att få rotera mellan olika arbetsuppgifter och ibland även mellan 

olika företag. Genom att ständigt utveckla sig inom områden som utbildning, kompetens och 

erfarenhet, alltså att vara anställningsbar, håller du dig flexibel. Arbetsmarknaden 

genomsyras av nya anställningsformer och villkor vilket också medför att du som individ 

måste hålla dig flexibel i ditt arbete (Garsten, 2004). 

 

Bemanningsföretag – Begreppet bemanningsföretag handlar om företag som arbetar med 

personaluthyrning till andra företag, inom olika branscher och som har behov i olika 

perioder, av personal som man lätt kan byta ut vid behov. Bemanningspersonal arbetar 

därför oftast på olika arbetsplatser (Walter, 2005). 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning kring det område vi valt att 

undersöka. Vi har valt att presentera den tidigare forskningen under olika teman; 

bemanning, anställningsbarhet, flexibilitet, Lean Production och kontroll. Detta har vi valt 

att göra då många delar av den tidigare forskningen går in i varandra, genom olika 

huvudrubriker i form av teman får vi en lättare struktur.   

2.1 Bemanning 
Walter (2005) har gjort en studie kring bemanningsuthyrningen i ett stort företag. Det har 

blivit en allt hetare under 1990-talet och framåt. Walter (2005) lyfter fram att det både finns 

ett harmoniperspektiv på personaluthyrning samtidigt som det finns ett väldigt kritiskt 

förhållningssätt. Men han menar att oberoende av vilket förhållningssätt man har växer 

uthyrningen av personal allt mer som en bransch och att matchningen av personer inom 

dessa är intressant (Walter, 2005:39). Genom sin studie skapar han förutsättningar för 

debatter om de konsekvenser som personaluthyrning innebär för företagen, de anställda, 

kunderna och arbetsmarknaden som helhet. I sin studie lyfter han fram att en viktig orsak till 

att företag väljer att hyra in personal i sitt företag är att detta bidrar till allt större flexibilitet. 

Genom att kundföretagen till personaluthyrningsfirmorna begränsar sitt eget ansvar att 

bemanna sitt företag öppnas det upp en möjlighet för kundföretaget att ta in och bli av med 

den inhyrda personalen utefter det behov företaget har. Genom olika regleringar i 

lagstiftningen ges kundföretagen möjlighet att påbörja, förlänga och säga upp avtalet med 

bemanningsföretaget vilket anses vara en stor tillgång för den svenska arbetsmarknaden då 

man lättare kan möta behovet som är vilket ger en stor flexibilitet (Walter, 2005:34).  

 

Bemanningsföretag öppnar upp en möjlighet för företag att på ett billigare och effektivare 

sätt kunna anpassa sin verksamhet efter det marknaden efterfrågar. I Walters studie 

framkommer att vissa företag till viss del använder sig av bemanningspersonal för att 

komma åt en viss eftersökt och speciell kompetens som behövs inom verksamheten under en 

kortare tid. Medan det även till stor del använder sig av bemanningspersonal för att utföra 

”lättare” arbetsuppgifter. För att de lättare arbetsuppgifterna ska bli än lättare för tillfällig 

inhyrd personal är det inte ovanligt att dessa uppgifter standardiseras, rutinernas och även 

skalas av för att göra det lättare för personalen att lära sig uppgifterna på kort tid (Walter, 

2005:35). Genom att det krävs en större flexibilitet och anpassningsförmåga på 

arbetsmarknaden för företag till följd av globalisering, ökad konkurrens, förändrat 

konsumtionsbeteende med mera är det lätt för företag att lägga av allt mer på 

bemanningsföretagen. Detta menar man i studien är en slags outsourcing av delar eller hela 

företagets personalfunktion då man internt i företaget istället kan fokusera på andra bitar än 

personalfunktionerna då dessa är uthyrda. Dessutom öppnar detta upp för företaget att kunna 

bemanna utefter det behov som finns vid vissa tidpunkter och inte behöva stå med en 

konstant personalstyrka. Resultatet blir att kundföretaget inte behöver tänka långsiktigt utan 

kan fokusera på nuet och den kontinuitet som finns (Walter, 2005:36).  
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För den anställda på ett bemanningsföretag innebär det en möjlighet till att lära sig olika 

branscher, arbetsuppgifter samtidigt som denne kan knyta nya kontakter och därmed bredda 

sitt nätverk. Detta kan ge en bra grund för sin fortsatta karriär samtidigt som det lyfts fram i 

studien att de flesta av bemanningsföretagen har krav på att personer ska ha 

arbetslivserfarenhet vilket leder till en utestängning av de som inte redan är aktiva på 

arbetsmarknaden (Walter, 2005:36). Genom att vara anställd av ett bemanningsföretag och 

jobba i ett kundföretag innebär detta en tvetydig status då man inte är en ”normal” del av 

organisationen. Som bemanningspersonal är din närvaro uttalad som tillfällig med risk att 

leda till ett utanförskap både i det organisatoriska och sociala sammanhanget. Denna 

tillfälliga anställning kan leda till ett negativt engagemang och en negativ 

arbetstillfredsställelse hos den inhyrda personalen. Den dubbla rollen som både inhyrd men 

samtidigt anställd kan leda till en lojalitetskonflikt för individen då personen kan uppfattas 

ha två chefer samtidigt som dennes position på kundföretaget kan leda till utestängning 

(Walter, 2005:38). Konflikter är inte ovanliga och kan ofta kopplas till den inhyrdas diffusa 

roll och statusskillnad mellan bemanningspersonal och fast anställd. Att vara flexibel inom 

ett bemanningsföretag innebär att man underkastar sig kundföretagets krav och anpassar sig 

utefter de arbetsuppgifter som ska genomföras. Dessutom innebär det att medarbetaren 

underordnar sig bemanningsföretagets utvärdering och övervakning på den prestation 

medarbetaren gör (Walter, 2005:38).  

2.2 Anställningsbarhet 

Dagens arbetsmarknad lägger fokus kring begreppet anställningsbarhet. Att vara 

anställningsbar menas att man som egen individ står till svars för sina egna handlingar, tar 

egna initiativ och är flexibel. Det innebär även att du som anställd ständigt skall visa 

framfötterna samt vara driven av ett livslångt lärande (Oudhuis, 2004:189). Denna 

multifunktion gör att man skall vara beredd att rotera mellan olika uppgifter, olika 

avdelningar och till och med olika arbetsplatser. Vad som även legat i fokus är nedtoningen 

på ledarrollen. Förr präglades ledarskap av kontroll, makt och beslutsfattning medan man 

idag har övergått till ett coachande ledarskap. Förklarat så har det skett en förskjutning av 

ansvar vilket har gjort att det har blivit en fördelning av ansvar som präglar en så kallad platt 

organisation (Oudhuis, 2004:190). Margareta Oudhuis har studerat denna utveckling.  Hon 

har genom sin studie på fabriken Volvo bussar i Borås undersökt om individer och team i 

organisationen faktiskt genomgått denna utveckling. Syftet har varit att undersöka hur denna 

transaktion varit möjlig. Vilka tekniska åtgärder har används för att gå ifrån den ”goda” 

arbetaren till den ”anställningsbara” individen? Studien har titeln: Work as an Arena for 

Disciplining Mind, Body and Emotions: The Volvo Bus Plant Case. 

 

Vad som har skett på Volvo Bussar är att de förr arbetade mer som ett stort team där alla var 

delaktiga i varandras arbetsuppgifter medan man idag arbetar mer med mindre team vilka 

har blivit allt mer separerade från varandra. Detta har gjort att solidariteten och vänskapen 

som innan präglade företagets kultur nu istället har blivit uppdelat kring de olika teamen, 

och känslan har nu blivit; sköter ni ert så sköter vi vårt. Dock kan man se positiv utveckling i 

form av att organisationen försöker ta till vara på medarbetarnas kunskap så mycket som 

möjligt, en arbetsinsats som innan inte fanns och som är möjlig på grund av förminskningen 
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av teamen (Oudhuis, 2004:194–196).  Denna förminskning av teamen gör att medarbetarna 

får en närmare dialog med arbetsledaren som i sin tur skapar en känsla av delaktighet inom 

företaget. Eftersom fler team har skapats har man varit i behov av fler arbetsledare. På grund 

av fler arbetsledare har det skett en förskjutning av ansvaret vilket vi som ovan nämnde 

präglar en allt plattare organisation (Oudhuis, 2004:197). I studien används följande citat;  

 

 It´s not ”I decide” but ”all of us 300 here decide (Oudhuis 

2004:198). 

 

Christina Garsten (2004)  har gjort en studie vilket baseras på ett svenskt bemanningsföretag 

och har titeln; ‘Be a Gumby’*: The political technologies of employability in the temporary 

staffing business. Efter att Europa drabbats av 90-talskrisen så blev det allt vanligare med 

nya företagsformer och tillfälliga anställningar, detta var en tid då bemanningsföretagen 

växte sig större. Tillfälliga anställningar har gjort att det har blivit en förskjutning av 

ansvaret. Anställningsbarhet är ett allt mer förekommande begrepp och innebär att det 

förväntas betydligt mer av individer både för att kunna ta ett jobb, behålla sitt jobb samt 

kunna byta jobb. Arbetsmarknaden präglas av rörelse vilket innebär att som tillfälligt 

anställd skall man alltid ”vara på tårna” (Garsten, 2004:154). Arbetstagaren skall vara 

beredd på att kunna vara på ett företag ena dagen för att nästa dag vara någon helt annan 

stans och utföra helt andra arbetsuppgifter. Garsten (2004) drar likheter till en grön liten 

pojke från en låtsatsvärld som kan resa genom tid och rum och inta vilken form som helst, 

”be a gumby” (Garsten, 2004:153) Det är till viss del detta som präglar dagens krav på 

individen.  

2.3 Flexibilitet 
Flexibilitet är ett återkommande begrepp i Garstens (2004) studie där hon menar att 

flexibilitet är något nödvändigt och man skall ständigt vara beredd att omprioritera sina 

arbetsuppgifter. Det gäller att hålla koll på vilken arbetsuppgift som är viktigast just nu och 

vara beredd att lämna det men arbetade med för att tillfälligt hjälpa andra. Garsten (2004) 

nämner även vikten av att vara så kallad ”service minded”. Det gäller alltså att ständigt hålla 

sig på bra fot med både företaget man är anställd hos och företaget man är uthyrd hos. Det 

gäller alltså att inte säga nej till tillgivna uppgifter och ständigt vara tillmötesgående. Denna 

flexibilitet och attityd är det Garsten (2004) menar ger framgång i dagens yrkesliv (Garsten, 

2004:156–158). Detta är viktigt dels för att hålla sig anställningsbar men också för att stanna 

kvar på de så kallade ”a-listorna”. Minsta snedsteg eller nekande av arbetsuppgifter kan 

placera dig i botten av kandidater eller ”b-listan” om man så vill (Garsten, 2004:157–159). 

 

En effekt av de nya anställningsformerna och dess villkor leder till att individen i vissa fall 

riskerar att bli främmande inför självklara saker. Det kan leda till att det är svårt att 

identifiera vilka som är ens riktiga kollegor, riktiga arbetsplats etc. Tillhörigheten blir alltså 

något som suddas ut allt mer vilket gör att många nästan upplever det som onödigt att knyta 

vänskapsband (Garsten, 2004:168). Dessutom kan det skapas en rivalitet och tävlan mot 

varandra. Istället för arbetskollegor kan det därför upplevas att alla är där för att jobba för 

sin egen skull och för att behålla sin plats på ”a-listan”.  

 



12 

 

 

Många ser flexibilitet som något fördelaktigt eftersom det ger en viss mån av frihet. Dock 

anser Garsten (2004) att detta är den svåra delen. Kraven för att anses som flexibel är många 

och innebär att du som konsult eller tillfälligt anställd skall kunna vara anpassningsbar både 

genom kundens behov, klädkoder, professionalism, nya miljöer och individer och dess 

förväntningar på arbetstagaren samtidigt som man förväntas upprätthålla sin integritet. 

Frihet har alltså två sidor. Visserligen har man en viss frihet medan man samtidigt är 

beroende och påverkad av vad arbetsgivaren tycker och tänker (Garsten, 2004:158). 

 

Flexibiliseringstrenden fortsätter på arbetsmarknaden och andelen personal från 

bemanningsföretag ökar. Gunilla Olofsdotter och Gunnar Augustsson skrev år 2008 artikeln 

”Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider? i arbetsmarknad och 

arbetsliv (årg. 14, nr 4). Syftet med denna artikel är att påvisa att personal inom 

bemanningsföretag måste hantera situationen som främling eller outsider när de blir inhyrda 

på företagsuppdrag (Olofsdotter & Augustsson, 2008:11). Bemanningspersonal och 

flexibilitet går hand i hand och att vara utbytbar är väldigt viktigt då man ska kunna arbeta 

på olika företag och med olika arbetsuppgifter. De resultat som framkommer i Olofsdotters 

och Augustssons artikel är att man som bemanningspersonal behöver en mental inställning 

till arbetet då man är anställd av bemanningsföretaget men inom en kort eller lång period 

arbetar inom ett annat företag. En av respondenterna i Olofsdotters och Augustssons (2008) 

studie menar att man är ett slags mellanting och det är svårt att våga ta egna initiativ. En 

sådan känsla skapar en osäkerhet hos den inhyrda personalen och upplevelsen av att man är 

en främling är inte ovanlig (Olofsdotter & Augustsson, 2008:15). 

 

Korttidskontrakt är det som genomsyrar de anställningsbevis som bemanningspersonal går 

på, men personal kan ändå vara inhyrd på samma företag en lång period. Arbetar man, som 

bemanningsanställd, på samma arbetsplats en lång tid skapar man sociala kontakter och en 

trygghet växer fram i de arbetsuppgifter man utför. Men som bemanningspersonal måste 

man hela tiden vara förberedd på att få sluta och börja på en ny arbetsplats. En av 

respondenterna i Olofsdotters och Augustssons (2008) artikel menar att det engagemang 

som växer fram när man varit på ett och samma företag en lång tid och känner sig delaktig i 

det arbete som genomförs på arbetsplasten raserar den dagen man måste sluta och då skapas 

istället en osäkerhet och tröttnad på att ”flänga runt” (Olofsdotter & Augustsson, 2008:15–

16). 

 

De menar att det finns tydliga skillnader mellan de arbetsvillkor som existerar mellan 

bemanningspersonalen och de anställda på kundföretaget. Att det råder en maktskillnad 

mellan den inhyrda personalen och den fasta personalen då bemanningspersonalen ses som 

mindre kunniga och kompetenta och får ofta inte delta i beslut på samma sätt som den fasta 

personalen. Detta begränsade förtroende leder till en känsla av maktlöshet. En annan orsak 

som stödjer att skillnaderna i arbetsvillkoren existerar är att prestationskravet är högre för 

bemanningspersonalen än för den fasta personalen (Olofsdotter & Augustsson, 2008:22–23). 

Den inhyrda personalen har större press på sig att ständigt prestera för att få jobba kvar på 

kundföretaget. En konsekvens av detta är att den inhyrda personalen känner sig tveksam om 
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sin position och känner sig som en ”outsiders”. Man måste också vara extra flexibel som 

inhyrd personal. Man ska vara effektiv och kompetent i sitt arbete för att visa framfötterna 

och bli ”accepterad”, hantera pendlingen mellan främling och outsider så man på bästa sätt 

kan hantera sin situation och hantera känslan av maktlöshet (Olofsdotter & Augustsson, 

2008:22–23). 

2.4 Lean Production 
Jeffery K Liker och Tata McGraw-Hill är två forskade vilka har gjort en studie kring Toyota 

vilket har fått namnet; The Toyota ways (Liker & McGraw-Hill, 2004) Forskarna menar på 

att Toyota med sitt produktionssystem är en av de mest framgångsrika företag i världen. 

Toyota arbetar efter lean-modellen. Forskarna menar på att för att kunna arbeta efter en 

renodlad lean-modell är det viktigt att företaget skapar ett kontinuerligt flyt. Fokus ligger då 

i att ta bort onödiga transporter, rörelser samt arbete efter just-in-time. Detta gör att 

produktionssystemet skapar hög kvalité på sina produkter för minsta möjliga kostnad på 

kortast tid (Liker & McGraw-Hill, 2004:4-5). Att skapa flyt på företaget menas med att man 

kopplar ihop de olika avdelningarna. Detta gör att allt hänger ihop, ett ”one-piece flow” 

vilket skapar ett större teamarbete och är mer beroende av feedback vid uppkomst av 

eventuella problem. Detta eftersom alla blir direkt påverkade ifall något problem uppstår 

(Liker & McGraw-Hill, 2004:6). Lean har ett starkt fokus kring standardiserade processer 

vilket skapar arbetsuppgifter var av ofta består av et fåtal detaljer vilket därav blir lättare att 

lära sig. På detta sätt är det lätt att få ruljans på arbetstagarna om så behövs vilket får 

effekten av att arbetstagaren lätt blir utbytbara.    

 

Liker och McGraw-Hill (2004) menar på att produktionssystemet genom ett så kallat ”one-

piece flow” gör det lättare att underhålla hög kvalité på produkterna. I motsatt till Volvo 

Bussar arbetar Toyota som ett stort enhetligt team. Detta eftersom alla avdelningar arbetar 

för att fixa eventuella problem innan de faktiskt uppstår. Förklarat, om en avdelning av 

någon anledning skulle missa eventuella defekter på någon vara ser följande avdelning det 

och kan därför snabbt plocka bort det ur produktionen. Lean skapar därför ett gemensamt 

syfte vilket gör att alla medarbetare oavsett avdelning känner sig delaktig under hela 

processen, även om varje enskild arbetsuppgift kan kännas monoton är man ändå medveten 

om att det jag gör är viktigt (Liker & McGraw-Hill, 2004:7). 

2.5 Kontroll 

Att ständigt utvecklas och genomgå ett livslångt lärande anses vara upp till varje enskild 

individs ansvar. Dock med hjälp av det nya coachande ledarskapet vägleds medarbetaren in i 

företagets önskvärda ideal (Oudhuis, 2004:205). Man vill att medarbetarna skall lära av dem 

bästa samt alltid stäva framåt och visa framfötterna.  Detta gör att medarbetarna aldrig får 

någon chans att luta sig tillbaka på det man gjort utan företaget har skapat en känsla av att 

man alltid ska prestera sitt yttersta (Oudhuis, 2004:207). 

 

Disciplinering och övervakning är något som stramats åt under transaktionen på Volvo 

Bussar. Företaget har med hjälp av fler arbetsledare och större statistik kontroll ökat 

övervakningen. Dessutom sker disciplineringen genom mjukare ledarskapstekniker. Man 

vill skapa en känsla av att varje enskild individ utför sitt arbete för att de själva vill det 
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istället för att man utför sitt arbete för att man har fått order om att göra det (Oudhuis, 

2004:200–201). Vidare tar Christina Garsten (2004) upp företagens sätt att socialisera in 

arbetstagare efter deras normer och idéer. Månadens arbetare är ett allt vanligare inslag på 

många arbetsplatser och är ett led i att få arbetare att bete sig på ett visst sätt (Garsten, 

2004:152). Sist nämner Garsten (2004) vikten av utvärdering. Utvärdering ses som en 

självklar del i arbetet och går ut på att kunna forma arbetaren både före, under och efter 

utförda uppdrag. Men detta kan ses som ett verktyg för att socialisera in människor i det nya 

tänket kring att vara anställningsbar. Denna utvärdering utvecklar också individen och det 

blir lättare för företaget att ”rätta till” fel hos arbetstagaren. Det är alltså företagets sätt att 

styra medarbetarna dit man vill (Garsten, 2004:163). 

 

Bemanningsföretag ger ständig påminnelse om att arbetstagarna är representanter från 

företaget i fråga. Detta märks bland annat genom tydliga instruktioner om vilken attityd 

personerna skall ha samt en skriftlig dokumentation över hur man skall klä sig. Att klä sig 

enhetligt inom bemanningsföretaget anses ge ett bra helhetsintryck och tillhandahåller därför 

arbetstagarna med kläduppsättningar som de skall använda sig av. Detta ger ytterligare 

exempel på hur företag socialiserar in personal efter deras normer och värderingar och 

försöker därefter eliminera det som kan tyckas vara annorlunda (Garsten, 2004:159–160). 

 

I studien på Toyota menar de på att de har ett standardiserat arbetssätt. Liker och McGraw-

Hill (2004) menar på att detta skapar en innovativ arbetsmiljö och om processen ändras 

skapas det bara problem. Medarbetarna följer en mycket detaljerad standardiserad arbetsplan 

där allt har sin plats och skall utföras på ett visst sätt. Arbetarna på Toyota är strikt 

disciplinerade kring tid, kostnad och kvalité vilket speglar dess arbetsklimat samtidigt som 

de fokuserar på att medarbetarna skall känna sig som en viktig del av företaget i sig, menar 

Liker och McGraw-Hill (2004). Involvering, kommunikation, innovation, flexibilitet, hög 

moral och ett starkt kundfokus är alltså dessutom delar Toyota arbetar med (Liker & 

McGraw-Hill, 2004:7). Standardiseringen kan även användas för att kontrollera 

medarbetarna eller faktiskt hjälpa dem att kontrollera sitt eget arbete. Fånga dem om de 

begår misstag eller bryter mot några regler. Men till skillnad från Taylorismen anser Toyota 

att medarbetarna är den mest värdefulla resursen som företaget har. Alltså inte bara ett par 

händer som tar order utan agerar som analytiker och problemlösare (Liker & McGraw-Hill, 

2004:8).  



15 

 

3 TEORIANKNYTNING/ TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teorianknytning som vi valt att göra till vår 

studie. Vi har även i detta kapitel valt att presentera teorierna under olika huvudrubriker 

som består av teman för att få en bättre struktur. Detta då flera teorier kan gå in i varandra. 

 

Vi har valt ut några teorier nedan som vi kan koppla till vår studie angående hur personal 

styrs, kontrolleras och arbetar inom en organisation.  De tre teorier vi har valt är Foucaults 

(2003) makt och kontrollteori, Lean Production och Bolman och Deals (2005) teori om teori 

och praktik i organisationer. Foucaults (2003) teori är vårt största fokus då en stor del av vårt 

resultat kan kopplas till hans teori. Lean Production har vi med som teori då vi ser många 

likheter med de arbetssätt som företaget använder sig av. Dock har Lean Production fått 

mindre plats i vårt arbete än vad det från början var tänkt men det är till stor del Lean som 

varit grunden till vår intervjumall. Vi valde dessutom att ha med Bolman och Deal som en 

teori då vi anser att det finns tydliga kopplingar till det företag som vi gjort studien på.  

3.1 Lean Production 

Lean Production lägger stor vikt vid utbytbarhet då organisationen och personalen ska vara 

flexibel och lätt kunna anpassa sig till de flesta delar i organisationen. Dessutom har 

produktionsmodellen ett starkt fokus kring standardiserade processer och effektivt skapar ett 

flyt genom hela företaget. Lean Production har ingen fast definition utan är ett japanskt- och 

amerikanskt inspirerat produktionssystem. Detta är en filosofi som fokuserar på hur man på 

bästa sätt hanterar företagets resurser och baserar på ett långsiktigt tänkande, även då det 

sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Man vill genom identifiering och 

eliminering av problem skapa mer värde för företaget men med mindre arbete. Grunden av 

Lean Production har sina rötter från bland annat Frederick Winslow Taylors teori; Scientific 

Management var av fokus ligger på att effektivisera organisationen och skapa ett effektivt 

produktionssystem (Abrahamsson, 2009:44). Dock med tanke på dagens 

konkurrenskraftighet och masstillverkning var denna teori inte kostnadseffektiv.  

 

Lean Production använder sig av ytterligare redskap som den japanska filosofin bygger på. 

Detta innefattar de fem S:en; sortera, systematisera, städa, sköta och standardisera. Dessa 

begrepp används till avsikt i att engagera och motivera medarbetare. Om alla hjälper till att 

hålla ordning och reda skapar detta en trivsam och effektiv arbetsplast (Abrahamsson, 

2009:45).  Genom dessa redskap formas arbetstagaren till ett önskvärt ideal vilket öppnar 

upp möjligheten till att göra medarbetaren utbytbar. Om utbytbarheten på anställda är hög 

kan det skapa en ekonomisk vinning genom att företaget lätt kan slimma åt arbetsstyrkan 

samt varsla medarbetare under lågsäsong eller tvärt om (Abrahamsson, 2009:45–46).   

 

Fordismen med Henry Ford i spetsen utvecklande idén och blev där av grundaren av 

löpandebandprincipen. En utveckling som kunde tillgodose problematiken av 

masstillverkning. Vidare under krigstiden började Toyota Production System (TPS), vilket 

senare kom att ligga synonymt till Lean Production, att tillverka produkter på det mest 

resurssnåla sättet. Tillverkningssystem som bygger på två principer; Just in time och Jidoka 

(Abrahamsson, 2009:45). Just in time innebär att processen skall vara kundstyrd vilket 

innebär att man tillverkar efter behov och beställningar. Man vill alltså ha en så slimmad 
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produktion som möjligt med små materiella förråd, förklarat ingen lagerkostnad. Allt ska 

ske på autoorder vilket skapar en utjämning av processen av både volym och produktionssätt 

(Abrahamsson, 2009:47). Resultatet av detta är att produkten tillverkas ”just in time” och 

blir mer av en flödesbetonad layout där maskinerna placeras i löpande band- liknande 

arbetsstationer. 

3.2 Kontroll 
Foucault (2003) skriver i sin bok Övervakning och straff (2003) om sitt maktperspektiv och 

sin syn på hur straff och övervakning under historiens gång har förändrats. I dagens 

samhälle är vi människor ständigt övervakade och kontrollerade vilket leder till att vi 

disciplineras och agerar på ett visst sätt (Foucault, 2003:10–13). Nedan kommer vi 

presentera tre av hans olika makt och kontrollteorier; disciplinär makt, reglerande makt och 

Panopticon. 

3.2.1 Disciplinär kontroll 

Foucault (2003) anser att makt är en stor del av vårt samhälle och påverkar människor att 

agera på ett styrt sätt. Detta styrda agerande grundar sig i dem tvång, förbud och 

förpliktelser som människan ställs inför. Detta är en form av makt som, enligt Foucault, 

kallas för den disciplinära makten (Foucault, 2003:138). Denna form av makt är en indirekt 

styrning av människan. I dagens övervakade samhälle skapas en kontroll över våra egna 

kroppar och vi är hårt inrutade i denna kontroll. Foucault menar att den disciplinära makten 

existerar för att vi individer ska göra ”rätt saker”. Vi ingår i ett maskineri där makten 

bearbetar oss och dresserar vårt beteende (Foucault, 2003: 139-140). Vi står i kö, vi är tysta i 

bibliotek och klassrum och vi bedöms efter betygsskalor och närvarolistor i skolan. I 

Foucaults (2003) maktteori anser han att disciplin inom verksamheter upprätthålls genom 

bland annat tekniska åtgärder. Dessa tekniska åtgärder blir ett fullt synligt tvångsmedel som 

personalen blir utsatt för och som blir en maktutövning. Har man en detaljerad kontroll, och 

inte bara genom teknik, så blir alla i verksamheten synliga (Foucault, 2003:172–173). 

Foucault (2003) anser att det inte är ovanligt på dagens arbetsmarknad att det sker en mer 

intensiv och konstant kontroll av personalen än vad det förr gjorde. Denna kontroll löper ut 

med hela arbetsprocessen och inriktar sig inte bara på själva produkten utan också arbetarens 

yrkesskicklighet, uppförande, snabbhet och tillvägagångssätt (Foucault, 2003:175).  

3.2.2 Reglerande kontroll 

En annan form av makt som Foucault (2003) förespråkar är den reglerande makten som 

istället är en yttre styrning och består av lagar och regeringsformer för att kontrollera 

befolkningen. Detta är landets ”översvävande” makt och alla individer ingår i ett 

bevakningssystem styrt av lagar och regler som vi alla ska följa. Det sitter undermedvetet i 

oss att dessa lagar inte ska brytas eftersom det leder till något negativt och dåligt (Foucault, 

2003: 103-104). Den reglerande makten ser konstant till att vi blir påminda om att göra rätt 

saker genom skyltar, affischer och symboler i samhället, allt för att kontrollera människor 

och styra oss i en viss, önskvärd riktning (Foucault, 2003:114–115).  

3.2.3 Kontroll genom Panopticon 

Panopticon är ett annat uttryck för samlade maktmekanismer som enligt Foucault (2003) är 

en maktteori. Panopticon handlar om att det alltid överallt vakar ett öga (Foucault, 
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2003:196). Vi är ständigt synliga och övervakade av samhället genom fartkameror, 

övervakningskameror, nycklar och betalningskort. På grund av denna synlighet och 

övervakning ändrar vi medvetet och omedvetet vårt beteendemönster. Vi agerar annorlunda 

i situationer och vi tror att vi gör det självständigt, fast det som egentligen sker är en 

maktutövning. Foucault (2003) exemplifierar detta genom att förklara hur den panoptiska 

principen skulle gå till om den hade använts i fängelser. Det vanligaste sättet är att ta bort 

ljus, låsa in och låta brottslingen bli osynlig. Men enligt den panoptiska principen gör man 

tvärt om; mörkret är ett skydd och synligheten är en fälla. I ljuset blir man ett objekt 

(Foucault, 2003:201–202). Panopticon tillämpas även inom skolor, sjukhus och andra 

arbetsplatser och är ett effektivt sätt att hierarkisera arbetsplatsen, fördela individer och ha 

makt över sina underordnade (Foucault, 2003:206). Foucault (2003) menar att den 

panoptiska principen kan tillämpas varje gång man har en grupp arbetare och en viss uppgift 

som ska utföras. Panopticon för med sig en sådan styrka att man innan det sker ett fel eller 

misstag kan stoppa detta eftersom denna form av maktutövning utövas så utbrett i samhället. 

Detta på grund av att ”makten” aldrig behöver gripa in utan den ger ifrån sig en spontan 

verkan som skapar en reaktion som vi människor styrs utifrån. Foucault (2003) menar också 

att det finns en koppling mellan ”mera makt” med ”mera produktion” och att man genom 

detta på ett övervakat sätt får sin personal att blir mer effektiv på grund av den rädslan som 

övervakning för med sig (Foucault, 2003:209).  

3.3 Teori och praktik 
Vi har även valt att ta med Bolman och Deals (2003) teori kring hur teorier sätts i praktik på 

företag. Detta på grund av att förstå hur det kan skilja sig åt kring uppfattningar som råder 

på olika företag. Bolman & Deal (2003) menar att det i dagens informationssamhälle vuxit 

fram innovativa organisationsteorier i företag men att det fortfarande är ett stort problem att 

implementera detta i det dagliga arbetet. Det är inte ovanligt att det leder till misslyckanden 

och att de teorier som företag utgår ifrån suddas ut och försvinner. Chefer och ledningar 

använder sig alltid officiellt eller inofficiellt av organisationsteorier för att utveckla sina 

företag till mer framgångsrika och mer effektiva. Teori funkar inte alltid i praktiken och att 

teori lätt kan förvandlas till en ideologi är ett vanligt förekommande problem och förblir 

istället en vision (Bolman & Deal, 2003:33–34). Bolman & Deal (2003) menar också att 

problemen ofta uppstår när strukturen inte är anpassad till de behov som situationen kräver. 

De menar då att det i en sådan situation krävs en omorganisation av någon form för att 

arbetssättet ska få en bättre passform för situationen (Bolman & Deal, 2003:37). Ett sätt att 

genomföra detta är att chefer anställer konsulter som är specialiserade inom det område 

företaget behöver hjälp inom och på så sätt få hjälp med omorganisationer och att 

strukturerar upp organisationer (Bolman & Deal, 2003:31). 
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4 METOD 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt när vi samlat in och 

analyserat vårt empiriska material. Vi kommer även att förklara varför vi valt att göra som 

vi gjort.  

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskaplig forskning förespråkas i huvudsak två vetenskapliga förhållningssätt; det 

hermeneutiska samt det positivistiska synsättet. Vi har valt att använda oss av ett 

hermeneutiskt synsätt då detta handlar om att tolka och förstå vetenskapliga fenomen. Ett 

synsätt som lägger fokus på kvalité snarare än kvantitet (Thurén, 2007:60–61).  

Vi hade från början i denna studie försökt att få en inblick i hur företaget organiserar sin nya 

lagerverksamhet på dagens osäkra marknad, både utifrån teori om hur det borde vara, samt 

praktiskt hur det faktiskt är. Vi hade från början ett hermeneutiskt synsätt som vi har behållit 

även då vårt syfte förändrades och vi låtit empirin styra vår studie. Vårt syfte blev då istället 

att fokuserar på att förstå hur lagerpersonalen uppfattar sin arbetssituation utifrån arbetssätt 

och personalhantering. Vi anser det alltså är av lika stor vikt att ta till vara på enskilda 

åsikter och tankar snarare än att leta kvantitet i materialet. Dock är det viktigt att vara 

medveten om den problematiken som kan uppstå när man väljer att utgå ifrån ett sådant 

perspektiv. Man måste vara medveten om att vid mötet med människor gör de själva en 

tolkning av den verklighet denne lever i. Materialet som forskaren sedan skall tolka är därför 

redan, vid fösta instans, tolkat (Gilje & Grimen, 2009:175). 

Att definiera kvantitativ och kvalitativ metod är viktig att klarlägga eftersom skillnaden 

mellan dem har varit omdiskuterat kring flera forskare, dessutom skiljer sig 

tillvägagångssättet på dessa två åt. Ett kvalitativt material anses lägga fokus kring en mer 

subjektiv bild av verkligheten. Dessutom kan man se att en kvalitativ studie syftar till 

förståelse av något unikt fenomen vilket bygger vidare på bland annat hermeneutiken och 

fenomenologin (Backman, 2008:57). Eftersom vi utgår från våra respondenters subjektiva 

uppfattningar av våra intervjufrågor har vi därför valt att utgå från en kvalitativ ansats i detta 

tillämpningsarbete.  

4.2 Val av metod 

I denna del kommer vi att presentera de olika delar av de val vi gjort i vår metod för studien. 

Kapitlet är indelat i olika rubriker för att göra det lättöverskådligt. Vi har medverkat alla tre 

under samtliga moment och anser att vi har fördelat arbetet lika och rättvist mellan oss. 

4.2.1 Vetenskaplig ansats  

När man bedriver vetenskaplig forskning finns det två olika sätt att förhålla sig till; induktivt 

eller deduktivt. När man förhåller sig induktivt låter man empirin skapa materialet som man 

sedan kopplar till teorier och hypoteser. När man förhåller sig deduktivt har man istället 

förbestämda antaganden och hypoteser som man vill testa mot empirin. Efter att ha 

formulerat vårt syfte samt frågeställning valde vi den metod som vi ansåg skulle vara bäst 

lämpad för just vår studie. Till en början hade vår frågeställning och vårt syfte ett deduktivt 

förhållningssätt då vi hade en fast teori, Lean Production, som vi utgick ifrån. Det var denna 
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teori som gav oss grunden till arbetet och till den intervjumall vi genomförde. Dock 

reviderades detta då vi utifrån empirin fick fram intressantare data vilket gjorde att vi under 

arbetets gång valde att byta från en deduktiv till en induktiv ansats.  Detta på grund av att 

intervjupersonerna lade stort fokus på kontroll och disciplin istället för de arbetssätt och då 

främst Lean Production som vi utgick ifrån. Då vi ville utnyttja empirin vi fick fram till fullo 

och inte begränsa det till syftet vi hade från början lät vi empirin styra och där med ändrade 

vi vårt syfte. Dessutom kunde vi på detta vis sålla bort det som inte gav oss någon nyttig 

information och ta tillvara på det som var relevant (Backman, 2008:58). Detta 

tillvägagångssätt är något Aspers (2007) förespråkar då han anser att metoden på så vis blir 

mer relevant och givande för syftet i fråga (Aspers, 2007:78).  

 

Vi hade till en början befintliga teorier och föreställningar att utgå ifrån under insamlingen 

av vårt empiriska material. Ett angreppssätt som Becker (2008) anser vara ett icke optimalt 

sätt att arbete på. Han menar att den ligger för långt ifrån den empiriska världen eftersom 

den behandlar begreppen om den logiska konstruktionen vilket därför kan manipulera 

resultatet utifrån ett fåtal grundläggande idéer. Detta stärks då vi valde att förhålla oss 

induktiva senare i arbetet på grund av den empiri vi fick fram, där helt andra resultat kom 

fram än de förutbestämda teorier vi till en början hade (Becker, 2008:132–134). Vår 

induktiva ansats har fått oss att fånga dessa nya infallsvinklar som vår empiri påvisade 

(Aspers, 2007:95–96). 

4.2.2 Intervjuer 

Vi har valt att utföra intervjuer. Detta på grund av att vi anser att det ger oss bästa möjliga 

empiri till vår studie då vi är intresserade av olika åsikter. Intervjuer är den vanligaste 

metoden inom kvalitativ forskning. En intervju är ett samtal där man som forskare försöker 

förstå och tolka respondenten vilket i sin tur leder till ett brett och djupt empiriskt material 

(Aspers, 2011:133). I ett samtal sker en interaktion mellan forskare och respondent där även 

gester, bilder, historier och hänvisningar är olika delar som kan ingå utöver ordet (Aspers, 

2011:134). Intervjuer har olika upplägg och olika grader av struktur. Vi har valt att 

strukturera upp vår intervju på ett semistrukturerat vis. Semistrukturerad intervjumetod är en 

intervjuform mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Detta innebär att man med hjälp 

av olika teman i intervjumallen får fram det fokus vi vill ha i intervjun (Aspers, 2011:136–

137). Denna intervjutyp ger oss en struktur i förbestämda frågor vilket ger en trygghet och 

en säkerhetskänsla när vi inte är vana att hålla intervjuer. Men den ger oss även möjlighet till 

följdfrågor som kan komma upp vid själva intervjutillfället. Möjligheten till följdfrågor ger 

oss en fördjupning och flexibilitet i det empiriska materialet eftersom områden man inte 

tänkt på kan komma på tal. Vi som intervjuare har haft möjligheten att utveckla och 

förtydliga de svar som respondenten ger oss genom dessa följdfrågor. Denna intervjumetod 

öppnar upp för möjligheten att fånga konkreta påståenden och svar men också ett djup 

genom känslor och åsikter. Den ger oss även möjligheten att få igång ett flyt i en fråga-

svardialog (Aspers, 2011:137) (May, 2001:150). Genom denna intervjuform kom vi många 

gånger in på sidospår som vi inte hade räknat med och intervjuerna blev mer ett öppet 

samtal, dock släppte vi inte vår intervjumall helt någon gång utan kom tillbaka till denna. 

Detta passar vårt syfte bra och det hade varit svårt att få fram dessa sidospår om vi 

exempelvis använt oss av en strukturerad intervju där man först och främst fokuserar på 
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generaliseringar och jämförelser vilket vi inte är intresserade av i vår studie (May, 

2001:149–150). Detta var till stor fördel för oss då vi fick fram ett helt annat empiriskt 

material än det vi från början hade räknat med. Detta i sin tur gjorde att hela vår studie fick 

ett annat upplägg och ett annat syfte än vad som var tanken från början.  

 

Intervjuer ger ett nära band till respondenten och det empiriska materialet, men problem kan 

uppstå ändå. Missförstånd och felaktiga källor är vanliga problemområden och det är därför 

viktigt att man som intervjuare är påläst inom det område man ska forska i och att man 

dessutom är uppmärksam under själva intervjun (Backman, 2008:59). Då våra intervjuer 

övergick till ett mer öppet samtal kom vi in på områden som vi inte var särskilt pålästa på. 

Detta kunde ha skapat problem för oss men då vi redan innan var bekanta med områden som 

kom upp gick detta bra ändå. Vi läste dessutom in oss på områden efter intervjuerna för att 

förstå djupare vad respondenterna menat under intervjun. Dessutom var det inga 

konstigheter under intervjun att fråga vad respondenten menade med det denne uttryckte då 

klimatet mellan oss under alla intervjuer var väldigt bra.  

 

Ett annat problem som kan uppstå, som är vanligast bland oerfarna intervjuare, är att man 

går in med en förutfattad mening. En förutfattad mening kan exempelvis vara forskarens 

förförståelse och/eller den teori som den tidigare forskningen för med sig. Genom denna 

förutfattade mening bygger man upp specifika frågor och tror sig redan veta vad 

respondenten kommer svara. Detta begränsar det empiriska materialet och blir ett 

angreppssätt istället för en intervju (Aspers, 2011:134). Vi beaktade Aspers (2011) problem 

som kan uppstå noga innan vi gick in i intervjuerna och vi visste att vi hade en del 

förutfattade meningar redan innan. Men då det föll sig att intervjuerna blev än mer öppna än 

semistrukturerade och kom in på andra områden än vi räknat med påverkade inte dessa 

förutfattade meningar oss något. Detta på grund av att vi inom dessa områden som vi kom in 

på inte besatt några förutfattade meningar. Dessutom lyfter Aspers (2011) problematiken 

kring de sociala bestämda rollerna, att det är viktigt att ha så liten maktutövning som 

möjligt. Att intervjun ska ske på så lika nivå som möjligt (Aspers, 2011:135). Trots att vi är 

medvetna om att maktobalans kan ske valde att medverka alla tre under intervjun. Detta för 

att vi ville att alla tre skulle sättas in i kontexten och därmed få samma inblick. En av oss 

skötte själva intervjun medan de två andra förde anteckningar och lade in eventuella 

följdfrågor.  

 

Vi tror att den kontext som var under intervjutillfällena skapade ett öppet samtalsklimat 

mellan oss och våra respondenter. Då majoriteten av intervjuerna hölls på café eller annat 

neutralt ställe skapade detta en avslappnad stämning vilket vi tror påverkade respondenterna 

till stor del att våga var så pass öppna som de var. Vi tror dessutom att vår oerfarna roll som 

intervjuare var till en fördel i detta fall, då vi pratade på ett väldigt öppet vis och på samma 

plan som respondenterna. Genom vår semistrukturerade intervjumall var vi inte tvungna att 

hålla oss fasta vid frågorna utan vi kunde istället före en dialog och vara flexibla i vår 

intervju vilket var till stor fördel för oss. Att vi dessutom var i ungefär samma ålder som de 

flesta av respondenterna bidrog också en del till att vi kunde föra ett naturligt och öppet 

samtal.  
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Vi anser att vi har klarat av våra intervjuer på ett bra sätt då vi under våra intervjuer har 

kunnat hålla ett öppet och normalt samtal med respondenterna. Vi har varit ödmjuka och 

lyssnat till det som sagts och vi har upprätthållit en god stämning genom hela samtalet. Ett 

tecken på att intervjun blev mer öppen är att vi visade ödmjukhet och att vi faktiskt var 

intresserade av det som respondenten talade om. Dessutom att vi som intervjuare gav 

utrymme för respondenterna att tala om sådant vi inte hade direkta frågor om är ytterligare 

bevis på att samtalet blev än mer öppet. 

4.3 Urval 

Urvalet i den kvalitativa forskningen skiljer sig från den kvantitativa forskningen då man 

med ett kvantitativt urval ofta har ambitionen att generalisera resultaten till en hel population 

och inte bara undersöka enstaka fall. Ett kvalitativt urval vill därför inte generalisera svaren 

utan faktiskt ta vara på varje enskilt svar, en åsikt väger lika tungt som flera. Det är detta 

som vi är intresserade av i vår studie, att se till varje individ och inte generalisera (Becker, 

2008:78). För att försöka få ett så bra urval som möjligt har vi valt att använda oss av ett 

snöbollsurval. Vi valde att göra ett sådant urval för att vi upplevt att det varit svåråtkomligt 

att få tag i respondenter på företaget. Vi har haft två informanter som hjälpt oss att komma i 

kontakt med andra tänkbara respondenter som de känner, vilka kunde ställa upp på en 

intervju. Dessa personer gav i sin tur tips och rekommendationer om ytterligare 

respondenter, på detta vis skapar vi två kontaktkedjor (Becker, 2009:122,161). Viktigt att 

poängtera är att de både informanterna inte hade koppling till varandra. På så sätt 

minimerade vi risken att de skulle prata ihop sig om vilka personer de skulle vilja att vi 

intervjuade. Genom att inte låta informanterna kännas vid varandra undgick vi att få en 

riktad bild från deras sida av företaget då vi fick vitt skilda respondenter. Vi gjorde detta val 

då vi ansåg detta skulle bidra till bästa möjliga resultat samt bidra till större insikt och 

förståelse (Backman, 2008:59).  

 

Vi genomförde åtta stycken intervjuer med personer med olika befattningar på 

lageravdelningen. Dock föll det sig inte som planerat då tanken från början var att endast 

genomföra intervjuer med golvpersonal, och deras syn på företagets organisering. Då vi till 

en början blev tilldelade att genomföra två intervjuer med två respondenter på 

bemanningsföretaget hade vi en helhetsbild av organisationen. Men när vi skulle genomföra 

dessa drog sig respondenterna ur med rädsla för att säga konfidentiell information och med 

detta få problem med sin anställning. Detta medförde att vi inte fick någon intervju med 

någon lagerpersonal från bemanningsföretaget. Vi fick då istället genomföra två intervjuer 

på två respondenter som båda har en högre anställning inom företaget. Denna ändring anser 

vi gav en intressant data och vi valde att ha kvar detta bortfall som blev en viktig del i vårt 

resultat. Detta då vi endast fått intervjua sex personer från företagets lagerpersonal och två 

högre uppsatta från bemanningsföretag. 

 

Vårt syfte lägger inte fokus kring kön, etnicitet eller ålder vilket därför heller inte blev 

avgörande i vårt val av intervjupersoner. Dock föll det sig att flertalet av respondenterna var 

män, vilket orsakades av det snöbollsurval vi valde att göra. Dessutom är de flesta av 
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respondenterna i åldern 20-30 år, vilket har att göra med att medelåldern på företaget är 

förhållandevis låg. Vi har även säkerställt att de vi intervjuar faktiskt har kännedom och 

kunskap kring de frågor vi vill ha svar på. Då våra intervjufrågor riktar sig till att veta hur 

verksamheten på lageravdelningen går till gäller det att vi får tag på personer som vet hur 

just den delen går till, inte kring andra delar av organisationen. (Becker, 2009:98). Vår enda 

ingång till lageravdelningen var två flyktiga kontakter som hjälpt oss att tillhandahålla dessa 

intervjupersoner, vilka dem ansåg passa bäst för vår studie (May, 2001:122). Då vi var 

medvetna om att studien är tidskrävande tog vi de personer och tillfällen som erbjöds i 

respekt gentemot respondenterna eftersom det kan vara svårt att planera in en intervju på så 

kort varsel. Vi var även medvetna om företagets rådande högsäsong vilket gör att deras 

schema var oerhört pressat och begränsat.  

4.3.1 Presentation av våra respondenter 

Vi har valt att inte presentera våra respondenter på något ingående vis då vi till så stor del 

vill skydda anonymiteten för dessa. Vi kommer inte nämna dem vid namn eller liknande, då 

vi vill upprätthålla anonymiteten så långt som möjligt. Då vi har fått respondenter som är 

anställda på lite olika nivåer inom företaget och bemanningsföretaget kommer vi att nämna 

dessa med högre befattning som ”respondent som är högre” jämfört med de respondenter 

som har en anställning på golvet i vårt resultat och diskussions avsnitt. Detta för att svaren 

från de olika kan skilja sig beroende på vart i hierarkin man är (May, 2001:124). Två av våra 

respondenter är anställda genom något av bemanningsföretagen som företaget använder sig 

av. Båda dessa personer sitter på högre poster än de övriga respondenterna. De resterande 

sex respondenterna är anställda av företaget och jobbar på något vis som golvarbetare på 

lageravdelningen utan något direkt övergripande ansvar. 

4.3.2 Material  

Vi har använt oss av både ett deduktivt och ett induktivt förhållningssätt i intervjumallen (se 

bilaga 1) då vi till en början utgick från teorier med avstamp i Lean Production. Vi började 

intervjun med inledande frågor. Det gör att respondenten känner sig trygg och inte 

”påhoppad” direkt av konkreta frågor utan fick börja med att berätta om sig själv. Vi gick 

sedan vidare in på mer sonderade frågor som uppmuntrar respondenten att fördjupa och 

precisera sina svar. Sonderande frågor passar vår semistrukturerade intervju bra eftersom 

sonderingar skapar funderingar och nya tankar hos respondenten. Sonderande frågor kan 

också få respondenten att göra kopplingar till frågor som tidigare har ställts som kan 

fördjupa vårt material (May, 2001:158). Under intervjutillfällena har vi haft ett induktivt 

förhållningssätt där vi kunnat ställa dessa följdfrågor. Vi har utefter detta använt teorier som 

blev konsekvenser av det empiriska materialet och som växte fram under studiens gång. 

Detta har hjälpt oss att få ett användbart material som styrt hela vår studie (May, 2001:150–

152). 

 

Det är viktigt att man som intervjuare tänker på hur man formulerar sina frågor för att 

problem och missförstånd inte ska uppstå. Genom att man formulerar frågan rätt är chansen 

stor att man får ut det svar man vill få ut (Holstein & Gubrium, 1997:113). Det är därför bra 

att ställa ”hur-frågor” och inte ”varför-frågor”. ”Varför-frågor” kan uppfattas mer som ett 

förhör än en intervju för respondenten. Det kan upplevas som ett krav att svara på frågan och 
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därför kan respondenten gå i försvarsställning vilket påverkar resultatet negativt. ”Hur-

frågor” däremot kan föra med sig en trygghetskänsla och ett större spelrum för 

respondenten. Han/hon kan då berätta det som han/hon tycker är viktigt och meningsfullt att 

berätta utan att känna sig pressad. Genom ”hur-frågor” kan vi också finna infallsvinklar och 

aspekter vi inte själva tänkt på som kan vara viktiga för resultatet (Becker, 2008:69–70).  

 

För att få en så bra och effektiv intervju som möjligt genomförde vi två stycken 

testintervjuer. Att utföra testintervjuer innan de riktiga intervjuerna hjälper oss att hitta fel 

och brister i frågorna och vi har då möjligheten att rätta till dessa frågor. Efter att vi 

genomfört testintervjuerna framkom det att vi behövde finslipa på några av våra frågor för 

att göra dessa mer lättförstådda för våra respondenter. Då vi till en början hade en del 

”varför”-frågor i vårt arbete gjorde vi om dessa till ”hur”-frågor för att dessa skulle bli mer 

öppna. Vi behövde inte göra några stora förändringar utan mer omformulera frågorna till att 

bli mer öppna och lättförstådda (Becker, 2008:123). Vi säkerställde tillförlitligheten på våra 

frågor efter ändringarna genom att gå igenom dessa med vår handledare ytterligare en gång 

innan vi gjorde dem på våra respondenter.   

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi valde att genomföra alla intervjuer med lagerpersonalen på ett café för att ha en neutral 

kontext. De två intervjuer som vi genomförde med de två högre uppsatta personerna 

genomfördes dock på företaget då dessa hade svårt att ses någon annanstans. Vi började 

intervjun med att presentera oss själva och en kort beskrivning om vår studies syfte och 

frågeställningar. Vi berättade för respondenten om intervjuns upplägg och de övergripande 

begrepp som vi använder oss av i undersökningen för att undvika missförstånd. Vi 

informerade respondenten att han/hon får vara anonym om detta önskas och att det är endast 

vi tre och vår handledare som kommer ha tillgång till materialet. Vi frågade innan intervjun 

om vi fick spela in den då vi senare skulle ha lätt för att gå in i materialet och ta fram citat 

och återspela vad som sades. Vi ville behålla en god och trevlig stämning hela intervjun 

igenom, detta för att respondenten ska känna sig trygg plus att vi ville få ut bästa möjliga 

svar på våra frågor. Vi som intervjuare försökte få respondenten att känna att sitt deltagande 

är intressant och betydelsefullt (May, 2001:157). Detta lade vi som intervjuare stor vikt vid. 

Intervjuerna genomfördes under cirka 40 minuter vardera.  

4.4.1 Inspelning 

Vi har vid sidan av anteckningarna även bandat intervjuerna. Alla respondenter var 

tillfrågade innan intervjutillfället. En bandinspelning är ett bra underlag inför 

transkriberingen. Använder man sig av bandspelare kan man fokusera på samtalet och 

kroppsspråk under själva intervjun och skulle personen som för anteckningar missa något 

kan man enkelt gå tillbaka i inspelningen och hitta det man missat. Det kan vara en 

distraherande känsla att enbart ha sina anteckningar som underlag och vara rädd för att något 

skall missas. Med hjälp av inspelning har vi även lättare hittat citat som kan vara svårt att få 

med enbart genom anteckningar. En annan fördel med bandinspelning är att när väl samtalet 

kommit igång och hittat ett flyt så glöms oftast bandspelaren bort (May, 2001:168). En 

annan viktig fördel som inspelning för med sig är att vi som intervjuare inte ersätter våra 

egna ord med respondentens (May, 2001:169). Inspelning för även med sig vissa nackdelar. 
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Människor kan bli nervösa och hämmade av att bli inspelade vilket kan påverka svaren 

negativt. Transkriberingen blir på grund av inspelningen en lång process. En timmas intervju 

kan ta upp till nio timmar att renskriva (May, 2001:168). Inspelning har alltså sina för- och 

nackdelar men vi anser att fördelarna väger över nackdelarna.  

4.5 Bearbetning & analys av material 

I denna del kommer vi presentera den bearbetning och analys som vi gjort under studiens 

gång. Vi presentera det under olika rubriker. 

4.5.1 Transkribering och kodning 

Vi har valt att transkribera samtliga intervjuer för att underlätta vår analys då materialet blir 

mer överskådligt. Eftersom vi genomförde lika många intervjuer ansåg vi det lättast i fall 

transkriberingen skedde genom att man själv transkriberade de intervjuer man ansvarade för. 

Detta för att man då redan är insatt i kontexten (Aspers 2007:159).  Under kodningen av 

materialet har vi däremot valt att vara närvarande alla tre, dels för att öka trovärdigheten 

men även för att göra oss införstådda i varandras intervjuer och kontexter. Vi har med hjälp 

av denna kodning kunnat skapa ett tydligt och strukturerat material som blir tacksamt att 

arbeta med vid vidare analys och diskussion. Kodningen har gett oss olika dimensioner 

kring vårt empiriska material, dimensioner som visar likheter men också olikheter (Aspers 

2007:160–168). Under kodningens gång har vi valt att använda oss av en typ av 

marginalmetod. Detta innebär att vi i själva marginalen, med hjälp av färgpennor, skrivit 

koden för att underlätta att hitta de olika koderna. Vi har även valt att använda oss av 

interaktiv kodning. Vi har alltså inte valt att leta efter förutbestämda koder utan vi har låtit 

empirin skapa de koder som vi har haft behov av. Detta för att fånga substans i materialet 

och inte låta våra föreställningar styra vår analys (Aspers, 2007:172–173). Vi har därför i 

vårt arbete valt att använda oss av en induktiv kodning. Detta gjorde vi då vi har låtit 

empirin styra kodarbetet. Detta föll sig naturligt då vi fick upp så mycket nya infallsvinklar i 

empirin som i slutändan blev styrande (Aspers, 2007:159).   

4.5.2 Analys 

Att analysera ett kvalitativt material är ett svårt moment. För att underlätta denna del har vi 

därför, systematiskt, under studiens gång varit så förberedda och pålästa som möjligt. Detta 

innebar bland annat att vi höll oss fast strukturerade till vår intervjumall med viss ändrad 

riktning kring våra följdfrågor. Analysen har skett fortlöpande under hela processen 

samtidigt som vi har fortsatt att samla in vårt empiriska material. Detta gjorde vi för att 

underlätta vårt arbete kring att jämföra och hitta eventuella mönster i materialet (Aspers, 

2007:157). Då, som vi tidigare nämnt, kom in på intressanta sidospår har vi under 

insamlandet fått läsa oss in på andra områden. Genom den kodning vi tagit fram under 

studiens gång, har vi kunnat analysera materialet allteftersom. Detta har underlättat för oss 

då vi sluppit sitta med all analys av materialet i slutet. Vi har tagit fram delar ur intervjuerna 

som varit lika mellan respondenterna men också delar som har skilt sig åt mellan dem. Vi 

har under arbetets gång därför hela tiden fört anteckningar för att lätt följa upp vad 

resterande respondenter sagt. 

4.6 Trovärdighet & tillförlitlighet 

Inom kvantitativa studier använder man ofta begreppen validitet och reliabilitet. Begreppet 
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validitet handlar om giltighet i det som ska undersökas och framkomma i studien. Begreppet 

reliabilitet handlar däremot om tillförlitlighet, alltså att vi mäter det vi verkligen ska mäta 

och reliabiliteten är också ett sätt att repetera studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010:104). Trovärdighet och tillförlitlighet är de begrepp vi, istället för validitet och 

reliabilitet, har använt oss av i vår kvalitativa studie. Intersubjektiviteten är också en viktig 

del som vi har lagt fokus på och handlar om att vi som forskare har hög trovärdighet och 

tillförlitlighet i vår studie. Detta kan skapa problem för oss som har en hermeneutisk 

infallsvinkel. Alla människor har olika förutsättningar och erfarenheter och tolkar därför 

frågor, situationer och material olika vilket är viktigt att ha i akt. Detta är en av 

anledningarna till att vi använder oss av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet (Gilje & 

Grimen, 2007:21–26). För att vår studie ska få en hög trovärdighet har vi fokuserat på att 

metodkapitlet ska bli så ingående och tydligt som möjligt. Vi har i metodkapitlet grundligt 

gått igenom förhållningssätt, förförståelse, teknik och tillvägagångssätt. Detta är en viktig 

del att förtydliga så det ger en klar bild för utomstående läsare. Då det föll sig att vi 

intervjuat personer på olika befattningar tillför de olika erfarenheter, kunskaper och känslor 

vilket kan stärka det empiriska materialet och öka trovärdigheten. Då vi inte fick några 

intervjupersoner från bemanningsföretagets ”golvpersonal” kan detta minska trovärdigheten 

något då vi bara får upplevelser av den fasta personalen på företaget. Dock är detta en 

väldigt intressant infallsvinkel då bemanningsföretagets ”golvpersonal” av rädsla inte ville 

ställa upp på intervju. Detta har bidragit till att bli en del av vårt resultat vilket i sig stärker 

vår trovärdighet. Vi anser att denna handling från dessa personer säger mer än det som 

skulle kommit fram vid en intervju då de faktiskt av uttryckt rädsla inte ville ställa upp på 

detta.   

 

Vi genomförde två stycken testintervjuer på en klasskamrat och dessutom på en sambo till 

en av oss. Testintervjuerna hjälpte oss säkerhetsställa frågorna och upptäcka de brister vissa 

frågor hade. På detta sätt undvek vi missförstånd och problem när vi genomförde de riktiga 

intervjuerna. Dessa testintervjuer ökade också vår studies trovärdighet. Vi lade även ner 

mycket tid på att utforma intervjufrågorna. Dock utformade vi vår intervjumall efter det 

syfte och frågeställningar vi hade från början. Vi har valt att ändå ha kvar vår intervjumall 

till stor del, trots ändrat syfte och frågeställningar. Detta för att det ändå gav oss intressant 

empiri som ledde till ett förändrat fokus i studien (Lindelöw Danielsson, 2003: 75-81). 

 

Att vi har spelat in våra intervjuer ökar också studiens tillförlitlighet då vi lätt kan gå tillbaka 

i materialet och hitta delar vi inte hunnit med att anteckna. Tillförlitligheten ökar då man 

som forskare inte gör egna tolkningar utan man använder sig av de exakta ord respondenten 

använt sig av. Dessutom att vi kontinuerligt kodat och transkriberat materialet gör att studien 

blir tillförlitlig och där vi dessutom ständigt förklarar vårt tillvägagångssätt. 

4.7 Etiska överväganden 

Vi har i vår studie gjort en del etiska överväganden. Vi har börjat med att se till de fyra 

forskningsetiska kraven som är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Aspers, 2007:21–22). Vi har informerat alla som vi intervjuat om vårt syfte 

med studien och vad svaren kommer att användas till innan intervjun har satts igång. 
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Dessutom har alla respondenter samtyckt till att vi genomfört studien, likaså företaget som 

vi genomfört studien på. Vi har gett våra respondenter anonymitet genom att varken nämna 

deras namn eller exakt vad de arbetar med. Vi har inte heller skrivit ut känslig information 

som framkommit som skulle kunna ledas till personen i fråga. Likaså har vi valt att inte 

nämna företagets namn då detta ger än mer anonymitet åt respondenterna. Detta har medfört 

att vi inte har med källförteckningar som innehåller företagets namn eller som kan spåras till 

företaget. Det är endast vi tre som genomfört studien som tagit del av det inspelade och 

transkriberade materialet. Vi använder endast det insamlade materialet till denna studie och 

inte till något annat. Genom detta anser vi att vi kan uppfylla de fyra forskningsetiska kraven 

(Vetenskapsrådet, 2012-12-16). 

 

Vi har dessutom gjort en del andra etiska övervägande utöver de fyra forskningsetiska 

kraven. Då vi har använt oss av ett snöbollsurval har vi fått prata med de personer som vi 

blivit tilldelade vilket har medfört att vi inte kunnat påverka urvalet. Vi anser dock detta inte 

vara något problem för vår studie då vi fått prata med personer som inte haft direkt 

anknytning till varandra och därmed kunnat ge oss en helhets bild av företaget från olika 

personers perspektiv. Urvalet föll sig så att vi endast intervjuat personer från lageravdelning 

som är anställda av företaget och ingen person som är anställd av något bemanningsföretag. 

Detta har medfört att hela studien speglar åsikter och tolkningar från företagets personalsida 

och inte från bemanningsföretagets personal vilket är viktigt att ha med sig i arbetet. Dock är 

de två högre uppsatta respondenterna anställda av något bemanningsföretag vilket speglar 

deras syn och inte företagets. Vi har beaktat att de kan försköna sin bild då de vill ge bra 

marknadsföring åt sitt företag.    

4.8 Förförståelse/värderingar 

När vi bestämde oss för att göra en uppsats om företagets lagerverksamhet var detta på 

grund av att vi redan hade en förförståelse kring deras organisation. Detta på grund av att vi 

tidigare genomfört en studie kring deras mål, strategier och förväntningar med deras flytt 

och omorganisation. Innan vi påbörjade vår studie pratade vi med en del personer som vi har 

i våra bekantskapskretsar som arbetar på företaget. Vi fick då informationen om att det varit 

totalt kaos på företaget under flytten och under sommaren. Detta gjorde att vi blev än mer 

intresserade av att se hur det i dagsläget är på lageravdelningen. Vi fick även till oss att det 

kanske skulle bli svårt att få kontakt med personer som har anställning via 

bemanningsföretagen på lageravdelningen då dessa har korttidskontrakt och inte vill riskera 

att säga något som kan påverka deras anställning. Detta fick vi än mer bekräftat för oss 

senare då vi inte kunde få tag på någon respondent från bemanningsföretagen trots att vi 

ihärdigt försökte. Att vi dessutom kom i kontakt med en person som inte ville ställa upp på 

intervju men som gärna berättade om organisationen bakom lykta dörrar gjorde vårt intresse 

allt större. Givetvis påverkade detta vår förförståelse och vi hade en känsla av att viss 

känslig information skulle kunna komma upp under våra intervjuer. Dessutom hade vi en 

förförståelse kring att det skulle råda en negativ stämning på lagret till efterföljd av kaoset.  

Då vi är väl medvetna om att vi har en hel del med oss som förförståelse gäller det att vi är 

extra noggranna med att inte låta denna påverka oss under arbetets gång. Vi måste låta andra 

infallsvinklar, upplevelser och liknande ta plats och inte låta oss styras av förförståelsen.   
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5 RESULTAT 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vår empiri som vi har fått fram under arbetets 

gång. Resultat kapitlet är disponerat med olika rubriker som är baserat på de olika teman 

som vi valt; anställningsbarhet, kontroll och ”lågt i tak”.  

 

Vi anser det vara viktigt att presentera i början av detta kapitel att vi endast intervjuat 

personer som är fast personal på företaget och inte någon som jobbar på lageravdelningen 

från bemanningsföretagen. Vi hade från början två respondenter som vi skulle intervjuat 

som arbetade på lageravdelningen genom ett av bemanningsföretagen men som drog sig ur 

av rädsla för att säga för mycket och därmed, som vi förstod det, riskera sin anställning. Vi 

anser detta vara en viktig del i resultatet då vi alltså endast intervjuat sex personer på 

lageravdelningen som är anställda av företaget och sedan två personer som är högre uppsatta 

och anställda av bemanningsföretagen. I vårt resultatkapitel är det alltså inte några 

bemanningsanställda från lageravdelningen som uttrycker åsikter och liknande utan detta är 

uppfattningar och åsikter från de som har en fast anställning på företaget eller som sitter på 

en högre position. 

5.1 Anställningsbarhet 

I denna del kommer vi presentera det resultat som vi fått fram angående den 

anställningsbarhet och flexibilitet som råder på företaget gällande arbetssätt och 

personalhantering. 

5.1.1 Arbetets organisering 

Då företaget till stor del använder sig av bemanningsföretag för att bemanna upp under 

högtryck menar en del respondenter att det under vissa perioder kan bli rörigt i personalen. 

Detta på grund av, enligt två av respondenterna, att det blir flera som är nyanställda på 

samma gång och att det då blir tidsbrist att hinna lära upp alla samtidigt. De menar att tiden 

inte alltid finns för att hinna med att lära upp så många nya på samma gång men att detta 

bara handlar om vissa perioder när det är högtryck.  

 

En av våra respondenter menar att det finns en introduktionsplan som man ska gå igenom 

när man är ny på företaget. Dock har respondenten själv inte genomgått denna då 

respondenten arbetat på företaget sedan tidigare. Det finns en introduktionsplan för varje 

avdelning. Där i finns specifika dokument på hur man ska gå tillväga på de olika 

avdelningarna och deras arbetssätt. Alla som är nya ska gå bredvid en person som kan 

avdelningen och som då löpande lär upp personen som är ny under en halv dag till en hel 

dag. Under denna dag bockar man av olika punkter i vad det är man ska gå igenom och 

kunna. För alla anställda finns dessutom utrymningsplan om det skulle börja brinna och 

personalpolicys som alla ska läsa när de är nya med mera. En av de högre uppsatta 

respondenterna berättar att denne fick en introduktion på 30 minuter. Där introducerades de 

arbetsuppgifter denne skulle utföra. Respondenten anser dock att tiden inte är av största vikt 

vid en nyanställning utan vill istället konstatera vikten av erfarenhet, att man ska arbeta sig 

framåt och lära sig under tidens gång. När vi pratar med de respondenter som jobbar som 

lagerarbetare menar de att de vet om att det finns en introduktionsplan och att den som är ny 

ska gå bredvid första dagen på arbetsplatsen. De säger att detta inte alltid följs utan att det är 
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rätt dåligt vid start. De menar att de mer blir inkastade och får ta eget ansvar och lära upp sig 

själva, ett eget ansvar som blir liggande på dem utan att det egentligen är uttalat. En av 

respondenterna uttrycker följande när denne var nyanställd i somras: 

 

Det var liksom att fråga om det var något du inte kunde. Så det var 

rätt kaos i början. Det var liksom ingen som hade koll. Arbetsledarna 

hade liksom ingen koll heller, det var ju nytt för dem också. […] Man 

höftade lite vad man skulle göra. Det var nog därför det blev så 

mycket fel där också. Sådana som inte kunde lärde upp nya, och då 

blev det ju fel hela tiden. 

 

Av detta citat kommer det tydligt fram att respondenten hade upplevt en rörig början under 

sommaren. En ond cirkel där nya lärde upp nya gjorde det hela arbetet än rörigare, dessutom 

att de som var ansvariga inte hade någon vidare koll på hur saker skulle genomföras gjorde 

inte arbete lättare, snarare tvärtom.  

 

Alla respondenter är överens om att det i somras var helt kaos på många plan. Bland annat 

var det felaktiga lagersaldon, introduktioner som inte blev av, ingen visste direkt hur eller 

vad som skulle göras med mera. Några av respondenterna menar att det blev för många nya 

personer i förhållande till personer som faktiskt kunde lära ut. Det var många som inte visste 

vad dem skulle göra men som fick klara sig själva. Detta menar några av respondenterna 

blev till en ond cirkel då nya i vissa fall lärde upp andra nya. Resultatet av detta menar 

majoriteten respondenter att det blev felplock, varor som försvann och väldigt rörigt på olika 

fronter. En respondent uttrycker: 

 

Det försvann mycket varor i början, som ingen vet vart de finns. Då 

kommer det aldrig gå till försäljning. Det var sjukt rörigt! 

 

Dessutom berättar en av de högre respondenterna att de idag har tre externlager som 

egentligen inte var beräknat ifrån början. Men de insåg att ytan var för liten och var tvungna 

att ta in mer lagerplats. Denna respondent säger:  

 

De räknade med att det skulle vara 800 pallplatser här nere, men det 

blev 2500 nånting sånt tror jag. Det säger ju sig själv då. Det gick åt 

helvete från början. 

 

Respondenten menar vidare att det hade varit betydligt bättre att ha allt samlat under samma 

tak och istället ha en buffert än att sprida ut på fler ställen. Alla respondenter anser att det 

var väldigt rörigt i somras då allt var nytt, men att det med tiden har blivit bättre. Denna 

negativa utveckling som var på företaget under sommaren gjorde att en konsult anställdes 

under en period för att hjälpa till att få ordning på lageravdelningen. Efter detta har bland 

annat implementering av ett nytt plocksystem skett för att få bättre struktur. Dessutom har 

det blivit större krav på att hålla ordning och ha rätt sak på rätt plats för att ha en bra 
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systematisering. Några respondenter menar även att det avsätts tid varje dag för att städa och 

håll ordning om och kring sin arbetsplats.  

 

Några av respondenterna berättar om detta förändrade arbetssätt som en väldigt positiv 

utveckling. Förut fick man springa fram och tillbaka och leta efter de artiklar som skulle 

plockas medan man nu plockar sina orders i en ”slinga” och man slipper springa runt och 

leta på samma sätt. Detta menar flertalet av våra respondenter har varit ett positivt lyft 

eftersom man i somras hade ett mer kaosartat system där alla sprang runt på olika hyllor och 

letade lagerplatser då det inte fanns någon struktur. Idag menar flertalet av respondenterna 

att man plockar mer systematiskt, att man plockar ner artiklar i tur och ordning och får på så 

sätt med alla artiklar på plocklistan på ett mer effektivt sätt. Några respondenter anser också 

att arbetsledare och chefer lyssnar mer på deras tankar och idéer nu än vad de gjorde i 

somras. En av respondenterna nämner bland annat att de har fått testa nya, större vagnar för 

att underlätta arbetet vilket var långt ifrån prioritet i somras. Flera av respondenterna anser 

att den personal som har ansvar idag är betydligt mer fokuserad på struktur och ordning samt 

mer kunnig än den som var i somras. Detta tror många av respondenterna har bidragit till att 

lagerverksamheten funkar bättre idag än tidigare. 

 

Dessutom menar några av respondenterna att det i somras var för mycket folk på alldeles för 

liten yta. Att det i början inte alltid fanns plats att sitta i matsalen, att de inte alltid kunde få 

parkering och så vidare. Men dessa respondenter understryker att detta blivit bättre nu då 

man byggt en ordentlig parkering och dessutom börjat med skiftjobb vilket gjort att det inte 

är så mycket personal på samma gång.  

5.1.2 En myra i stacken 

Fler av respondenterna menar att det egentligen är ganska simpla arbetsuppgifter man utför 

på lageravdelningen. Antingen jobbar man med plock eller pack till störst del och med olika 

saker inom dessa områden. Men det finns även andra avdelningar såsom godsmottagning, 

lagervård och returavdelning. Inom plockavdelningen får man en plocklista som man går 

efter. Den visar vart varan ligger, vilken vara det ska vara, storlek och färg, detta matchar 

man mot numret som står och tar varan om det stämmer och lägger den i vagnen. En av 

respondenterna uttrycker att det inte alltid känns som man är betydelsefull för företaget då 

det mer känns som att man är ”en myra i stacken”. 

 

Man jobbar på och gör sitt, det är ju inte särskilt avancerat. Man 

knatar på och är mer som en myra i stacken som bara jobbar på typ.  

 

Respondenten pratar om att det inte alla gånger känns som att man genomför ett jätteviktigt 

arbete utan att man mer gör det för att man ska ha ett arbete. Vidare säger respondenten att 

det absolut inte är ett arbete som denne vill ha hela livet. Några av respondenterna menar att 

plockavdelningen väldigt ofta är under ett stressat arbetsklimat. Inom packavdelningen står 

man vid ett bord och packar varan som ska ut till kund. Man använder sig av ett strukturerat 

hyllsystem. Denna avdelning menar respondenterna inte är lika stressande utan ofta hinns ett 

mer avslappnat klimat med. 
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En av de högre respondenterna säger att det är ett visst antal personer som konstant arbetar 

på plockavdelningen och likaså ett visst antal som konstant arbetar på packavdelningen. 

Resterande anställda, och då främst bemanningspersonalen, får vara mer flexibla i sina 

arbetsuppgifter då de skickas mellan avdelningarna beroende på vart behovet är störst för 

stunden. Några av respondenterna menar att plock- och packavdelningen är väldigt isolerade 

ut mot kund och andra avdelningar inom företaget. Dessutom finns det inom 

bemanningsföretaget ett system där man jobbar i grupper där man exempelvis tillhör grupp 

G9. Detta menar några gör att man än mer bara är en ”myra” som ska knata på. 

5.2 Kontroll 

I denna del kommer vi presentera det resultat vi har fått fram angående kontrollen som är på 

företaget gällande arbetssätt och personalhantering.  

5.2.1 Teamledare 

Alla respondenter säger att hela företaget är väldigt hierarkiskt uppbyggt. Som lagerarbetare 

har du mellan 15-35 medarbetare som har en assisterande arbetsledare över sig. Denne har i 

sin tur en arbetsledare över sig som också har en över sig och så fortsätter det upp till 

platschefen som i sin tur agerar mot vd:n. En av de högre respondenterna menar att de 

grupper som är i dagsläget med teamledaren över sig är för stora. Denne menar att idealet 

hade varit att ha grupper på max tio personer för att teamledaren ska kunna utföra sitt arbete 

på bästa sätt. Respondenten menar att de jobbar efter att få mindre team och därmed bättre 

coachning i teamen. Respondenten menar dock att de har anställt ett flertal teamledare under 

senare tid för att få mindre grupper även om idealet på tio medarbetare under varje 

teamledare inte är uppnått ännu. Merparten av respondenterna menar att den hierarkiska 

uppbyggnaden av organisationen gör att medarbetarna vet vem det är som är chef och vem 

det är som bestämmer och vem man ska gå till vid problem. Likadant är uppfattning om 

uppbyggnaden av bemanningsföretaget där en av de högre uppsatta respondenterna 

uttrycker: 

 

Den organisationen jag försökt skapat här det är verkligen topp till 

botten, kanske lite ”old school”. Men alla ska veta vem dem tillhör. 

Ex grupp G9, man behöver inte veta vad man heter utan vem man 

tillhör i gruppen. Nästintill militant när det gäller själva 

organisationen, dock inte att jag vill att de ska stå i givakt. Men det 

krävs när man jobbar i så stora grupper som vi gör. 

 

Respondenten här menar att det är bra att ha tydliga grupper då detta underlättar både 

kontrollen för teamledaren men också för medarbetaren att veta var denne hör hemma. 

Vidare sa han att teamledare bara kan höra att det är någon i sin grupp som gjort något fel 

och att denne då vet vem det är utan att egentligen veta namn eller något på personen utan 

att den tillhör en specifik grupp.  

 

En av de högre respondenterna menar att de som arbetar som teamledare inom 

bemanningspersonalen har som huvuduppgifter att hålla koll på teamets närvaro, 

sjukfrånvaro och att de håller sina utsatta rasttider. Dessutom ska teamledaren hålla koll på 
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individernas prestation och coacha dem på rätt väg. Rasterna kontrolleras genom att 

teamledare sitter med och håller tiden och säger till när det är dags för arbete igen och att de 

har fasta tidpunkter som man med hjälp av en lista får skriva upp sig på. Missar någon rasten 

av någon anledning ligger det alltså till teamledarens uppgift att förmedla det vidare upp i 

hierarkin så detta inte kommer fram till företagskunden innan man själv som chef vet om 

problemet. Den respondent som vi pratade med angående teamledarens roll gick inte in 

något djupare på vad coachningen innebar, men att man som teamledare ska försöka få sin 

personal att må bra och pusha dem att prestera bra på arbetet. Som respondenten uttryckte: 

 

Det gäller att ha en nöjd och glad personal för att få ut det bästa. För 

att få det så effektivt som möjligt måste de må bra. Klart vi haft folk 

som inte trivts hela tiden, men de har börjat trivas när de fått flytta 

runt lite. Man måste vara lite av en psykolog här. 

 

När denne respondent uttryckte detta fick vi en känsla av att respondenten marknadsförde 

sitt företag då han försökte måla upp en väldigt fin bild av företaget och deras 

arbetsuppgifter. Respondenten menar att man får flytta runt personalen om denne inte mår 

bra. Utefter andra citat som presenteras i detta resultatkapitel kan man utgå från att alla inte 

håller med om vad denna högre uppsatta respondent uttrycker gällande att man kan få alla 

att må bättre inom företaget om de flyttas runt. Av flera respondenter framkommer det en 

känsla av missgynnande förhållande för den som är bemanningsanställd. Dels att dessa 

personer har en betydligt mer osäker anställningsform, men dessutom att dessa personer har 

en betydligt högre press på sig från sina teamledare än de som är fast personal på företaget.   

5.2.2 Statistikdator 

Några av respondenterna nämner att deras prestationer mäts med hjälp av statistik som förs 

genom en dator. Med hjälp av datorn räknas ett medelsnitt ut på hur lång tid det bör ta för att 

plocka ihop den orderlista man fått. När man är klar med listan registrerar datorn detta och 

en färg visas. Man kan antingen bli röd vilket innebär att det inte var okej plockat, gult 

innebär mindre okej plockat, blått innebär att det är okej medan grönt innebär att man 

plockat mer än okej. De flesta respondenterna menar att denna statistikövervakning i vissa 

lägen kan bli stressande men också att den kan leda till motivation då man gärna vill få en 

lampa som lyser grönt. Några av respondenterna menar att det skiljer sig markant mellan 

personal som är anställda av företaget eller av bemanningsföretag. De menar att det är bättre 

att vara anställd av företaget då man vet att man är garanterad jobb medan man kan få 

sparken av bemanningsföretaget om man inte uppfyller prestationskravet. Vissa av 

respondenterna menar att de som är anställda av bemanningsföretag har mer press på sig att 

plocka bra för att inte riskera sin anställning. En av respondenterna säger följande: 

 

Det är rätt många som slutar, men det är väl för att de får kicken typ. 

Bemanningspersonalen de kommer och går. De är väldigt hårda med 

sin personal faktiskt och de bryr sig väldigt mycket om statistiken. För 

där har vi hört från polare oså att man på möten pratar mycket om att 

just få bra statistik. Så de är väldigt oroliga för att de ska bli 

uppsagda när som helst och då har de två veckors uppsägningstid. Så 
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alltså hälften oroar sig för att de ska få kicken, så det är ju lite 

negativt faktiskt.  

 

Respondenten menar att det finns en oro bland de personer som är anställda av 

bemanningsföretagen då de hela tiden måste prestera bra. Dessutom menar några av 

respondenterna att det oftast inte händer så mycket om en som är anställda av företaget får 

rött då det bara blir en tillsägelse att de ska öka. Dock menar de att detta kan variera 

beroende på vem det är som har hand om statistiken den dagen. En av respondenterna 

uttrycker följande angående statistiken som görs: 

 

Njaa…det beror väl på vem  som sitter vid statistikdatorn. Då är det 

såhär dom kan ryta till lite..”Nu får du jobba snabbare”… men det är 

ju så jävla töntigt, va fan. Vad är det för jävla slavar som springer 

runt här?! Haha tycker det är skit snikigt. Men alltså det är inte så att 

han liksom ”du får kicken om du får röd färg en gång till. 

 

Detta citat kommer från en av respondenterna som menar på att detta statistiksystem kan 

vara lite väl överdrivet. En annan respondent uttrycker: 

 

Asså, de känns ju typ som statistiken är mycket hårdare för dem som 

jobbar genom bemanning. Asså typ de kan få kicken. De vill ju fan 

inte få rött utan försöker få bättre än så, medan jag typ skiter i det. 

Eller aah...jag skiter inte i de men de händer ju typ inget för mig 

ändå. 

 

Denna respondent påvisar en skillnad mellan de som är anställda av företaget eller om man 

är bemanningsanställd. Detta framkommer av flera av respondenterna som vi pratat med, att 

det är betydligt ”lättare” att komma undan med en dålig prestation för de som är anställda av 

företaget än för de som är anställda av bemanningsföretaget. 

 

Några av respondenterna menar dock att det skiljer sig åt en del här beroende på om man är 

anställd av förtaget eller om man är anställd genom bemanningsföretag. Dessa respondenter 

menar att om man är anställd genom företaget har man lite förmåner, såsom en lättare 

”övervakning” när det kommer till raster, att man får vara lite friare. Några av 

respondenterna menade att man som företagsanställd kunde, om det var möjligt, ta och sitta 

kvar längre på rasten fast de stämplade in i tid och gick tillbaka till rasten. Dessa 

respondenter tror att detta beror på att de inte behöver visa framfötterna på samma sätt som 

de som jobbar under pressen av bemanningsföretagen, att de känner sig mer trygga i sin 

anställning. En av respondenterna som är fast anställd uttrycker: 

 

Ja vi softar betydligt mer. Nja det är inte rätt, men man tycker lite 

synd om dem som står och sliter medan vi bara ”nu går vi och fikar!” 

Haha. 
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Denne respondent menar att de som är anställda genom bemanningsföretaget har en 

betydligt större press på sig då de har betydligt osäkrare anställningar och därför är mer 

strikta i sitt beteende på arbetsplatsen. Respondenten menar att det absolut finns undantag 

men att denne upplever att det är många som arbetar under denna press. Liknande sa även en 

annan av respondenten då denne uttryckte att vissa av de på bemanningssidan försöker 

prestera sitt yttersta vid statistikdatorerna för att ha kvar sin anställning. 

5.3 ”Lågt i tak” 

Precis som vi nämnde inledande i detta resultatkapitel finns det en viss outtalad rädsla av att 

säga för mycket om och inom företaget, vilket blev väldigt tydligt för oss när två 

respondenter drog sig ur. Detta stärktes tydligt för oss när den respondent som vi istället fick 

tala med uttryckte: 

 

Ja, nu fick ni prata med mig när inte (respondenternas namn) ville 

ställa upp. De var ju för rädda att säga något dem inte fick säga, 

haha. 

 

Här fick vi känslan direkt kring att det fanns en rädsla som även denne högre respondent 

uttalade. Dessutom att vi vid sidan av studien pratade med en person som arbetar på 

företaget som uttryckte att denne absolut inte ville ställa upp på intervju på grund av att 

denne hade rädsla av att förlora sin anställning om det framkom att vi pratat med denne 

person. Även under flera intervjutillfällen ville respondenterna ha bekräftat sin anonymitet 

ytterligare innan de fortsatte att berätta om vissa saker. Dessa intryck och den känsla som vi 

fick är att företaget har en hög sekretess kring sin organisation men även att den informella 

påtryckningen från företaget ledde till att folk inte ville tala med oss. Dels fick vi när vi kom 

till företaget inte komma in i byggnaden innan de hade fått ett godkännande från högre 

anställd person. Dessutom berättade en respondent att företagets administrativa del inte får 

beträda lageravdelningen utan godkännande från dem. Detta medförde att vi fick en stark 

känsla av att flera personer hade en upplevd rädsla över att mista sin anställning om de 

pratade för mycket om arbetsplatsen med oss. Detta stärktes ytterligare då en av de högre 

respondenterna uttryckte: 

 

Men jag har inte avslöjat något men jag pratar gärna om hur vi på 

[bemanningsföretagets namn] jobbar! 

 

Detta citat säger en hel del om det ”låga tak” som präglar företaget då det finns en rädsla av 

att avslöja för mycket om och kring arbetet. Vi kan återigen koppla detta till den känsla vi 

fått kring företagets ”låga tak”. Denna känsla har blivit än mer stärkt av de incidenter som 

skett och det som framkommit av respondenterna.  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att presentera den diskussion som vi gjort. Vi kommer börja med 

att diskutera vårt resultat som vi fått fram. Sedan kommer vi att diskutera vår metoddel och 

hur vi anser att denna gått. I detta kapitel kommer vi även att avsluta med en avslutande 

diskussion. 

6.1 Resultatdiskussionen 

I detta kapitel ska vi koppla samman det resultat vi fått fram med de olika teorier och 

tidigare forskning vi har fått fram. För att få kapitlet lättöverskådligt har vi delat in det i 

samma rubriker som vi gjort genom hela arbetet.  

6.1.1 Utbytbarhet 

Utbytbarhet är något som innefattar en hel del olika begrepp på arbetsmarknaden. Bland 

annat innebär detta att man som anställd ska hålla sig anställningsbar, men också att man ska 

hålla sig flexibel på arbetsmarknaden och kunna tillmötesgå de krav som ställs.  

6.1.1.1 Arbetets organisering 

Utifrån det resultat vi fått fram angående företagets introduktion av nyanställda framkommer 

det att det finns tydliga instruktioner om hur det ska gå till, men flera av respondenterna har 

aldrig genomfört denna. Här ser man att företaget säger mer än vad de faktiskt håller. Flera 

av respondenterna menar att det hade varit bra om de nyanställda hade fått chansen att bli 

introducerade på ett bra sätt och inte bara hastat igenom detta. Vi kan utifrån resultatet se att 

det som inträffat är att företaget tagit in för många nyanställda på samma gång, vilket gjort 

att tiden för introduktion inte funnits och att de nyanställda fått ta eget ansvar att lära sig 

arbetet. Detta har i sin tur lett till att företaget har fått oordning och felplock då det varit 

ostrukturerat och att det varit för många nyanställda och som fått lära upp sig själv eller 

blivit upplärda av personer som inte varit helt kunniga. Något som företaget gjort för att 

förbättra denna situation som uppmärksammades i somras är att de har omorganiserat 

plocket på lageravdelningen. Till detta tog de hjälp av en konsult som är anställd av 

företaget genom ett bemanningsföretag under tre månader. Precis som Bolman och Deal 

(2003) menar att man vid problem kan få hjälp av konsulter för att lösa problemen som 

cheferna själva inte kan lösa (Bolman & Deal, 2003:31).  

 

Bolman och Deal (2003) menar även att företag ofta kan arbeta utefter teorier som de helst 

vill implementera på organisationen, men precis som man kan se i vårt resultat, fungerar inte 

detta i praktiken. Detta på grund av att det kan vara svårt att få saker att fungera rent 

praktiskt utifrån de visioner de har. Här menar Bolman & Deal (2003) att det ofta är 

problematiskt för företag att sätta in teorin i praktiken (Bolman & Deal, 2003:33–34). 

Vidare menar de att det krävs en omorganisation för att upprätthålla en fungerande struktur 

om den en gång fått problem och att denna struktur ska vara anpassad utefter de behov 

företaget har (Bolman & Deal, 2003:37). Precis detta kom fram i vårt resultat att företaget 

under flytten i somras stötte på stora problem med sin struktur på lageravdelningen. Genom 

att anställa en konsult och strukturera om och omorganisera plockavdelningen har det lett till 

en mer effektiv plockslinga på lageravdelningen. Detta har medfört att det blivit mindre 
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felplock, betydligt lättare att plocka och dessutom en struktur som är anpassad till det behov 

som finns på företaget.  

 

Då företaget är styrt av många toppar och dalar i sitt behov av personal är det en fördel för 

företaget att använda sig av bemanningsföretag (Walter, 2005:35). Att standardisera 

arbetsuppgifterna, skala av onödiga moment och sätta rutin på dem gör det också lätt för 

företaget att ha en nödvändig flexibilitet på arbetsstyrkan. Denna utveckling som genomförts 

på företaget kan vi se starka paralleller till Lean Production och den studie som Liker och 

McGraw-Hills (2004) gjort på Toyota. Dock använder inte vårt företag sig av just-in-time 

som Lean Production betonar men genom att vårt företag har tagit bort onödiga transporter 

och rörelser samt att de skapat ett kontinuerligt flyt genom den slinga som våra respondenter 

nämner ser vi stora likheter med Lean Production. Detta har gjort att företaget har sparat in 

på kostnad och tid då processen blivit mer effektiv och dessutom minskat felplock (Liker & 

McGraw-Hill, 2004:4-5).  

 

Lean Production bygger även på de fem S:en som är: sortera, systematisera, städa, sköta och 

standardisera (Abrahamsson, 2009:45). Dessa kan vi också se en koppling till vårt företag 

där det framkommer av respondenterna avsätter tid varje dag för städning om och kring sin 

arbetsplats. Dessutom ska var sak ligga på sin plats vilket tyder på att allt är systematiserat 

och sorterat. Detta för att arbetet ska bli lättare och smidigare för de anställda. Det framkom 

från våra respondenter att detta har blivit mer i fokus nu än det var tidigare i somras då de 

istället uppfattade ett kaos. Att de dessutom har standardiserat den ”slinga” de nu mera 

plockar efter tyder också på en stark koppling till Lean Production. Alla respondenter menar 

att det ligger på var och en som anställd att se till att detta sköts.   

6.1.1.2 En myra i stacken 

Att arbeta på en lageravdelning anses av de flesta respondenterna bestå av enkla 

arbetsuppgifter där man antingen plockar eller packar varor. Detta menar de vidare kunna 

vara ganska monotont och inte alltid kännas som man utför något viktigt i organisationen. Vi 

anser att detta kan vara ett ganska vanligt förekommande fenomen inom denna bransch då 

man kan se till vad Liker och McGraw-Hill (2004) skriver om arbetet på Toyota. Att arbeta 

med standardiserade processer och med ett fåtal detaljer i arbetet gör att det är ett lätt arbete 

att lära sig. Denna känsla känner flera av de respondenter vi talat med igen sig i då det är lätt 

att lära sig arbetet på lageravdelningen och att man därmed lätt kan bli utbytt. Liker och 

McGraw-Hill (2004) menar att genom ett sådant arbetssätt kan man få en ruljans på 

arbetstagarna om det skulle behövas, då dessa är lätta att byta ut (Liker & McGraw-Hill, 

2004:6). Dessutom nämner några av respondenterna att man är indelade i olika grupper, 

exempelvis G9, vilket medför att man är ett objekt för företaget. Man vet vilken grupp man 

tillhör och vad denne gör men det är mindre viktigt för de ansvariga att veta vad man heter. 

Detta anser vi tydligt visar på att många anställda är som en myra i stacken och inte en 

individ för företaget. 

  

Oudhuis (2004) skriver om att man det är allt viktigare idag att hålla sig anställningsbar 

inom företag. Att vara anställningsbar menar Oudhuis (2004) att man som individ är 

initiativtagande, man står för sina handlingar och man är flexibel (Oudhuis, 2004:189). Hon 
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skriver vidare att man ska vara multifunktionell i företaget där man ska vara beredd att 

hoppa mellan olika arbetsuppgifter och avdelningar (Oudhuis, 2004:190). Precis som flera 

respondenter berättade för oss kan man väldigt ofta inom företaget både få arbete inom 

plock eller pack beroende på vart behovet är störst. Framförallt är detta väldigt tydligt hos 

bemanningspersonalen i företaget då dessa oftast blir placerade utefter behovet. Denna 

flexibilitet talar även Garsten (2004) om då hon menar på att detta är nödvändigt för 

företaget för att kunna få ut så mycket som möjligt av sin personal och kunna tillsätta den 

där behovet är störst (Garsten, 2004:156). Vi anser inte att denna utbytbarhet i företaget är 

ett problem för företaget i sig utan det gör att företaget kan få en flexibilitet och effektivitet. 

Precis som Walter (2005) tar upp att bemanningsföretag öppnar upp för billigare och 

effektivare anpassningssätt av verksamheten gör detta att företaget blir effektivare.  Dock 

kan det bli till ett problem för de anställda då de många gånger kan få flytta runt i företaget. 

Precis som en av de högre uppsatta av våra respondenter nämnde är att man flyttas runt om 

man inte trivs eller mår dåligt. Detta kan vi anse vara en lätt lösning att flytta runt personal 

som inte mår bra för den ansvarige teamledaren. Istället för att ta tag i det som faktiskt kan 

vara ett problem så skickar de runt personalen på olika avdelningar i hopp om att denne ska 

må bättre.  

 

Övriga respondenter som arbetar på lageravdelningen menar att de inte mår bättre av detta 

utan snarare tvärtom. Precis som Walter (2005) och Olofsdotter och Augustsson (2008) 

menar att man i en tveksam position kan känna sig som en outsider som har en känsla av 

maktlöshet. Att inte känna att man tillhör någon grupp och några fasta rutiner vilket i sin tur 

kan leda till att man har svårt att ta egna initiativ och känna osäkerhet. Även de sociala 

sammanhangen kan leda till att man känner sig främmande som bemanningspersonal 

gentemot den fasta personalen (Walter, 2005:38, Olofsdotter & Augustsson 2008:22–23). 

Genom detta mår man inte bättre utan vi kan anse att det hade varit bättre att reda ut 

problemet och ta hand om personalen än att skicka runt dem. Dessutom framkommer det 

från våra respondenter i många fall att det kan kännas som en ”vi” och ”dem”-känsla som 

inte är positiv utan att det snarare kan bli svårt för vissa att knyta vänskapsband över 

”gränserna”. Detta kan även leda till problematik att identifiera vilka som är ens riktiga 

kollegor för bemanningspersonalen (Garsten, 2004:168). 

6.1.2   Kontroll 

Lagstiftningen som råder i Sverige gällande bemanning, som då också påverkar vårt företag, 

gör det möjligt för organisationer att kunna hyra in bemanningspersonal om så behövs men 

även att avskeda när behovet inte finns mer. Dessa lagar är grunden till att företag faktiskt 

kan ”utnyttja” denna tjänst. Foucault (2003) kallar denna yttre styrning för den reglerande 

makten. 

6.1.2.1 Teamledare 

Precis som det framgick i vårt resultat är teamledarens huvudsakliga arbetsuppgift att 

kontrollera arbetstagarnas arbetsprestation, raster och ”coacha” dem på rätt väg. Det är 

teamledarens uppgift att se till att alla presterar sitt yttersta, håller sina tider samt säger till 

när det är dags att arbeta igen. Ifall någon av någon anledning skulle missa sin rast är det 

upp till teamledaren att förmedla det vidare upp i hierarkin. Här kan man se tydliga likheter 



37 

 

till Foucaults (2003) teori om disciplinär makt. Teamledaren, som ansvarar över de som är 

anställda via bemanningsföretaget, övervakar och styr personalen i en viss riktning och 

påverkar personalen att agera på ett visst sätt. Detta leder till att de ständigt är kontrollerade 

av sina teamledare. Genom detta får teamledaren makt över personalen. Denna kontroll 

upplever vi skapar en rädsla som vi har fått fram i vårt resultat. Då de respondenter vi pratat 

med berättar för oss att bemanningspersonalen känner en rädsla över sin anställning om de 

inte presterar det som teamledaren vill. Denna, enligt oss upplevda, rädsla styrks även av att 

det var några som inte ville ställa upp på intervju med oss. Denna disciplinära makt existerar 

för att styra personalen i önskad riktning och att de skall göra ”rätt saker” (Foucault, 

2003:139–140). I resultatet fick vi fram att företaget satsade på att rekrytera mer teamledare 

för att arbetsgrupperna var för stora och genom fler teamledare ökar kontrollen över 

personalen. I Margareta Oudhuis (2004) studie på Volvo bussar framgick att fler 

arbetsledare kräver ett större kontrollbehov i form av statistisk uppföljning vilket leder till 

ökad övervakning.  

 

Genom det coachande ledarskapet som Oudhuis talar om vägleder man medarbetarna in i 

företagets önskvärda ideal och man strävar efter att medarbetarna ska lära av de bästa och 

alltid visa framfötterna. Detta kan skapa en känsla av att man aldrig får någon chans att luta 

sig tillbaka på det man har gjort utan att man alltid ska prestera sitt yttersta (Oudhuis, 

2004:205–207). Hon nämner även att det coachande ledarskapet kan vara en mjukare effekt 

av disciplinering. Denna ”nya” ledarskapsteknik är något positivt, men kan också i praktiken 

leda till ökad styrning och kontroll. Som Foucault (2003) menar dresseras personalen, och 

dess beteenden formas utifrån de personer som sitter på makten (Foucault, 2003:139–140).  

En av de högre uppsatta respondenterna nämnde i vårt resultat att de använder sig av det 

coachande ledarskapet då denne menade att de jobbar utefter tillit, coachning, pålitlighet och 

förtroende. Vi anser dock att detta inte riktigt stämmer med det vi fick fram från resterande 

respondenter. Dessa menade istället att det inte alltid har något att säga till om utan att man 

istället blir mer styrd från sin teamledare. Vi kan se detta som att den högre uppsatta 

respondenten troligtvis ville visa en finare bild av sitt företag än vad som faktiskt är fallet 

Det kan också vara så att denne högre respondent helt enkelt tror att denne jobbar på detta 

vis men att de anställda inte är ense med denne om det.  

 

Vidare menar Garsten (2004) att denna nya ledarskapsteknik blir företagets sätt att 

socialisera in arbetstagare efter företagets normer och idéer vilket är ett led i att få 

arbetstagare att bete sig på ett visst sätt (Garsten, 2004:152). I vårt resultat uttrycker sig en 

av de högre respondenterna på ett sätt som kan kopplas till Garstens (2004) teori om 

socialisering där denna nämnde att de arbetar utifrån vissa arbetsmetoder som innefattar 

tillit, coachning, pålitlighet och förtroende som de vill att personalen ska socialiseras in i. Vi 

fick en känsla av att respondenten i fråga marknadsförde sitt bemanningsföretag med 

förfinade uttryck och ordval utifrån ett teoretisk ideal. Vi förhåller oss kritiska till denna 

respondents uttryck då övriga respondenter uttryckte sig annorlunda. Detta anser vi visar att 

det inte är så de faktiskt arbetar på lageravdelningen och vi kan också koppla detta till 

Bolman och Deal (2003) som tar upp svårigheten att sätta teorin i praktik. Garsten (2004) tar 

upp att denna socialisering handlar om att forma personalen och styra dem i önskvärd 
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riktning (Garsten, 2004:163). En ständig påminnelse om att personalen är representanter av 

bemanningsföretaget leder till denna socialisering. Detta märks enligt Garsten (2004) genom 

tydliga instruktioner som personalen skall ta del av, bland annat genom skriftlig 

dokumentation och klädkoder (Garsten, 2004:159–160). För att gå tillbaka till respondenten 

som nämns ovan fokuserar denne mycket kring attityder och vilken inställning man som 

anställd skall ha på bemanningsföretaget. Då svaren från de övre och övriga respondenter 

skiljer sig åt anser vi det vara värt att fundera kring. Då den övre respondenten uttrycker sig 

väldigt ”fint” får vi känslan att denne uttrycker ett önskvärt arbetsideal. Även att denne 

kanske tar tillfälle att marknadsföra och presentera sitt företag för oss som utomstående. Att 

vi inte har fått intervjua någon från bemanningspersonalens sida anser vi visa ytterligare på 

att de förmodligen inte känner sig helt trygga i sin anställning. Hade företaget arbetet efter 

dessa fyra ideal, tror vi att vi lättare hade fått deltagande av respondenter även från 

bemanningsföretagen. Även om det ligger i den övre respondentens önskvärda arbetssätt att 

arbete utefter dessa ideal får vi känslan av att det inte ligger i fokus i praktiken på företaget.  

6.1.2.2 Statistikdator 

Det framkommer i resultatet att personalen, både bemanningspersonal och fast personal, 

styrs av statistik. Denna statistik består av fyra lampor som lyser i olika färger beroende på 

vad du presterar. Dessa lampor är kopplade till en dator som räknar de medelsnitt som 

personalen bör ligga på i plockhastighet. Denna statistikdator kan tydligt kopplas till 

Foucaults (2003) teori om disciplinär makt. Disciplin inom verksamheter kan enligt denna 

teori skötas genom tekniska åtgärder. Dessa åtgärder blir synliga tvångsmedel som 

personalen utsätts för och är en form av kontroll (Foucault, 2003:172–173). Denna 

statistikdator blir alltså ett synligt tvångsmedel som de högre uppsatta i företaget kan 

kontrollera sin golvpersonal med. För att undvika en lampa som lyser rött får man genom 

detta synliga tvångsmedel disciplin över sitt eget arbete.  

 

Denna statistikdator kan även kopplas till Foucaults (2003) teori om Panopticon vilket 

handlar om att man tror att man alltid är övervakad. Denna övervakning ändrar medvetet och 

omedvetet vårt beteende och vi agerar annorlunda. Detta är ett effektivt sätt att kontrollera 

sin personal (Foucault, 2003:196, 201-202). Resultatet visar att de flesta respondenterna 

anser att detta kan vara stressande faktor medan några ansåg att det kunde leda till 

motivation. Den största skillnaden vi kunde se var att majoriteten av respondenterna menar 

att statistikdatorn påverkar bemanningspersonalen mest. De menar att det är mycket bättre 

att vara fast anställd på företaget än anställd hos bemanningsföretaget då statistikdatorn 

väger tyngre och detta medför en större risk att bli avskedad. Personalen på 

bemanningsföretaget har större press på sig att prestera och plocka bra för att inte riskera sin 

anställning medan den fasta personalen som högst får en tillsägning om att öka takten. 

Foucault (2003) menar att det finns en stark koppling mellan ”mera makt” och ”mera 

produktion” och genom att övervaka och kontrollera sin personal leder detta till effektivitet 

på grund av rädsla (Foucault, 2003:209).  

 

Vi tycker att denna statistikövervakning kan bli orättvis. Detta främst då det av flera 

respondenter framkommit att den är olika hård beroende på om du är anställd av företaget 

eller av bemanningsföretaget. Vi anser att en viss kontroll kan vara bra, men att de då måste 



39 

 

vara rättvis för personalen i stort. Att särskilja arbetsgrupperna på detta sätt leder till att det 

blir klyftor mellan dem, och detta bör undvikas. Återigen kan vi även koppla detta till de 

fyra önskvärda idealen som en av de högre uppsatta respondenterna nämnde; tillit, 

coachning, pålitlighet och förtroende. Vi anser att dessa ideal inte stämmer överens med den 

praktiska kontrollen av personalen med hjälp av statistikdatorn och dess färgbedömning med 

röd, grön, gul och blå lampa. Detta blir enligt oss en sak som inte stämmer överens med vad 

som sägs i teorin och hur det faktiskt fungerar i praktiken. Att bli bedömd efter en färg på 

detta tydliga vis stämmer inte överens med de ”fina” ideal och deras innebörd som den 

högre respondenten pratar om. Detta kan vi även se i Olofsdotters och Augustssons (2008) 

artikel. Där har de bland annat fått fram att det existerar tydliga skillnader i arbetsvillkoren 

för bemanningspersonal och fast personal. Prestationskraven är högre för bemanningsföretag 

och de har en större press på sig att ständigt prestera för att behålla sin anställning. En 

konsekvens av detta är att den inhyrda personalen kan känna sig som en ”outsider” och 

osäker i sin position (Olofsdotter & Augustsson, 2008:22–23). 

6.1.3 ”Lågt i tak” 

Utifrån den diskussion vi fört ovan kring utbytbarhet och kontroll på företaget anser vi att 

det råder en viss rädsla och tysthet som vi valt kalla för ”lågt i tak”. Detta kunde vi återigen 

se tydligt då två av våra tänkta respondenter drog sig ur av rädsla och att en inte ens ville 

delta.   

 

Genom den flexibilitet som är på företaget finns en stor press på att ständigt prestera sitt 

yttersta för personalen och då främst bemanningspersonalen som vi fått fram av vår empiri. 

Detta i sin tur skapar den upplevda rädsla som vi tidigare pratat om i företaget. Detta kan vi 

också koppla till den tillfälliga anställning som är inom bemanningsbranschen då man blir 

utbytt om man inte presterar och dessutom blir av med arbetet när man inte längre behövs. 

Detta är inget som vi bara kan se i vår studie utan även på arbetsmarknaden i övrigt gällande 

bemanningsbranschen (Walter 2005). Vi tror dock att detta leder till att man i många lägen 

väljer att vara tyst istället för att uttrycka åsikter man eventuellt kan ha om eller kring 

organisationen. Genom de standardiserade och enkla arbetsuppgifterna menar 

respondenterna att rädslan över att bli utbytt blir högre då de egentligen inte besitter någon 

specialkompetens som företaget vinner på.  

 

Genom teamledare och de tekniska åtgärder som företaget har i form av statistikdatorer får 

företaget ökad övervakning och kontroll gentemot de anställda. Vi anser utifrån det resultat 

vi fått fram att denna övervakning och kontroll många gånger leder till en rädsla och 

osäkerhet, främst på bemanningsföretagets sida, för sin anställning. Detta på grund av att 

man känner att företaget inte har en tillit till en och man ständigt har en kontrollant som ser 

till att man faktiskt presterar. Precis som Foucault (2003) menar att man som anställd 

dresseras in i ett önskat beteende från företagets sida. Genom denna dressyr reducerar man 

bort icke önskvärt beteende genom att sätta än högre kontroll på personalen med hjälp av de 

teamledare som finns. Vi anser att detta kan förklaras genom följande citat ur en av våra 

forskningsartiklar: 
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”De är behövda men inte betrodda, närvarande men inte hörda, 

deltagande men inte accepterade.”(Olofsdotter & Augustsson 2008) 

 

Då vi utifrån vårt resultat fått fram att bemanningspersonalen känner sig mer kontrollerade 

av sina teamledare än den fasta personalen på företaget tycker vi detta citat platsar bra.  

6.2 Metoddiskussion 

När vi började med vår studie var det svårt att veta om den metod vi valt var rätt. Vi anser 

dock att den metod vi till sist valde för vår studie har fungerat till största delen bra. Vi hade 

till en början i vår studie tänkt undersöka arbetssättet som organisationen använder sig av i 

sin lagerverksamhet. Detta syfte ändrade vi utifrån den empiri som vi fick fram av våra 

respondenter. Dels gjorde vi detta på grund av att vi inte riktigt fick fram det vi var ute efter 

till en början angående arbetssättet och dessutom att det kom upp annan intressant data i 

form av skillnader mellan de anställda. Detta gjorde att vi ändrade vårt syfte och våra 

frågeställningar under arbetets gång. Syftet med vår studie är att förstå hur företagets 

lagerpersonal uppfattar arbetssituationen för sig själva och för de som är anställda av 

bemanningsföretag utifrån det arbetssätt och den personalhantering som råder.Vi anser att 

detta har varit en stor tillgång för oss då man i en kvalitativ studie kan ändra syfte och 

frågeställningar då man aldrig riktigt vet vad som kommer att komma fram i empirin. Enligt 

oss var detta en väldigt intressant vändning i vårt arbete som medförde en del andra 

ändringar.  

 

Som ovan nämnts har vi ändrat syfte och frågeställningar under arbetets gång. Detta 

medförde att vi fick ändra vårt arbetssätt från ett deduktivt förhållningssätt till ett mer 

induktivt. Då vi från början hade ett deduktivt förhållningssätt med huvudfokus på teorier 

kring Lean Production medförde detta att vi fick obetydlig information som vi i stor 

utsträckning inte kunnat använda oss av i arbetet. Detta då vi utifrån den empiri vi fick fram 

ändrade förhållningssätt till ett induktivt. Detta medförde att vi fick ta fram ny forskning och 

teorianknytning då vi låtit empirin styra vår teori. Då arbetet ändrat karaktär har vi istället 

lagt fokus kring tre teman som kommit fram, dessa är utbytbarhet, kontroll och ”lågt i tak”.  

Detta har gjort att vi kan matcha och tillmötesgå det syfte och de frågeställningar vi har i vår 

studie nu. Vi tycker att detta har varit väldigt intressant då vår studie tog en sådan vändning, 

trots att det medfört mer jobb för vår del. Vi anser inte att detta har påverkat oss eller studien 

på ett negativt vis utan det har gjort det hela än mer intressant både för oss som forskare men 

även mer intressant för utomstående då det vänder sig till en allt större grupp. Innan 

fokuserade studien kring arbetssätt men nu blir det en större räckvidd då det nu fokuserar 

kring kontroll i organisationer, bemanningsföretag, arbetssätt, relationer mellan arbetstagare 

och arbetsgivare med mera. Detta är även ett intressant ämne för personer utanför vårt 

vetenskapsområde då bemanning är ett aktuellt ämne idag.  

 

Vi hade till en början tänkt oss att endast intervjua personer som arbetar som golvpersonal 

på företagets lager. Detta för att vi ansåg att de kunde ge oss bästa möjliga data om vårt 

tidigare syfte och frågeställning. På grund av den rådande tidsbrisen och det existerande 

högtrycket på företaget föll det sig att vi fick genomföra ett par intervjuer med anställda med 
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en högre befattning inom företaget. En annan anledning till detta var att två tänkta 

respondenter drog sig ur med anledning av att de var rädda att de skulle avslöja 

konfidentiellt material och därmed var rädda för sin anställning på företaget. Detta gjorde att 

vi blev än mer nyfikna på organisationen och ville veta varför det var så att de inte ville 

ställa upp på intervju. Vi fick inga respondenter från bemanningssidan vilket vi anser säger 

en hel del om organisationen samtidigt som vi tycker det är synd att vi inte fick höra deras 

version av företaget. Vi anser att detta till stor del kan styrka den empiri som vi fått fram, då 

det faktiskt inte varit någon som vågat ställa upp på en intervju från ”golvet” från 

bemanningsföretagen vilket även styrktes av några av respondenter som vi pratade med.  

 

Vår intervjumall bearbetade vi om en del efter att vi diskuterat med vår handledare och 

dessutom genomfört två pilotintervjuer. Vi ändrade inga frågor direkt, men omformulerade 

dem så de blev mer öppna då vi hade en del ledande frågor och tänkbara följdfrågor. Efter 

att vi gjort om intervjumallen anser vi att det är en bra mall utifrån det deduktiva 

förhållningssättet som vi hade till en början. Även om vi under arbetets gång ändrade syfte 

och frågeställningar behöll vi vår intervjumall. Vi hade kunnat göra om den när vi insåg att 

vi fick fram annan empiri än den vi från början trodde oss få men vi valde att ha samma 

intervjumall för att få samma infallsvinklar från alla respondenter. Dessutom anser vi att vi 

lyckats få en bra semistrukturerad intervjumall då vi verkligen, trots att vi inte hade tänkt 

oss, fick fram helt andra infallsvinklar vilket gjorde att hela studien tog en annan vändning. 

Hade vi dessutom ändrat i intervjumallen hade vi eventuellt behövt ställa de ”nya” frågorna 

till de första respondenterna och detta ansåg vi skulle ta för mycket tid då intervjuerna hölls 

på annan ort. Vi anser att vår intervjumall funkade bra i vårt arbete trots ändringar i studien 

under arbetets gång. Intervjumallen som vi använt oss av har inga ”direkta” frågor om vårt 

syfte, detta tror vi har varit en fördel då det inte kommit rakt på sak utan respondenterna har 

själva kommit in på det med egna ord istället för att vi som forskare ställt dem mot väggen. 

Det blev många gånger respondenterna som styrde samtalet istället för vi som intervjuade då 

de kom in på andra saker som de var mer än villiga att berätta om. Detta anser vi också vara 

en stärkande orsak till att vår intervjumall höll trots ändrat syfte. Något vi märkte under 

intervjuerna är konsten att ställa öppna följdfrågor, dessa blir ofta spontana och därmed inte 

alltid genomtänkta. Detta gjorde att vi ibland ställde ledande följdfrågor, men vi anser ändå 

inte att detta varit överhängande negativt.  

 

När vi gick in i vår studie hade vi redan en förförståelse som var ganska negativ gällande 

organisationen. Trots detta anser vi att vi har kunnat undvika att bli alltför påverkade av 

denna. Framförallt då det till stor del har varit vårt empiriska material som styrt vår studie, 

bekräftas det för oss själva att vår förförståelse inte styrt oss utan att vi har varit öppna i vårt 

arbete. Nu i efterhand kan vi även se att den förförståelse vi till en början hade inte stämmer 

överens med den verklighet vi fått se av företaget. Det är inte alls riktigt den kaotiska och 

uppgivna stämning som vi till en början fick höra talas om.  

6.3 Avslutande diskussion 
Vi har fått en inblick i det arbetssätt företaget arbetar efter och de förändringar som de 

genomfört för att göra företaget mer effektivt. De har gått från att ha en kaotisk arbetsplats 

där varken utrymme, struktur, kunskap och erfarenhet funnits. Detta har till stor del berott på 
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att personalen på företaget var helt ny när de flyttat sin lagerverksamhet i somras samtidigt 

som de hade alltför liten yta. Vi kan utifrån detta förstå att det ledde till en kaosartad 

situation på företaget som inte skulle vara hållbar. Men företaget insåg detta och tog hjälp av 

en konsult för att strukturera och organisera upp lagerverksamheten. Bland annat utökades 

parkeringsplatsen, man började arbeta i skift, lagerytan fick chans till expansion då ett annat 

företag flyttade och man strukturerade upp arbetssättet. Man förändrade hela plocksystemet 

genom att införa en ”slinga” som underlättade arbete och minskade felplock då det blev en 

betydligt bättre struktur. Vi anser att företaget har lyckats göra en bra omorganisation av 

detta. Vi har förstått av våra respondenter att det är betydligt nöjdare med arbetsklimatet 

som råder idag än det som var i somras då det istället präglades av kaos. Vi kan tydligt se att 

företaget har gått från ett ostrukturerat till ett betydligt mer strukturerat arbetssätt där vi kan 

se likheter med Lean Production. Dels att de arbetar i stor utsträckning efter de fem S:en, att 

de arbetar i team och att de dessutom har en stor flexibilitet och utbytbarhet kring personalen 

och dess arbetssätt. Genom detta har företaget blivit än mer resurssnåla och det har dessutom 

lett till allt färre felplock.  

Utifrån våra respondenter har vi fått fram att företaget i stor utsträckning använder sig av 

bemanningsföretag för att tillmötesgå de olika behov som är. Genom de standardiserade 

arbetssätt som företaget använder sig av kan de lätt utnyttja tillfällig personal och dessutom 

skicka runt personalen där behovet är som störst. Här kan vi se att personalen i många fall är 

utbytbar. Detta kan vi tycka är en stor fördel för företaget men till en nackdel för den 

befintliga personalen då dessa i många fall kan flyttas runt på olika avdelningar och då 

främst bemanningspersonalen. Av våra respondenter har vi fått fram att det många gånger 

kan skilja sig åt av behandlingen mellan bemanningspersonalen och personalen anställd av 

företaget, från företagets sida. Denna skilda behandling uttrycker sig tydligt i den kontroll 

som företaget har med hjälp av bland annat statistikdatorn. Då vi har fått fram att personalen 

som är anställda av företaget många gånger inte bryr sig direkt om statistiken är det tvärtom 

för bemanningspersonalen. Bemanningspersonalen är mer kontrollerad av statistiken då de 

har betydligt lättare att bli påtryckta av teamledaren att prestera bättre och dessutom att de 

lättare kan bli avskedade om de inte presterar tillräckligt bra. Bemanningspersonalen har en 

högre övervakning genom teamledare som också bidrar till en skillnad i kontrollen av 

personalen. Vi har förstått av våra respondenter att det råder en viss ”rädsla” hos 

bemanningspersonalen på företaget. Detta visar sig i att en person inte ville ställa upp på 

intervju, att två stycken drog sig ur och att några respondenter ville ha bekräftad anonymitet 

för att våga prata. Vi kan förstå problematiken att ha personal från flera olika företag med 

samma arbetsuppgifter, där det är olika bestämmelser beroende på vilket företag man är 

anställd av. Dock kan vi tycka att det blir stora orättvisor mellan personalen om de som sitter 

på makten i företagen inte har samma villkor för sina anställda. Ska man använda sig av 

kontroll med hjälp av en statistikdator ska detta inte skilja sig åt oavsett vem man är anställd 

av utan samma villkor ska gälla för alla. Detta anser vi skapa stora klyftor mellan 

bemanningspersonalen och den fasta personalen då det blir olika behandling vilket kan leda 

till ett missgynnande utanförskap för bemanningspersonalen.  
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För att undvika dessa skillnader i personalhanteringen och för att ha ett tydligare arbetssätt 

tror vi det vara viktigt att företaget följer det som sägs i teorin. Oavsett vilket företag man är 

chef inom bör man hålla sig till samma bestämmelser och villkor. Vi anser det vara viktigt 

att all personal ska bedömas och hanteras av samma villkor och inte få olika bedömningar 

beroende på vem man är anställd av. Jobbar man med samma arbete ska man inte 

särbehandlas utan cheferna måste utgå från samma teorier och applicera detta på samma sätt 

i praktiken. Vi anser att företaget har lyckats bättre med att sätta in sina teorier i praktiken 

kring det arbetsätt de använder sig av då det skett en positiv utveckling av detta sedan i 

somras. Dock anser vi att de har en del kvar att arbeta med kring personalhanteringen då det 

inte skett någon direkt utveckling.  

Genom den diskussion vi fört genom hela arbetet anser vi att vi har fått svar på det syfte vi 

har haft med studien som var att förstå hur lagerpersonalen uppfattar sin arbetssituation 

utifrån arbetssätt och personalhantering. Vi har fått en klar inblick i hur viktigt det är att ha 

ett arbetsätt som fungerar i praktiken både utifrån företagets sida men även från personalens. 

Att man dessutom bör arbeta utefter en personalhantering där lika villkor ska gälla för lika 

arbete.  

6.4 Fortsatt forskning 
Vi tycker det hade varit intressant att gå tillbaka till företaget för att se hur deras 

personalhantering utvecklats i framtiden. Då vi dessutom endast fått svar kring hur de som 

är anställda av företaget ser på situationen hade det varit väldigt intressant att få 

bemanningspersonalens syn på denna studie. Även att få göra en fortsatt forskning kring 

deras uppfattning av arbetssätt och personalhantering på företaget för att fullt ut se hur 

organisationen uppfattas från olika synvinklar.  
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8 BILAGA 1 

Hej! 

Vi heter Lisa Hedin, Isabell Melander och Lisa Larsson och vi studerar utbildningen 

organisation och personalutveckling i samhället vid Högskolan i Borås. Vår inriktning är 

arbetsvetenskap och vi håller just nu på med vårt examensarbete som handlar om de 

arbetssätt och metoder ni, efter omorganisationen, har bestämt att satsa på och hur detta 

fungerar i praktiken. Vi är därför intresserade av vilka delar du tycker är viktiga att fokusera 

på för att uppnå bästa resultat och trivsel på arbetsplatsen.  

Vi hade tänkt inleda intervjun med några öppna frågor där du själv har möjlighet att prata 

fritt om hur du upplever saker och ting. Intervjun kommer ta ungefär 45 minuter. Vi kommer 

självklart låta dig vara anonym i den utsträckning vi kan och det kommer endast vara vi tre 

och vår handledare som har tillgång till materialet. Är det någon fråga du inte förstår så säg 

bara till så hjälper vi dig. Vi tänkte, förutom anteckningar, spela in intervjun så vi inte 

missar några viktiga detaljer. Är det okej med dig? 

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv?  

(Namn, ålder, utbildning?) 

 

2. Hur länge har du arbetat här? 

(Möjlig följdfråga: Arbetade du på företaget innan flytten? Är du anställd genom 

bemanningsföretag?) 

 

3. Hur gick introduktionen till när du började arbeta här? 

(Vilka hjälpmedel fick du? Upplärning av nya arbetsuppgifter? Policys? 

Personalhandbok?)  

 

4. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

(Möjlig följdfråga: Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? Innefattar dina 

arbetsuppgifter något ansvar, och i så fall vad?) 

 

5. Hur upplever du att företagets nya lokal och yta fungerar i förhållande till den 

produktion ni har? 

(Möjliga följdfrågor: Är ytan tillräcklig för det dagliga arbetet? Är lokalen rätt 

anpassad med rätt hjälpmedel såsom truckar, fungerande teknik, hyllor etc.?) 

 

6. Hur är det att arbeta på ett expanderande företag? Kan du utveckla? 

 

7. Hur fungerar kommunikationen och informationen mellan 

ledning/kundtjänst/produktion? 

(På vilket sätt är det bra/dåligt? Vilka hjälpmedel ex intranät, informationsbrev, 

anslag etc.?) 



47 

 

 

8. Hur upplever du att ert datorsystem fungerar i den dagliga verksamheten?  

(Möjliga följdfrågor: Svår/lätt? Effektiv/ineffektiv? Mycket problem/möjligheter? 

Vad skulle kunna utvecklas mer?) 

 

9. Vilka metoder, upplever du, att företaget använder sig av gentemot kunden? 

(Exempel vilka tillvägagångssätt som används för att få ”nöjda” kunder?) 

 

10. Vilka arbetssätt, upplever du, att företaget använder sig av gentemot dig som 

anställd? 

(Exempel vilka tillvägagångsätt används för att få dig som anställd att kunna utföra 

ditt arbete korrekt?) 

 

11. Gör företaget någonting för dig, som anställd, för att det vardagliga arbetet ska 

utvecklas till det bättre?  

(Exempelvis kompetensutveckling för dig individuellt? Kompetensutveckling vid ny 

teknik?) 

 

12. Hur är arbetsplatsen organiserad? 

(Möjliga följdfrågor: Upplever du att arbetsplatsen är strukturerad och genomtänkt? 

Är arbetsplatsen organiserad efter dem behov ni har?)  

 

13. Hur är ditt arbete organiserat? 

(Möjliga följdfrågor: Upplever du att arbetet är strukturerad och genomtänkt? Är 

arbetet organiserad efter dem behov ni har?)  

 

14. Upplever du att det är ett ordningsamt företag?  

 

15. Kan du berätta varför du upplever det på det viset? 

(Exempelvis: regelbundna insatser för att förbättra ordningen? Bland annat 

städning, rutiner, scheman, direktiv från närmast ansvarige, tydlig information etc.?) 

 

16. Hur upplever du din kontakt med din chef? 

(Möjliga följdfrågor: Lyssnar chefen till dig? Tar denne tillvara på det du säger, på 

vilket sätt?) 

 

17. På vilket sätt tar de ansvariga hand om de kunskaper, erfarenheter och idéer som ni 

på lageravdelningen besitter?  

 

18. Upplever du att det är ett företag som satsar på ett arbetssätt som gynnar företaget 

långsiktligt? I så fall hur? 

(Möjliga följdfrågor: Har ledningen ett helhetstänkande? Sker förbättringar steg för 

steg?) 
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19. Vad anser du är viktiga delar att fokusera på för att uppnå en effektiv arbetsplats? 

(Såsom hjälpmedel, teknik, yta, information, kommunikation, samarbete etc.?) 

 

20. Vad anser du är positivt med din arbetsplats? 

 

21. Vad anser du är negativt med din arbetsplats? 

 

22. Hur trivs du på din arbetsplats? 

 

23. Är det något du vill tillägga som vi har missat? 

 

Vi vill tacka så mycket för att vi fick göra denna intervju med dig! 


