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Abstrakt 
 
I dagens samhälle säger sig de flesta företag sätta personalen främst och nyckelordet är 
kompetens och kunskap. Detta är en följd av att västvärlden gått från produktionssamhälle till 
ett informationssamhälle och till det som kallas den Nya Ekonomin. I denna allt mer globala 
värld har företag insett att de behöver vara mer flexibla i personalhänseende för att vara 
konkurrenskraftiga, vilket innebär att företag till stor del använder sig av temporär personal. 
Vi ser att det är en paradox att man å ena sidan pratar om lärande organisationer som bygger 
på kunskap samtidigt som dessa företag använder sig av temporär personal som i praktiken 
inte innehar och inte får möjligheter att tillskansa sig denna kunskap. Denna uppsats 
behandlar problemet av att kombinera flexibilitet med motivation och lärande organisationer 
med frågeställningen: Vad händer med motivationen i företag och det organisatoriska 
lärandet då företag väljer ett flexibelt organisationsätt? Syftet med uppsatsen är att kritiskt 
granska och undersöka klädföretags arbete och inställning med/till den perifera arbetskraften 
för att kunna se vad detta har för effekt på motivationen i företag och företags kompetens. 
 
För att besvara denna frågeställning och uppfylla vårt syfte har vi undersökt två svenska 
klädföretag; Boomerang och Filippa K. Klädföretag har valts pga. att dessa verkar inom 
servicesektorn där andelen temporär personal är hög samt för att i servicesektorn är det extra 
viktigt med motiverad personal. Empirin har samlats in genom intervjuer med temporärt 
anställda i butikerna, butikschefer samt representanter från ledningarna. Vi har använt oss av 
teorier som berör de tre nyckelbegreppen motivation, engagemang och lärande organisationer 
för att analysera empirin.  
 
Utifrån analysen och teorin har vi kommit fram till att dagens flexibla företag i stor 
utsträckning väljer flexibilitet framför att utnyttja organisationens fulla potential till 
kompetensutveckling. Detta genom att inte prioritera upptagandet och utvecklandet av 
kunskap hos hela personalstyrkan. Vidare har vi funnit att i stället för att ta tillvara på den 
potentiella källa till kunskap som temporär personal är, så satsar företag istället på att 
kapitalisera på den kortsiktiga och tillfälliga motivationsaspekten, som nyanställd personal för 
med sig. De ser inte vinsten med att motivera personalen långsiktigt då de inte vill att 
personalen ska stanna länge i företaget. Detta skapar upplärningskostnader och de indirekta 
kostnader som uppkommer av att ha en oengagerad personal. På sikt skadar detta lönsamheten 
då vi har sett att personalen stannar länge i organisationen. Vi har funnit att företag skulle 
kunna satsa på kunskapsutbildning och därigenom få en mer motiverad personal, men att de 
väljer att inte göra det.  Detta gör att flexibla företag idag förlorar kunskap som de med enkla 
åtgärder skulle kunna uppta. En organisation som tillvaratar och utvecklar sin personals 
kompetens och kunskap har större möjlighet att upptäcka nya händelser och trender i 
marknaden samt är bättre förberett att reagera på dessa. Därför drar vi slutsatsen att flexibla 
organisationer är dumma organisationer. Dumma på det viset att de inte tillvaratar den 
kunskap som finns inom organisationen och att de ser insparandet på motivationsåtgärder som 
en besparing för företaget, men framförallt för att de kastar bort den kunskap som faktiskt 
finns inom organisationen.  
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1. INTRODUKTION 
 
�The most valuable of all capital is that invested in human beings.�1 
 
I dagens samhälle säger sig de flesta företag sätta personalen främst och nyckelordet är 
kompetens. Detta är en följd av att västvärlden gått från produktionssamhälle till ett 
informationssamhälle och till det som kallas den Nya Ekonomin, där kunskap är företagens 
främsta resurs.2 Med denna utveckling har en förändring på arbetsmarknaden skett i Sverige 
såväl som internationellt. I en alltmer globaliserad värld med ökad konkurrens har företagen 
insett att man behöver vara mer flexibla i personalhänseende för att kunna vara 
konkurrenskraftiga. Flexibilitet i personalhänseende kan enligt Castells definieras i fyra 
dimensioner; arbetstid, plats, stabilitet i anställningar samt det sociala kontraktet mellan 
arbetsgivare och anställd.3 Möjligheten att utnyttja flexibiliteten i arbetstiden anser Allan är 
den största fördelen med flexibilitet, det är s.k. numerär flexibilitet. Detta då det tillåter 
företagen att anpassa arbetad tid mot efterfrågan. Det kan kopplas till kostnadseffektivitet då 
man använder tiden maximalt.4 Att då ha en del av arbetsstyrkan deltidsanställd ger 
arbetsgivaren möjlighet att möta kundernas efterfrågan och upprätthålla en viss servicenivå på 
ett lönsamt och flexibelt sätt. Det finns dock även uppenbara nackdelar med att ha en stor 
andel deltidstjänster då det med varje anställd följer vissa fasta kostnader. En stor andel 
deltidsanställda kan försvåra informationsflödet mellan ledning och de anställda. Trots detta 
ser man ofta i branscher som exempelvis handeln, där personalbehovet är starkt beroende av 
kundtillströmningen, det som nödvändigt att deltidsanställa delar av sin arbetsstyrka, för att 
kunna tillhandahålla en godtagbar servicenivå utan att skada lönsamheten.5  
 
I och med den Nya Ekonomin har de gamla, traditionella anställningsformerna med ej 
tidsbundna kontrakt i viss utsträckning spelat ut sin roll. I stället är en stor del av arbetskraften 
anställd på tidsbegränsad basis som t.ex. projektanställningar, extra vid behov och vikariat. 
Detta för att möta behovet av flexibilitet i organisationen. Konsekvensen är att det har bildats 
en dualisering av arbetskraften med en core workforce och en perifer arbetskraft. Den perifera 
arbetskraften är de anställda med temporära kontrakt medan the core workforce är den del av 
arbetskraften som fortfarande har tillsvidareanställning. Den senare gruppen åtnjuter 
anställningstrygghet och har generellt bättre villkor. Av perifer arbetskraft finns det två olika 
grupper.6 Den första perifera gruppen består av heltidsarbetande med kompetenser som redan 
finns tillgängliga på arbetsmarknaden så som sekundära, rutinmässiga och mindre 
kompetenta, manuella jobb. Den andra perifera arbetsgruppen är i ännu större grad utsatt av 
numerär flexibilitet och mindre anställningstrygghet än den första gruppen och består av 
halvtidsarbetande, kontraktsarbetande och vikarier.   
 

                                                
1 Paul Blyton, & Peter Turnbull, The dynamics of employee relations (Basingstoke: Macmillan Press Ltd. 1994) 
3. 
2 Manuel Castells, The Rise of The Network Society (Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001) 
3 Ibid 
4 Cameron Allan, �The hidden organisational cost of using non-standard employment�, Personell Review, Vol. 
29 No2 (2000) 
5 Bergström, F. & Hellner, R., �Rätt till heltid? � analys av konsekvenser för svenska tjänste- och 
serviceföretag�, (AB Handelns Utredningsinstitut (HUI), 2005) 13. 
6 Christina Garsten, Just-in-time: flexible workforce and professional integrity, (Stockholm: Stockholms centrum 
för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 1996) 3. 
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Vissa branscher är i högre grad än andra beroende av deltidsanställd personal, mycket på 
grund av att de möter en ojämnt fördelad efterfrågan från sina kunder. Detta gäller framförallt 
tjänste- och servicebranscherna.7 Många företagare inom tjänste- och servicebranschen, 
upplever en ojämnt fördelad efterfrågan från sina kunder, vilket innebär att deras 
personalbehov varierar under öppethållandet. För att kunna möta kundernas varierande 
efterfrågan på ett så effektivt sätt som möjligt efterfrågar arbetsgivaren därför en avvägd 
blandning av heltids- och deltidanställda medarbetare.8 Kvalitet inom servicesektorn 
definieras och bedöms av kunden och är direkt relaterat till den mänskliga faktorn i 
levererandet av servicen. Den direkta relationen till kunden innebär att personalens 
motivation, lojalitet och engagemang är en fundamental aspekt vid tillhandahållandet av en 
kontinuerligt hög servicestandard.9 Ytterst relevant i detta sammanhang är bl.a. Schlesinger 
och Hesketts forskningsresultat, som visat på att de flesta kunder som defekterar från en 
serviceverksamhet, uppger att ointresserade och ohjälpsamma anställda är den främsta 
orsaken.10 I den samtida debatten har servicesektorn givits mycket litet utrymme då 
forskningen främst fokuserat på nödvändiga kompetenser inom mer kunskapsintensiva yrken. 
Detta trots faktumet att det är inom �frontline� service, dvs. där man har direktkontakt med 
kunden, som den absolut största ekonomiska tillväxten återfinns.11  
 
Litteratur som behandlar effekterna av temporärt arbete har kommit till varierande slutsatser. 
En del forskare är mycket negativa och hävdar att denna anställningsform får grava 
konsekvenser för temporärt anställda, och framförallt inom mindre kunskapsintensiva yrken 
medan andra forskare framhäver fördelarna. Forskare framhäver bland annat bristen på 
anställningstrygghet och de fåtaliga chanserna till avancemang, samt att dessa anställda pga. 
deras upplevda bristfälliga arbetsvillkor kommer ha ogynnsamma attityder till arbetet och 
prestera sämre än sina heltidsanställda kollegor.12 Vidare har undersökningar visat att många 
temporärt anställda inte känner något utbyte av tillit och lojalitet mellan organisationen och 
dem själva.13 Trots detta använder sig företag av den perifera anställningsformen då de ser att 
denna anställningsform är ekonomisk fördelaktig.14  Å andra sidan finns det även forskare 
som framhäver nyttan av att ha temporärt anställda och hur de är värdefulla resurser i 
organisationer som kan bidra till innovativt beteende och högre effektivitet.15 Studier har visat 
på såväl positiva som negativa resultat. Bland annat att temporärt anställda har mindre 
positiva attityder och presterar sämre på arbetet än deras heltidsanställda kollegor16 samtidigt 
som andra studier inte visar några som helst effekter av anställningens status på de anställdas 
prestationer.17 SCB: s Arbetsmiljöstatistik visar också hur personer i periferin ofta har mindre 
inflytande över sin arbetssituation, deltar mindre i den dagliga planeringen av arbetet, 

                                                
7 Edmund Heery & John Salmon ,  The insecure workforce (London: Routledge, 2000) 10. 
8 Bergström, F. & Hellner, R., �Rätt till heltid? � analys av konsekvenser för svenska tjänste- och 
serviceföretag�, AB Handelns Utredningsinstitut (HUI), (2005) 27. 
9 Kathawala & Elmuti (1991) i Bergström & Hellner 
10 Schlesinger & Hesketts (1991) i James Arrowsmith & Ann E. McGoldrick, �HRM service practise: flexibility, 
quality and employee strategy�, International Journal of Service Industry Management, Vol. 7 No 3, (1996) 48. 
11 Marek Korczynzki, �Skills in service work: an overview�, Human Resource and Management Journal, Vol. 15 
Issue 2, (2005) 1. 
12 Kalleberg et al., (2000) i Dick de Gilder, �Commitment, trust and work behaviour - The case of contingent 
workers�, Personnel Review, Vol. 32 No. 5 (2003) 589. 
13 Anthony R. Wheeler & M. Ronald Buckley,�Examining the motivation process of temporary employees A 
holistic model and research�, Journal of Managerial Psychology, Vol. 16, No 5 (2001) 341. 
14 Edmund & Salmon 
15 Lepak & Snell, (1999) i de Gilder, (2003) 589.  
16 Van Dyne and Ang, (1998) i de Gilder (2003) 589. 
17 Pearce, (1993) i de Gilder, (2003) 589. 
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kommer mindre i åtnjutande av t.ex. företagshälsovårdens tjänster samt deltar mindre i 
fortbildning på arbetsplatsen än mer centralt placerade.18  
 
Temporärt anställda får alltså mindre utbildning än heltidsanställda och innehar därav mindre 
kompetens i form av kunskap än dessa. Kompetens som då är ett av nyckelorden i den Nya 
Ekonomin där avstånd krymper och vikten av att inneha information och att snabbt kunna 
förändra organisationen är elementärt. Men vad är då kompetens och varför är det så viktigt i 
den Nya Ekonomin?  Kompetens i organisationer är en kombination av kunskap, tekniska 
färdigheter och förmåga till att hantera prestationsförmågan inom företaget.19 Kunskap om en 
aktivitet som ska utföras innebär inte bara att man har kunskapen om hur denna uppgift ska 
utföras utan även en förståelse för hur aktiviteten är kopplad till det önskade resultatet. 
Organisationer i näringslivet intresserar sig för inlärning och kompetensutveckling endast i de 
fall detta kan hjälpa dem att prestera bättre. Kompetens kan därför förklaras som 
organisationsspecifik kunskap förkroppsligad i olika tillvägagångssätt att göra saker bättre 
eller på ett annorlunda sätt. Då en individ, grupp eller organisation har lärt något så utvecklas 
en kompetens att utnyttja denna kunskap kontinuerligt för att uppnå olika syften. Dessa syften 
relaterar till organisationens samtida prestationer och dess förmåga att lära för att anpassa sig 
för framtida syften. Lärandet lägger grunden till- och tillhandahåller kvalitet, konsistens, och 
replikabilitet i dess manifesterade handlingar.20 Relaterar man kompetens till organisationer så 
kan man prata om lärande organisationer som per definition utvecklar och bibehåller 
kompetenserna inom företaget både för att behålla och förbättra resultat.21 Kompetens är alltså 
en del av lärande organisationer och en förmåga att behålla kunskap inom företagen. Enligt 
Tippins och Soho har företag som är kapabla att lära om kunder, konkurrenter och lagstiftande 
instanser bättre möjligheter att känna av och agera på händelser och möjligheter i den 
marknad de agerar på.22 Perez Lopez et al pekar även på att det finns ett positivt samband 
mellan organisatoriskt lärande och både innovation, konkurrenskraft och 
ekonomiska/finansiella resultat.23 Dessutom blir lärande och kompetens viktigt i den Nya 
Ekonomin för att i en allt mer rörlig värld så blir förmågan att lära sig fortare än sina 
konkurrenter den enda varaktiga konkurrenskraften.24 Det gäller då för företagen att ta tillvara 
den kompetens som varje arbetare har och inte bara se till de uppgifter medarbetaren har för 
då går viktigt information förlorad.25 

1.1 Problematisering 
 
I dagens samhälle fokuseras det på kunskapsföretag och flexibilitet. Ett företag måste ha 
kunskap för vara konkurrenskraftig. Samtidigt säger man att företag behöver vara flexibla för 
att vara konkurrenskraftiga och därför använder sig organisationer av temporäranställda för att 
på så sätt möta behovet av flexibilitet i organisationen. Temporäranställda är enligt teori inte 
lika engagerade, motiverade och innehar inte samma kunskap som heltidsanställda. Det är en 
paradox att man å ena sidan pratar om lärande organisationer som bygger på kunskap 
                                                
18 Wikman A, Internationalisering, flexibilitet och förändrade företagsformer, Arbetsliv i omvandling, 
Arbetslivsinstitutet, 2 001:8, 16. 
19 Dexter Dunphy, Dennis Turner & Michael Crawford,  �Organizational learning as the creation of corporate 
competencies�, Journal of Management Development, Vol. 16 No 4 (1997)  
20 Ibid. 
21 Ibid. 236. 
22 Susana Perez Lopez, Jose Manuel Montes Peon & Camilo Jose Vasquez Ordas, �Organizational learning as a 
determining factor in business performance�, The Learning Organization, Vol. 12 No 3 (2005) 
23 Ibid. 13. 
24 Steven H. Appelbaum & John Gallagher, �The competitive advantage of organizational learning�, Journal of 
Workplace Learning: Employee Counselling Today, Vol. 12 No 2, (2000) 40-56.  
25 Ibid. 



 7

samtidigt som dessa företag använder sig av temporär personal som i praktiken inte innehar 
och inte får möjligheter att tillskansa sig denna kunskap. När man då i så stor utsträckning 
använder sig av temporär personal, vad händer med kunskapen och lärande i organisationer 
som sägs vara så vitalt i dagens kunskapssamhälle? Det fokuseras i litteraturen mycket på de 
positiva aspekterna av flexibla organisationer och de negativa effekterna för den anställde, 
men inte vad den flexibla organisationen förlorar i motivation och kompetens i strävandet 
efter flexibilitet. Kompetens och lärande organisationer är grundbultarna i den Nya Ekonomin 
och motivation och engagemang elementärt för organisationer, och då speciellt inom 
servicesektorn där man till stor del använder sig av perifer arbetskraft. Detta leder oss fram till 
vår frågeställning där vi vill fylla det kunskapsgap som finns om dessa konsekvenser och 
paradoxen med den flexibla organisationen och lärande organisationer; Vad händer med 
motivationen i företag och det organisatoriska lärandet då företag väljer ett flexibelt 
organisationsätt? Med ett flexibelt organisationssätt menar vi numerisk flexibilitet, dvs. ett 
stort användande av perifer arbetskraft. För att då få en överblickbar bild så har vi valt att 
undersöka hur klädföretag arbetar då dessa är en del av servicesektorn och starkt beroende av 
temps och deras motivation. I fortsättningen kommer temps, extrapersonal och temporär 
arbetskraft vara synonymt för perifer arbetskraft. 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna undersökning är att kritiskt granska och undersöka klädföretags arbete 
och inställning med/till den perifera arbetskraften för att kunna se vad detta har för effekt på 
motivationen i företag och företags kompetens. 
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2. METOD 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Datainsamling 
 
Vid inhämtandet av litteratur och artiklar har vi främst använt oss av Universitetsbiblioteket, 
Arbetslivsinstitutet, Internet, Virtuella Biblioteket och Universitetsbibliotekets databaser. Den 
databas vi huvudsakligen använt oss av har varit EMERALD, men vi har även använt oss av 
Affärsdata, Business Source Premier, SWOBA och Artikelsök. Våra främsta källor har varit 
vetenskapliga artiklar, som inte har skrivits alltför långt tillbaka i tiden. 
 
För sökning av litteratur på Universitetsbiblioteket har vi använt oss av sökord som core 
workforce, atypical workforce, peripheral workforce, the New Economy, HRM, employees 
attitudes, motivation, motivationsteorier, engagemang, organizational learning, lärande 
organisationer, personell strategy, etc. För vidare informationskällor har vi använt oss av de 
relevanta böckernas och artiklarnas referenslistor. Vid litteraturvalet har förutom böckernas 
relevans, aktualiteten beaktats. Vi har försökt välja litteratur och även andra källor så att de 
inte är mer än tio till femton år gamla.  
 
Artiklar och Internetsidor har däremot valts så att de är nyare än så, helst inom en 
femårsperiod. Vi känner att dessa informationskällor oftare blir inaktuella. Dock är teorin om 
negativ inlärning äldre än så, men denna har vi funnit relevant för vårt arbete därför att det 
finns en tydlig koppling till nackdelarna med den flexibla organisationen. När vi sökt artiklar 
via databaserna har vi använt oss utav i princip samma sökord som vi har haft vid 
litteratursökningen med några undantag. Artikelvalet har förutom aktualitet grundat sig på var 
författaren kommer ifrån. Vi har försökt välja författare/forskare som kommer från välkända 
Universitet, exempelvis Oxford University eller välkända tidskrifter. Detta för att vi då ska 
kunna känna oss relativt säkra på informationens validitet.  

2.1.2 Teorin 
 
Teorivalet har i stort sätt grundat sig på vad vi anser relevant för vår undersökning. Först ville 
vi ta reda på vilken befintlig litteratur som finns inom området som behandlar konsekvenserna 
av det alltmer frekventa användandet utav perifer arbetskraft, för att bilda oss en uppfattning 
om vilka effekter som redan finns dokumenterade av att vara en flexibel organisation. Detta 
har använts i vår inledning. Sedan har vi gått in på motivations- och engagemangsteorier och 
slutligen teorier om organisatoriskt lärande, som vi tycker kan kopplas till kompetens. 
Motivations- och engagemangsteorierna har valts pga. att detta är relevant för servicesektorn 
medan lärande organisationer tillsammans med flexibla organisationer är en del av den Nya 
Ekonomin, men där inte sambandet emellan dessa har utforskats så mycket tidigare. Sedan 
känner vi att begreppen motivation och kompetens är nära sammansläktade, för utan 
motivation, tycker vi, kan man inte tillgodogöra sig kompetens.  
 
Teorierna om kompetens och lärande organisationer var något som utarbetades fram under 
arbetets gång, vilket innebar att vid intervjutillfällena var dessa inte klara. Detta medför att 
intervjufrågorna i viss mån inte bygger på det teoriavsnittet. Vi tyckte ändå att detta område 
var viktigt att ta med då vi insåg att det inte fanns mycket skrivet om detta relaterat till 
flexibilitet. Insikten om detta fick vi först efter att vi gått igenom teorier om strategi, HRM 
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och organizational hypocrazy samt engagemang och motivation. Då såg vi även kopplingen 
till flexibilitet.  
 
Teorierna har sedan använts för att analysera vår empiri. 

2.1.3 Urval 
 
Valet av företag kände vi var av stor betydelse. Vi ville att företagen skulle vara medelstora 
och ligga i Stockholmsregionen, för att vi då skulle få större tillgång till information inom 
dessa organisationer. Att välja medelstora företag tror vi ger oss mer kunskap och inblick i 
organisationen än om vi skulle ha valt ett stort företag där tillgång till organisation skulle 
kunna vara begränsad. Mindre företag, tror vi, är mer villiga att låta människor komma in i 
organisationen. Dessutom tror vi att de är lättare att överblicka. Sedan ville vi ha ett 
tjänsteföretag inom servicebranschen och då klädföretag. Tjänsteföretag inom 
servicebranschen använder sig av temporär arbetskraft för att få organisationen att gå runt. 
Det blir alltför dyrt för dem att använda sig av heltidsarbetande och därför använder de sig av 
temps. I butiker är även de anställda företagens ansikten utåt och de är, enligt oss, av 
strategisk betydelse. Det är de som i sista hand säljer varorna. Att då undersöka ett 
tjänsteföretag inom servicebranschen kände vi var relevant. Filippa K och Boomrang stämde 
överens med alla dessa punkter då bägge två har runt ca 100 medarbetare och har sina 
huvudkontor i Stockholm. Företagen är relativt lika till både storlek, sammansättning och 
prisklass av kläder. Dessutom ville vi att företagen skulle vara jämförbara. Vår studie riktar 
främst in sig på företag som differentierar sig med sitt varumärke och inte genom pris. 
Däremot har varken Boomerang eller Filippa K high-end produkter, dvs. produkter i den 
högsta prisklassen, utan de befinner sig i mitten. Där tror vi att personalen är av nästan lika 
stor betydelse som hos high-end klädföretagen. Vid valet av företag i mellanprisklassen så blir 
studien mer applicerbar på andra företag i service- och tjänstesektorn än om vi valt företag i 
lågprisklassen eller high-end. Detta då man i denna sektor är beroende av god kvalitet av 
service och i mångt och mycket differentierar sig genom detta. Dessutom ser vi då att man 
kan generalisera till andra företag där andelen temps är hög. 
 
Vi hade vid början av urvalet en lista av företag som skulle vara intressanta. Dessa företag 
hittade vi genom en genomgång av de företag som har butiker i Stockholmsområdet genom 
att leta i Eniro och i branschtidningar. Många av klädföretagen tillhörde dock R&B-gruppen, 
en koncern som äger ett flertal klädbutiker i Sverige, eller hade sitt huvudkontor lokaliserat 
utomlands eller i en annan stad än Stockholm och var då inte intressant för oss. Först för att 
R&B-gruppen är en för stor organisation sedan att vi ville ha tillgång till både huvudkontor 
och butiker. 
 
Valet av Boomerang berodde även på att vi hade en bra access till företaget då en av 
uppsatsskrivarna, David, jobbar där som extrapersonal sedan sex år tillbaka. Vikten av att 
vara observant ökade därmed och vi har försökt upprätthålla en vetenskaplig approach till 
Boomerang genom att intervjuerna gjordes av den andra uppsatsskrivaren, Lena, samt att 
intervjufrågorna gjordes till Filippa K. Att de gjordes till Filippa K berodde på att det först var 
tänkt att vi endast skulle göra undersökningen där, men då vi inte fick någon bra tillgång till 
respondenter så tyckte vi att vi behövde mer material och därför tänkte vi på Boomerang. På 
Boomerang har vi bara kunnat fråga respondenter om de velat vara med utan att först behöva 
verifiera med butikschefer. Däremot frågade vi ledningen först om det gick bra att vi 
genomförde undersökningen där. Så valet av Boomerang berodde först och främst på att vi 
där hade god access, men även att de låg inom de valda preferenserna för företag. 
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2.1.4 Val av Respondenter 
 
För att få en överblick av företaget i dess sätt att använda och värdera temps så kände vi att 
det var viktigt att intervjua någon från ledningen och butikscheferna. Vi känner att ledningen 
kan ge information om temps och hur ledningen ser på temps strategiskt. Dessutom ger 
ledningen information om hur de vill att temps ska behandlas. Om nu detta överensstämmer 
med hur det verkligen är, är en senare fråga. I och med att vi då intervjuar butikschefer och 
temps så ser vi om detta stämmer och får insyn hur företaget fungerar. Butikschefen är 
mittemellan ledning och temps och de ger då en bild av hur väl ledningen styr dem samt hur 
de applicerar detta på den temporära arbetskraften. För att kunna få en bild hur temps har det 
och hur företaget behandlar dem så har vi slutligen valt att intervjua dem. Vi har själva inte 
fått välja vilka vi ska intervjua, varken butikschefer eller temps på Filippa K. Det är ledningen 
som gjorde valet av personer åt oss samt antal. Detta tror vi styrdes av vilka temps som fanns 
på plats i butiken den dag då intervjuerna skedde. En ur ledningen intervjuades, en butikschef 
och tre temps.  
 
På Boomerang var det endast valet av butikschefer som inte var på något sätt slumpmässigt 
val, då vi valde ut två av de tre butikscheferna som finns i Stockholm beroende att David har 
en personlig kontakt med den tredje. Detta kände vi inte skulle vara vetenskapligt och därför 
valde vi att intervjua de andra två butikscheferna. Utöver Retail Managern och de två 
butikscheferna så intervjuade vi nio extraanställda på Boomerang. Av dessa hade några jobbat 
länge i organisationen medan andra bara hade jobbat i några månader. Detta tillvägagångssätt 
känner vi skulle ge oss god insyn i organisationerna då vi får respondenter med olika 
erfarenheter av organisationen. Urvalet av dessa temps gjordes beroende av vilka det var som 
jobbade den dag butikscheferna gett sitt samtycke att vi skulle få komma. 
 
Att vi inte intervjuat några fasta anställda berodde på att det på Boomerang inte fanns särskilt 
många och att tid inte funnits och på Filippa K att vi inte hade tillgång till dem. 

2.1.5 Intervjufrågor 
 
Vi gjorde tre olika intervjumallar. En till varje respondentgrupp. Frågorna gjordes utifrån vår 
teorimodell, så att vi på så sätt skulle kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet. Syftet 
med frågorna att vi skulle få en övergripande bild av företagens arbete med frågorna för att 
sedan kunna gå på djupet med vad ledningen vill med sin temporära personal och hur det ser 
ut i verkligheten.  
 
Vi undersökte först vad ledningens intentioner var och sedan ville vi med butikschefens och 
den temporära arbetskraftens intervjufrågor se om detta representerade verkligheten i 
företaget. Syftet med butikschefens och den perifera arbetskraftens frågor var att se om temps 
var motiverade, vad som motiverade dem, vad de ansåg om företaget samt hur väl ledningen 
kommunicerade sin syn. Medan syftet med ledningens frågor mer var att ta reda på strategisk 
inriktning med temps, hur de kompetensaktigt satsar på temps och att få övergripande 
information om företaget och temps. Frågorna vi hade var ställda på sådant sätt att 
respondenterna oftast kunde tala fritt. 

2.2.6 Intervjuförfarandet 
 
Från början ringde vi ledningen på Filippa K för att få en ingång i företaget samt att vi kände 
att utan ledningen stöd och information skulle vi ej få den information vi tycker är nödvändig 
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om företaget. Det var sedan ledningen som ordnade med alla intervjuer. Intervjuerna skedde 
på huvudkontoret i Stockholm. Huvudkontoret ligger i Södermalmsgallerian där även en av 
deras butiker är lokaliserad. Vi fick tillgång till ett rum i huvudkontoret där vi sedan 
intervjuade respondenterna en och en under dagen. Ledningen intervjuades först och följdes 
sedan av butikschefen och de tre ur den perifera arbetskraften. Platsen valdes av ledningen 
vilket vi ansåg vara en faktor som kunde bidra till att respondenterna skulle känna sig trygga i 
situationen. Det var endast ledningen som i förväg kände till syftet med intervjuerna. Övriga 
respondenter informerades om detta på plats. Då sade vi även att namn inte skulle användas i 
uppsatsen och att vem som sagt vad inte skulle framgå.  
 
Intervjuerna på Boomerang fick vi genom att först ringa VD: n på Boomerang som gav 
klartecken till att vi skulle få genomföra vår undersökning. Efter klartecken så ordnade vi 
intervju först med Retail Managern Thomas, som har hand om personalen på Boomerang. 
Den skedde på deras huvudkontor. Därefter valde vi att prata med butikschefen i Täby 
Centrum, som ordnade en intervju med en ur hennes extrapersonal. Därefter ringde vi 
butikschefen på Grev Ture och PK-butiken. Med henne ordnade vi intervjuer med personal. 
Urvalet gjordes beroende på vilka som jobbade de två dagar som passade både för 
butikschefen och oss. Så respondenterna valdes ut beroende på om de jobbade den dagen eller 
ej. Intervjuerna genomfördes sedan i de olika butikernas fikarum. Respondenterna blev 
informerade om uppsatsens syfte och att intervjuerna var konfidentiella, dvs. att inga namn 
skulle förekomma i uppsatsen. Syftet med detta var att de skulle känna att de kunde tala fritt 
om de respektive företagen. 
 
Vid alla intervjuer hade vi penna och papper som hjälpmedel. Detta för att vi inte ville att 
respondenterna skulle känna olust med bandinspelning och att de därigenom ej skulle vara 
stela och inte våga prata. Det var en av oss som ställde frågorna, medan båda antecknade 
svaren. För att få respondenterna att prata mer öppet ställdes det vid behov följdfrågor. 
 
Vid intervjuerna på Boomerang var det endast Lena som ställde frågorna då vi ville undvika 
att intervjuerna skulle vara ledande då David har en stor insikt i företaget och möjligtvis då 
skulle blanda in sina egna åsikter. 
 
Intervjuerna tog mellan 30 minuter till 60 minuter per respondent. 

2.1.7 Resultatredovisning och Analys 
 
Resultatredovisningen och analysen valde vi att skriva ihop dels för att slippa upprepningar 
och dels för att tydliggöra analysen. Allt empirimaterial finns inte medtagit utan vi har valt ut 
de relevanta delarna, men alla intervjuer finns samlade i Bilaga 2 och 3. I analysen görs i stort 
sett ingen åtskillnad mellan Filippa K och Boomerang då vi vill ge en generaliserande analys 
som vi tycker möjliggör ett generaliserbart resultat. Vi har alltså sammanställt och i det stora 
hela tagit ut de delar ur empirin där vi kan se likheter mellan de två olika företagen, dvs. i 
analysen är en jämförelse företagen emellan gjord.  

2.2 Kritisk Granskning av Metoden 
 
Vi känner att vi har en kort teoridel och att det finns risk att den inte täcker med allt relevant. 
Å andra sidan känner vi att vi valt ut de delar som varit relevanta för undersökningen. Att vi 
inte hade tillgång till teorierna om kompetens och engagemang vid intervjutillfällena har gjort 
att vi i viss mån missat att fråga om vissa teorier. Vi känner att vi med vår empiri ändå har en 



 12

bra grund att stå på för att kunna analysera och dra slutsatser om lärande organisationer och 
kompetens. 
 
Valet av företag kan kritiseras då David jobbar på Boomerang och därför kan vår objektivitet 
ha påverkats i någon mån då denne rimligtvis innehar en stor förförståelse. Detta har vi 
försökt motverka genom att Lena till stor del genomfört intervjuer och liknande på 
Boomerang. Sedan kan man kritisera valet av Filippa K och Boomerang tillsammans då de till 
stor del liknar varandra. Kanske skulle vi ha fått fram mer om vi valt företag som inte är så 
lika varandra och att det då vore mer generaliserbart. Generalisering kan även vara svår att 
göra till andra företag inom andra branscher då Filippa och Boomerang är så lika varandra och 
är i samma bransch. Detta kan vara en brist i vår undersökning, men vi känner ändå att en 
generalisering kan göras. Vid genomgången av de företag som finns kan vi ha missat några, 
då vi främst sökte via Eniro och letade i branschtidningar efter passande företag. Detta gör att 
urvalet är något styrt då vi ej vet om vi ringat in all i populationen. 
 
I urvalet av respondenter så var det på Filippa K väldigt styrt. Ledningen kan ha gjort ett 
medvetet val av respondenter så att företaget skulle framstå i bättre dager, vilket kan påverka 
analysen och resultatet. Det intrycket får vi då respondenterna där var relativt unga eller 
alldeles färska på företaget. Detta har vi försökt tänka på vid analys- och slutsatsskrivandet. 
En annan brist i uppsatsen är att vi inte intervjuade några fast anställda på vare sig Boomerang 
eller Filippa K. Detta hade kunnat ge en större insikt om huruvida motivationen för 
heltidsanställda skiljer sig från temps motivation samt även hur företaget uppfattas. 
 
Våra intervjufrågor har heller inte sluppit undan kritik då vi märkte under intervjuns gång att 
många av frågorna gick in i varandra och på så sätt inte gav den respons som vi var ute efter. 
Som man kan se det nu så har de kunnat formuleras på annat sätt eller tagits bort helt och 
ersatts av andra frågor. Detta hade dock kunnat undvikas om vi innan intervjun hade haft en 
testintervju och på så sätt kunna avgöra vad som ska vara med eller ej. Följdfrågor krävdes för 
att få respondenterna att prata mer och dessa kan därför ha varierat vilket kan ha påverkat 
svaren vid intervjuerna samt att man inte fick fram samma empiri. 
 
Davids närvaro vid intervjuerna på Boomerang kan ha påverkat respondenternas svar, vilket 
kan vara både positivt och negativt. Positivt i form av att respondenterna vågat tala mer öppet 
då de känner David och negativt i den form av att de kanske velat säga vad de tror David ville 
höra. Att de flesta temps inte känns till syftet till intervjuerna eller att de skulle bli intervjuade 
i förväg kan ha gjort att vi inte fått fram helt genomtänkta svar. Dessutom har det blivit 
svårare för respondenterna att säga nej till att medverka. Användandet av endast papper och 
penna vid intervjuerna kan ha gjort att vi missat relevanta delar av vad som sades, men vi tror 
att detta uppvägdes av att vi var två vid intervjuerna. 
 
Det finns en risk för brist på objektivitet i resultatredovisningen och analysen pga. att David 
jobbar på Boomerang, vilket kan styra dessa i någon mån då David har en viss förförståelse 
där.  
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3. TEORI 

3.1 Motivation och Engagemang 

3.1.1 Motivation 
 
Övergripande för en organisation är problemet med att motivera människor att deras 
egenintresse inte automatiskt leder dem till att agera på det sätt som organisationen vill.26 Det 
gäller för organisationen att försöka matcha personalens egenintresse så att de handlar på det 
vis som är optimalt för organisationen. Med detta följer vissa problem. Det är svårt att designa 
ett kontrakt och belöningar på det vis att den anställdes egenintresse och vad som är optimalt 
för företaget överensstämmer. Vad som ska belönas och hur mäter man prestationerna, är 
också ett problem. Det är uppenbarligen vissa problem med att utforma ett belöningssystem 
som motiverar. Men vad finns det då för motivationsfaktorer?  
 
Kulturen i ett företag är en motivationsaspekt då denna kan förorda vissa normer där normen 
skulle kunna vara effektivitet och samarbete. Motivationen kan höjas då man känner en social 
press samt att man vill bli accepterad inom organisationen. Vem ett företag attraherar till 
organisationen och sedan väljer att anställa kan vara en källa till motivation. Detta för att 
människor tenderar att jobba hårdare och vara mer motiverad då det finns en önskan att vara 
en del av gruppen och få dennas uppskattning. Det kallas Social Network Theory.27 Om 
människor gillar arbetet så höjs automatiskt motivationen. Alla dessa faktorer kan både sänka 
och höja motivationen beroende på företag och arbetstagare.  
 
Motivation och perifer arbetskraft 
 
Det finns många problem när det kommer till att motivera temporär arbetskraft. Det verkar ha 
mycket att göra med hur den temporäranställde känner sig och blir behandlad. Företag ser ofta 
den perifera arbetskraften som resurser och den temporäranställde känner sig ofta främmande 
för/i organisationen. Det senare gör att den anställde känner likgiltighet för sitt arbete samt att 
den ej förstår syftet med arbetet.28 Ytterligare ger företag ofta den perifera arbetskraften 
rutinarbeten, vilket gör att den temporäranställde känner sig dum och ouppskattad.29 Vad är 
det då som motiverar en temporäranställd till att arbeta? Naturligtvis så gäller här även några 
av de vanliga motivationsteorierna, men då den perifera arbetskraften ofta inte är inkluderad i 
belöningssystem så gäller inte alltid detta. Wheelers och Buckley ser tre orsaker till att den 
perifera arbetskraften har motivation till att jobba; Först så ser de det temporära arbetet som 
en chans att ta sig in till the core workforce i och med att de kommer in och blir sedda i 
organisationen. För det andra så kan de genom den temporära anställningen få mer erfarenhet 
samt få tillbaka erfarenhet efter ett arbetsuppehåll (exempelvis barnledighet etc.). Tredje 
orsaken ser de att orsaken är att man vill ha flexibiliteten att kunna jobba när man vill, dvs. att 
göra sitt eget schema. Detta skulle kunna vara de med ett krävande familjeliv, studenter, de 
som vill ha extra pengar etc.30  
 

                                                
26 John Roberts, The Modern Firm, (Oxford: Oxford University Press, 2004) 118. 
27 Wheeler & Buckley, .A, (2001) 
28 Rogers (1995) i Wheeler & Buckley (2001) 
29 Feldman (1994) i Wheeler & Buckley (2001) 
30 Wheeler & Buckley (2001) 
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Frågan som kommer upp är då hur man ska hantera temporär arbetskraft. Det kan uppstå en 
klyfta mellan den perifera arbetskraften och the core workforce. The Social Network Theory 
uppmuntrar som sagt till sociala nätverk. Däremot står den perifera arbetskraften ofta utanför 
detta nätverk, som är strategiskt viktigt för företaget. Därför, menar Wheeler och Buckley att 
organisationer bara ska använda temporär arbetskraft på positioner som kräver låg kunskap, 
inte kräver någon utbildning samt liten interaktion med övrig personal.31  

3.1.2 Engagemang 
 
Engagemang har länge varit ett ämne av stort intresse bland organisationsteoretiker och i 
teorin, så argumenteras det ofta för att om en organisation kan framkalla höga nivåer av 
organisatoriskt engagemang från sina anställda så kommer detta ge positiva effekter för 
företaget. Effekter som det spekuleras i är ökad lojalitet, mindre personalomsättning och att de 
anställda är blir mer benägna att bidra med �discretionary effort�, dvs. den arbetsinsats som 
går utöver det minimum som krävs för att behålla jobbet. 32 Exempel på detta är alla de olika 
former av extra initiativ, intresse, motivation, kreativitet, ansvarstagande etc. som individerna 
själva väljer om de vill bidra med.33 Engagemang ur ett organisationsperspektiv kan på en 
generell nivå definieras som hur nära de anställda identifierar sig med eller hur fästa de är vid 
organisationen.34  
 
Däremot har det på senare år, med bred konsensus, accepterats att engagemang i detta 
sammanhang bör ses som något mer komplext, bestående av såväl olika typer av engagemang 
samt olika fokus. Tre olika typer av engagemang har identifierats: affektivt, normativt samt 
varaktighets (continuance) engagemang.  
 
Affektivt engagemang är den typ av engagemang som kännetecknas av de anställdas attityder 
till arbetsgivaren. Denna typ av engagemang definieras av individens identifiering med och 
grad av involvering i företaget. I relation till de temporärt anställdas affektiva engagemang så 
är det hypotetiskt sett troligt att detta är lågt, relativt de heltidsanställda, just därför att de har 
färre möjligheter att delta i organisationens interna beslutsprocesser. Detta därför att de 
antingen inte är närvarande när besluten tas och/eller att de inte bedöms att ha tillräcklig 
kunskap för att delta i dessa beslutsprocesser. Vidare så anses de temporärt anställdas 
affektiva engagemang påverkas negativt av att de ofta tilldelas arbetsuppgifter vars karaktär 
anses vara mindre komplexa och berikande.   
 
Normativt engagemang beskriver hur den anställde känner sig hängiven till en organisation 
pga. internaliserade värderingar som skapar en känsla av skyldighet att stanna i 
organisationen. Det har spekulerats i två olika källor till denna typ av engagemang. Normativt 
engagemang anses kunna uppkomma genom en socialiseringsprocess där organisationens 
värderingar och normer blir internaliserade i den anställde. Om det är en stark 
överensstämmelse mellan organisationens och den individens värderingar och normer så 
anses detta kunna skapa en stark tillhörighetskänsla där man känner sig som en del av en 
helhet. Detta i sin tur gör att man känner att man bör stanna i organisationen. Den andra källan 
till denna typ av engagemang anses vara hur organisationen använder sig av 

                                                
31 Ibid. 
32 Donald Hislop, �Linking human resource management and knowledge management via commitment�, 
Employee Relations, Vol. 25 No 2, (2003) 191. 
33 Yankelovich, D. (1997) http://www.motherjones.com/news/special_reports/1997/07/yankelovich.html 
34 Dag Ingvar Jacobsen, �Managing increased part-time: does part-time work imply part-time commitment�?, 
Managing Service Quality, Vol. 10 No 3, (2000) 188ff. 
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motivationsfaktorer. Då en anställd får en belöning anses detta kunna skapa en känsla av 
denne måste ge något tillbaka till organisationen. Vad gäller de temporärt anställdas 
normativa engagemang så kan man hypotetiskt anta att dessa kommer att ta mindre del i 
organisationens socialiseringsprocess dels därför att de spenderar mindre tid i organisationen 
samt därför att företagen inte prioriterar deras socialisering och att de därmed inte 
internaliserar organisationens målsättningar. Dessutom är det hypotetiskt sett troligt att temps 
mottar relativt sett färre förmåner jämfört med heltidarna och därför inte känner en 
överhängande skyldighet att �ge något tillbaka�.  
 
Varaktighets engagemang kännetecknas av den anställdes beteende i och gentemot 
arbetsgivaren. Detta engagemang baseras på att det för den anställde finns vissa 
nackdelar/kostnader om denne skulle vilja lämna företaget. Exempelvis så kan den anställde 
känna att denne har �investerat� för mycket i sitt arbete för att bara lämna detta, eller så 
kanske det inte finns så många andra alternativ för den anställde. Hypotetiskt sett vad gäller 
de temporärt anställda så är det troligt att dessa inte har lika mycket att förlora om de skulle 
lämna sin arbetsgivare då de ofta endast jobbar ett mindre antal timmar per vecka, att de ej har 
fått lika mycket kompetensutvecklande utbildning samt att de ej är lika �fästa� vid sina 
arbetskamrater osv. Detta skulle då leda till att denna grupp därmed är mindre engagerade. 35  
 
Hur påverkar typen av engagemang de anställdas beteenden och attityder? 
 

- Arbetare med höga nivåer av affektivt engagemang är mindre frånvarande. 
- Affektivt främst, men även normativt engagemang är positivt relaterade till �in-role� 

prestation och ansträngning. Dvs. hur de utför de uppgifter som de är formellt 
tilldelade.  

- Affektivt engagemang påverkar även nivåer av �citizenship behaviour�.36 Detta är 
olika typer av beteenden som kan associeras till effekterna av anställningsförhållandet. 
Det definieras som konstruktivt beteende vilket dock inte är del av den formella 
arbetsbeskrivningen. Exempel på detta kan vara att hjälpa en kollega, att ta på sig 
extra uppgifter eller att allmänt visa entusiasm. Denna typ av beteenden har visats vara 
mycket värdefulla för organisatorisk effektivitet.37  

3.2 Lärande organisationer 

3.2.1 Organisatorisk Inlärning38 
 
Organisatorisk inlärning anses numera ofta vara en av de fundamentala konkurrensfaktorerna 
ur ett strategiskt perspektiv. Forskare hänvisar till att i föränderliga miljöer så kan förmågan 
att ta till sig kunskap, snabbare än konkurrenterna, vara den enda hållbara konkurrensfördelen. 
I och med att innovationer, förändring och organisatorisk förnyelse får allt större betydelse för 
konkurrenskraften så är det troligt att dynamiska kompetenser kommer att ses som en ytterst 
viktig resurs. En organisation som önskar kunna hantera en snabbt föränderlig miljö bör inte 
bara processa information effektivt, utan även skapa information och kunskap. 
Organisationers interaktion med deras omvärld, tillsammans med hur de skapar och 
distribuerar information och kunskap, är av stor vikt då det handlar om att konstruera en aktiv 
                                                
35 Ibid.190. 
36 Hislop (2003) 191. 
37 de Gilder, (2003) 593. 
38 Lopez, Peon & Ordas, (2005) 
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och dynamisk förståelse för organisationen. Av denna anledning anser många forskare att 
organisatorisk inlärning är en fundamental aspekt av ett företags konkurrenskraft och kopplar 
detta till hur kunskap tillskansas och hur detta leder till förbättrad effektivitet. Organisatorisk 
inlärning kan ses som en process varvid företagsledningen försöker öka de anställdas 
kompetenser i syfte att bättre förstå sig på och kunna hantera organisationens omvärld och 
därmed skapa större förståelse för beslut som förbättrar organisationens prestationsförmåga på 
kontinuerlig basis. 
 
Den Lärande Processen 
 
Organisatoriskt lärande kan definieras som en dynamisk process av skapande, 
tillhandahållande och integrerande av kunskap, riktat mot utvecklandet av resurser och 
kompetenser vilka bidrar till bättre organisatorisk prestation. Lärande är starkt kopplat till de 
förhållanden under vilka det tar sig utryck under. Den lärande processen har beskrivits genom 
fyra identifierbara stadier:  
 
(1) Skapande/tillskansande av kunskap, genom externa källor eller intern utveckling.  
(2) Distribuering av information, genom vilken kunskap sprids bland organisationens 
medlemmar. 
(3) Tolkning, genom vilken individerna delar och internaliserar aspekter av deras kunskap, 
vilken ej är allmänt tillgänglig, och genom detta åstadkommer en gemensam förståelse såväl 
som koordinering i beslutsprocesser. 
(4) Organisatoriskt minne, vilket ämnar till att lagra kunskap för framtida användning, 
antingen i olika system eller i form av regler och procedurer etc. 
 
Lärande, genom bättre kunskaper och förståelse, underbygger beteendeförändringar som leder 
till förbättrade prestationer. Företag som kan ta till sig kunskap om sina kunder och 
konkurrenter har större möjlighet att upptäcka nya händelser och trender i marknaden samt är 
bättre förberedda att reagera på dessa.39 
 
Organisatoriska Inlärningsfaktorer 
 
Litteraturen på marknadsorienterad organisatorisk inlärning indikerar att inlärning möjliggörs 
av: 
 

• Betoning på individuell inlärning och utveckling  
• Decentralisering av beslutstagande och låg nivå av formalitet 
• Att ledningen stödjer risktagande och behandlar misstag som möjligheter att lära. 
• System som stödjer integrerad tolkning av information, dvs. kommunicerandet av 

normer och värderingar vilka hjälper att definiera innehållet i- och tolkningen av 
kunskap. 

• Ledarskap som uppmuntrar till �bottom up� kommunikation för att kunna tillgå 
kunskap och engagemang från �the key stakeholders�.  

• Uppmuntran från ledningen vad gäller experimentering och skapandet av nya idéer. 
 
 
 
 

                                                
39 Ibid. 
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Individuell Inlärning 
 
För att främja individuell inlärning krävs det alltså att organisationen skapar intresse och 
motivation för inlärning och förändring, undviker höga nivåer av stress och hot som kan verka 
negativt för inlärningen, ger ökat utrymme för experimentering, behandlar misslyckanden och 
misstag som möjligheter att lära, betonar vikten av att ta till sig erfarenheter, betonar hur 
viktigt det är att lära och att se problem som möjligheter att lära, placerar ansvar och kontroll 
över lärandet hos de anställda, tillhandahåller feedback samt uppmuntrar till lärande 
aktiviteter och nya beteenden. Människor måste utmanas, stödjas, uppmuntras till att 
experimentera, ta initiativ samt få lära från sina misstag.           
 
Den huvudsakliga utmaningen i en lärande organisation är att bekämpa byråkratisering och 
skapa en kultur där folk tar initiativ att lära och att vara innovativa som om det vore deras eget 
företag. Forskning på vuxeninlärning visar tydligt att experimentering, erfarenhet och 
användandet av utmanande problem, där misslyckande är tillåtet, skapar förutsättningar för 
inlärning. Alltså kräver skapandet av en lärande miljö att ledaren finner en lämplig balans 
mellan kontroll och kreativt utrymme. Dessutom måste de anställda bry sig tillräckligt och ha 
tillräckligt med frihet för att kunna uppmärksamma och ta sig an utmaningar. När dessa 
utmaningar överkommes har ny kunskap skapats. Denna process kräver en balans mellan 
�top-down� och �bottom-up� påverkan. Effekten av detta är att nya idéer kommer upp genom 
organisationen men att det fortfarande finns tillräckligt med integration och koordinering för 
att undvika det kaos som skulle kunna uppstå om beslut inte togs och resurser inte tilldelades 
de bästa idéerna.40 

3.2.2 Negativ Inlärning 
 
Alltför låsta organisationsformer i förening med enahanda arbetsuppgifter anses leda till en 
typ av negativ anpassning. Bristen på utmaningar och/eller nya problem att lösa leder till en 
inlärd hjälplöshet som blockerar möjligheterna till lärande och förnyelse. Denna 
utarmningsprocess resulterande i minskad vilja och förmåga till lärande anses uppkomma då 
arbeten förenklas, medverkan i beslut minskar, planerings- och kontrollfunktioner 
centraliseras och då ensidiga löneincitament inte uppmuntrar till lärande.41 

 

 

                                                
40 Robert F. Hurley, �Putting people back into organizational learning�, Journal of Business and Industrial 
Marketing Vol. 17 No 4 (2004) 
41 Söderström M, Hur lär organisationer? En diskussion om det organisatoriska lärandets nyckelfrågor�, 
Arbetslivsinstitutet, (1996) 20. 
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4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

4.1 Motivation och Engagemang 

4.1.1 Motivation 
 
Enligt företagens anställda så motiveras de av att de jobbar med just kläder och på företag 
som är välkända inom modebranschen. Detta poängteras av såväl ledning och temps. En ur 
ledningen menar �extraanställda jobbar hårt för att de känner starkt för Filippa K och mode� 
och en temp sade �Jag gillar Boomerang som varumärke�. Samtidigt har nästan samtliga av 
den extraanställda personalen jobbat i klädbutiken vid sidan om och de menar att det är 
flexibiliteten i arbetstiden som är anledningen till att de har jobbet. �Jag är student och måste 
ha ett extrajobb.� Detta stämmer in på en av motivationsfaktorer i Wheeler och Buckleys teori 
om varför deltidsanställda arbetar, dvs. att de vill utnyttja flexibiliteten. De flesta av den 
temporära personalen ser jobbet som ett genomfartsjobb under deras utbildning. Men vi kan 
även se att en motivationsfaktor är att själva företagen verkar lockande som företag, då de får 
in många ansökningar, de anställda själva har den uppfattningen att det är svårt att få jobb på 
företagen och att företagen har ett stort urval. �Det var ganska många som sökte och även 
provjobbade, men som inte fick stanna. Man kände sig utvald som fick anställning.� 
Dessutom menar ledningarna att personalomsättningen i deras företag är relativt låga, vilket 
skulle kunna tyda på att den motivationsfaktorn stämmer. Wheelers och Buckleys andra två 
motivationsfaktorer till varför temps arbetar kunde vi även hitta i företagen. Det ses genom att 
några av de temporäranställda nämligen ville ha ett fast jobb inom organisationen, men 
eftersom inte några sådana fanns tillgängliga så tog de ett deltidsjobb just för att bli sedd i 
organisationen samt att få erfarenheten av försäljningsjobb då vi fick kommentarer som, �jag 
ville bli en bra säljare och lära mig mer om kläder� och �ville egentligen ha en heltidstjänst 
men inga sådana chanser har uppkommit�.  
 
Personalens arbetsuppgifter är enligt butikscheferna försäljningsinriktade och annorlunda än 
de som de heltidsanställda har. �De heltidsarbetande har större ansvarsområden än temps, 
exempelvis så som beställning. Extrapersonalen har mer hand om det dagliga, tex. skyltning, 
försäljning och städning. Är det lugnt så kan de dock gå efter en lista där andra uppgifter finns 
beskrivna.� De heltidsanställda har mer ansvar än deltidspersonalen och det märks bl.a. 
genom att en temp säger �heltidarna får ta tyngre beslut�. Man kan säga att det är 
rutinuppgifterna som extrapersonalen får. Enligt teorin så sänks den temporära personalens 
motivation av att de får rutinuppgifter, som gör att de känner sig särbehandlade. Det tror vi 
också stämmer att det har sänkt motivationen då det enligt en butikschef och viss personal är 
småkonflikter om att temps struntar i att göra uppgifter. �Dessa konflikter handlar ofta om 
smårutiner som inte görs så som städning etc., dvs. ansvarsbiten. Smårutinerna kanske inte 
görs pga. att temps förväntar sig att heltidspersonalen gör detta senare.� Dessutom säger 
många temps att de skulle motiveras mer genom att få mer ansvar. �Det som motiverar mig 
till att göra ett bra jobb är när jag får ta ansvar och egna initiativ�, vilket även tyder på att de 
tycker att de kan prestera mer samt att motivationen sänks just pga. att det är rutinuppgifter de 
gör.  
 
Annars är det diverse saker som motiverar temps och främst av allt är det arbetskamraterna 
och den sociala samhörigheten på jobbet som motiverar och är således en motivationsfaktor. 
Det vi hittar är alltså The Social Network Theory, dvs. att de som ett företag attraherar till en 
organisation fungerar som en motivationsfaktor då man vill imponera på dessa och bli en del 
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av gruppen, vilket uppmuntrar till sociala nätverk. Det som tyder på detta är att viktigast för 
temps på jobbet är just arbetskamraterna samt att det viktiga för butikscheferna vid 
rekrytering är att personen stämmer in med den stil företaget har och passar in med 
arbetskamraterna. En ur ledningen säger �personalen ska vara en del av varumärket� och att 
detta ska tänkas på vid rekrytering. Det är en stark känsla av samhörighet till främst 
medarbetarna, men inte till själva företaget � fast den icke befintliga känslan av samhörighet 
är mer hos Boomerang än Filippa K. �Nej, jag har inte så mycket med Boomerang att göra 
överhuvudtaget. Jag säljer bara deras kläder�. Det tror hon beror på att hon inte sett så mycket 
av företaget och inte är insatt i vad som händer. Hon tycker att hon har blivit jättebra bemött, 
men det är inte främst av företaget utan av medarbetarna. �Det är sköna kamrater.� Samtidigt 
är den temporära personalen med vid alla team-building tillfällen och det är en del som tyder 
på att det finns en vi-dem känsla mellan temps och heltidare i butikerna gentemot kontoret. 
Detta indikerar att personalen i butikerna är en homogen grupp där alla jobbar tillsammans för 
varandra. 
 
Utöver det här så har båda företagen vad vi identifierar som olika motivationsfaktorer. De ger 
båda två personalrabatter till sina anställda, men på Boomerang skiljer man belöningssystemet 
åt beroende på om man är heltidsanställd, butikschef och temp. Enligt teorin så kan den 
motivationsfaktorn då snarare dämpa motivationen än höja den.  I Boomerang har den gett två 
olika svar. Å ena sidan säger de att de tycker att det är bra med rabatterade priser, men å andra 
sidan verkar de känna att utformningen av den inte är helt perfekt. �Heltidarna får mer rabatt 
på kläderna och får köpa till anhöriga och familj. Jag förstår att det finns vissa skillnader, men 
jag vill ha samma förmåner. Vi får inte lika mycket lön och får betala mer för kläderna.� På 
Filippa K är man även lite mer generös då de ger ut arbetskläder till alla anställda och där 
känner de flesta sig nöjda med rabatterna. �Förmånerna är bra.� Vidare använder sig de båda 
företagen av ett budgetsystem och säljtävlingar för att höja motivationen. �Det känns ej så 
jättemotiverande med en budget som man ej kan ta. Jag kan inte göra så mycket åt budget.� 
Själva budgetsystemet har alltså motsatt effekt då temps enligt dem själva inte kan göra så 
mycket åt den. Detta stämmer överens med teorin om att en motivationsfaktor måste man 
kunna påverka själv för att det ska motivera. De motivatorer som inte kan hittas i vår empiri 
men som finns beskriven i teori är teorin om att personal jobbar för att de ska få ett bra rykte, 
vilket alltså inte stämmer in på perifer personal.  

4.1.2 Engagemang 
 
Affektivt Engagemang 
 
Enligt ledningen så är ambitionen att �all personal är lika viktig� och man vill att temps har 
samma kunskaper som heltidarna. Vad gäller temps delaktighet i butikens olika aktiviteter så 
säger ledningen att alla ska vara med på kollektionsvisningarna medan delaktigheten i 
utbildningar ej kan prioriteras. Alla ska även vara med på månadsmötena. Butikschefernas 
avsikt är att temps ska vara delaktiga i samtliga aktiviteter i butiken liksom i 
informationsflödet. Inget sker, enligt butikscheferna, med bara de heltidsanställda. �Vi är ett 
team.� Intervjuer med temps visar dock att de ej får ta del av utvecklingssamtal samt att 
väldigt få har varit med om kollektionsvisningar. Baserat på det samlade intrycket från våra 
respondenter så verkar det inte som om temps är särskilt involverade i företagets olika 
processer, trots att det generellt verkar finnas en vilja att vara mer delaktiga. Denna vilja att 
vara mer delaktiga illustreras av kommentarer som att det finns en önskan att delta i 
utvecklingssamtal samt att involveras i budget och inköp. Dessutom konstateras genom 
kommentarer som, �jag är mer med och jobbar och säljer, är inte inblandad i resten�, att 
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bristen på inblandning gör att man inte känner sig så integrerad samt att mer involvering 
skulle motivera till att göra ett bättre jobb. Dessa kommentarer stöds av teorin om effekterna 
av affektivt engagemang vilken hävdar att högt affektivt engagemang är positivt relaterat till 
effektivt utförande av de formella arbetsuppgifterna (in-role effort) och framförallt till höga 
nivåer av citizenship behaviour dvs. konstruktiva beteenden (ex ökad entusiasm) som går 
utöver de formella kraven. Liksom teorin om temps affektiva engagemang beskriver, så 
förefaller det som att orsakerna till att graden av involvering är låg, är dels för att temps har 
svårare att närvara, samt att de inte bjuds in att delta i särskilt många olika sammanhang. Att 
temps inte involveras av företaget i olika beslutsprocesser såsom budget och inköpsarbete 
skulle kunna tyda på att denna grupp inte bedöms ha tillräcklig kunskap vilket stämmer 
överens med teorin.  
 
I likhet med Boomerangs ledning så betonar ledningen av Filippa K att de försöker att 
integrera temps i organisationen genom att involvera dessa i �allt� som sker inom företaget, 
dvs. kollektionsvisningar, fester, morgonmöten. Man vill göra dem delaktiga i organisationen 
genom saker som möten, inspirationskvällar, kollektionsmöten samt utvecklingssamtal. 
�Detta stimulerar samarbete.� Butikschefens intryck är att temps är väldigt engagerade då de 
känner sig väldigt delaktiga samt att känner att de är lika viktiga som heltidarna. �Temporär 
personal avlastar heltidsanställda. Det skulle kännas för företaget om vi inte vore där.� �Vi 
förmedlar produkten.� Detta då det mest säljs på helgerna då temporär personal arbetar. 
Heltidsanställda arbetar endast var tredje helg.� Enligt intervjuade temps så hålls dock 
personalmöten ej särskilt ofta (ett hölls veckan innan intervjuerna men innan det så var det ett 
tag sedan), vilket leder till konstaterandet att genom det forumet kan inte så mycket 
information ges. Däremot säger en temp att �kontoret ligger dock nära vilket gör att man blir 
delaktig� samt att �de ger en känsla av att man är delaktig i företaget�. Vid jämförelse med 
vår teori ser vi att denna säger att affektivt engagemang skapas av individens identifiering 
med och grad av involvering i företaget. Kommentarer som att �man vill gärna göra något för 
sin egen personliga tillfredställelse� och �blir aldrig tillsagd att göra saker, man tar tag i det 
själv� tyder på att högt affektivt engagemang föder ökad entusiasm och generellt är positivt 
för utförandet av ens arbetsuppgifter. Ju fler möjligheter att delta i organisationens interna 
beslutsprocesser desto starkare kommer engagemanget att bli. I relation till den temporära 
arbetskraften så antas det ofta i teorin att denna grupp inte kommer att delta så mycket i 
organisationers olika processer då de ofta inte är närvarande när besluten tas och/eller att de 
inte bedöms att ha tillräcklig kunskap för att delta i dessa beslutsprocesser. Detta förefaller 
endast stämma i viss utsträckning med situationen på Filippa K där den insamlade empirin 
pekar på att även temps är relativt ofta inkluderade i olika typer av aktiviteter, detta till 
skillnad från situationen på Boomerang där det förefaller vara mindre frekvent.  
 
Det är skillnad på de arbetsuppgifter som heltidsanställda och temps har i Boomerang 
butikerna. De heltidsarbetande har större ansvarsområden än temps, vilka har mer 
standardiserade uppgifter som t e x skyltning, försäljning och städning. Är det lugnt så kan de 
även gå efter en lista där andra uppgifter finns beskrivna. �Om man är tydlig med vilka 
uppgifter man förväntas utföra så blir det inte så mycket konflikter. En av butikscheferna 
kommenterar att hon försöker föra en kontinuerlig dialog i syfte att se vilka arbetsuppgifter 
folk håller varmt om hjärtat men att detta gäller främst heltidarna. Arbetsuppgifterna är 
huvudsakligen av föga varierande art och temps tilldelas sällan egna ansvarsområden eller 
samma befogenheter som heltidarna. Enligt teorin kommer detta icke-involverande 
förhållningssätt innebära föga engagemang bland temps då detta ger en känsla av bristande 
tillit från företaget. Teorin beskriver även hur det affektiva engagemanget påverkas av 
arbetsuppgifternas utformning dvs., huruvida de upplevs som varierande och utvecklande 
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eller standardiserade och repetitiva samt i vilken mån personalen tilldelas ansvar. I 
intervjuerna beskrevs hur temps till stor del utför arbetsuppgifter av mer repetitiv art än de 
heltidsanställda vilka har större ansvarsområden och som följaktligen får ta tyngre beslut. En 
av butikscheferna lade dock till att även de extra måste känna ansvar och delaktighet för 
annars är det inget roligt att jobba och �är det inte roligt så säljer man inget�. Intervjuerna 
med temps tydde dock på att utvecklingen går mot mer kontroll och fler ordningsregler och en 
respondent antydde att det kändes som att personalen inte alltid har ledningens fulla tillit då 
denne kommenterade att �Vi litas inte alltid på�. Denna empiri bekräftar, även den, vår teori i 
relation till temps affektiva engagemang som hävdar att detta påverkas negativt av att de ofta 
tilldelas mindre ansvar och arbetsuppgifter vars karaktär anses vara mindre komplexa och 
berikande, och teoretiskt anses avspegla en brist på tillit från organisationens sida. En av 
respondenterna säger även att det är motiverande att få ta ansvar och egna initiativ men det 
framgår inte att detta är en särskilt vanlig del av dennes dagliga arbete.  
 
Vad gäller arbetsuppgifterna för temps i Filippa K så påpekar ledningen att heltidsarbetande 
har olika ansvarsområden medan extraanställda främst är delaktiga i allt runtomkring därför 
att vissa saker helt enkelt måste göras av de heltidsanställda. Butikschefen säger dock att det 
ges stort ansvar till extrapersonalen vilket hon också säger att temps ofta gärna tar. Enligt en 
anställd så delegeras arbete sällan, �blir aldrig tillsagd att göra saker, man tar tag i det själv�. 
Detta ger, enligt respondenten, en känsla av att �alla är på samma nivå�. Han tror att det är så 
plan nivå i företaget, kanske på grund av arbetssysslorna. Dock konstaterar denne att vissa 
uppgifter �kan endast heltidsanställda göra�. Teorin om arbetsuppgifternas utformning säger 
att temps affektiva engagemang påverkas negativt av att de ofta tilldelas mindre ansvar samt 
arbetsuppgifter vars karaktär anses vara mindre komplexa och berikande. Detta innebär då att 
organisationen kan uppfattas som att den inte har full tillit till temps potential. Empirin från 
såväl Filippa K som Boomerang bekräftar teorin om att temps ofta får något mer 
standardiserade arbetsuppgifter med något mindre ansvar.  
 
Normativt Engagemang 
 
Idag är kommunikationen av kulturen och värderingar, enligt ledningen i Boomerang, alldeles 
för dålig. De anser att det är viktigt att personalen är insatt i vad företaget vill och varför det 
gör vissa saker vilket dock inte avspeglas i några specifika försök att skapa identifikation med 
företaget då en överväldigande majoritet av de intervjuade säger att de inte känner sig 
integrerade i företaget och/eller känner någon direkt samhörighet med företaget. Några 
kommentarer; �Det skulle motivera om kontoret hade mer kontakt och visar att de bryr sig�. 
�Man är bara en säljare och de kommer aldrig på besök från kontoret�, �de verkar inte lita på 
personalen�, �är med och jobbar och säljer, är inte inblandad i resten�, �nej, jag har inte så 
mycket med Boomerang att göra överhuvudtaget, jag säljer bara deras kläder.� Den sista 
kommentaren förklaras av den anställde att denne inte sett så mycket av företaget och inte är 
insatt i vad som händer. Hon fortsätter med att konstatera att hon känner sig integrerad med 
butiken snarare än Boomerang som företag. I teorin konstateras att normativt engagemang 
anses kunna uppkomma genom en socialiserings process där organisationens värderingar och 
normer blir internaliserade i den anställde och detta anses kunna skapa en stark 
tillhörighetskänsla där man känner sig som en del av en helhet. Detta i sin tur gör att man 
känner att man bör stanna i organisationen. Om man beaktar det faktum att ledningen själva 
påpekar att socialiseringen är alldeles för dålig så är det lätt att se teorins relevans då den 
konstaterar att brist på socialisering av de temporärt anställda i ett företag troligtvis leder till 
svaga känslor av tillhörighet och ej någon särskild lojalitet att stanna i företaget.  
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Filippa K arbetar för att socialisera sina anställda genom kommunikationen av dess kultur, 
värderingar och normer vilket sker genom muntlig kommunikation samt handböcker med 
information om mål och vision samt introduktion om hårda och mjuka värden. Dessutom 
åstadkommer man socialisering genom allas delaktighet i kollektionsmöten, morgonmöten 
och utvecklingssamtal. Företaget vill förmedla till temps att arbetet de utför är meningsfullt. 
Intervjuade temps förefaller även känna sig som en del av företaget. En temp påpekar att det 
inte finns någon hierarki � �VD: n kom ner till butiken första dagen och hälsade� och �ingen 
ser ner på en bara för att man jobbar som säljare�. Andra kommenterar att �det känns som att 
dom vill att man ska trivas�, �jag har kommit in och blivit bra mottagen� samt �jag kan stå för 
Filippa K och deras policy.� Jämfört med Boomerang verkar det vara en stor skillnad i grad 
av tillhörighetskänslor till arbetsgivaren och detta bör enligt teorin leda till att personalen i 
Filippa K känner starkare engagemang på arbetet än personalen i Boomerang. 
 
Varaktighets Engagemang 
 
Ingen av de intervjuade i Boomerang har genomgått någon utbildning eller kurser som 
sådana, vilket konstateras som �tråkigt�. Däremot har samtliga fått introduktion av 
butikschefen där man fått lära sig exempelvis nya rutiner och kassasystemet. Ledningen 
beskriver situationen som att �ambitionen är att denna grupp ska ha samma kunskaper som 
heltidarna men detta är dock ganska svårt att säkerställa�. Detta dels på grund av problemen 
för temps att tillägna sig all löpande information, men även på grund av att det är svårt att 
tillhandahålla utbildning för denna grupp. Av nödvändighet måste denna grupp prioriteras i 
sista hand, efter butikschefer och heltidare, och eventuell kompetensutveckling sker endast 
om tid och tillfälle ges. Kommentarer som �det skulle motivera till att göra ett bättre jobb om 
man känner att man är med på allting� tyder på en överensstämmelse med teorin som pekar på 
att en anställds engagemang påverkas negativt om denne ej får ta del av 
kompetensutvecklande aktiviteter. Boomerangs ledning rekommenderar att temps arbetar 
minst en dag varannan vecka i syftet att dessa ska hålla sig uppdaterade. Om man jämför detta 
med vår teori så säger denna att för temporärt anställda så är det troligt att dessa inte har lika 
mycket att förlora om de skulle lämna sin arbetsgivare då de ej har fått särskilt mycket 
kompetensutvecklande utbildning samt att då de endast jobbar ett mindre antal timmar per 
vecka så kommer de därmed ej vara lika �fästa� vid sina arbetskamrater. Detta skulle då leda 
till att denna grupp därmed är mindre engagerade än de som arbetar heltid. Empirin visar dock 
att respondenterna arbetar relativt mycket (3-6 dagar i veckan) vilket kan förklara att 
sammanhållningen och lojaliteten mellan de anställda i butikerna är mycket stark.  
 
Apropå kompetensutvecklande aktiviteter så tydliggör Filippa K: s ledning att temps måste ha 
samma kunskap om inte högre än heltidsanställda och att de därför alltid är med på allt som 
sker inom företaget vilket inkluderar kollektionspresentationer bland annat. Detta är 
återspeglat i teorin om varaktighets engagemang vilken säger att anställda som har fått ta del 
av mycket arbetsrelevant kompetensutveckling känner att de har �investerat� mycket i sitt 
arbete och därför kommer visa upp ett starkt engagemang vilket främst manifesterar sig i 
viljan att stanna kvar i företaget. Ledningens resonemang om vikten av kunskap är mycket likt 
Boomerang ledningens resonemang men, liksom i det fallet så indikerar svaren från temps att 
dessa har fått mycket lite utbildning. En temp berättar att hon hade ett tvådagars seminarium 
på kontoret för ungefär ett år sedan. Andra har inte fått någon specifik utbildning.  
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4.2 Lärande Organisationer 

4.2.1 Organisatorisk Inlärning 
 
Den Lärande Processen 
 
Teorin säger att lärande är starkt kopplat till de förhållanden under vilka det tar sig uttryck 
under.  
 
Den första faktorn vi tittar på är hur väl företagen skapar/tillskansar sig kunskap genom 
externa källor eller intern utveckling. I Boomerang konstaterar ledningen att det är svårt att 
säkerställa att temps blir uppdaterade på viktig information. Man tycker att temps ska söka 
denna information själva. Det anses vara svårt att hålla utbildningar hela tiden då det är en 
ganska hög personalomsättning i branschen. I Boomerang såväl som på Filippa K är det 
främst butikschefer som får utbildning. Det är de som ska stärka sin personal och endast om 
tid och tillfälle ges så får temps utbildning, dvs. de kommer i tredje hand. Boomerang har 
dock ambitionen att ha en kurs per säsong, �helst för alla men det är svårt�. Med automatik så 
�prioriterar man ju ändå någonstans heltidsanställda�. �Det är bättre att ge heltidsanställda 
utbildning.� Ekonomiskt sett så är inte utbildningar hela tiden genomförbara då personalen i 
denna bransch ofta slutar, menar ledningen. Samtliga temps verifierar även att de ej mottagit 
annan utbildning än daglig löpande information/instruktion. Samma bild framkommer i 
intervjuerna av temps på Filippa K. Ledningen säger att temps måste ha samma kunskap som 
heltidsanställda, �om inte högre�, och orsaken till detta är att de används då det är mest att 
göra. �Därför är temps alltid med på allt som sker inom företaget, dvs. kollektionsvisningar, 
fester, morgonmöten, etc.� Vad gäller utbildningar så framkommer det dock, att detta, liksom 
på Boomerang, inte förefaller vara särskilt vanligt förekommande. 
  
Den andra faktorn är hur väl företagen distribuerar information, genom vilken kunskap sprids 
bland organisationens medlemmar. De temps som vi intervjuade i Boomerang anser det vara 
dåligt med information. �Man får kolla upp saker själv. Det skulle kunna vara kul om alla 
hade ett eget informationsfack.� Kommunikation om viktiga saker sker via lappar och 
muntligt genom medarbetarna. Ledningen påpekar att information till anställda går via ett 
email-system till butikscheferna. Det är sedan butikschefernas ansvar att förmedla 
informationen vidare. Det finns inget särskilt system för de extraanställda. Information om 
dessa, om deras arbetstider etc., går via butikscheferna till ledningen. Samma resonemang 
används av ledningen på Filippa K som påpekar att det kan vara svårt att se till att alla temps 
får nödvändig information, dvs. se till att den når ut. Detta kräver, liksom på Boomerang, ett 
visst förhållande där temps själva ska söka information samt ställer krav på butikschefen att 
alla är informerade. Man betonar tvåvägskommunikation samt vikten av butikschefernas roll. 
På Filippa K används primärt mail, kollektionsmöten samt morgonmöten för att sprida 
information.  
 
Den tredje faktorn beskriver huruvida ett företag har implementerat ett system för tolkning, 
genom vilken individerna delar och internaliserar aspekter av deras kunskap, och genom detta 
åstadkommer en gemensam förståelse såväl som koordinering i beslutsprocesser. Ledningen i 
Boomerang anser att det är viktigt att personalen är insatt i vad företaget vill och varför de gör 
vissa saker, dvs. att utbildning och information är viktigt. Kommunikationen av kulturen och 
värderingar är dock bristfällig. Temps bekräftar även detta genom att de ej anser sig särskilt 
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delaktiga i företaget och att det finns en viss skepsis mot beslutstagandet i företaget 
exempelvis som att �det känns som om de ibland är väldigt snabba att anställa personal på 
viktiga platser som de borde tänka över bättre�. Som kontrast till bilden på Boomerang kan vi 
skönja att Filippa K lägger större vikt vid att samtlig personal får ta till sig företagets 
målsättningar, vision samt kunskap om hårda och mjuka värden i organisationen. Kultur, 
värderingar och normer, etc. kommuniceras till de anställda via butikschefen, en handbok, 
kollektionsvisningar samt seminarier.  
 
Den fjärde faktorn är huruvida det finns något �organisatoriskt minne�, vilket ämnar till att 
lagra kunskap för framtida användning, antingen i olika system eller i form av regler och 
procedurer etc. I Boomerang verkar det inte finnas några direkta system för att ta tillvara på 
den samlade kunskapen. Det som finns är listor som beskriver arbetsuppgifter etc. Däremot 
arbetar man för fullt med en ny personalhandbok där värderingar och etc. ska framstå. Den 
ska hjälpa butikschefen vid introduktion av nyanställda. Fast även ska den hjälpa samtlig 
personal. En kommentar som berör bristen på organisatoriskt minne är då en temp 
beskrivande kommenterade att �skulle jag försvinna nu så skulle det bli kaos�. �Det är i 
princip jag och en annan temp som är butikschefer. Vi startade upp butiken och har koll på 
allt.� På Filippa K liksom Boomerang har vi därför inte kunnat finna några direkta källor för 
organisatoriskt minne som man skulle kunna säga tar till vara på personalens kunskap. 
Tvåvägskommunikation ser vi att på Boomerang är den i princip obefintlig, kommentarer som 
�de skulle dock kunna visa sig lite mer och ha mer kontakt med butikerna�, �däremot borde 
kontoret ha lite utvärderingar oftare�, visar på detta.  
 
Teorin föreskriver även att företag som kan ta till sig kunskap om sina kunder och 
konkurrenter har större möjlighet att upptäcka nya händelser och trender i marknaden samt är 
bättre förberedda att reagera på dessa. Det enda vi kunde se som tyder på att man tar tillvara 
på sådan kunskap genom temps är då en butikschef sa att en positiv effekt av temps är att de 
�ger en även tankar och idéer då de är någon som kommer in med nya ögon�. Ungefär samma 
bild framkommer på Filippa K där ledningen dock betonar vikten av tvåvägskommunikation 
samt butikschefernas roll för att främja denna. Båda ledningarna på företagen antyder att det 
inte är eftersträvansvärt att behålla temps länge i organisationen. �En för låg 
personalomsättning är inte alltid är bara positivt. Det kan bli en belastning med folk som 
arbetat ihop alltför länge. Detta då det är svårt att motivera dem då vardagen i en butik inte är 
så varierande.� 
 
Organisatoriska Inlärningsfaktorer 
 
Litteraturen på marknadsorienterad organisatorisk inlärning indikerar att inlärning möjliggörs 
av betoning på individuell inlärning och utveckling. Boomerangledningen konstaterar att de 
vill att temps ska ha en god kunskap och samma kunskap som heltidsarbetande för att de 
måste kunna ge kunderna samma service som alla andra, dvs. de måste få samma utbildning 
och information. Dock tillägger de att automatik så �prioriterar man ju ändå någonstans 
heltidsanställda�. Temps verifierar även att de inte fått ta del av utvecklingssamtal trots en 
vilja att göra så. Det visar sig att även ledningen på Filippa K betonar vikten av kunskap hos 
deras temps, �temps måste ha samma kunskap om inte högre än heltidsanställda.� Man 
påpekar att temps får samma information som de heltidsanställda. En temp konstaterar att 
�kontoret betonar att det är butikspersonalen som är viktig då det är vi som till sist säljer 
kläderna�. Dock visar det sig att temps på Filippa K liksom temps på Boomerang inte i någon 
större utsträckning åtnjuter specifik kompetensutveckling i form av utbildningar.  
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Decentralisering av beslutstagande och låg nivå av formalitet anses även det i teorin främja 
inlärning. Dock framkommer det att den utveckling som nu har skett på Boomerang är mer 
kontrollerat med en hög grad av ordningsregler. �Vi litas inte alltid på.� Det faktum att 
personalen har mycket begränsad kontakt med huvudkontoret visar att nivån av formalitet är 
relativt hög. Vidare tycks det som att beslutstagandet är väldigt centraliserat och att kontoret 
visar föga intresse av personalens åsikter. �Det känns som om de ibland är väldigt snabba att 
anställa personal på viktiga platser som de borde tänka över bättre.� �Kontoret var inte så 
noga med valet. Det vore bra om en heltidare hade varit med vid intervjuerna.� På Filippa K 
förefaller det som att beslutstagande i stort sker centralt bland annat vid inköp där 
butikschefen är bollplank till inköparen men personalen ej är delaktig. I övrigt påtalar en temp 
att på Filippa K finns �ingen hierarki� utan att det är en platt organisation. �Ingen ser ner på 
en bara för att man jobbar som säljare.�  

 
Teorin säger även att för god organisatorisk inlärning krävs det att ledningen stödjer 
risktagande och behandlar misstag som möjligheter att lära. Empirin visar inte så mycket som 
bekräftar eller verifierar detta annat än att de anställda får en andra chans om de skulle ha 
gjort något fel samt ledningens kommentar att då en person är nyanställd så �finns ett högre 
utrymme för misstag vid smekmånaden�. På Filippa K nämner butikschefen att temps ibland 
tilldelas ansvar �som de gärna tar� vilket tyder på att de till viss del stödjer risktagande och 
lämnar öppet för möjligheter att lära. Fast en temp där sa att det var många som inte fick 
stanna vilket visar på att man inte är så toleranta som ledningen vill påvisa. �Det var ganska 
många som sökte och även provjobbade, men som inte fick stanna. Man kände sig utvald som 
fick anställning.� 

 
I teorin ses det även som viktigt att ett företag praktiserar ledarskap som uppmuntrar till 
�bottom up� kommunikation för att kunna tillgå kunskap och engagemang från �the key 
stakeholders�. Detta kan vi inte se några särskilda tecken på inom Boomerang där denna typ 
av kommunikation inte verkar särskilt vanligt förekommande annat än eventuellt 
månadsmötena i butik. Däremot konstateras att �kontoret borde ha lite utvärderingar oftare� 
samt att �feedback är alltid bra�. �Det borde vara mer från kontoret. Butikschefen borde bli en 
i gruppen.� Filippa K uppmuntrar enligt ledningen till tvåvägskommunikation men främst 
mellan temps och butikschefer. Dock tyder den relativt vanligt förekommande dagliga 
kontakten mellan temps och kontor på att det finns utrymme för ökad �bottom-up� 
kommunikation. 

 
Uppmuntran från ledningen vad gäller experimentering och skapandet av nya idéer nämns 
även i teorin som viktiga faktorer för inlärning men detta har vi ej kunnat styrka i vår empiri 
på vare sig Boomerang eller Filippa K. På Boomerang pekar en del empiri dock på att 
ledningen inte är särskilt duktiga på att uppmuntra då nya idéer har framkommit. 
 
Teorin säger även att det är viktigt att ett företag placerar ansvar och kontroll över lärandet 
hos de anställda vilket styrks av Boomerangledningen som säger att informationsspridning 
främst är butikschefens ansvar, men att ledningen tycker att temps ska söka denna information 
själva. Temps konstaterar att det är dåligt med information och att man får kolla upp saker 
själv. �I övrigt får man lära sig på eget initiativ.� Vidare framhålls i teorin vikten av att 
tillhandahålla feedback samt att uppmuntra till lärande aktiviteter och nya beteenden. I 
Boomerang har en av butikscheferna, för att komma tillrätta med detta, utvecklingssamtal då 
man säger vad som krävs. Flertalet av temps har dock inte haft några utvecklingssamtal trots 
att de som en temp sade �gärna tagit del av utvecklingssamtal där de skulle få feedback samt 
lära sig lite om säljknep etc.�. I övrigt kommenteras att det som skulle göra att hon jobbade 
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ännu bättre vore om hon skulle få feedback samt peptalk. Liksom på Boomerang så anses 
inom Filippa K att temps har ett eget ansvar att ta till sig information.  
 
Teorin säger även att människor måste utmanas, stödjas, uppmuntras till att experimentera, ta 
initiativ samt få lära från sina misstag. Detta konfirmerades av temps som bland annat 
poängterade att �det som motiverar henne till att göra ett bra jobb är när hon får ta ansvar och 
egna initiativ� samt att �någon visar uppskattning för det hon gör�. Detta framkallar enligt 
utsago en känsla av att �hon vill göra saker ännu bättre�. Butikschefen på Filippa K säger att 
personalen gärna tar ökat ansvar medan ledningen konstaterar att vanligt vis så funkar detta ej 
med timanställda då dessa inte alltid finns närvarande i butikerna. I övrigt så nämner 
butikschefen dock att en viktig egenskap hos dem som rekryteras är att de �har framåtanda� 
vilket kan tycka indikera att företaget värderar och stödjer egna initiativ. Fast detta fungerar 
inte i någon vidare utsträckning då alla säger att de skulle motiveras mer om de fick feedback 
och det känns som att om en temp gör något fel i början så får de inte jobba där mer, vilket 
inte uppmuntrar till experimentering samt att de får lära sig av sina misstag. Forskning på 
vuxeninlärning visar tydligt att experimentering, erfarenhet och användandet av utmanande 
problem, där misslyckande är tillåtet, skapar förutsättningar för inlärning. Detta är dock inget 
vi har kunnat observera i Boomerang där arbetsuppgifterna för temps i stort är rutinartade 
samt att egna ansvarsområden är relativt ovanliga. Filippa K verkar vara något öppnare för 
egna initiativ vilket skulle kunna tyda på något bättre förutsättningar för inlärning.  
 
Enligt teorin är en av de huvudsakliga utmaningarna i en lärande organisation är att bekämpa 
byråkratisering och skapa en kultur där folk tar initiativ att lära och vara innovativa. En 
respondent kommenterade dock att det i Boomerang är för långa rutiner för banala saker samt 
att en ökad byråkratisering och kontroll visar på minskad tillit till de anställda. På Filippa K 
har vi inte kunnat se några tecken på att det skulle vara en särskilt hög grad av byråkratisering 
utan snarare att det är en platt organisation utan hierarki. 

4.2.2 Negativ Inlärning 
 
Teorin om negativ inlärning säger att alltför låsta organisationsformer i förening med 
enahanda arbetsuppgifter anses leda till en typ av negativ anpassning. Detta skulle kunna vara 
fallet i Boomerang pga. de rutinartade arbetsuppgifterna. I samtalet med ledningen så tyder 
mycket på att dessa även är av den åsikten att arbetet måste vara utformat på detta viset då 
man kommenterar att �det är svårt att motivera dem (temps) då vardagen i en butik inte är så 
varierande�. Även på Filippa K verkar det som att temps arbetsuppgifter är relativt rutinartade 
och enligt teorin kommer denna brist på utmaningar och/eller nya problem att lösa leda till en 
inlärd hjälplöshet som blockerar möjligheterna till lärande och förnyelse. En temp 
kommenterar sina arbetsuppgifter som att �de delegerar ej ut arbete�, alla är på samma nivå 
men vissa uppgifter kan endast heltidsanställda göra�. Utarmningsprocessens resulterande i 
minskad vilja och förmåga till lärande anses dock uppkomma, inte bara då arbeten förenklas, 
utan även då medverkan i beslut minskar samt då planerings- och kontrollfunktioner 
centraliseras vilket verkar vara fallet i såväl Boomerang som Filippa K. Vidare så tar teorin 
även upp hur ensidiga löneincitament inte uppmuntrar till lärande vilket även detta förefaller 
vara fallet på Boomerang där man ej har något bonussystem för säljpersonalen samt att detta 
inte något som finns planerat det närmaste året. �Tidigare uppmuntrades positiva insatser av 
butikscheferna genom exempelvis en vinflaska etc., nu händer sådant sällan�. Även Filippa K 
verkar nyttja ett relativt ensidigt löneincitament då det även här inte finns något speciellt 
bonussystem vilket skulle uppmuntra till lärande. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

5.1 Slutsatser 
 
Ett flexibelt organisationssätt ser vi påverkar både motivationen och det organisatoriska 
lärandet. Dessa begrepp har vi sett är starkt sammankopplade på flera olika sätt, men främst 
av att motivationen hos medarbetarna höjs då de får ökat ansvar, mer kunskap om 
organisationen samt när de lyssnas på, etc. Det verifierar alltså teorin om att temps blir mindre 
motiverade och engagerade då de får rutinartade arbetsuppgifter. 

5.1.1 Motivation och Engagemang 
 
Motivationen och engagemanget hos temps påverkas i stor grad av företagens nuvarande 
flexibla arbetssätt.  
 

- För det första kan vi dra den slutsatsen att Filippa K har lyckats bättre med att skapa 
engagemang och motivation för företaget. Detta tror vi beror på att de har mindre 
skillnader i förmåner, de verkar ha en alla är lika värda policy som kommuniceras i 
företaget samt att de i alla fall i liten utsträckning satsar på kunskapsutveckling. 
Dessutom har Filippa K fler lojalitetsbyggande aktiviteter än Boomerang, vilket vi 
tycker påverkar motivationen. Slutsatsen vi kan dra av detta är att i företag, där det 
arbetar en stor andel temps, är det fördelaktigt att arbeta för att integrera dem i 
organisationen, praktisera ett jämlikt belöningssystem och att satsa på 
kompetensutveckling för samtliga personal.  

 
- Vi kan se att The Social Network Theory även stämmer in på temps och att det är så 

att i flexibla organisationer skapas det motivation till medarbetarna snarare än till 
organisationen. Vi tror att det kan bero på att temps känner av att företaget värderar 
dem mindre och att de därför söker trygghet i varandra och hämtar arbetsglädje och 
motivation hos medarbetarna istället för hos både företaget och medarbetarna. Därmed 
har företaget förlorat viktigt engagemang till företaget likväl en ambassadör för 
företaget och varumärket.  

 
- Själva flexibilitetsmotivatorn, dvs. en av Wheeler och Buckleys anledningar till varför 

temps jobbar, ser vi stämmer. Men flexibilitetsaspekten, ser vi både sänker och höjer 
motivationen. Vissa av respondenterna ser nämligen det som en stor förmån att själva 
kunna välja om och när de ska jobba, vilket höjer motivationen. Medan andra känner 
att flexibiliteten ger en osäkerhet i när och om man kommer att få jobba. Får de 
mindre tider av butikschefen så tror de att de gjort något fel och blir därför mindre 
motiverade att gå till jobbet. Anledningarna kan vara att personalen inte får feedback 
som talar om vilka fel man har gjort och varför man inte fått fler tider. 

 
- Motivationen och engagemanget i flexibla företag är lågt då de inte inkluderar temps i 

organisationens processer, dvs. vi bekräftar teorin om affektivt engagemang. Detta för 
att företagen arbetar på ett sådant sätt att de inte gör temps delaktiga i särskilt många 
av företagens aktivteter och processer. Detta trots att det finns en önskan bland 
personalen att vara delaktiga och att detta är något som skulle föda ett större 
engagemang och motivation.  
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- Arbetsuppgifterna som temps har i organisationerna är rutinuppgifter. Detta ser vi 
påverkar motivationen och engagemanget i negativ riktning då respondenterna själva 
säger att de skulle vara mer motiverade om de vore mer involverade. Teorierna om 
affektivt engagemang och kompetens bekräftar vi därmed. Det verkar som om trots att 
arbetsuppgifternas karaktär troligtvis är likartade i Boomerang och Filippa K så verkar 
Filippa K ha lyckats få personalen att bli mer entusiastisk och självgående. Skillnaden 
verkar vara att arbetet är mera styrt och kontrollerat i Boomerang, medan personalen 
förväntas vara mer självgående, och därmed känner att de tilldelas mer ansvar, i 
Filippa K, dvs. att arbetsuppgifterna är av mindre rutinaktig art. 

 
- Vi har sett att i början av en anställning som temp så är de mer motiverade, men att 

detta mattas av ju längre man arbetar. Detta tror vi beror på att företagen inte satsar på 
dem inom kompetens samt att de känner sig mindre värda då belöningssystem 
särskiljer arbetsgrupper åt. 

5.1.2 Lärande Organisationer 
 
Inledningsvis så kan vi säga att vi har dragit slutsatsen att temps inte får ta del av 
kunskapsutvecklande åtgärder inom någon större utsträckning samt att deras kunskap och 
kompetens varken utvecklas eller tillvaratas i organisationen. Detta ger många konsekvenser 
för företagen. Vi kan därmed dra slutsatsen att flexibla organisationer som använder sig av 
perifer arbetskraft inte kan kalla sig lärande organisationer och att diskussionen om att 
personalen är deras viktigaste resurs är tomt prat.  
 

- Vi kan dra slutsatsen att den lärande processen inte finns på Boomerang alls medan 
organisatoriskt minne och gemensamt tolkningssystem på Filippa K är i viss mån 
närvarande. Då den lärande processen är nödvändig för att skapa kunskap i ett företag 
kan vi dra den slutsatsen att kunskap inte skapas så stor utsträckning i dessa 
organisationer. Detta kan även appliceras på andra företag där man inte prioriterar 
kunskapsutveckling inom hela organisationen.  

 
- Företagen vill inte ha temps alltför länge i organisationen. Vi drar slutsatsen att det 

beror på att organisationerna inte vill ha folk länge i organisationerna pga. att det då är 
svårt att motivera dem och att temps kompetens inte är något värd och utbytbar. De 
förlorar på det viset nödvändig kunskap men vinner kortvarig motivation. Så vi kan 
dra slutsatsen att i denna bransch är temps en förbrukningsvara med bäst före datum. 
Men skulle de istället satsa lite på temps i form av utbildning så kommer de att vilja 
stanna längre i företaget, vara mer motiverade och sedan kan man dra fördel av 
kunskapen de innehar. I dagens läge så tillvaratas inte den kunskapen. 

 
- Den organisatoriska inlärningen i de båda företagen är i princip obefintlig då: Det 

finns få eller inga möjligheter till individuell inlärning och utveckling i företagen pga. 
att det inte finns några utbildningar, dåligt med feedback, inga/få utvecklingssamtal, 
etc. Formaliteten är hög på Boomerang, men verkar inte finnas inte på Filippa K, men 
däremot är allt beslutstagande centraliserat på företagen. Uppmuntran till risktagande 
och egna initiativ är låg på de båda företagen. Bottom-up kommunikation är obefintlig 
på båda företagen. Experimentering uppmuntras ej. Ansvaret och kontroll över 
lärandet tar personalen själva hand om i företagen, vilket borde göra att det 
organisatoriska lärandet flyter bättre, men så är tyvärr inte fallet.  
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- I teorin om den organisatoriska inlärningen pratar man om att inlärningen underlättas 
av att organisationer har ett system där personalen själva tar ansvar för sin inlärning. 
Detta tycker vi inte går att applicera på perifer arbetskraft då dessa inte ges möjlighet 
att vara en del av kunskapsutvecklingen. Då ser vi att ett sådant system mer stjälper än 
hjälper kunskapsutvecklingen. Det medför att motivationen hos temps till arbete samt 
att söka information dämpas, vilket inte är bra för organisationen.  

 
- Vi ser att personalen på kontoret inte har kunskap om vilka behov som finns ute i 

butikerna, exempelvis ledarskap, personalens behov och möjligtvis så tror vi att detta 
även innefattar en brist på kunskap om lokala produktpreferenser i och med att 
inköpen sker centralt utan att man nyttjar kunskapen från temps. Orsakerna till detta är 
att organisationen inte uppmuntrat till bottom-up information, dvs. de tillvaratar inte 
temps kunskap. Konsekvenserna av detta blir att om företagen inte har ett system för 
att tillgodogöra sig personalens kunskap om kunder, trender, preferenser etc., så har de 
mindre möjligheter att upptäcka förändringar på marknaden och agera på dessa. 

 
- Tydligt är att temps kunskaper och potential inte värderas och detta känns som ett 

uppenbart slöseri på ansamlad kunskap. Det är ju ändå så att många stannar flera år i 
företaget. Konsekvensen av att då inte jobba med kompetens och lärande i 
organisationen gör att denna resurs inte utnyttjas till fullo och att företags fulla 
kapacitet ej utnyttjas. 

 
- Organisationerna blir blinda av fördelarna med flexibilitet, men har glömt bort sin 

främsta konkurrensfördel � personalens kompetens. Då menar vi hela personalstyrkan 
och inte bara the core workforce för vi ser att även temps har värdefull kunskap som 
borde utnyttjas och tas till vara på inom organisationen. 

5.1.3 En Holistisk syn på Motivation och Kompetens i den Flexibla 
Organisationen 
 
I dagens flexibla organisationer särbehandlas temps. De får oftast sämre belöningar än 
heltidsanställda, har rutinuppgifter och de får i det stora hela ingen kompetensutveckling. 
Detta urholkar motivationen och engagemanget för företaget hos temps och begränsar deras 
vilja att lära, vilket påverkar resultatet samt att företaget går miste om den kunskap som temps 
redan besitter. Företagen har idag inte möjligheten att ta upp deras kunskap och ser inte 
fördelarna med att motivera dem i någon större utsträckning. Ändå pratar de flesta om att 
personalen är deras viktigaste resurs samtidigt som de ändå inte vill att de stannar länge i 
organisationen. Anledningen till att de inte vill behålla temps länge i organisationen är just för 
att temps inte är motiverade länge utan att motivationen klingar av eftersom. Det beror just på 
att företagen inte satsar något på temps och att de då känner sig som och blir en resursvara. 
Vad vinner då företagen på detta? De vinner besparingen med motivations- och 
kompetensutvecklingskostnaderna, men frågan är då; är det egentligen en besparing? Så som 
vi ser det � nej, det är ingen besparing och då speciellt inte i den Nya Ekonomin. Genom 
företagens flexibilitetsarbete idag förlorar de kunskap som vi tror att man kan ta tillvara på 
genom enkla åtgärder. En organisation som tillvaratar och utvecklar sin personals kompetens 
och kunskap har större möjlighet att upptäcka nya händelser och trender i marknaden samt är 
bättre förberett att reagera på dessa enligt teori. De flexibla företag vi har tittat på gör inte 
detta och vi tror att det i mångt och mycket ser likadant ut på andra flexibla företag. Därför 
drar vi slutsatsen att flexibla organisationer är dumma organisationer. Dumma på det viset att 
de inte tillvaratar den kunskap som finns inom organisationen och att de ser insparandet på 
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motivationsåtgärder som en besparing för företaget. Det ger ingen vinst att spara in på 
kunskapsutveckling och motivatorer på temps då dessa enligt teori och vår empiri ej är 
kortvariga inslag i organisationen utan snarare stannar flera år i företag. Då blir det extra vitalt 
att försöka motivera dem (och då inte bara genom engagemang till medarbetarna, så som det 
ser ut idag, utan även till organisationen) och att försöka ta till vara på- och utveckla deras 
kompetens. Annars kommer företag att gå miste om den �added value� som motiverade och 
engagerade temps kan bidra med i form av kunskap och ökad entusiasm för sitt arbete. Det 
finns ytterligare orsaker till att flexibla organisationer är dumma organisationer. Som det ser 
ut idag så har det skett en fördumning av företagen vilken har lett till ett kunskapsgap mellan 
de olika delarna i organisationerna. De starkaste tendenserna som tyder på detta är dels att 
kontoren inte verkar ha insikt i vilka behov som finns i butikerna samt att personalen ej har 
blivit tillräckligt integrerade och involverade i företagen (åtminstone på Boomerang) för att 
kunna dela samma målsättningar som kontoret. På detta vis har det bildats två grupper som 
egentligen inte arbetar för varandra, utan snarare präglas av en känsla av vi-dem eller golvet-
kontoret. Innebörden av detta är att personalen inte känner något intresse från kontoret för 
deras åsikter/kunskaper och därmed ser temps heller ingen anledning att dela med sig av dessa 
vilket självklart medför en förlust av kreativitet och nya och redan befintliga idéer. Dessutom 
förlorar de personalens engagemang mot företaget genom att inte motivera och utbilda dem 
och därigenom deras vilja att vara en ambassadör som sprider goodwill för företaget.  Främsta 
orsaken till varför flexibla organisationer är dumma organisationer är just därför att de inte ser 
potentialen av den kunskap som faktiskt finns inom organisationerna, dvs. de kastar bort 
kunskap som temps har. 
 
Meningen med en flexibel organisation ser vi är att ett företag bättre ska kunna utnyttja 
personalen tidsmässigt för att möta kundtillströmningen. För att göra detta behöver företagen 
inte arbeta med flexibiliteten på det sätt de gör idag. De verkar inte se faran med att förlora 
den värdefulla kompetens och kunskap som temps faktiskt besitter. Ja, de pratar om att 
personalen är den viktigaste resursen, men när de kommer till perifer arbetskraft verkar den 
insikten helt ha försvunnit.  

5.2 Diskussion 
 
Så de flexibla företagen av idag förlorar både kompetens och engagemang som de 
extraanställda skulle kunna bidra med. Varför är det på det här viset, kan man fråga sig? Vad 
får det för implikationer för resultatet? 
 
Företagen förlorar alltså värdefull kunskap i och med det flexibla arbetssättet de idag 
använder sig av. Bara för att de använder sig av ett flexibelt arbetssätt så innebär det inte att 
de inte behöver satsa på personalen så att de får mer kunskap och på så sätt blir mer 
motiverade. Framförallt i form av att de inte tar upp den kunskap som finns i organisationen, 
inte uppmuntrar till lärande samt att den temporära personalen ofta är individer som läser på 
högskolan, och som senare kommer ha högskolekunskap som kan vara intressant för 
företaget. Det verkar som om företagen vill att deras temps ska vara studenter då de flesta är 
det och att de inte tar in så många andra personer till de positionerna. Det skulle kunna bero 
på att de ser att de har någon kompetens, men däremot utnyttjar de inte den kompetensen 
senare vid rekrytering. Det är resursslöseri, tycker vi. Skulle de satsa på den temporära 
personalen med utbildning etc., skulle de bli mer motiverade, lära sig mer och ha bra kunskap 
om de skulle avancera i organisationen. Det skulle gynna försäljningen och därmed 
organisationen samtidigt som det skulle innebära att mer kunskap skulle finnas inom den. 
Kombinerar man denna högskolekunskap med den kunskap de redan har om organisationen, 
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kunder, branschen, etc. så finns det mycket att hämta då de inte behöver lära sig allt från 
början. De verkar hellre ta in nytt folk i organisationen än att satsa på dem som redan har 
kunskap och erfarenhet, vilket vi tror beror på att de vill utnyttja det initiala engagemanget 
som nya människor tar med sig in i organisationer. Frågan är då hur mycket kostar detta för 
företagen att hela tiden behöva introducera och lära upp folk jämfört med att istället försöka 
motivera dem som redan finns i organisationen? Vi tror att företag skulle vinna på att försöka 
öka kompetensen inom företaget och arbeta för att bevara den, både för att öka motivationen 
och därmed öka intäkterna (i alla fall i serviceyrken) samt att behålla konkurrenskraftig 
information inom företaget genom att senare anställa de temps som utbildar sig externt.  
 
I stället för att ta tillvara på denna potentiella källa till kunskap så verkar det som om företag 
istället satsar på att utnyttja den kortsiktiga och tillfälliga motivationsaspekten, som nyanställd 
personal för med sig. Detta då företagen själva säger att det inte är bra om folk stannar länge i 
butik då vardagen inte är så stimulerade. Men vi känner att satsar företag på temps så att de 
blir stimulerade genom bl.a. kompetensutveckling, men även elementära saker som 
utvecklingssamtal där man tar reda på vilka är intresserade och potential att växa i företaget, 
etc. så kan företagen ta tillvara på redan befintlig kunskap i organisationen och då samtidigt 
genom detta motivera personalen. De borde inte bara satsa på team-building för enligt vad vi 
kan se så är inte detta alltid fördelaktigt för företaget då de bara känner samhörighet med de 
anställda. Visserligen jobbar man då enligt The Network Social Theory hårdare då man vill 
visa sin bästa sida och lojalitet för arbetskamraterna, men de jobbar endast för medarbetarnas 
bästa inte för företaget. Företaget blir någonting långt där borta, som en annan enhet, som 
man inte är en del av. Meröver kan företagen då förlora viktig kompetens om någon ur 
personalen slutar då motivationen då skulle kunna gå ner till noll. Speciellt viktigt är detta i 
serviceföretag där en motiverad och engagerad personal är grunden för att kunder handlar och 
återkommer, dvs. resultatet. Dessutom ser vi en uppenbar inkongruens mellan vad som sägs 
och vad som praktiseras. Uttalanden som �all personal är lika viktig känns väldigt ihåliga�. 
Vad sänder detta för budskap till temps och hur påverkar detta deras motivation och 
arbetsinsats? Detta lär inte heller föda extra entusiasm i arbetet och viljan att lära.  
 
Det är konstigt att företagen inte ser den vilja som temps faktiskt har att lära sig om företaget. 
Detta kan vi basera på uttalanden från temps som indikerar som vill att de vill ha mer 
delaktighet. Detta skulle med fördel kunna utnyttjas i inledningsskedet då vi ser att 
engagemanget för företaget och organisationen är som störst för att sedan bygga på detta med 
återkommande kompetensutveckling. Där skulle man även kunna utbyta viktig information 
och kunskap för att berika företagets samlade kunskapsbank. Båda företagen pratar ju om att 
det är en utmaning samt att det är viktigt att temps nås av information. Dock har inget av 
företagen ett fungerande informationssystem, utan de förlitar sig på att temps ska vara 
motiverade att söka denna information själva. Det tycker vi känns konstigt då temps inte har 
och ges möjlighet till samma motivationskällor som heltidspersonalen. Dessutom gör det 
bristfälliga informationssystemet att temps får ännu mindre kunskap om företaget, vilket i sin 
tur påverkar motivationen som kommer att påverkar resultatet. Det ligger i företagens intresse 
att skapa ett fungerande informationssystem, men när det kommer till perifer arbetskraft så 
verkar det som om företag har synen att de inte tillför och inte kan tillföra något till 
organisationen, åtminstone inte i form av kunskap och kompetens.  
 
Slutligen kan vi säga att företagen genom att använda sig av ett flexibelt arbetssätt fördummar 
sin organisation. Detta genom att de som sagt inte tar till sig kunskap, använder och utvecklar 
den. Enligt teori så har detta förödande konsekvenser i dagens allt mer föränderliga samhälle. 
Om inte företagen ändrar sitt arbetssätt med den flexibla arbetskraften, tror vi att de kommer 
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att urholka sin organisations konkurrenskraft i och med att de inte tillvaratar den egna 
organisationens möjliga kompetens, dvs. dagens flexibla organisation är en dum organisation. 
I dagens organisationer byter man bort kompetensen mot flexibiliteten.  

5.3 Kritik mot Slutsatser 
 
Våra slutsatser grundar sig på vår analys av de båda företagen samt på vår teori. På Filippa K 
intervjuade vi personal som både var unga och nya i företaget samt så arbetade de alla i 
butiken som är ansluten till huvudkontoret. Slutsatsen vi drog var att på Filippa K så har de 
anställda ett större engagemang till själva företaget. Att kontoret var nära kan därför ha 
påverkat graden av tillhörighet och känslan av en platt organisation. Om vi istället hade 
intervjuat anställda som jobbar längre ifrån huvudkontoret så finns möjligheten att vi skulle ha 
fått andra svar och därför hade dragit andra slutsatser. Det är inte svårt att tro att detta har 
påverkat engagemanget och känslan av tillhörighet i Filippa K. Detta måste man ha i åtanke 
när man läser vår analys och slutsats. Samtidigt skulle det ha varit intressant att se huruvida 
våra svar skulle ha blivit annorlunda om vi haft med respondenter från andra städer. Sedan får 
man även ha i åtanke att undersökningen innehöll två liknande företag, vilket kan ha gjort en 
generalisering svårare att göra än om fler företag använts. Vi har genom ett färre antal företag 
gått djupare in på dem och därigenom kunnat ge dessa mer uppmärksamhet än om vi hade 
använt fler. 
 
5.4 Vidare Forskning 
 
För vidare forskning ser vi det som intressant att först att undersöka vidare de effekter den 
flexibla organisationsformen får på företags kunskapsutveckling. Det vore intressant att 
utforska andra branscher och större företag med samma metodik och teori. Vidare ser vi att ur 
ett organisatoriskt synsätt så skulle en undersökning om hur flexibla organisationer kan 
kombinera flexibilitet och kunskapsutveckling, vara intressant. Detta för att det finns mycket 
att kvar att utforska och att det skulle utveckla det flexibla företaget. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE  
 
CEO/Management 
 

1. Hur många temporära anställda har ni? Vem har ansvaret för dem (� finns de i något 
datasystem)? 

2. Vilka olika slags grupper av temporär arbetskraft använder er ni av? (heltid, halvtid, 
uthyrningsföretag, outsourcing) 

3. Använder ni Er av något slags belöningssystem/motivation? I så fall vilket och skiljer 
dem sig åt mellan temporär och fast anställda? 

4. Varför använder er ni er av temporär personal? (ger mer flexibilitet, sänker 
kostnaderna, etc.)  

5. Vad är er HR-strategi i relation till den temporära arbetskraften? (vs heltidsanställda) 
(möten, fester, kollektionsvisningar, REKRYTERING, etc.) Vad är tanken bakom 
det?(samma som nästa) 

6. Vilken nytta ser ni med detta arbetssätt? 
7. Hur kopplar ni HRM till er företagsstrategi? 
8. Vilka problem finns det med temporär arbetskraft � övergripande och strategiskt? 
9. Gör ni någon åtskillnad i behandlingssätt mellan de två personalgrupperna? Varför och 

hur tror ni detta påverkar grupperna? 
10. Hur kommunicerar ni er företagskultur, dvs. värderingar, normer, etc. och till vilka? 

(vad är den, hur människor känner sig en del av organisationen) 
11. Hur hög är personalomsättningen bland temporärt anställda? 
12. Förändras era förväntningar, krav och förhållningssätt om en temp stannar länge i 

organisationen? 
13. Hur arbetar ni med att integrera de temporära i organisationen? 
14. Vad är villkoren i den temporära anställningen på Boomerang/Filippa K, 

specifikationer, förväntningar CEO vs anställd, etc.? 
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Butikschef 
 

1. Hur mycket/ofta använder du dig av temporär arbetskraft? 
2. Vilka arbetsuppgifter ger du till heltidsanställda vs temporära arbetare? 
3. Är den temporära arbetskraften med på alla aktiviteter inom företaget? (möten, fester, 

kollektionsvisningar, etc) 
4. Hur använder du dig av temporär personal? Ringer du dagen före eller är det 

schemaläggning som gäller? Varför använder du dig av det systemet? 
5. Vilka krav ställer du på en temp vid rekrytering? 
6. Vilka förmåner får heltidsanställda vs temporära arbetare? 
7. Vilka eventuella problem känner du det finns med att använda sig av temporär 

arbetskraft? (ökar det din arbetsbörda?) 
8. Ser du att det finns samarbetssvårigheter mellan den temporära personalen och 

heltidsanställda? Vad skulle det kunna bero på? 
9. Hur ser heltidsanställda på temporära arbetare? 
10. Varför använder du dig av temporär arbetskraft? (ledningen, dåligt med 

folk/planering, etc) 
11. Hur ser du på temporär arbetskraft? 
12. Vad tycker du motiverar den temporära personalen? 
13. Hur skulle du beskriva kulturen/policys/normer på FilippaK när det kommer till 

arbetsmoral, samarbete, etc? 
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Temporär personal 
 

1. Varför ville du börja jobba på FilippaK? OCH varför som temporär personal? Har dina 
förväntningar besannats? 

2. Var det svårt att få jobbet? 
3. Vilken utbildning har du fått? 
4. Vilka förmåner har du som temporär personal? (tillgång till gym, lokaler, rabatter, 

kollektionsvisningar etc) Är de samma som de heltidsanställda får? 
5. Hur är samarbetet mellan fasta anställda och temporär personal? 
6. Hur känner du att de fasta anställda behandlar dig? Är det något som påverkar ditt 

arbete? 
7. Vad motiverar dig till att göra ett bra jobb? (eller du kanske inte är motiverad? Isf 

varför?)   
8. Vad skulle motivera dig till att göra ett bra jobb? 
9. Hur värdefull tror du att du är för organisationen?  
10. Trivs du med ditt jobb? 
11. Vad tycker du om FilippaK som arbetsgivare? 

 
Är du ett med företaget? INTEGRATION! 
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BILAGA 2. INTERVJUER BOOMERANG 
 
Thomas, Retail Manager 
 
Jobbat inom detaljhandeln i 15 år, bl.a. Centrumchef i Quality Outlet, MXX, Peak och NK. 
Sedan 1,5 år tillbaka Retail Manager på Boomerang. 
 

1. I Boomerang är ca 30 personer heltidsanställda av ca 100 personer. Extrapersonal 
utgör ungefär 60-70 personer av den totala arbetsstyrkan. Ytterst är han ansvarig för 
personalen, men det är butikscheferna som har den dagliga kontakten. Det är även 
butikscheferna som är ansvariga för rekrytering. Information till anställda går via ett 
email-system till butikscheferna. Det är sedan butikschefernas ansvar att förmedla 
informationen vidare. Det finns inget särskilt system för de extraanställda. Information 
om dessa, om deras arbetstider etc., går via butikscheferna till ledningen. 

2. Samtlig personal är anställda. Det rör sig aldrig om inhyrd personal. Extraanställning 
existerar. Antingen är man visstidsanställd eller timanställd. En genomsnittlig butik 
har ca 2,5 heltidsanställda varav butikschefen jobbar 100 procent, en säljare 75 
procent och sedan finns fyra som är deltidsanställda. De senare gruppen jobbar mellan 
10-15 timmar per vecka. 

3. På Boomerang har man inget bonussystem för säljpersonalen. Bonus utgår till 
butikscheferna beroende på olika mätetal exempelvis omsättningsutveckling, 
kostnader men även mjuka värden som visuell presentation. Tidigare användes ett 
bonussystem som endast berodde på resultat, vilket Thomas tyckte var missvisande 
pga. att butikschefen inte kunde påverka detta till någon större grad. Med det 
nuvarande systemet kan butikschefen påverka i någon grad, anser Thomas. För säljare 
finns som sagt inget bonussystem och detta är inte något som finns planerat det 
närmaste året.  

4. Orsakerna till användningen av temps är försäljningstoppar, fylla ut schemat, samt 
flexibilitetsskäl. Heltidarna måste också kunna vara lediga sina två dagar i veckan. 

5. Man har ingen specifik strategi till den temporära arbetskraften, men de vill att temps 
ska ha en god kunskap och samma kunskap som heltidsarbetande. Ambitionen är att 
�all personal är precis lika viktig�. Det är svårt att säkerställa att temps blir 
uppdaterade på viktig information. Detta är butikschefens ansvar, men han tycker att 
temps ska söka denna information själva. �Kraven på temps är nästan högre än på 
butikschefer.� Rekommendation är att extra ska arbeta minst en dag varannan vecka 
för att hålla sig uppdaterade. Annars tar det för lång tid för dem att komma in i arbetet 
igen. Temps ska kunna erbjuda ett professionellt och kunnigt bemötande och för detta 
krävs det att de har kunskapen. �Personal är en oerhörd viktig resurs. Vi säljer ej 
kläder, vi säljer ett varumärke.� Många strävar efter att ha den inställningen, men det 
är svårt att förverkliga. Butiksyrket är ett genomgångsyrke och det kan därför vara 
svårt att hålla utbildningar hela tiden då det är en ganska hög personalomsättning i 
branschen. Främst är det butikschefer som får utbildning. Det är de som ska stärka sin 
personal. I andrahand är det heltidsanställda som får utbildning och om tid och tillfälle 
ges så får temps utbildning, dvs. de kommer i tredje hand. Däremot är alla nuförtiden 
med på kollektionsvisningar. När de genomför utbildningar så tittar de främst på vilket 
behov som finns. Säljutbildningar känns just nu inte riktigt relevant utan det fokuseras 
mer på produktkunskap så som kvaliteter, tvättråd, etc. �Vad känner vi ute i butiken att 
vi har ett behov av.� De har ambitionen att ha en kurs per säsong. Helst för alla men 
det är svårt. Man kanske får ta det i omgångar.  
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6.  
7. Det finns ingen specifik personalstrategi. Thomas säger dock att �personal är vår 

viktigaste resurs�. Kopplat till företagets övergripande strategi så måste man se till 
grundarnas grundvalar där personerna i företaget är av stor vikt och där man 
respekterar personalens privatliv. Därför är det viktigt att personalen är insatt i vad 
företaget vill och varför de gör vissa saker, dvs. utbildning och information är viktigt.  

8. Han ser inga problem med temps utan snarare utmaningar. Utmaningen ser han är att 
temps ska kunna lika mycket som övrig personal. �Det är inte som att de har ett 
klistermärke som säger att de bara är extrapersonal.� Det gör att man måste kunna ge 
kunderna samma service som alla andra, dvs. de måste få samma utbildning och 
information. Man kan säga att utmaningen ligger i att temps ska få nödvändig 
information. Fast med automatik så �prioriterar man ju ändå någonstans 
heltidsanställda�. Det är bättre att ge heltidsanställda utbildning. Ekonomiskt sätt så är 
inte utbildningar hela tiden genomförbara då personalen i denna bransch ofta slutar. 

9. I grund och botten så görs ingen åtskillnad mellan de två personalgrupperna, men 
�tyvärr blir det så vare sig man vill eller ej�. Lönerna är dock densamma. Den baseras 
endast på erfarenhet, men utrymme finns även för individuella bedömningar så som 
intresse och engagemang. Bidraget till butiken är avgörande. Det finns inga förmåner. 
Detta kan skapa slitningar mellan grupperna då inte alla förstår varför det ska vara lika 
för den som alltid jobbar som för de som är extrapersonal. �Ska det verkligen vara så 
att de har förmåner?� 

10. Idag är kommunikationen av kulturen och värderingar alldeles för dålig. Däremot 
arbetar man för fullt med en ny personalhandbok där värderingar etc. ska framstå. Den 
ska hjälpa butikschefen vid introduktion av nyanställda. Fast även ska den hjälpa 
samtlig personal. Idag är det viktigare än någonsin då ägarna inte är med i samma 
utsträckning som tidigare. De är de starkaste kulturbärarna i företaget.  

11. Personalomfattningen är inte särskilt hög inom Boomerang. Detta tror Thomas beror 
på att Boomerang tillhör ett av de mer attraktiva varumärkena i Sverige. Det gör att 
det är lättare för dem att få tag i bra personal som tycker att det är kul. Ytterligare gör 
det att man får personal med rätt engagemang från början. Då är det viktigt att man gör 
så att personalen trivs i företaget. Han säger dock att en för låg personalomsättning 
inte alltid är bra positivt. Det kan bli en belastning med folk som arbetat ihop alltför 
länge. Detta då det är svårt att motivera dem då vardagen i en butik inte är så 
varierande.  

12. Kraven förändras inte om en temp stannar längre i organisationen då de främst är 
anställda som säljare. Däremot finns ett högre utrymme för misstag vid 
�smekmånaden�.  

13. Det görs ingen åtskillnad med integrationsarbetet mellan de två olika 
personalgrupperna. Förväntningarna är desamma. Han hoppas att han är tydlig med 
vilka krav som ställs, men det ligger mycket på butikschefen. Det görs ingen 
åtskillnad, �här är alla lika viktiga�.  

 
�Personal är i allra högsta grad företagets viktigaste resurs.�  
Rekrytering är viktig. 
�Det ska inte handla om att stå av tiden, viktigast är att hitta rätt personer.�  
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Butikschef 1.  
 

1. Temps används med ett rullande schema, ca 3-4 dagar per vecka. De täcker upp det 
som de två heltidarna inte kan jobba. 

2. De heltidsarbetande har större ansvarsområden än temps, exempelvis så som 
beställning. Extrapersonalen har mer hand om det dagliga, t.ex. skyltning, försäljning 
och städning. Är det lugnt så kan de dock gå efter en lista där andra uppgifter finns 
beskrivna. Hon poängterar även att de extra måste känna ansvar och delaktighet för 
annars är det inget roligt att jobba. �Är det inte roligt så säljer man inget.� 

3. �Ja, absolut.� Inget sker med bara de heltidsanställda. �Vi är ett team.� 
4. Till 95 procent så sker schemaläggning, men vid sjukdom och andra saker som 

kommer upp så ringer hon dagen före. Schemat sträcker sig över sex månader. Vid 
schemaläggningen är det viktigaste butikens behov och då jämför man med året innan 
och ser hur många som behövs.  

5. En temp ska framförallt �vilja sälja och tycka att det är roligt�. Det är viktigt att den 
personen kan sälja, är ansvarsfull och funkar i gruppen. Hon anställer mestadels 
personer som har kommit in i butiken och gjort ett bra intryck eller sådana som är 
rekommenderade av andra. En person som jobbar på Boomerang ska även passa in 
med butikens kunder och därför måste även stilen passa in. 

6. Till stor del är förmånerna desamma. Heltidsanställda får köpa kläder till ett annat 
pris. Annars så är förmånerna julfester, presenter, tävlingar, etc. Bonus baseras på hur 
mycket man jobbar och hur mycket butiken säljer, men det går till alla som har jobbat. 
Den är inte individbaserad. 

7. Problemen med extrapersonal ser hon kan vara att extrapersonal inte har samma 
engagemang. �Vissa står bara av tiden utan att vara engagerade.. Man kan inte känna 
samma för att jobba fem timmar som inför att jobba heltid.� För att komma tillrätta 
med det så har hon utvecklingssamtal då man säger vad som krävs, dvs. man får en 
chans att förbättra sig. Sker ingen förändring så ringer hon inte vederbörande längre. 
Detta problem upptäcker man dock oftast under provanställningen och då anställs inte 
den personen längre. Ytterst är det butikschefen som är ansvarig för personalen i 
butiken. Hon tycker att man ska kunna kräva att man gör sitt bästa. 

8. Övergripande så tycker hon att det inte är så stora konflikter mellan temps och 
heltidare. Det som kan vara är småproblem, vilka diskuteras på personalmötena. Dessa 
konflikter handlar ofta om smårutiner som inte görs så som städning etc., dvs. 
ansvarsbiten. Smårutinerna kanske inte görs pga. att temps förväntar sig att 
heltidspersonalen gör detta senare. Om man är tydlig med vilka uppgifter man 
förväntas utföra så blir det inte så mycket konflikter. 

9.  
10. �En butik kan inte funka utan extrapersonalen. Man har inte råd att ha alla 

heltidsanställda.�  
11. Temporär arbetskraft är en förutsättning för att det ska fungera. �Verksamheten går ej 

runt utan extrapersonalen.� D ger en även tankar och idéer då de är någon som 
kommer in med nya ögon. 

12. Den temporära personalen ser hon motiveras av ansvar och kunskap. Det är viktigt att 
man inte glömmer bort att informera extrapersonal. Det kan röra sig om 
produktkunskap, etc. Detta kommuniceras genom papper som måste läsas och 
telefonsamtal. Sedan brukar det nästan alltid vara en heltidare som jobbar då någon 
extra arbetar i butiken. 
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13. Policys på Boomerang anser hon vara ganska bra. �Alla är väldigt måna om sin 
extrapersonal. Det är lika viktigt med extrapersonal som heltidspersonalen.� 
Samarbetet inom Boomerang anser hon vara bra då hon samarbetar med butiker inne i 
stan. Fast kontoret vet inte alltid vilken typ av personal som behövs i butikerna, dvs. 
vilka som funkar i gruppen. Ytterst ligger rekrytering av butiksanställda på 
butikscheferna, men det förekommer att kontoret lägger sig i ibland. Kontoret är dock 
de som anställer butikscheferna. 

 
�Svårt att få bra personal� De måste passa in i Boomerangstilen, stämma med kunder och 
funka i gruppen. Det blir även svårt då de flesta som söker är unga personer. 
 
 
Butikschef 2.  
 

1. Hon har timmar att fördela och använder sig av temps för det måste man göra. 
�Extraanställda måste man ha.� 

2. Det är skillnad på de arbetsuppgifter som heltidsanställda och temps har. Detta är för 
att temps jobbar mest extra på helgerna och där fokuseras mer på försäljning och 
aldrig på beställningar och leveranser. Detta tar heltidsanställda hand om på veckorna. 
Däremot poängterar hon att temps ändå ska veta samma saker samt att de har samma 
befogenheter. Med extrapersonal så går man igenom vissa saker, men man fokuserar 
på försäljning. Sedan delegerar hon. �Bara för att jag är butikschef kan jag inte göra 
allting.� Dessutom håller hon en kontinuerlig dialog för att se vad folk håller varmt om 
hjärtat men detta gäller främst heltidarna.  

3. Hon har för avsikt att inkludera all personal i de aktiviteter som finns. En gång per 
månad har hon månadsmöte där samtliga ska vara delaktiga och veta. Det är där ingen 
skillnad på extrapersonal. 

4. När hon använder sig av extrapersonal så schemalägger hon det på tre veckors basis. 
Tidigare brukade hon ha det på två månader, men just nu har hon tre veckor. Hon vill 
ha framförhållning för hon säger att �även om man har tjänst som extra så har man ett 
privatliv�. När hon planerar så utgår hon från butikens behov. 

5. Kraven på temps är samma som för heltidspersonalen. De krav hon ställer är att de ska 
vara ett bra ansikte utåt, är serviceminded, ha ett brinnande intresse som är genuint 
samt att det är en homogen grupp så att det blir ett team. Fast det hon poängterar är att 
personen ska kunna representera företaget både till det yttre och inre. 

6. Företagsmässigt är det ingen större skillnad på de förmåner som de heltidsanställda får 
jämfört med extrapersonalen. Där hon jobbade tidigare var skillnaderna mellan de två 
grupperna större. Hon säger att hon tycker att man inte ska göra någon skillnad.  

7. Det kan vara problem med att kombinera jobbet på Boomerang med annan 
sysselsättning. Hon tycker att det vore optimalt om extrapersonal kan hoppa in på 
veckorna och inte bara på helgerna.  

8. �Det får inte vara två grupper. Det ska vara en homogen grupp.�  
9.  
10. Man måste få in nytt blod, folk måste få vara lediga samt att det inte går utan 

extraanställda ser hon som anledningarna till att hon använder temps. Hon har en 
budget för personalkostnader och för att kunna följa den måste hon använda temps. 

11. �Det är en tillgång, absolut.� Hon vill helst ha en fast stab med ca fem extraanställda 
som möter hennes behov. Temps kan ha mycket energi som kan stimulera oss övrig 
personal.  
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12. Förhoppningsvis samma sak som heltidarna. Sedan att de får en delaktighet och tar del 
av textillära, nya kollektioner och information som heltidarna. Det är viktigt att alla 
försöker träffas, men det sker framförallt jobbmässigt. Man kan inte ställa krav och 
förväntningar om personalen inte får något tillbaka. 

13. �Det är både klart och otydligt. Policy är något jag påverkar själv i butiken. Det känns 
som ganska oklara direktiv.� Är det någon policy som hon ser så är det rätt människa 
på rätt plats. Hon anser att det borde finnas en kravprofil i någon form av handbok där 
det framgår vad företaget anser. Dels för butikschefer och dels för personalen. 

 
Hon har inte fått någon utbildning. Hon satt med Thomas i två dagar där de talade om 
förväntningar, budget, åtgärder och historia om butikerna. 
 
Utifrån henne själv tycker hon att det är bättre att arbeta med en viss grupp för varje butik 
samt att folk har en fast punkt. Samt man känner igen sortimentet, arbetskamraterna och 
kunder. Dessutom blir det då �lättare att bli av med en person om den har missköt sig�. 
Juridiskt sätt blir det annars svårt om det inte är klart vart personen har sin fasta punkt, dvs. 
butik.  
 
 
Temp 1. 
 

1. Blev tillfrågad, det var inget medvetet val. �De kom till mig.� Hon började på vikariat 
efter att ha kommit hem från en resa. Hon behövde jobbet. Ville ha heltid men ej 
under en längre tid. Hennes förväntningar har besannats. �Jag är ju kvar.� 
Anledningen till detta är främst arbetslaget, att det känns roligt när man kommit till 
jobbet. 

2. Hon hade inte svårt att få jobbet men hon tror att generellt så är det svårt om man inte 
har kontakter. 

3. Hon har inte fått någon utbildning. Den hon fått är av butikschefen allteftersom. De 
heltidsanställda har inte heller fått någon utbildning. Butikschefen har däremot fått 
ledarskapsutbildning och har gett utvecklingssamtal med de heltidsanställda. Hon hade 
gärna tagit del av utvecklingssamtal där hon skulle få feedback samt lära sig lite om 
säljknep etc. 

4. Förmånen hon har är att köpa ut kläder billigare. Det är samma pris som 
heltidsanställda men hon får endast köpa till sig själv. De heltidsanställda får köpa till 
familj och pojkvänner vilket inte temps får. 

5. Samarbetet fungerar bra. Kommunikation om viktiga saker sker via lappar då 
grupperna endast arbetar tillsammans sporadiskt.  

6. �Nu finns det inte så många fast anställda.� De som jobbar heltid har mer kunskap och 
de försöker briefa professionellt. Det är skönt att jobba med heltidsanställda för då kan 
hon fråga mer. 

7. Hon får motivation genom att hon trivs med de hon jobbar med samt genom 
uppskattning. Vidare känner hon att det är viktigt att hon får ta del av vad som händer 
såsom budget, inköp och kollektionsvisningar. Det har varit prat om att alla ska gå på 
kollektionsvisningar men det har aldrig kommit till skott. Hon har varit på en 
kollektionsvisning sedan 2001. 

8. Hon känner att hon skulle motiveras av att uppmuntras mer. Det finns tillfällen då �vi 
har jobbat hårt och det varit mycket folk och att vi har varit underbemannade�. 
Tidigare uppmuntrades det av butikschefer genom exempelvis en vinflaska etc. Nu 
händer sådant sällan. Butiken ska uppnå en viss budget. Dagsbudgeten bestäms av 
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butikschefen och baseras på månadsbudget och föregående år. Budgeten ökar varje år. 
Det är svårare nu att uppnå budgeten. �Det känns ej så jättemotiverande med en 
budget som man ej kan ta. Jag kan inte göra så mycket åt budget.� Hon säger att 
budgeten är väl noga uträknad för att företaget ska gå med vinst. När budgeten inte 
uppnås �så skyller man på kollektionen�.  

9. Jag har ju varit här en lång tid och har kunskap, men �jag känner mig utbytbar�. �Jag 
är student och måste ha ett extrajobb.� Det är ömsesidigt för jobbet är även utbytbart. 
Hon känner mer lojalitet med arbetskamrater. Hon vill visa sin bästa sida för dem. 

10. �Ja, med mina arbetskamrater.� Ledningen och ordningsreglerna är inte alltid så bra. 
Ledningen kommer hela tiden med nya idéer och den utveckling som nu har skett är 
mer kontrollerat med nya ordningsregler. �Vi litas inte alltid på.� 

11. �Jag drabbas inte alltid av nya ordningsregler.� Det hon drabbas av är missnöjda 
arbetskamrater. Det senaste året har det varit mycket strul med butikschef.  

 
Hon känner sig integrerad med butiken snarare än Boomerang. Men även har hon någon slags 
identifikation med märket. 
 
Information får hon genom arbetskamrater plus butikschef. De har morgonmöten en gång per 
månad men hon kan inte gå pga. skola. 
 
Vid start hade hon en rutinerad butikschef som hade fokus på personalen. Han var som en 
mentor och man kunde fråga vad som helst. Nuvarande butikschef ser mer till ekonomin. 
�Personalvården har varit bristfällig den senaste tiden. Bra personal gör en bra butik.�   
 
 
Temp 2. 
 

1. Hon har alltid drömt att få jobba i klädbutik. Fick jobbet på Boomerang genom 
kontakter. Vill egentligen ha en heltidstjänst men inga sådana chanser har uppkommit. 
Dessutom jobbar man som heltidare sex dagar i veckan, vilket inte riktigt passar 
henne.  

2. Det var inte svårt att jobbet då en av hennes vänner rekommenderade henne. Hon tror 
att det skulle vara svårt att få jobbet utan kontakter då det inte direkt behövs någon ny 
personal.  

3. Hon har inte fått någon utbildning som sådan, men däremot en introduktion av 
butikschefen.  

4. Hon har inga förmåner förutom rabatt på jobbkläder. Heltidarna får mer rabatt på 
kläderna och får köpa till anhöriga och familj. Hon förstår att det finns vissa 
skillnader, men hon vill ha samma förmåner. �Vi får inte lika mycket lön och får 
betala mer för kläderna.�  

5. Samarbetet är bra. Ingen skillnad mellan grupperna 
6. Heltidsanställda behandlar henne mycket bra. 
7. Att det är kul, kunder blir nöjda och ger respons motiverar henne till att göra ett bra 

jobb. 
8. Det som skulle motivera henne vore att kontoret hade mer kontakt och visar att de bryr 

sig. Exempelvis skulle de kunna fråga hur personalen trivs. Sedan skulle de kunna 
komma på besök och då inte bara prata med butikschefen utan alla i butiken.  

9. �Jag tror att alla är lika värdefulla.�  
10. �Absolut.� Detta då det har varit hennes dröm samt att det är snäll personal. 
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11. �Jag tycker att de är helt OK.� De skulle dock kunna visa sig lite mer och ha mer 
kontakt med butikerna.  

 
Hon känner inte direkt någon samhörighet med Boomerang. �Man är bara en säljare och de 
kommer aldrig på besök från kontoret.�  
 
Dåligt med information. Man får kolla upp saker själv. Det skulle kunna vara kul om alla hade 
ett eget informationsfack.  
 
 
Temp 3. 
 

1. �Jag ville inte börja jobba på Boomerang.� Han var arbetslös och behövde ett jobb 
fort. Hans mor tyckte dock att han skulle börja. Det hade mer att göra att han skulle 
vara garanterad att få ut sin lön. Han hade inte så höga förväntningar, men han var 
tvungen att ändra uppfattning pga. sköna kamrater och att �Boomerang var inte så 
stifft som man trodde�. 

2. Nej, det var inte svårt. De behövde personal och jag hade hög erfarenhet. Jag tog 
Boomerang främst för att det var ett seriöst företag och jag visste att jag skulle få lön.  

3. Han har fått lära sig nya rutiner och kassasystemet, men inte fått några kurser vilket 
han tycker är tråkigt. 

4. Den förmån han har är personalpris. Heltidarna får köpa till sin familj också inte bara 
till sig själv. Extraanställda får köpa fyra gånger till sig själva. Det tycker han är 
dåligt. Speciellt när de kommenterar ens egna kläder. Om de inte ger en kläder tycker 
han inte att de kan kräva att man ska Boomerang kläder. �Ska man kräva att 
personalen ska ha Boomerang kläder så ska man ge kläder.� 

5. Samarbetet är bra. Mentaliteten är att �är du extra så ska du kunna hoppa in�. Det kan 
bli lite frustration från heltidarna om en deltidare säger att �jag kan bara jobba..�. 
Annars så känner han att samarbetet är bra. 

6. �Jag blir bra behandlad.� 
7. Säljtävlingar kan motivera honom om de är väl genomförda och inte så långa som den 

förra. Feedback, menar han, är alltid bra. �Det borde vara mer från kontoret. 
Butikschefen borde bli en i gruppen.�  

8. Det som skulle motivera honom att göra ett bättre jobb är att man känner att är med på 
allting. �Alla pengar kommer främst i Boomerangs ficka.� Provision tycker han att 
man kan ha om den är bra utformad och inte är på personbasis. 

9. �Skulle jag försvinna nu så skulle det bli kaos. Det är i princip jag och Sofie som är 
butikschefer. Vi startade upp butiken och har koll på allt.� 

10. Ja, han trivs med sitt jobb. Tycker inte att känns jobbigt att gå till jobbet. Han vet att 
han har kolleger som ställer upp. 

11. �Man får lönen när man ska.� Däremot borde kontoret ha lite utvärderingar oftare. 
�Det mycket snack men liten verkstad.� Med det menar han att det är för långa rutiner 
för banala saker. 

 
Integration: �Man blir skadad. Jag sa att jag ska aldrig ha Boomerang kläder när jag inte 
jobbar.� Det har han nu. Boomerang försöker hitta en ny yngre grupp. �Jag gillar Boomerang 
som varumärke.� 
 
�Det känns som om de ibland är väldigt snabba att anställa personal på viktiga platser som de 
borde tänka över bättre.� Det verkade enligt honom vara lite desperata. 
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Temp 4. 
  

1. Hon behövde ett sommarjobb och blev uppringd av dåvarande butikschefen så det var 
inget medvetet val att börja på Boomerang. Butikschefen hade hört talas om henne. 
Just nu har hon dock inget kontrakt, men det hade hon över sommaren. Fast 
butikchefen sa att hon skulle behöva henne ändå. När hon började hade hon inte så 
många förväntningar förutom att hon trodde att butiken skulle vara mysig och trevlig 
att jobba i.  

2. Det var inte svårt att få tag på jobbet. Fast butikschefen var noga med referenser och 
kontrollerade henne noga. Det skulle nog vara svårt utan kontakter.  

3. Utbildning fick hon ingen förutom att dåvarande butikschefen skrev lappar och lärde 
upp henne. 

4. De förmåner hon har är att köpa billigare kläder. �Bra priser får vi.� Sedan får hon tio 
procent i Sturegallerian. Heltidarna har dock �första tjing på kläderna�. Det kan vara 
svårt att få tag på storlekar. Det är helt ok för att de jobbar mer. �Man kan dela det lite 
lika.� Hon tycker att butiken borde beställa in fler av de storlekar som behövs.  

5. Det är en väldigt bra kontakt mellan heltidarna och den temporära arbetskraften. Det 
är bra stämning och man har kul. Det är dock alltid små missförstånd, men de löser 
sig alltid. Hon påpekar dock att de bara har en heltidare. På senaste tiden har det varit 
lite rörigt med nya butikschefen mm. Det är två som jobbar som heltidare men inte 
har fast tjänst och de tjänsterna ligger ute. För henne spelar det ingen roll för hon ska 
ut och resa, men andra känner att det är tråkigt för att de kan förlora sina tjänster. 

6. �Jag känner inge skillnad mellan heltid och extrapersonal.� 
7. Det som motiverar henne är att kunderna blir glada och att man får tillbaka någonting. 

Att man har kontakt med kunderna och stamkunderna är även något som motiverar. 
8. Lite mer beröm och positiv kritik skulle motivera henne till att göra ett ännu bättre 

jobb. 
9. �Jag tror att alla är ganska jämlika.� Det känns som om de gärna vill att hon ska vara 

kvar efter resan så hon känner att hon är ganska värdefull för den här butiken. 
10. Hon trivs jätte bra. Det tror hon har att göra med dem hon jobbar med, dvs. 

medarbetarna. Butikens läge gör att det blir roligare.  
11. Hon har inte så mycket erfarenhet högre upp än butikschefen. Hon tycker det är lite 

konstigt att hon inte har något kontrakt och att de inte engagerat sig i detta. Bristen på 
kontrakten gör att hon kan gå när som helst men samtidigt att hon kan få sparken när 
som helst. Huvudkontoret kommer ner och kollar att man sköter sig. I och för sig har 
alla varit jätte trevliga när de kommit in. 

 
Hon är inte integrerad med företaget. �Nej, jag har inte så mycket med Boomerang att göra 
överhuvudtaget. Jag säljer bara deras kläder.� Det tror hon beror på att hon inte sett så mycket 
av företaget och inte är insatt i vad som händer. Hon tycker att hon har blivit jätte bra bemött, 
men det är inte främst av företaget utan av medarbetarna. 
 
Information får hon genom mail och butikschefen. 
 
 
 
 



 46

Temp 5.  
 

1. I grunden gillar han kläder. Att det blev Boomerang beror främst på att hans morbror 
har jobbat som produktchef samt att de vid den tidpunkten rekryterade. Han valde att 
jobba extra för han ville inte direkt rusa in i något. Det han ville få ut var att bli en bra 
säljare och lära sig mer om kläder. Det förvånar honom att det var så mycket att tänka 
på. 

2. Han sökte väldigt länge men den här gången sökte han vid rekrytering och därför fick 
han jobbet. Kom vid bra timing samt hade en kontakt genom morbrodern. 

3. Har fått lära sig allt i butiken såsom kassan och hur man bemöter kunder allt eftersom 
situationer har dykt upp. Det är butikschefen samt de han har jobbat med som har lärt 
upp honom. 

4. Förmåner är billiga kläder och att få träffa nya människor. Han vet ej om det är någon 
skillnad mellan heltid och temps. Däremot så får heltidarna ta tyngre beslut. 

5. Samarbetet fungerar bra. Om det är saker man har gjort fel så säger de till. 
6. Det är bra. 
7. Säljsiffror motiverar honom. Han känner att han gärna vill sälja så bra som möjligt 

samt att han vill göra ett bra jobb för att få mer jobb. 
8. Vad som skulle motivera honom är om han skulle få bevis för att han har gjort 

någonting bra som t.ex. mer tider och respons. 
9. �Inte särskilt värdefull. Har fått den känslan.� Det beror främst på att han har fått 

dåligt med tider. Han anser att han nog är lätt att byta ut men att det inte känns så 
farligt för att han är här för att lära och fundera på vad han vill göra. 

10. Ja, han trivs med sitt jobb. Eller i alla fall med rätt personer. Det är lite småsegt när det 
är lite folk i butiken. Jobbar man med butikschefen kan det kännas som att man är lite 
låst. 

11. Boomerang är en bra arbetsgivare men han har inte så mycket att jämföra med. �De 
verkar inte lita på personalen. De kan ibland stå i andra butiker för att se om man gör 
sitt jobb.� 

 
Han känner sig inte så integrerad. �Är mer och jobbar och säljer, är inte inblandad i resten.� 
 
Information får han genom butikschefen och personal.  
 
 
Temp 6.  
 

1. Hon behövde ett extrajobb under gymnasiet och det var därför hon ville börja jobba på 
Boomerang och sedan ville hon helst jobba på en klädbutik. Hon fick jobbet genom 
kontakter. När hon började hade hon inga förväntningar, men när hon började jobba på 
Grev Ture höjdes hennes förväntningar eftersom hon då visste hur det var att jobba i 
en butik. Hon insåg då att Grev Ture var bättre organiserad och att samarbetet var 
bättre.  

2. Hon kände inte att det var svårt att få jobbet då hon hade kontakter. Dessutom 
behövde de just då personal. Det hade varit svårt om hon inte hade haft kontakter för 
att provanställningen är så kort och kan inte ge så mycket till butikschefen.  

3. Den utbildning hon har fått har getts av butikschefen, men det rör sig inte om en kurs 
eller så. Första dagen fick hon en genomgång av butikschefen och sedan när hon 
jobbade på helgerna så jobbade hon med butikschefen som uppdaterade henne varje 
gång. Sedan har hon dessutom lärt sig av kollegerna. Heltidarna får utbildning om 
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sådant som man går på vardagen, administrativa uppgifter. I övrigt får man lära sig på 
eget initiativ.  

4. �Jag får välja när jag kan jobba.� Även om jag kanske inte får alla tider jag vill ha. 
�Behöver inte känna lika stort ansvar som heltidarna men jag får ta ansvar om jag 
vill.� Hon får rabatterade priser på kläder och får gå på kollektionsvisningar. Nu är det 
samma förmåner för extra som för heltid, men så var det inte förut. Ett tag bestämde 
kontoret att extrapersonalen skulle få betala moms på kläderna medan heltidarna ej 
skulle behöva göra detta. Det varade i en månad på våren 2005. Just nu är det oklart 
vilka regler som gäller. �Jag kände mig jätte ledsen och särbehandlad. Jag kände mig 
inte lika viktig.� Det var reaktionerna på särbehandlingen.  

5. Samarbetet mellan heltidarna och temps är jätte bra. När hon jobbar med heltidarna får 
hon alltid en massa information. �Dom tar hand om extrapersonalen.� 

6. De fasta anställda behandlar henne mycket bra. Fast när den senaste chefen kom så 
blev man inte så väl bemött. �Hon var väldigt hård och bestämd och otrevlig.� Hon sa 
bland annat �jag kommer inte att se personalens behov utan se till butikens behov�. 
Detta gjorde att hon kände sig åsidosatt. Nu har det dock inte blivit så utan hon känner 
att hon kan säga vad som helst till heltidarna. 

7. Det som motiverar henne till att göra ett bra jobb är när hon får ta ansvar och egna 
initiativ. Vidare när någon visar uppskattning för det hon gör. För det gör att hon vill 
göra saker ännu bättre.  

8. Det som skulle göra att hon jobbade ännu bättre vore om hon skulle få feedback samt 
peptalk. Annars tycker hon att det borde �fortsätta som det är nu�. Om alla andra 
föregår med gott exempel vill man göra gott ifrån sig.  

9. �Tror att jag är en viktig del för att jag har jobbat så länge.� Fast det finns andra som 
kan fylla ut om hon slutade.  

10. Hon trivs med sitt jobb pga. den chef hon har nu. Men med förra chefen vantrivdes 
hon mycket pga. dennes regler. Innan den chefen hade de ingen chef och då var det 
ännu bättre än det är nu. Då var alla lika mycket värda och det var ett team. �Cheferna 
som har kommit in har rört till det hela och har ändrat på sådant vi inte är vana vid.�  

11. �Sådär.� När det för ett år sedan skulle anställas en ny chef så ville kontoret styra och 
bestämma hur saker och ting skulle vara här. Kontoret var inte helt säker på den som 
skulle anställas, men anställde henne ändå. Den chefen fick avgå efter ett tag då en av 
heltidarna slutade samt den övriga personalens klagomål. �Kontoret var inte så noga 
med valet. Det vore bra om en heltidare hade varit med vid intervjuerna.� Hon kände 
att kontoret inte brydde sig så mycket bara de fick en ny chef, 

 
Information får hon genom chefen, direkt från kontoret via mail eller brev som sätts upp i 
butiken samt från heltidspersonalen.  
 
�Det är ett konstigt och dåligt krav att jobba i Boomerang kläder när man måste betala dem 
själv. Det är inte ett uttalat krav, men man måste ha Boomerangstil och har man inte det så är 
det inte bra. Man borde få arbetskläder även om det bara är ett par plagg per säsong.  
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BILAGA 3. INTERVJUER FILIPPA K 
 
 
CEO/Management 
 

1. På kontoret har de i princip inga temps, i så fall praktikanter eller inhyrda. I butikerna 
använder man sig av deltids, helg- och timanställda. Runt omkring 100 stycken totalt i 
olika utsträckning. Detta beror även vilken butik det gäller. Alla butiker behöver ha ett 
överantal av extrapersonal för att försäkra sig om att inte stå utan personal. Ytterst är 
butiksansvarig ansvarig för temps, om när och hur de ska användas. Däremot har de en 
kvot med timmar som får och ska användas för temps. Butikerna har däremot en plan 
för temps pga. budgetära och planeringsmässiga skäl. 

2. Uthyrningspersonal används ej i butikerna däremot på kontoret i begränsad 
utsträckning. De fungerar ej i butikerna då de inte besitter nödvändig kunskap.  

3. De belöningssystem som används är samma i hela företaget och är baserat på resultat. 
Inkluderat här är även temps. Det är en lika för alla princip som gäller. Varken 
grupprovision eller säljbaserad provision appliceras. Däremot har timanställda inte 
tillgång till vissa förmåner som heltidsanställda har. De har inte tillgång till gymkort, 
rikskuponger och pension som heltidsanställda har. 

4. De använder sig av temps pga. kostnadseffektivitet och planeringsmässiga skäl. Det 
måste finnas flexibilitet pga. i butiker finns det vissa tider och dagar som det finns 
extra mycket att göra. �Då kan man inte ha att alla är heltidsanställda för då får man 
överbemanning. Alla står och stampar varandra på fötterna. Man kan inte tillgodose 
allas behov. Ett företag måste tjäna pengar.� 

5. Ledningen säger att HR-strategin inte skiljer sig från företags övergripande strategi. 
Kläder, Butik, Personal. Alla dessa tre är lika viktiga för företaget. Man kan ha en 
snygg kollektion, men utan bra personal så faller allt. Dessa tre punkter måste klaffa 
för att företaget ska lyckas. Däremot så kräver Filippa K mycket av sina anställda, dvs. 
ställer höga krav. �Inom branschen så anses de som schyssta, men det ställer höga 
krav på den anställde.� De vill inte ha personal som bara är där för att kunna betala 
räkningar. (svar på fråga nr 14) Temps måste ha samma kunskap om inte högre som 
heltidsanställda. Orsaken till detta är att de används då det är mest att göra. Därför är 
temps alltid med på allt som sker inom företaget, dvs. kollektionsvisningar, fester, 
morgonmöten, etc. De är grunden för varumärket, eller �de är varumärke i sig själva�. 
Vid rekrytering tänker man på detta, dvs. att personalen ska vara en del av varumärket. 
Då menar ledningen engagemang och attityd. Attityden är då inställningen till arbetet, 
varför man är där. Man ska inte se jobbet endast som en väg att betala räkningar. De 
vill att personalen ska ha engagemang både i och utanför företaget. �Personer som 
brinner, är viktigare än personer som är där i flera år.�   

6.  
7.  
8. Problemen med temps inom företaget är informationsspridning. Det kan vara svårt att 

se till att alla temps får nödvändig information, dvs. se till att den når ut. Det kräver ett 
visst förhållande där temps själva ska söka information samt ställer krav på 
butikschefen att alla är informerade. Övergripande ser han lagstiftningen som ett 
problem. Den är inte anpassad för butiksbranschen. Även att deltidare kan ha problem 
med trygghet. 
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9. �Heltidspersonal får ta med sig sin respektive på julfesten.� Lönemässigt görs ingen 
åtskillnad utan det är beroende av ålder och erfarenhet. Förmånerna är något olika. 
Extra som har ett visst antal dagar får ta del av dessa förmåner.  

10. Kultur, värderingar och normer, etc. kommuniceras till de anställda via butikschefen. 
De vill gärna att det hamnar i ett sammanhang. All personal får handböcker, mål, 
vision introduktion om hårda och mjuka värden. Även kollektionspresentationer ingår.  

11. Jämfört med andra företag i branschen är personalomsättningen relativ låg. Det går 
däremot i vågor. Ibland ingen alls medan den vid andra tidpunkter är hög oftast 
beroende på icke arbetsrelaterade faktorer t.ex. studier, relocation, etc. Detta tror 
Anders Wiberg beror på att engagemang.  

12. Det är alltid samma specifikationer, men man borde kunna förvänta sig större kunskap 
av personen. Ökat ansvar ges med tiden, men detta fungerar ej med timanställda då 
dessa inte alltid finns närvarande i butikerna. Vissa saker måste heltidsanställda göra.  

13. Tvåvägskommunikation. Butikschefer väldigt viktiga. Mail, kollektionsmöten, 
morgonmöten, utvecklingssamtal etc. Vill förmedla att arbetet är meningsfullt och 
roligt.  

14. Specifikationer: engagemang, rätt inställning, vara här för att jobba, modeintresse, ej 
bara handla om pengar, ömsesidigt ansvar. 
Butikschefer: utb. Ledarskap, butikschefsmöten, coachning, möten 4ggr per år för att 
utveckla cheferna, etc. 
 
 
Inköp: orderläggning sker centralt. Butikschef är bollplank till inköparen 

 
 

Butikchef 
 

1. Helger, semestertider. 
2. Olika. Heltidsarbetande olika ansvarsområden. Extra är mer delaktiga i allting 

runtomkring.  
3. Ja. 
4. Arbetar ofta med schemaläggning, men man ringer även i sista minuten vid 

sjukskrivningar, etc. När hon jobbade som extrapersonal jobbade hon bara på helger 
(gymnasiet) och då ringde de inte på veckodagar. Man kommer överens innan genom 
att man schemalägger fyra veckor i förväg där personalen får lägga önskemål om tider. 
Det gäller att ge och ta.  

5. Personen bör ha ett intresse av Filippa K och mode, vilja jobba just här, ha 
framåtanda, passar in med övrig personal, bredda personalgruppen pga. olika 
kundgrupper, etc. Åldern ska ligga mellan 18-30 år. Hon vill ej ha personal som bara 
vill ha ett jobb. 

6. Heltidsarbetande får rikskuponger, provkläder samt arbetskläder. Arbetskläder får man 
dessutom beroende på hur mycket man jobbar, dvs. deltidsarbetande får arbetskläder. 
Hur mycket kläder man får avgörs av butikschefen som baserar sitt beslut på arbetstid. 

7. Nej. Man ger dock ett stort ansvar till extrapersonalen, som hon säger att temps ofta 
gärna gör. 

8. Inga samarbetsproblem. Detta för att extrapersonalen är lika viktig som 
heltidspersonalen, pga. att de jobbar på helgerna och då har så pass mycket 
kundkontakt.  

9. Ser inte på dem som något särskilt då temps får samma information som dem. 
Dessutom görs temps delaktiga i organisationen genom möten, inspirationskvällar, 
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kollektioner. Detta stimulerar samarbete. Inspirationskvällarna är en anledning till 
detta.  

10. Pga. att heltidsanställda ej kan täcka alla dagar. Det måste vara ett antal personer i 
butiken varje dag. (Vi � de måste fylla ut timmarna) 

11. De är väldigt engagerade och att de känner sig väldigt delaktiga samt att känner att de 
är lika viktiga som heltidarna.  

12. De jobbar för att de känner starkt för Filippa K och mode. Dessutom är 
inspirationskvällarna, julfesterna, förmånerna och övriga aktiviteter som är initierade 
av personalen själva, källor till motivation. Dessa aktiviteter kan vara biokvällar i 
butiken. 

13. Filippa K känns som ett familjeföretag där det är mycket kontakt mellan personalen 
oavsett rang. Man arbetar hårt för att man vill, men samtidigt för att de anställda 
stimulerar varandra. 

 
 

Temp 1. 
 

1. Sökte olika jobb på Götgatan. Filippa K var �bäst av alla� och �butiken var väldigt 
mysig�. Hon ville ta en paus från vård och prova på butiksjobb. Hon hade inte så 
många förväntningar, men det är bättre än vad hon trodde. 

2. Hon fick jobbet ganska fort. Har inte fått någon utbildning. Hade en provanställning i 
två månader innan hon fick anställning. Det var ingen direkt överenskommelse hur 
hon skulle jobba vid anställningen. 

3. Hon fick ingen specifik utbildning.  
4. Hon får rabatt 35 procent, inget i övrigt, men vet inte riktigt vad heltidsanställda får 

för förmåner. Hon tror att de får mer. 
5. Det fungerar jätte bra. Har ej �känns mig som en extra�. Hon känner inte övrig 

extrapersonal då hon mest har arbetat med heltidsanställda på veckodagarna. 
6. �Alla är jätte gulliga.� Jätte fint samarbete. Jag har kommit in och blivit bra mottagen. 

Det är bra sammanhållning. Vi gör mycket efter jobbet. 
7. Det som motiverar henne är att kunderna blir nöjda och glada samt att de hittar något 

de tycker och kommer tillbaka. Det är kul att vara i butiken. 
8. Vet ej. Jag gör så gott jag kan. 
9. Det var ganska många som sökte och även provjobbade, men som inte fick stanna. 

Man kände sig utvald som fick anställning. Försöker göra så gott jag kan. 
10. Jätte bra! Jag träffar så många roliga människor både kunder och framförallt 

medarbetarna, som man gör mycket tillsammans med. 
 
 
Temp 2. 
 

1. Hade sökt många extrajobb. Ville ha ett arbete som erbjöd helger och OB. Klädbutiker 
och matvarubutiker. Förväntningarna har besannats på ett positivt sätt. �Det var bättre 
än jag trodde det skulle vara.� Ingen hierarki � CEO kom ner till butiken första dagen 
och hälsade, middagar, många aktiviteter för de anställda samt förmåner som 
sponsorplagg och rabatter. Förmånerna är bra. Speciellt att det innefattar familjen. 
�Generösa med kaffe, kakor och frukt.� Trodde att det skulle vara ett basic jobb, men 
enligt honom var det mer. 

2. Trodde att det skulle vara svårare. Fick provjobba två gånger innan anställning. 
Intervjun var mest ett personligt samtal som handlade mer om det personliga, dvs. 
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�hur man är som person� fokuserades det på. Det är �det som sociala som ska klaffa�. 
Det är viktigt att man passar ihop med övrig personal och med kunder.  

3.  
4. Han får förmåner som sponsorplagg, rabatter och middagar. De heltidsanställda får 

fler plagg. 
5. Samarbetet fungerar jätte bra. Det finns ingen hierarki. De delegerar ej ut arbete. �Alla 

är på samma nivå.� Vissa uppgifter kan endast heltidsanställda göra. Han tror att det är 
så plan nivå kanske pga. arbetssysslorna.  

6. De fast anställda behandlar oss bra.  
7. Mycket olika saker motiverar honom. Uppgifter, säljtävlingar, att man klarar budgetar 

(säljer över en viss nivå), att han får feedback när han gjort något bra, betjäna 
kunderna är motivationskällor. �Det är inte kul att stå och stirra man vill gärna göra 
något för sin egen personliga tillfredställelse.� Blir aldrig tillsagd att göra saker, man 
tar tag i det själv.  

8.  
9. Temporär personal avlastar heltidsanställda. Det skulle kännas för företaget om vi inte 

vore där. �Vi förmedlar produkten.� Detta då det mest säljs på helgerna då temporär 
personal arbetar. Heltidsanställda arbetar endast var tredje helg.  

10. Ja, inte bara pga. lönen. Det är kul att �göra saker ihop� med andra ur personalen. Det 
är även ett �skönt avbrott från studierna�. Företaget känns som en familj. 

11. Trodde att Filippa K var hierarkiskt och att man som extrapersonal skulle vara 
�bottom of the barrel�. Detta stämde däremot inte för det är en platt organisationen 
samt att �ingen ser ner på en bara för att man jobbar som säljare�. Förmånerna är 
generösa. �Det känns som att dom vill att man ska trivas.�  

 
 
Temp 3.  

 
1. För att hon tyckte om kläderna. Däremot visste hon inte så mycket om företaget. �En 

fin butik.� 
2. Jag sökte prao och fick det. Var där i två veckor. Sedan blev hon erbjuden jobb. Ingen 

provanställning krävdes. Krav och förväntningar informerades hon under praktiken. 
3. Heltiderna har lärt henne en del. För ett år sedan hade hon en tvådagars seminarium på 

kontoret om företaget. Det informerades bl.a. om företages visioner och 
utlandssatsningar. 

4. Hon har som temp 35 procent rabatt, två överdelar och två underdelar per säsong och 
kollektion och middagar. Heltidsanställda får dessutom gratiskläder, ca 6000 kr per 
säsong. 

5. Det fungerar bra. Det är alltid någon heltidsanställd som jobbar. Känner dem bra. De 
ger information om man har varit borta ett tag. Personalmötena är ej så ofta (hade ett 
förra veckan men innan det var det ett tag sedan) så där kan inte så mycket 
information ges. 

6. �Dom är schyssta, men ibland förstår de inte att man inte alltid har tid att jobba.� 
Oftast gör de det. Det görs ingen åtskillnad i grupper då förmånerna är relativt lika. 

7. �Jag kan stå för Filippa K och deras policy.� (det fick hon reda på seminariet.) Det är 
ett kul företag att jobba med och det är kul att bidra till framgången.  

8. Vet ej. Säljtävlingar kanske motiverar lite. Vinsterna är ofta symboliska.  
9. �Hela företaget hänger ej på mig.� Men pga. helgförsäljningen då det är flest kunder 

så blir vi värdefulla. Kontoret betonar att det är butikspersonalen som är viktig då det 
är vi som till sist säljer kläderna. 
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10. Ja, pga. härlig atmosfär i butiken samt de anställda och att man känner sig välkommen. 
Bra förmåner. Kontoret ligger nära och det gör att man blir delaktig. 

11. Hon ser inget negativt med Filippa K. Får vara med på allting. De ger en känsla av att 
man är delaktig i företaget. 

 
 
 
 

 
 
 
 


