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Abstract 
When internal communication is discussed, from an employee’s perspective, scholars tend to 
focus on relatively ordinary issues and different contingency factors that drives individuals to 
speak up. In this qualitative research, we focus on the more “trivial” side of communication. It 
is a type of communication that is outside some organizations prescribed role, a type of 
communication that is constructive and intended for organizational development, what we refer 
to as employee voice. In this study, we seek to come underneath the driving forces behind 
employee’s intent to go outside their assigned role and voice concerns, what we refer to as extra 
role behavior, but also their opportunities to do so. Through personal interviews and 
observations of industry workers at a factory, we examine how temporary worker’s intent to 
voice may differ from ordinary workers, and how they are affected by structural and situational 
aspects. Accordingly, the purpose of this study is to gain understandings of individual’s voice 
behavior and illuminate how it may or may not differ between the types of employments. Our 
findings suggest that there are relatively minor differences between temporary and ordinary 
workers voice behavior. A difference we could decipher however, is that temporary worker’s 
intent to voice and act extra role is rather stronger. The impeding threat of unemployment 
compel temporary workers to go outside their prescribed role, through voice, to better their 
opportunity of securing a future employment. Mainly, they are (1) seeking an employment as 
an ordinary worker, or (2) striving for good references at their next job interview. Another 
difference we could distinguish is that temporary workers in some respects are hindered to 
voice. This hinder however is neither structural nor situational. The organizational management 
often fail to address their expectations on both groups, and this lack of communication have 
created a perception among the employees that temporary workers are not welcome to 
platforms where voice is expressed. Therefore, temporary worker’s frequency of voice is not 
consistent with their actual intent.  
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organizational development 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
I forskning och litteratur om intern kommunikation diskuteras ofta aspekter ur ett 
ledarperspektiv; hur kommunikationen kan effektiviseras uppifrån och ned i en organisation. 
Det handlar om allt från studier om förhållandet mellan ledarstil och kommunikation till studier 
om effektivisering av kommunikationskanaler. Även om det finns studier som fokuserar på 
kommunikation ur anställdas perspektiv är det ett relativt outforskat område och ett ämne vi 
intresserat oss för i denna studie.  
 
Förutom att studier ofta utgår från anställdas perspektiv handlar det också om relativt ordinära 
frågor.1 Samtidigt som det är viktigt och angeläget att studera detta är det också relevant att 
fokusera på en mer vardaglig och kanske ”trivial” kommunikation i organisationer; en typ av 
kommunikation som är viktig för ett företags utvecklingsarbete (se Van Dyne, 1998). Det kan 
handla om vad som gör att individer vill kommunicera problem de stött på eller idéer de fått.  
 
Till denna typ av kommunikation har begreppet voice kommit att bli centralt. Det är ett begrepp 
som på senare tid intresserat forskare alltmer och som vi i denna studie kommer att studera 
närmare. Det handlar om att förklara vad som driver individer i en organisation att tala om 
problem och komma med utvecklande förslag på en vardaglig basis. I Sverige är det idag 
relativt vanligt att vara anställd genom bemanningsföretag. Att förstå hur voice och intern 
kommunikation ser ut och om det finns aspekter som skiljer inhyrda från ordinarie ser vi därför 
angeläget att undersöka. I denna studie handlar det om att undersöka anställningsformens 
betydelse för individers vilja och möjlighet att kommunicera sådant som kan definieras som 
voice.  

1.2 Bakgrund och tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för en bakgrund till det forskningsområde som vi 
kommer röra oss inom. Det är en redogörelse för både teoretiska och praktiska aspekter som 
ligger till grund för vår studie. 
 
Även om det finns forskningsområden som likt voice berör intern kommunikation uppåt i 
organisationen, ligger ofta fokus på chefers sätt att kommunicera nedåt. Oftast är det enligt 
Mats Heide & Charlotte Simonson (2011) endast chefer som utbildas i kommunikation. 
Samtidigt är transparens ett begrepp som inte sällan figurerar då organisationens 
kommunikation och struktur diskuteras. Det är rimligt att anta att informationen anställda har 
är central för en organisations utveckling. Till detta är det väsentligt att förstå vad som gör att 

                                                
1 Se exempelvis whistleblowing-forskning.  
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anställda vill dela med sig av kunskap och information; vad det är som gör att problem och 
idéer kommuniceras.  
 
På senare tid har voiceforskningen ofta utgått från Albert. O Hirschmans definition och 
konceptualisering av voice från 1970. Hirschmans koncept behandlade begreppen exit, voice 
och loyalty utifrån såväl kunders som anställdas perspektiv. Kortfattat handlar det om då en 
missnöjd kund eller anställd står i valet mellan att antingen byta leverantör eller säga upp sig 
(exit), eller att tala om de problem den stött på (voice). Det senare, voice, beskrivs också 
samspela med kundens eller den anställdes lojalitet (loyalty). De som är lojala till företaget 
beskrivs också vara mer mån om att förbättra relationen snarare än att byta företag. (Hirschman, 
1970; Mowbray et. al., 2015) 
 
Även om voice likt många andra begrepp har tolkats och tillämpats på olika sätt (se exempelvis 
Morrison 2011; Liang et al. 2012; Burris 2012) är det ett begrepp som idag blivit mer och mer 
utforskat utifrån ett internkommunikativt- och organisationteoretiskt perspektiv. Det har därför 
också kommit att kallas employee voice (forts. benämner vi det dock endast voice). (Maynes 
& Podsakoff, 2013; Mowbray, 2015).2 Enligt Elisabeth Morrisons (2011) redogörelse för detta 
begrepp och forskningsområde handlar det om anställdas röst i en organisation – hur anställda 
vill och kan uttrycka sina åsikter vad gäller arbetsrelaterade frågor.  
 
Enligt Morrison (2011) kan voice handla om anställdas idéer, bekymmer, åsikter eller förslag 
till verksamhetsförbättringar. Det kan vara övergripande förslag för hela organisationen eller 
förslag för enstaka enheter. Begreppet avser en mer vardaglig dialog (formell eller informell) 
mellan individer i en organisation, där det handlar om att lyfta problem eller idéer för 
verksamhetsutveckling. (Detert & Burris, 2007; Venkataramani & Tangirala, 2010). 
Kommunikationen avser både det flöde som går mellan och inom olika hierarkiska nivåer 
(Morrison, 2011). 
 
Voice kan också ha en stor betydelse för företags framtidsutsikter. Enligt Morrison (2011) är 
Enron skandalen 2001 och Columbias rymdrakets-krasch 2003 exempel på katastrofer som 
ägde rum på grund av att anställda inte kunde få fram information till personer med 
beslutsmakt. Även om det enligt Morrison (2011) är extrema exempel är det följder av brister 
i den interna kommunikationen. Det handlar om att möjliggöra och effektivisera den interna 
kommunikationen på ett sätt som minskar riskerna för oönskade utfall. (Morrison, 2011) 
 
Ofta beskrivs voice som ett försök att förändra en situation. Det är enligt James R. Detert & 
Ethan R. Burris (2007) en handling eller aktion som utmanar status quo och ett försök att få en 
auktoritet att agera: 
 

Voice, which we define as the discretionary provision of information intended to improve organizational 
functioning to someone inside an organization with the perceived authority to act, even though such 

                                                
2 Farrell 1983 var den första forskaren att applicera Hirschman’s teorier på anställda istället för kunder 
(Mowbray et. al., 2015). 
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information may challenge and upset the status quo of the organization and its power holders [...]. (Detert 
& Burris, 2007, s. 869) 

  
Organisationer försöker idag engagera medlemmar genom olika aktiviteter som inviterar 
anställda till dialog. Problemet är dock att anställda inte alltid vill tala (Detert & Burris, 2007; 
Morrison & Milliken, 2000; Liang et. al., 2012). Voice beskrivs ofta som en viktig faktor för 
ett företags utvecklingsarbete (Van Dyne & LePine, 1998), därför har forskare genom olika 
studier försökt hitta motiv till vad som får individer att uttrycka voice (Morrison et al., 2014; 
Fast et al., 2014; Detert & Burris, 2007). Med en sådan förståelse får organisationer större 
möjlighet att ta tag i problem och utveckla medarbetarnas förslag. Det handlar om att få 
information som kan främja resursfördelning och verksamhetsutveckling. 
 
Även om exempelvis Morrison (2011) och Detert & Burris (2007) undersökt andra relationer 
och inte specifikt den mellan voice och inhyrda, ser vi ändå att deras forskning är relevant för 
denna studie. Det handlar exempelvis om psykologiska och situationella aspekter som kan vara 
applicerbara på andra grupper, som i vårt fall inhyrda genom bemanningsföretag. För oss 
handlar det om att ta stöd i tidigare forskning för att förklara samband och aspekter som ter sig 
liknande även för det område vi undersöker; hur olika anställningsformer kan ha betydelse för 
individers voicebeteende.  
 
Till en sådan diskussion erbjuder Alison Davis-Blake et al. (2003) ett intressant resonemang 
om implikationer med en blandad arbetsstyrka. De undersöker hur en blandad arbetsstyrka kan 
skapa spänningar mellan chefer och ordinarie. Det handlar främst om tre anledningar: ordinarie 
får (1) mer ansvar, (2) mindre utvecklingsmöjligheter och flexibilitet, och (3) minskad 
anställningstrygghet. Enligt Davis-Blake beror det på att ordinarie ofta tar hand om upplärning 
och tillsyn av inhyrd personal. Om inhyrda gör fel utsätts även ordinarie för kritik och kanske 
till och med hålls ansvariga för felen som orsakats.3 Att ta in inhyrda har också visats sig leda 
till osäkerhet då det kan signalera konkurrens om arbete, något som är vanligt vad gäller mindre 
kunskapsintensiva yrken. Samtidigt som en blandad arbetsstyrka kan skapa osämja beskrivs 
det också leda till mer voice hos ordinarie (Davis-Blake et al., 2003). Denna voice tenderar att 
vara mer kritiserande som ett resultat av ordinarie anställdas missnöje. Detta missnöje får också 
konsekvenser att ordinarie blir mer angelägna att lämna organisationen, men också att tid som 
skulle kunna lagts på att utveckla organisationen istället läggs på att lösa konflikter (Davis-
Blake et al., 2003). Det finns dock studier som argumenterar för positiva effekter av en blandad 
arbetsstyrka, att inhyrda kan bidra med influenser och erfarenheter från tidigare arbetsplatser 
(Burke et al., 2013 i Rybnikova, 2016).  
 
Utifrån en kvantitativ studie av voicebeteenden på 269 restauranger i USA argumenterar Ethan 
R. Burris, et al. (2008) för vikten av att utmana status quo. Det handlar om att kunna ifrågasätta 
och utmana det som håller kvar organisationen i inarbetade mönster. Burris et al. beskriver att 
det finns risker när det finns för starka band och tankar om hur organisationen ska bedrivas. De 
                                                
3 Här går det sannolikt att anta att det handlar om en relativt icke kunskapsintensiv bransch. Det är sannolikt 
uppgifter där det inte förutsätts att de nya ska kunna från tidigare arbeten, vilket förvisso även skulle kunna gälla 
för de med erfarenhet men som är nya på arbetsplatsen.  
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skriver att det ”[...] underminerar prestationer på grund av att de [chefer] stödjer ett ’status quo-
läge’ som egentligen behöver förändras.” (Burris et al., 2008, s. 912) Detta går att relatera till 
deras påstående att ”kvalitativa relationer inte nödvändigtvis är tillräckligt för att generera 
psykologisk samhörighet och voice.” (Burris et al. 2008 s. 920), det vill säga att goda relationer 
inte automatiskt skapar större angelägenhet att uttrycka förbättringsförslag eller problem. 
Samtidigt menar Burris et al. att relationen mellan medarbetare och chef är central för att 
medarbetare ska vilja utveckla organisationen. Sambandet ligger i att en medarbetare som är 
missnöjd med sin relation kommer att lägga mindre energi på organisationsutveckling. Det 
handlar om att den inte ser någon framtid i organisationen (Burris et al., 2008).  
 
Burris et al. (2008) utvecklar resonemanget angående psykologisk samhörighet i förhållande 
till anställningsperiod. Studien indikerar att anställda ”slutar psykologiskt innan de formellt 
sett lämnar organisationen” (Burris et. al., 2008 s. 920). Det finns således anledning att tro att 
individer kan sluta engagera sig i voice om de ser slutet på sin anställningsperiod. Även om 
Burris et al. gör analyser på individnivå ger analyserna ändå indikationer på att det finns många 
faktorer som påverkar viljan till voice, men också att voice kan skilja sig mellan grupper med 
olika anställningsform. En ordinarie anställd har oftast inte samma formella slut på sin 
anställning som exempelvis en inhyrd, vilket gör att det kan finnas intressanta skillnader att 
undersöka.  
 
I förhållande till resonemanget angående anställningsperiod och gruppskillnader, argumenterar 
Morrison (2011) för att nyanställda i lägre grad uttrycker sådant som definieras som voice än 
vad ”veteraner” (s. 394) gör. En möjlig förklaring är att nyanställda har lägre trovärdighet och 
att de förknippar voice med risker för sitt rykte. Det kan också vara så att ”veteraners vilja att 
tala beror på att de ser det som en investering för organisationen” (Morrison, 2011 s. 394). Det 
är ett resonemang som stärks av bland annat Detert & Burris (2007) studie av tidigare nämnda 
restaurangkedja. Studien visar starka samband mellan anställningstid och voice, vilket vi ser 
intressant att relatera till inhyrda. Det handlar också om att nyanställda inte talar på grund av 
lägre trovärdighet. I och med att inhyrda också tenderar att vara temporära så är detta något 
som skulle kunna gälla även för denna grupp.  
 
Morrisons (2011) resonemang om skillnader mellan nyanställda och veteraner går även att 
relatera till en diskussion om skillnader i social status mellan deltid- och heltidsanställda. Även 
om Morrison inte uttrycker just social status som en faktor som skiljer nyanställda från 
veteraner, så menar hon att det är fallet för deltids- kontra heltidsanställda. Morrison menar att 
heltidsanställda oftare talar på grund av en högre social status. Vidare beskriver hon att 
individens syn på sin roll i organisationen kan påverka voice. Om anställda uppfattar att voice 
ingår i arbetsuppgifterna kommer det öka benägenheten att tala. Individens uppfattning och 
beteende styrs ofta av förväntningar som finns uppifrån. I flera branscher och yrken är det 
sällan uttryckt i arbetsbeskrivningar att en viss typ av kommunikation förväntas, i alla fall inte 
det som kan definieras som voice. Därför kan voice i många sammanhang ses som det Linn 
Van Dyne & Jeffrey LePine (1998) kallar för extrarollsbeteende. Det är ett beteende utöver 
den påbjudna roll som inhyrda och ordinarie introducerats för på en arbetsplats. Det är således 
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något som är intressant att undersöka; vad som får individer att anta ett extrarollsbeteende, 
vilket voice kan vara ett exempel på. 
 
Anställdas uppfattning om sin påbjudna roll går även att relatera till Morrisons (2011) 
resonemang angående hur anställda väljer att framföra synpunkter. Enligt Van Dyne & Ang 
(1998) påverkas en individs voicebenägenhet av inställningen till sin yrkesroll. Det handlar om 
i vilken utsträckning en roll och social status är självvald. Är individer nöjda med sin situation 
kommer de troligtvis anstränga sig mer för att utföra voice, jämfört med personer var sociala 
status är påtvingad. (Van Dyne & Ang, 1998). Morrison uttrycker att anställda med lägre social 
status oftare väljer indirekta före direkta tillvägagångssätt för voice. Morrison är inte explicit 
här men det går att tolka ett indirekt sätt som när någon manifesterar en ståndpunkt via 
exempelvis en kollega. 
 
Även om de flesta voicestudier undersöker andra faktorer än det vi fokuserar på så har vi funnit 
en som har flera likheter än andra. Det rör sig om Irma Rybnikovas (2016) studie (Employee 
Voice and Silence in Temporary Agency Work) av inhyrdas voicebeteenden. Studien visar att 
inhyrda i allra högsta grad är relevant för vidare forskning. Exempelvis pekar Rybnikova på att 
det finns både sociala och strukturella aspekter som påverkar inhyrdas voicebeteenden. Enligt 
Rybnikova är det exempelvis vanligt att denna grupp har en lägre status i organisationen på 
grund av sin anställningsform. I linje med Morrison (2011) leder det enligt Rybnikova till lägre 
grad av voice hos inhyrda. 
 
Även om Rybnikova (2016) bidrar med relevanta upptäckter finns det flera aspekter som skiljer 
våra studier åt. Exempelvis har hon undersökt inhyrda utan att spegla dem mot ordinarie 
anställda. Respondenterna arbetade även inom olika branscher och organisationer, och 
intervjuerna kontrasterades endast mot cheferna som var anställda på bemanningsföretaget. 
Hon är också relativt övergripande i sitt sätt att analysera uppdragsgivaren, det vill säga 
företaget som individerna arbetar på. Rybnikovas fokus möjliggör en ”bredd” och ger förståelse 
för generella aspekter av voice. Hon lämnar dock en lucka för kommande studier att gå än 
närmare en organisation. På detta sätt kan också en mer nyanserad bild av kopplingen mellan 
organisation och individ studeras. 
 
Till skillnad från Rybnikova (2016) kommer vi i denna studie undersöka voicebeteende på en 
arbetsplats. Fokus kommer även ligga på voice som riktas internt inom företaget. Däremot 
kommer vi likt Rybnikova undersöka hur strukturella aspekter påverkar voice och om de 
främjar eller hindrar ordinaries eller inhyrdas vilja. Det handlar även om syn och 
förhållningssätt till sin roll i organisationen. Frågan vi ställer oss är med andra ord vilka 
karaktäristika som går att koppla till inhyrdas voicebeteende och om detta skiljer sig mot 
ordinaries. Utifrån exempelvis Rybnikova (2016), Morrison (2011), Detert & Burris (2007) 
och Subrahmaniam Tangirala & Rangaraj Ramanujams (2008) resonemang så skulle det kunna 
finnas skillnader som är intressanta att studera. Det handlar om hur relationen till arbetsplatsen 
och individens syn på sin roll kan påverka ett voicebeteende. 
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Att studera anställda genom bemanningsföretag är också relevant utifrån att det på vissa 
arbetsplatser kan vara en vanlig anställningsform. Enligt SCB (2011) fördubblades antalet 
anställda genom bemanningsföretag mellan 2002 och 2010. Och inom kategorin Andra 
företagstjänster var det år 2014 en vanlig väg in i arbetsmarknaden för unga.  (SCB, 2011).  
 

Ökningen i bemanningsbranschen utgjorde mer än tio procent av den totala 
sysselsättningsökningen, som ökade med 2,6 procent till 4 402 800 personer. Den totala 
lönesumman ökade med 3,2 procent till 1 274 miljarder, varav bemanningsbranschen 
utgjorde fem procent av ökningen. (SCB, 2011-12-12) 

 
Som citatet antyder kan inhyrda på en arbetsplats utgöra en betydande del av en arbetsstyrka. 
Dessa blir med andra ord en del av kommunikationsflödet och kan därför vara viktiga för ett 
företags utvecklingsarbete. Det är därför intressant att undersöka vilken problematik eller vilka 
möjligheter organisationer kan få genom att ha inhyrda. Med en förståelse för detta skapas en 
möjlighet för ledningen att utveckla sin organisation genom att främja och utveckla den interna 
kommunikationen, oavsett om det gäller ordinarie anställda eller inhyrda.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Aspekter som exempelvis inhyrdas lösare koppling till organisationen gör det intressant att 
diskutera deras voicebeteenden. Det är lätt att tro att inhyrda har färre incitament till voice och 
därför inte kommer att utföra detta i lika stor grad som ordinarie personal. Kopplat till vad 
Morrison (2011) argumenterar för handlar det om att de inte har samma beroendeställning till 
organisationens utveckling. Samtidigt som vi ser detta som ett rimligt antagande så skulle också 
inhyrdas anställningsform kunna leda till en högre grad av voice, just på grund av deras ”lösare” 
koppling till organisationen. Om ett förslag eller ett uttryckt problem mottas på ett negativt sätt 
skulle det kunna vara mindre betydelsefullt om den anställde är på arbetsplatsen en bestämd 
period. Vi ser därmed att det finns flera olika aspekter som kan påverka individernas 
benägenhet att uttrycka sig internt. Undersökningen syftar därför till att öka förståelsen för 
individers voicebeteenden i allmänhet och inhyrdas i synnerhet. Det handlar om att ta reda på 
vilken betydelse anställningsformen har för individers voicebeteende. Denna kunskap och 
förståelse ser vi att chefer kan ha nytta av då de ska kommunicera och få medarbetare att 
uttrycka idéer och problem. Det handlar om hur verksamheter kan utveckla den interna 
kommunikationen för att skapa gynnsamma förhållanden för medarbetare att utveckla 
verksamheten.  
 
Det handlar med andra ord om hur olika typer och grupper i en organisation kan uppleva voice 
och sin vilja till voice. Precis som exempelvis Morrison (2011) sett skiljer sig voicebeteenden 
mellan olika grupper, vilket också skulle kunna vara fallet vad gäller inhyrd personal. 
Vägledande frågor för denna studie är därför: Vad främjar inhyrdas voicebeteenden? Hur 
beskrivs voice och voicebeteenden av inhyrd personal gentemot ordinarie? Finns det skillnader 
och i sådana fall vilka skillnader finns mellan dessa grupper, dels vad gäller 
inställningen/angelägenheten och dels olika möjligheter till voice?  
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2. Voice och intern kommunikation 
I detta avsnitt problematiserar och redogör vi för tidigare forskning och teorier som är 
betydelsefulla för att förstå voice och vad som ligger bakom individers sätt att uttrycka sig 
internt i organisationen. Det är ett kapitel som kommer ligga till grund för vår empiriinsamling 
och analys.  

2.1 Övergripande perspektiv på voice  
Som vi tidigare nämnt är voice ett begrepp forskare kontextualiserat och definierat olika. I 
Morrisons sammanställning av studier inom området har hon dock funnit några gemensamma 
nämnare: ”en viktig gemensam idé är att voice är ett verbalt uttryck” (Morrison, 2011 s. 375), 
och att det finns en sändare och en mottagare av någon form av verbal kommunikation. Voice 
är också beskrivet som ett diskretionärt beteende. Det handlar om att individer utefter eget 
omdöme väljer att engagera sig (Morrison, 2011). Det är med andra ord inte fråga om formella 
ärenden som personal förväntas rapportera om. Voice beskrivs som ett försök att förbättra 
något, det är konstruktivt och handlar om att utmana status quo. ”Proaktiva beteenden” (s. 375) 
är beskrivande för de resonemang som enligt Morrison präglar studier i området. Utifrån de 
studier Morrison redogjort för gör hon sedan en egen konceptualisering. Det är också en 
konceptualisering, eller snarare definition som vi kommer att förhålla oss till i vår studie. Enligt 
denna definition handlar voice om:  
 

 […] discretionary communication of ideas, suggestions, concerns, or opinions about work-related issues 
with the intent to improve organizational or unit functioning4 (Morrison, 2011, s. 375) 

 
Morrison (2011) lägger en tonvikt på att voice handlar om mer än endast en individs försök att 
förändra sin organisation; definitionerna implicerar också ofta en viss risk. Morrison går inte 
in i detalj på var voice utförs men menar att det ofta (i alla fall på senare tid) definierats som 
”face-to-face” (s. 386) kommunikation. Här bör dock uppmärksamhet riktas mot om detta face-
to-face är bokstavligt menat. Samtidigt som mycket tyder på att en bokstavlig tolkning av detta 
är en stor del av vad som impliceras i begreppet voice, finns det flera forskare som också 
uttrycker att det mycket väl kan handla om skriftlig kommunikation (se exempelvis Davis-
Blake et al., 2003). Att vara öppen för att voice kan handla om mer än att en person uttrycker 
sig ”face-to-face” är också relevant idag då tillgång till internet och (förbättrad) telefoni ökat 
antalet- och tillgängligheten till olika interaktionssätt. Detta face-to-face-resonemang kan 
därför sannolikt relateras och generaliseras till en vidare förståelse.  
 
Samtidigt som begreppet voice inte ger en direkt hänvisning till vilka frågor som är nog stora 
för att kallas voice och vilka som är nog allvarliga för att kallas risk, kan begreppet tolkas som 

                                                
4 Morrison refererar till förljande författare vad gäller hennes konceptualisering: Burris, Detert, & Chiaburu, 
2008; Detert & Burris, 2007; Detert & Trevino, 2010; LePine & Van Dyne, 1998; Tangirala & Ramanujam, 
2008b; Van Dyne, Ang, & Botero, 2003; Van Dyne & LePine, 1998. 
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anpassningsbart till olika kontexter. I vår studie utgår vi också från att voice inte endast handlar 
om vad som uttrycks verbalt, utan även genom skrift i form av exempelvis mail eller fysiska 
brev.  
 
Tidigare forskning som analyserat anställdas voice har använt sig av teoretiska begrepp inom 
Organizational Citizenship för att förklara olika typer (eller kombinationer) av voicebeteenden. 
Det handlar bland annat om voicebeteenden som ”promotive”, ”prohibitive”, ”affiliative” och 
”challenging” (Van Dyne & LePine, 1998, s. 853). Om det exempelvis handlar om idéer till 
förnyelse uttrycker Van Dyne & LePine (1998) att det kan kallas ”promotive behavior” (ett 
främjande beteende). Detta är en uppdelning som även Jian Liang et al. (2012) tagit fasta på 
men istället att begränsat till två kategorier: promotive och prohibited voice. Samtidigt som 
deras artikel har flera relevanta och intressanta resonemang, kan deras uppdelning te sig snäv 
då den endast visar om åsikten är hindrande eller främjande. Här är istället Morrisons (2011) 
uppdelning mer utförlig eftersom hon diskuterar både innehåll och karaktär på voice.  
     
I litteraturgenomgången beskriver Morrison (2011) att voice-begreppet har en paraplyfunktion 
och argumenterar för en uppdelning av begreppet till tre olika typer: suggestion-focused voice, 
problem-focused voice och opinion-focused voice. Suggestion-focused voice handlar om de 
olika idéer och förbättringsförslag som rör praktiska aspekter. Det är förslag som på något sätt 
kan underlätta det dagliga arbetet. Begreppet avser ett försök att påverka och förverkliga nya 
såväl som befintliga arbetssätt.  
 
Problem-focused voice handlar även det om praktiska aspekter men också om etiska frågor. 
Denna typ av voice beskrivs som ”anställdas uttryck för oroligheter i en arbetsprocess, 
incidenter, eller identifierade beteenden som kan vara skadliga eller potentiellt skadliga för en 
organisation” (Morrison, 2011, s. 398). Det som skiljer denna typ av voice mot föregående är 
att problem-focused voice snarare handlar om ett förhindrande än ett förnyande; det är 
synpunkter som syftar till att förhindra ett bristfälligt utförande. Till skillnad från beskrivningen 
av suggestion- och problem-focused voice handlar inte opinion-focused voice om karaktären 
på innehållet, utan snarare en individs åsikter i relation till andras. Opinion-focused voice 
handlar om de fall då en individ vädrar åsikter som skiljer sig från andra, det vill säga 
synpunkter om arbetsrelaterade frågor som skiljer sig från gruppens uppfattning.  
 
Även om Morrisons (2011) olika typer av voice skiljer sig i sin karaktär har de gemensamma 
beröringspunkter, alla är exempelvis ansatser till att utmana ”status quo” (s. 375) och förbättra 
verksamheten (Morrison 2011). Enligt Morrison var uppdelningen nödvändig för att begreppet 
skulle bli tydligare. Denna uppdelning har vi använt oss av för att tydliggöra vad voice kan 
handla om, dels för oss själva men även för respondenter i intervjuer. Kategoriseringen 
fungerar som en kompass och hjälp att hålla isär voicerelaterade från icke voicerelaterade 
ärenden. 
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2.1.1 Silence 
Ett begrepp som ter sig dikotomt till voice är silence. Som namnet antyder avser silence de 
tillfällen då en anställd väljer att inte delge information eller åsikter angående verksamheten. 
Linn Van Dyne et al. (2003) är tydliga med att deras definition inte avser de fall då en individ 
är tyst på grund av att den helt enkelt inte har någonting att säga. De skiljer silence från tillfällen 
då individen är tyst för att den inte har någon ”[...] relevant idé, information eller opinion.” (s. 
1361) Exempelvis är anställda ibland tysta på grund av att de inte fått någon information eller 
för att de inte har någon åsikt (Van Dyne et al., 2003). Silence handlar om att individen sitter 
inne på information som skulle vara relevant eller kanske till och med utvecklande för 
organisationen, vilket således ställer silence i ett dikotomt förhållande till voice.   
 
Även Morrison (2011) tar upp begreppet silence i sin genomgång av voicelitteraturen. Enligt 
Morrisons definition är voice och silence nära besläktade, men också varandras motsatser. Hon 
beskriver att ”silence är ett misslyckande av voice” (s. 380) och förklarar även hon att det 
handlar om då en individ väljer att vara tyst istället för att tala (Morrison, 2011). Liksom voice 
är också silence ett diskretionärt beteende. Även om det finns gemensamma nämnare mellan 
Morrison (2011) & Van Dyne et al.:s (2003) definitioner och konceptualiseringar av silence 
lyfter Morrison fram en skillnad mellan hennes och Van Dyne et al.:s syn på begreppet. 
Morrison uttrycker att voice och silence har nära samband och kan ses som ”olika sidor av 
samma mynt” (s. 380), vilket gör att Morrisons (2011) och Van Dyne et al.:s (2003) 
konceptualisering skiljer sig. Till skillnad från Morrison tolkar Van Dyne et al. voice och 
silence som två fristående begrepp.  
 
Vad gäller synen på, och relationen mellan begreppen voice och silence, kommer vi även här 
att göra som Morrison (2011) och definiera dem som två begrepp på samma skala. Likt 
Morrison ser vi att begreppen har så nära släktskap att de förklarar samma sak men ur två olika 
perspektiv. Detta gör att vi kan använda resonemang om silence för att skapa en vidare 
förståelse och spegla verkligheten i kompletterande resonemang om silence. Även om vi 
kommer att använda båda begreppen har vi valt att lägga fokus på begreppet voice. Det handlar 
om att försöka förklara vad som gör att individer vill uttrycka voice och inte vad det är som gör 
att individer avstår från det.  

2.1.2 Voice – handling eller process? 
Gemensamt för litteraturen vi tidigare refererat till är dess beskrivning av voice som en 
handling; det är ett tillfälle då någon väljer att tala eller vara tyst. Processen före och efter ett 
sådant beslut är dock inte lika explicit beskrivet. Till en sådan diskussion för Morrison (2011) 
ett resonemang om att både voice och silence kan ses som en process där avsändaren avväger 
möjligheter och risker att uttrycka voice. Även om processen verkar kontrollerande och 
kognitiv är det enligt Morrison (2011) viktigt att komma ihåg att besluten också kan påverkas 
av känslor,5 vilket skulle kunna betyda att det finns en viss problematik med att kategorisera 
voice som en handling eller process. Sannolikt är det personligt och ser olika ut från fall till 

                                                
5 Sannolikt så är detta en underdrift. Känslorna har troligtvis en stor betydelse för ett beslut.  
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fall. Exempelvis kan det vara så att processen från tanke till handling är kortare för en 
känslosam person än för en mindre känslosam. 
 
Processen som resulterar i antingen voice eller silence är utifrån detta resonemang viktigt att 
reflektera kring. Det kan ge en förståelse för vad som påverkar en individ till det ena eller 
andra. Enligt Morrison (2011) är det också fråga om en ambivalens för en individ som står 
inför valet att tala eller vara tyst. Det är en process som påverkas av konsekvenserna som kan 
komma av att utmana status quo. (Morrison, 2011) Till detta resonemang är det samtidigt 
viktigt att reflektera kring i vilken utsträckning voice ska tolkas som en process. Som vi nämnde 
tidigare kan det finnas händelser som triggar personer att uttrycka sig omedelbart. Men det kan 
också finnas händelser som är av en mer bearbetande process som resulterar voice i ett senare 
skede. Utifrån Morrisons resonemang är gränsen mellan handling och process inte helt klar 
utan något forskare bör reflektera över för att kunna redogöra för individers voicebeteenden.  
 
Frågan om voice är en handling eller process är också något vi är tvungna att reflektera över i 
denna studie. Det handlar om att vara uppmärksam på individers uttryck och beskrivning av 
sitt voicebeteende – hur de beskriver sin ”voiceprocess” och vad det är som gör att den ser ut 
som den gör; om det exempelvis beskrivs som en kumulativ process eller mer som en 
impulshandling. Det handlar om att förstå vad det är som främjar och hämmar olika 
voicebeteenden. 

2.2 Rollens betydelse för voice 

2.2.1 Förväntningar på rollen 
Till en diskussion om vad som driver intern kommunikation och voice ser vi det väsentligt att 
diskutera förväntningar på den anställdas roll i organisationen, dels den påbjudna och dels den 
antagna. Till detta erbjuder Gideon Kunda (2006) intressanta resonemang angående 
rollförväntningar. I teknikföretaget Kunda studerade upptäckte han att individerna antog och 
anpassade sin roll till chefernas förväntningar. Rollerna spelades likt ett teaterspel där anställda 
gick in och ur roller beroende på var och när ”pjäsen” utspelade sig. De gick ur rollen när de 
inte var tvungna att passa in i den mall som cheferna önskade att de befann sig i. Det handlar 
om att anställda beter sig på ett visst sätt för att uppfylla önskan som finns från arbetsgivaren.  
 
Detta är en observation som kan relateras till chefers förväntningar på anställda, och vad 
anställda gör utöver det som förväntas av chefer. Det är också en diskussion som kan hjälpa till 
att förklara vad som driver fram olika voicebeteenden. Det handlar om att förstå hur den 
upplevda- såväl som den formulerade rollen påverkar voicebeteenden. Utifrån Kundas (2006) 
resonemang kan olika grupper och individer med olika befattning uppleva olika förväntningar 
på sin roll i en organisation, och således vad de behöver, vill och ska kommunicera. Utifrån 
Kundas resonemang handlar detta om rollbekräftelse och rolldistansering, det vill säga hur 
individer förhåller sig till roller i organisationen och i vilken grad de både utövar och anammar 
den påbjudna rollen. Enligt Kunda kan en rollbekräftelse gå så långt att gränsen mellan 
organisation och person suddas ut. Det handlar om att individer anammar värderingar till den 
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grad att de i det närmaste blir en definition av organisationen. I förhållande till detta handlar 
rolldistansering om då en individ distanserar sig till rollen även om den utför sina 
arbetsuppgifter. Det är här individer kan ”spela teater” för att passa in i en roll; de distanserar 
sig från rollen även om de utför arbetsuppgifter och agerar på ett sätt som ingår i denna. Genom 
rolldistansering visar individerna en självständighet och ett jag som är distanserad från rollen i 
organisationen. Kunda beskriver det som en kognitiv och känslomässig distans, som också var 
två vanliga sätt att distansera sig på i Kundas studie. En distanseringsteknik som var vanligt på 
företaget ”Tech” handlar om förnekelse (”denial”) (Kunda, 2009, s. 181). Det handlar inte om 
att en sanning förnekas utan en förnekelse att relationen skulle vara något annat än 
instrumentell, där pengarna är den huvudsakliga drivkraften. 

2.2.2 Extra- och inomrollsbeteende 
Detta är också ett resonemang som ter sig relevant för vår studie. Det handlar om att få en bild 
av vilka roller inhyrda- och ordinarie påbjuds, gentemot vilka roller de antar; om de gör något 
extra utifrån den roll som introducerats. Genom en sådan förståelse går det också att förklara 
olika voicebeteenden, om det är något som förväntas eller ses som ett frivilligt tillägg till den 
roll som påbjuds, ett extrarollsbeteende (”extra role behavior”) som Van Dyne & LePines 
(1998, S. 853) benämner det. Till skillnad från ett inomrollsbeteende (”in-role behavior”) är 
extrarollsbeteendet ett beteende som går utanför rollen som individen påbjuds av 
organisationen (Van Dyne & LePine, 1998, s. 854). Det handlar om vad anställda är angelägna 
och villiga att utföra inom ramen för den antagna rollen. Inomrollsbeteende avser ett beteende 
som motsvarar organisationens förväntningar, det vill säga den påbjudna rollen. Det handlar 
om att endast uppfylla krav och utföra arbetsuppgifter som förväntas. Till skillnad från 
inomrollsbeteende handlar extrarollsbeteende om att arbetsuppgifter utförs trots att de inte 
finns formulerade i en individs arbetsrollsbeskrivning. Van Dyne & LePine beskriver att ett 
extrarollsbeteende är ”[...] positivt och diskretionärt. Det är (1) inte specificerat på förhand i en 
rollbeskrivning, (2) inget som erkänns av organisationens belöningssystem och (3) inget som 
överordnade kan straffa underordnade för att inte utföra.” (Van Dyne & LePine 1998 s. 108).  
 
Van Dyne & LePine (1998) och Kundas (2006) resonemang angående roller kan relateras till 
Morrisons (2011) tidigare diskussion om förväntningar och voice. Morrison beskriver att det 
kan finnas olika förväntningar om vad som ingår i en roll och att det därav kan finnas olika 
uppfattning om vad som ska kommuniceras och vem som ska göra det. Morrison beskriver att 
Linn Van Dyne et al.:s (2008) studie visar att de som har förväntningar på sig att tala också 
kommer göra det i större utsträckning. (Morrison, 2011, s. 395). Det är ett resonemang som 
genererar en fråga om när voice uttrycks för att individen vill och när voice uttrycks för att det 
förväntas i rollen. Om individen byter befattning (och roll) skulle skiftet i förväntningar därmed 
kunna påverka dennes voicebeteende. För att koppla resonemangen till vår studie handlar det 
om att undersöka hur anställningsformen kan påverka anställdas roll, både vad gäller 
formulerad och upplevd roll, för att sedan spegla det mot deras voicebeteenden. 
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2.2.3 Social- och ekonomisk utbytesrelation 
Relaterat till roller och förväntningar mellan institution och individ har Stamper & Van Dyne 
(2001) gjort en studie på hel- och deltidsanställda. Det handlar om hur arbetsgivaren och 
arbetstagaren ser på sin relation till varandra, vad som är explicit och implicit överenskommet 
och om det endast handlar om ett ekonomiskt utbyte eller en social relation. I studien utgår 
Stamper & Van Dyne från teorier om social- och ekonomisk utbytesrelation (”Social- and 
Economic exchange”) (Stamper & Van Dyne, 2001, s. 519–520). Enligt deras resonemang 
handlar en social utbytesrelation om att individen är villig att utföra arbetsuppgifter som inte 
står i arbetsbeskrivningen. Det handlar om ett extrarollsbeteende som framkallas av individens 
syn på relationen till en arbetsplats. Enligt Stamper & Van Dyne (2001) kan den sociala 
utbytesrelationen utvecklas om individen exempelvis känner sig tacksam över sin anställning. 
Synen på relationen till en organisation påverkar med andra ord av hur villig en anställd är att 
anstränga sig extra. Stamper & Van Dyne uttrycker dock att det krävs ett visst antal timmar i 
veckan för att utveckla en social utbytesrelation, vilket enligt dem kan vara en förklaring till 
att deltidsanställda inte anammat en social utbytesrelation i lika hög grad som heltidsanställda.   
 
En ekonomisk utbytesrelation handlar däremot om att individen arbetar i utbyte mot pengar 
och endast uppfyller kraven som ställs; den gör endast det som förväntas. En person som ingår 
i en sådan relation kommer i lägre utsträckning engagera sig i problemlösande aktiviteter, som 
voice, om det (jämför med Van Dyne et al.:s (2008) resonemang angående rollförväntningar) 
inte finns beskrivet i dennes arbetsuppgifter (Stamper & Van Dyne, 2001). Detta går att spegla 
mot Liang et al.:s (2012) resonemang att managers inte kan tvinga anställda att agera utöver 
det som förväntas, det vill säga utöver individens påbjudna roll. Chefer kan uppmuntra och 
premiera personer som utövar extrarollsbeteenden, men inte bestraffa de som inte gör det. 
Voice är enligt Liang et al. (2012) svårt att inkludera i de formella arbetsbeskrivningarna 
eftersom det i mångt och mycket är ett personligt initiativ utöver vad som förväntas.  
 
Utifrån ovanstående resonemang antar heltidsanställda en social utbytesrelation i större 
utsträckning än deltidsanställda. Deltidsanställda är inte beredda att i lika hög grad utföra 
arbetsuppgifter som inte förväntas av dem. Stamper & Van Dyne (2001) beskriver även att 
motivationsfaktorer till voice är incitament såsom utbildningar och friskvårdsbidrag, vilket är 
något som heltidsanställda får ta del av oftare än deltidsanställda (Stamper & Van Dyne, 2001). 
Det har dock visat sig att en motivationsfaktor för deltidsanställda kan vara förhoppningar om 
en framtida anställning, vilket motiverar dem att utföra arbetsuppgifter som inte förväntas. I 
dessa fall beskrivs medlemmar uttrycka ett beteende som förbättrar deras möjligheter till 
anställning (Van Dyne & Ang, 1998), vilket vi också tolkar att voice skulle kunna vara ett 
exempel på. Det handlar om att ”visa framfötterna” genom en vilja att utveckla organisationen. 
Relaterat till detta skriver Russel Cropanzano & Marie S. Mitchell (2005) att ”det sociala 
utbytet och relationen utvecklas när arbetsgivaren ‘tar hand om’ de anställda” (s. 882). De 
skriver att om ”anställda ser arbetsgivaren som stöttande kommer den anställde troligtvis att 
återgälda detta på något sätt” (Cropanzo & Mitchell, 2005, s. 882). Om den ”anställde upplever 
stöd [från arbetsgivaren] kommer den med större sannolikhet engagera sig i organisational 
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citizenship behavior” (Cropanzano & Mitchell, 2005, s. 883), det vill säga ett beteende som 
visar att de vill tillhöra organisationen, vilket således skulle kunna vara ett voicebeteende. 
 
Även Rybnikova (2016) har funnit sociala aspekter som kan påverka voicebeteenden hos 
inhyrda. Rybnikova argumenterar för att bekantskapen till kollegor och chefer påverkar. När 
bekantskapen ökar kommer inhyrda i större grad uttrycka voice (Rybnikova, 2016). Rybnikova 
argumenterar således likt Stamper & Van Dyne (2001) för att den sociala relationen har 
betydelse för individers vilja att uttrycka voice.  
 
Det sociala utbytet och relationen till en organisation är också något som Kunda (2006) 
diskuterar. Kunda beskriver att inhyrda (”temps”) inte anses tillhöra organisationen eftersom 
de ofta rekryteras för att utföra en specifik uppgift. Inhyrda beskrivs också som lätt utbytbara i 
och med sin svaga koppling till arbetsplatsen6. Enligt Kunda förväntas inte temps dela med sig 
av information eller erfarenheter i samma utsträckning som ordinarie. Han beskriver relationen 
som instrumentell vilket kan jämföras med en ekonomisk utbytesrelation. Det finns inga 
förväntningar mer än att inhyrda ska vara på plats och göra vad de är tillsagda. Kunda beskriver 
att ”inhyrda rör sig fritt utan friktion gentemot organisationsideologin och agenterna som 
förmedlar den.” (Kunda, 2006, s. 209).  
 
Även om Kundas (2006) fallföretag sannolikt skiljer sig från många företag i Sverige idag (i 
och med exempelvis arbetslagstiftning och att studien genomfördes 1986 i USA) kan dessa 
resonemang ändå vara intressanta för vår studie. Kundas resonemang blir väsentligt i det 
avseendet att det kan hjälpa att förklara skillnader som kan finnas mellan olika grupper i en 
organisation, i vårt fall mellan ordinarie och inhyrda. Det handlar om hur en lösare koppling 
till organisationen påverkar de anställdas roller och ageranden, sannolikt till stor del utifrån hur 
de blir behandlade och uppfattade av chefer och medarbetare. Här är det samtidigt viktigt att 
inte ta Kundas studie som allmängiltig, det vill säga att det alltid är skillnad mellan olika 
anställningsformer. Det är väsentligt att vara öppen för vilka grupper som egentligen finns, dels 
formellt och dels informellt. Kanske kan det formellt sett vara stora skillnader som inte alls 
avspeglas mellan individerna.  

2.3 Organisatorisk betydelse för voice 

2.3.1 Organisationskulturens betydelse för voice 
Den roll individen anammar, eller förväntas anamma, kan också diskuteras i termer av kulturell 
påverkan, det vill säga vilka förväntningar som finns från omgivningen. Utifrån Morrisons 
(2011) resonemang går det att uppfatta en syn på individen (i en organisation) som volontär; 
att individen står inför ett val att tala eller inte. Till denna förståelse kan det dock vara relevant 

                                                
6 En skillnad till Kundas resonemang och som är väsentligt att reflektera över här är att inhyrda fortfarande har 
kvar sin anställning på bemanningsföretaget. Relationen till arbetsplatsen kan således antas skilja sig mot de 
som är temporärt anställda och som inte har någon anställning om de blir uppsagda. Svensk arbetslagstiftning 
säger att bemanningsföretag inte får anställa på deltid vilket betyder att anställda genom bemanningsföretag har 
lika lång uppsägning som ”vanligt” anställda, alternativt bli placerad på en annan arbetsplats.   
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att ställa frågan om individen indirekt också kan påverkas av företagsklimatet som råder. I 
själva verket kanske individen kan ses som starkt formad av sin omgivning att endast 
kommunicera sådant som går hand i hand med organisationskulturen. Det skulle därigenom 
vara än viktigare att som ledare veta vad som främjar följarens vilja och förmåga att tala och 
komma med konstruktiva idéer och förslag för organisationen. Detta är också ett resonemang 
som känns igen hos Andrew D. Brown & Ken Starkey (1994), som uttrycker att det är centralt 
att förstå kulturen i en organisation för att kunna förstå vad som påverkar kommunikationen.  
 
Enligt Brown & Starkeys (1994) resonemang ger ett kommunikationsflöde en förståelse för 
”djupt grundade uppfattningar, värderingar och attityder.” (Brown & Starkey, 199, s. 808) De 
uttrycker att kulturen är något som kan formas via kommunikation och kan därför ses som en 
”produkt av social interaktion” (s. 809), men också att kommunikationen kan säga något om 
organisationens kultur. Enligt Brown & Starkey är det genom kommunikation som individer 
förstår kulturen och organisationen. Individen får därigenom en uppfattning om sin roll: 
”kommunikationen kan ses som en kulturell artefakt som ger aktörer förståelse för 
organisationen och vilka förväntningar som finns i rollen”.7 (Brown & Starkey, 1994, s. 809) 
Detta resonemang går också att koppla till individer som kommer in i organisationen temporärt 
och/eller genom ett bemanningsföretag. För att förstå hur gruppen kommunicerar blir det 
relevant att begripa hur inhyrda interagerar och förhåller sig till kulturen och de förväntningar 
som finns på individen. Det handlar om i vilken grad individer uppfattat och anammat 
värderingar och attityder som finns i den rådande kulturen. Med denna insikt är det också 
möjligt att utifrån Brown & Starkeys resonemang, se vilka skillnader som finns och varför det 
finns skillnader i voicebeteenden.  
 
En poäng med Brown & Starkeys (1994) studie är deras iakttagelse av dominanta och 
dissonanta kulturer i det fallföretag de studerat. Som namnen antyder är den dominanta kulturen 
den som dominerar organisationen. En organisation har dock sällan homogena värderingar eller 
uppfattningar och därför växer ofta dissonanta kulturer fram som en reaktion på den dominanta. 
Utifrån Brown & Starkeys resonemang är den dissonanta kulturen dissonant och recessiv på 
grund av att personer inte får tillräckligt med gehör för sina förslag. Detta är även en aspekt 
som Brown & Starkey (1994) uttrycker som en negativ faktor för ett företagets framgång. Det 
handlar om att den dominanta kulturen inte var nog mottaglig för förändring och input, vilket 
också är ett resonemang som kan kopplas till voice. För som voicebegreppet är beskrivet av 
exempelvis Detert & Burris (2007) och Morrison (2011) så handlar det om just input och 
förändring. Om kulturen då är dämpande och gör individer ovilliga till förändring kommer 
detta med andra ord kunna påverka voicebeteendet.  
 
I Brown & Starkeys (1994) studie visade det sig att det på deras fallföretag fanns en negativ 
inställning till formella styrmetoder och formell information. Enligt deras resonemang fick 
detta negativa konsekvenser i form av informations-störningar, att informationen inte kom dit 

                                                
7 Jämför detta med retorikens topikanalys. Det handlar om att analysera topiker (ämnesområden) för att förstå 
vad som karaktäriserar en kontext. Genom att förstå vad olika antaganden grundar sig på så går det också att 
förstå vad individen och dess publik antagligen ser som viktigt och centralt.  



15 
 

den skulle. Att organisationen präglades av en ad hoc-struktur visade sig bland annat i 
kommunikationen mellan moder- och dotterbolag, där både innehåll och sätt att kommunicera 
skiljde sig. Organisationen försökte undvika formella arbetssätt vilket också speglades i sättet 
att kommunicera. Det fanns ingen formaliserad kommunikationskanal vilket gjorde att 
moderbolagen fick göra vanskliga tolkningar av den information de fick. Det är enligt Brown 
& Starkeys (1994) resonemang ett bevis på hur kulturen och kommunikationen hänger ihop. 
Den tolkning som kan göras av Brown & Starkeys (1994) studie (och som de även ger uttryck 
för själva) är att om kulturen är avslappnad och ”informell” så kan kommunikationen också 
riskera att bli det. Resonemanget tyder med andra ord på att ett allt för lättvindigt 
förhållningssätt till kommunikationsflödet kan vara negativt för en organisations utveckling.  
 
I linje med Brown & Starkey (1994) argumentation för Xu Huang et al. (2005) ett resonemang 
om informell kommunikation och dess implikationer. Det handlar om att informell 
kommunikation mellan chefer och anställda kan leda till organizational silence. Huang et al. 
(2005) beskriver silence som ett kollektivt beteende som startas av att enskilda medlemmar 
valt att vara tysta8. Huang et al. beskriver organizational silence som skadligt för en verksamhet 
eftersom det riskerar att försämra beslutsfattanden och förändringsprocesser. Det skadliga 
ligger i att ledningen negligerar anställdas åsikter, negativa feedback och potentiellt viktiga 
information som behövs för att utveckla verksamheten9. (Huang et al., 2005) Enligt Hung et al. 
(2005) finns det flera indikationer som kan påvisa om en organisation präglas av organizational 
silence. Det manifesteras bland annat genom att mötesdeltagare sitter tysta fastän en dialog 
uppmuntras. Det kan också handla om lågt deltagande i förslagsaktiviteter och låga nivåer av 
voice i allmänhet.  
 
Vidare uttrycker Huang et al. (2005) att informell interaktion kan vara en orsak till 
organizational silence. Det handlar om att chefer kan välja vilken information som är relevant 
att ta till sig. De kan med andra ord ignorera information eller låta bli att föra vidare sådant 
som kan vara relevant för andra. Information som ska föras vidare riskerar således att fastna, 
negligeras eller förvrängas när det görs på ett informellt sätt. Här har istället formell interaktion 
med anställda visat sig effektivt för voice (Huang et al., 2005). Det handlar om att skapa ett 
deltagande klimat som uppmuntrar anställda att kommunicera genom att använda formella 
interaktionssätt. På så sätt försvinner chefers godtycklighet samtidigt som informationen 
kvarstår. Resonemanget handlar om att formella- till skillnad från informella system (såsom 
”face-to-face” kommunikation) sänder signaler att voice är välkommet och att chefer tar åsikter 
på allvar.  
 
Detta är dock ett resonemang som går att ställa sig frågande till. Sannolikt har Huang et al. 
(2005) en poäng med att voice främjas om det upplevs som att chefer tar anställdas röst på 
allvar, samtidigt är det enligt exempelvis Rybnikova (2016) viktigt med en tillgänglighet att 

                                                
8 Här går det dock att fråga sig om det är den enskilda personens silence som startar en kollektiv silence. 
Sannolikt finns det tillfällen där individer kommer till en organisation som redan präglas av silence och därmed 
blir en del av klimatet. 
9 Graden av ”skadlighet” varierar sannolikt mellan organisationer och därför kan det vara viktigt att inte dra 
alltför stora växlar av resonemanget. Troligen är kommunikationen olika kritisk för organisationens funktion. 
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uttrycka sig. Att argumentera för att formella kanaler skulle ha en positiv effekt behöver 
därmed problematiseras med att det också krävs en tillgänglighet och användarvänlighet. Det 
går också att ställa sig frågande om anställda verkligen föredrar att uttrycka sig formellt. Utifrån 
Morrisons konceptualisering av voice som ett diskretionärt ”face-to-face”-beteende är det i alla 
fall rimligt att anta att det finns undantag från det Huang et al. skriver. Men för att få med 
kontentan av Huang et al.:s studie går det att tolka den som ett belägg för att voice främjas av 
formella kanaler, dock ska kanalerna också vara lättillgängliga. 
 
Denna diskussion kan kopplas till Dennis Tourish & Paul Robson’s (2006) resonemang om hur 
ett glapp mellan chefer och anställdas uppfattningar kan få iatrogena konsekvenser. Glappet 
ligger i uppfattningar om vilken typ av information som får stöttning, det vill säga den 
information som efterfrågas. Det iatrogena beskrivs av Tourish & Robson som en 
organisatorisk sjukdom som kommer av chefers ”felaktiga diagnos” (Tourish & Robson, 2006, 
s. 713), det är med andra ord inte ett tidigare problem utan något som kommer av chefers 
felbedömning av ett rådande kommunikationsklimat. I organisationen Tourish & Robson 
(2006) studerat handlar det om att chefer ofta överdriver förekomsten av kritik, något de kallar 
dissenting voice. Denna överdrift skapar en uppfattning att kritik inte uppmuntras, något som 
också försvagar flödet av kommunikationen. Dissenting voice kommer med andra ord inte 
framföras med samma kraft som i ett klimat där kritik uppmuntras öppet. I de fall där dissenting 
voice ändå uttrycks görs det ofta på ett mildare sätt. Det handlar om att undvika konflikter och 
uttrycka sådant som innebär ”low risk” och ”high rewards” (Tourish & Robson, 2006, s. 713). 
En annan form av dissenting voice är att vara tyst, vilket kan liknas med silence. Båda typer av 
dissenting voice är dock något som kan få iatrogena konsekvenser. (Tourish & Robson, 2006) 
 
Även om resonemangen kan förklara vilka skillnader som finns mellan anställningsformer 
handlar det snarare om att skapa en förståelse för hur kultur och kommunikation kan hänga 
ihop. Genom att förstå dessa delar kan vi också undersöka och få insikter i vilka aspekter som 
kan leda till voice och vilka som kan leda till silence. Det handlar om att se anställdas 
möjligheter att uttrycka sig.  
 
Utifrån resonemangen i detta avsnitt förstår vi att informell kommunikation kan vara en orsak 
som hämmar voice. Men också att innehållet i kommunikationen kan få olika konsekvenser. 
Det handlar om att klimatet eller kulturen, vare sig det är på grund av chefen eller anställda, 
kan hämma eller främja voice. I och med att dessa aspekter påverkar vill vi undersöka om 
inhyrda och ordinarie drabbas i olika grad. 

2.3.2 Strukturens betydelse för voice 
Morrison (2011) argumenterar även för organisationsstrukturen som en faktor som påverkar 
voicebeteenden. Morrison refererar till Glauser som redan 1984 ska ha uttryckt att både en 
organisationsstruktur och -kultur kan hämma eller främja voice. Morrison (2011) utvecklar 
detta resonemang och skriver att individer i större mån uttrycker voice när det är lägre distans 
mellan hierarkiska nivåer. Hon beskriver också att individer är mer benägna att uttrycka voice 
om de upplever att det kommer resultera i något. Det handlar om att individen uppfattar att 
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voice kommer att leda någonstans och att strukturen i organisationen gör det möjligt att 
”tillhandahålla input” (Morrison, 2011, s. 386). Morrison (2011) refererar även till Festinger 
(1950) som uttryckt att en ”introducering av hierarkiska strukturer hämmar öppen 
kommunikation, särskilt den som riktas till personer med högre befattning” (Morrison, 2011 s. 
387). 
 
Enligt Morrison (2011) har det visat sig att chefers uppfattningar och åsikter kan färga en 
organisations silence- och voicebeteende. Hon refererar här till Elizabeth Morrison & Frances 
Millikens (2000) studie om kontextuella variabler som kan leda till kollektiv silence. Studien 
har visat att en struktur kan spåras tillbaka till managers eller anställdas värderingar och deras 
syn på hur saker och ting förhåller sig. Morrison & Milliken (2000) uttrycker att dessa 
värderingar skapar ”dolda krafter” som vill föra tillbaka organisationen i den struktur som är 
inrotad. Råder en kultur som präglas av silence kommer beteenden att regleras på ett sätt som 
gör att organisationen håller sig kvar i silencebeteendet (Morrison & Miliken, 2000). Silence 
beskrivs vara en reflektion av de värderingar som finns i organisationen (Morrison & Milliken, 
2000 i Morrison, 2011). Det är något som hänger ihop med resonemanget om skillnader i 
värderingar, det vill säga om ledningens värderingar skiljer sig från en grupps kan gruppen 
uppfatta det som att input inte välkomnas. Enligt Morrison & Milliken (2000) kommer dessa 
individer uppleva det som mer riskabelt att uttrycka voice än anställda som identifierar sig med 
ledningen. (Morrison & Milliken, 2000, s. 717) Enligt Morrison & Milliken (2000) är det med 
andra ord viktigt att ”förstå vilka organisatoriska system som stärker silence för att på så sätt 
kunna skapa system som främjar voice” (Morrison & Milliken, 2000 s. 721). Som Morrison & 
Milliken (2000) är inne på är det centralt att granska en organisations struktur för att förstå 
vilka möjligheter anställda har att uttrycka sig. Genom att identifiera vad som kan ligga bakom 
organizational silence går det också att se vad som hämmar voice.    
 
Även strukturella aspekter som kommer med en avbyråkratisering kan enligt David 
Courpasson & Françoise Dany (2003) få betydande konsekvenser för individers 
voicebeteenden. Den självständighet som kommit med postbyråkratin har inte endast fått 
positiva effekter, den har också gjort att individer i större grad kan ställas till svars för beslut, 
vilket gjort dem mer utsatta. Chefer kan i och med detta konstruera en moral som anställda ska 
hålla sig till. Om individen ”går utanför” moralen riskerar den att ses som en antagonist till 
gruppen eller organisationen. Enligt Courpasson & Dany (2003) kan managers uppleva voice 
som ett sätt för underordnade att följa sin egen agenda istället för organisationens. En 
avbyråkratisering kan därigenom öppna dörrarna för moralisering kring anställdas ageranden, 
en moralisering som förut inte ”behövdes” på grund av byråkratins lagar och regler. Att 
avbyråkratisera organisationer och uppmuntra till voice skulle således, paradoxalt nog, kunna 
vara upphov till krackeleringar i organisationen som beror på individers större självständighet.   
 
Courpasson & Dany (2003) utvecklar detta resonemang och refererar till Foucaults panoptikon-
metafor.10 Metaforen handlar om att medarbetare hela tiden ska känna sig övervakade utan att 

                                                
10 Ett panoptikon i den här bemärkelsen är ett bevakningstorn som håller koll på omliggande fängelseceller i en 
360° vinkel.  
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veta om de faktiskt är det. De ”lyder” med bara vetskapen om att en ledare kan se dem. 
Resonemanget syftar till att åskådliggöra hur chefer kan skapa subtila sätt att kontrollera 
individer på. Det handlar om att chefer har makt genom att skapa utrymme för individer att 
agera själva. Detta kan dock skapa politiska spel där medarbetarna kontrollerar varandra utifrån 
chefers förväntade moral. Till skillnad från vad Morrison & Milliken (2000) argumenterar för, 
att centraliserat beslutsfattande leder till organizational silence, skulle det även kunna innebära 
att en decentraliserad struktur kan leda till organizational silence. Det handlar om att 
ansvarsfördelningen i organisationen gör att medarbetarna kontrollerar varandra istället för att 
ledningen gör det. Så istället för att ledningen ger uttryck för vilka åsikter som är välkomna är 
det istället vanliga anställda som gör det.  
 
Detta är en tankegång som kan speglas mot Robert Jackalls (2010) resonemang i boken Moral 
Mazes om chefers moral; att decentralisering (istället för frihet) skapar än mer makt åt 
ledningen. Det handlar om att individer får utrymme att agera själva, något de dock blir 
bedömda utefter. Om individen tar beslut i fel riktning kommer den också få ta ansvar för det, 
ett ansvar som inte är lika påtagligt som när arbetsuppgifterna är styrda av regler.  
 
Den lydnad Courpasson & Dany (2003) diskuterar beskrivs som en social process där ”varje 
individ anammar ett agerande som han eller hon tror är socialt förväntat” (Courpasson & Dany, 
2003 s. 1240). Det handlar om en lydnad från båda parter, dels att chefer vill få underordnade 
att lyda direktiv och dels att individer vill passa in. Det är också något som chefer kan försöka 
dra nytta av. Det handlar om att chefer vill föra in individer i ett mentalt tillstånd som 
Courpasson & Dany kallar ”zone of indifference” (s. 1240). Det beskrivs som ett tillstånd där 
direktiv inte längre ifrågasätts och diskussioner uteblir. I ”zone of indifference” blir individen 
som en passiv mottagare och kalibreras in i ett ”likgiltigt samtycke” (Courpasson & Dany, 
2003, s. 1240). På detta sätt kan managers kontrollera underordnade utan byråkratiska regler; 
en explicit makt byts ut mot en mer subtil och underliggande. (Courpasson & Dany, 2003) 
 
Till detta går det också att diskutera huruvida individer som kommer utifrån ”indoktrineras” av 
en chef och följer dess subtila regler. Utifrån Courpasson & Danys (2003) resonemang är det 
troligt att det skiljer sig mellan inhyrda och ordinarie personal, vilket också skulle kunna visa 
sig i voicebeteenden. Det handlar om i vilken grad individer antagit chefens och 
organisationens värderingar och förväntningar.  
 
Enligt Courpasson & Dany (2003) är användningen av moraliserande argument mer 
framträdande i kontexter där makten är extern och där det råder osäkerhet om organisationens 
överlevnad. I dessa kontexter beskrivs moraliserande argument ha större genomslagskraft 
jämfört med kontexter som är stabila. Även om Courpasson & Dany (2003) inte ger några 
exempel på moraliska argument tolkar vi att det kan handla om argument som: det är för 
organisationens bästa eller det är för organisationens överlevnad. I dessa sammanhang finns 
det inga byråkratiska system som kontrollerar underordnade, det är endast ”betoning på 
moraliska och ekonomiska kollektiva konsekvenser”. (Courpasson & Dany, 2003 s. 1250). Det 
handlar om att chefer utnyttjar anställdas känslor och samvete. 
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Även om Huang et al.:s (2005) och Brown & Starkeys (1994) studier i många avseenden skiljer 
sig från Courpasson & Danys (2003) verkar de vara överens om att informella arbetssätt inte 
alltid är lyckosamt. Enligt Courpasson & Danys (2003) resonemang fungerar inte 
postbyråkratin i sin renaste form, det behövs ett visst mått av byråkrati för att det ska fungera. 
Den frihetskänsla som postbyråkratin syftade till har inte realiserats, makten har endast 
modifierats och blivit mer subtil. (Courpasson & Dany, 2003) 
 
Courpasson & Danys (2003) resonemang om lydnad handlar med andra ord om att ”smälta in” 
och inte gå emot strömmen. Det gör att ansatser till voice blir problematiskt. Enligt vad 
Courpasson & Dany sett handlar lydnad om att vara en del av en organisation. Det är inte bara 
att följa sina egna plikter utan även andras: ”[...] individer behöver integrera handlingar inom 
den större gruppen, annars riskerar de att bli ineffektiva uppviglare [inefficient waverers]” 
(Courpasson & Dany, 2003, s. 1257). Det kan tolkas som en utfrysning där individer med 
avvikande åsikter separeras från gruppen. Den konstruktivitet som Morrison (2011) beskrev att 
voicebegreppet handlade om går inte hand i hand med det Courpasson & Dany sett i den 
organisation de studerat. Enligt Courpasson & Danys (2003) resonemang ses voice snarare som 
en självisk och försåtlig handling. 
 
Detta är också relevant att ta hänsyn till när individer i en organisation studeras, inte minst då 
anställningsformen är en faktor. Det handlar om att vara uppmärksam på underliggande 
variabler och krafter som kan få individer att uttrycka voice eller vara tysta (silence). Det skulle 
exempelvis kunna handla om att ledare explicit uppmanar till voice men att de implicit 
uttrycker att endast vissa förslag och synpunkter är välkomna. Men det skulle också kunna 
handla om en moral som skapas av underordnade, vilket å andra sidan kan bero på chefers 
implicita moralskapande. 

2.3.3 Organisatorisk öppenhet  
Utifrån ovanstående resonemang kan organisationens hierarkiska struktur och kultur påverka 
individers voicebeteenden, men också av ledningens öppenhet och inställning. Att få personal 
att komma med konstruktiv input förutsätter en viss organisatorisk öppenhet; det måste finnas 
en möjlighet för personalen att uttrycka voice, men också en vilja att inkludera detta i deras 
roll. Utifrån Van Dyne et al.:s (2008) resonemang som diskuterades tidigare handlar det om att 
individer måste anta en roll där det ingår att uttrycka voice. Som chef är det med andra ord 
viktigt att ge individer förutsättningar att utvidga sin sin roll, med exempelvis voice. Det 
handlar om både en organisatorisk öppenhet och ett chefskap, vilket vi kommer diskutera i 
detta avsnitt. 
 
Narhanael Fast et al. (2014) har undersökt hur olika ledaregenskaper kan påverka voice och 
har bland annat funnit att en chefs självkänsla har betydelse. Enligt Fast et al. handlar det om 
att chefer med låg ”manageriell självkänsla” (s. 1013) ofta undviker diskussioner eftersom det 
kan utmana deras ego, vilket också är en tes de finner stöd för (Fast et al., 2014). Resonemanget 
handlar om att chefer gärna undviker meningsstrider för att upprätthålla en distans till de 
anställda. Även om Fast et al. (2014) uttrycker att anställdas input är central för en 
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organisations framgång kan det således finnas chefer som komplicerar det för anställda att 
uttrycka voice. 
 
För att ett voicebeteende ska vara lyckat är det enligt Ethan R. Burris (2012) resonemang 
centralt att också veta hur en manager reagerar på förslag från medarbetare. Enligt Burris 
(2012) karaktäriseras chefers mottagande av två reaktioner: först värderar och bedömer de 
själva förslaget, det handlar om ett sakligt ställningstagande för hur förslaget verkar. Sen gör 
chefen en bedömning av personen som kom med förslaget. Har personen lågt förtroende eller 
en dålig employee image (s. 852) kommer förslaget sannolikt inte tas på allvar och heller inte 
genomföras.11 (Burris, 2012)  
 
Mangerial openness 
Enligt Detert & Burris (2007) är managerial openness en ledaregenskap som är gynnsam för 
voicebeteenden. Det handlar om att skapa en positiv miljö och ett öppet organisatoriskt klimat. 
Managerial openness handlar om ledares ”öppenhet för förändring” och att ”underordnade har 
en uppfattning av att chefen lyssnar och är intresserade av deras förslag” (Detert & Burris, 2007 
s. 872). Detert & Burris (2007) skriver att en ledare behöver ”agera eller åtminstone lyfta 
frågan” (s. 871) för att visa de anställda att det är lönt att tala. Vidare beskriver de att en 
organisations öppenhet är till fördel för att visa att anställda kan uttrycka voice utan att känna 
risker. Detta är även ett resonemang som stärks av Walumbwa & Schaubroeck (2009) som talar 
om etiskt ledarskap och ”psychological safety” (s. 1276). De beskriver att ett etiskt ledarskap 
skapar en mental trygghet hos anställda. Resonemanget går även att relatera till Vijaya 
Venkataramani & Subrahmaniam Tangiralas (2010) kvantitativa studie av individers roll i 
arbetsflöden och grupprelationer på en indisk bank. Studien visar att det är nödvändigt att 
identifiera sig med den grupp som chefen uppmuntrar till voicebeteenden12: ”[...] personligt 
inflytande visade sig ha en positiv inverkan på voicebeteenden när arbetsgruppsidentifieringen 
var hög, men orelaterad till det när arbetsgruppidentifieringen var låg”. (Venkataramani & 
Tangirala, 2010, s. 589) 

2.4 Konklusion 
De resonemang vi redogjort för avser att ge en bild och en uppfattning om vilka teorier som 
kan vara relevanta för att förstå inhyrda och ordinaries voicebeteende. Även om vi anser att 
alla resonemang vi redogjort för är relevanta för vår undersökning finns det vissa studier som 
är mer centrala än andra. Utifrån studiedesign och studieobjekt ser vi Rybnikovas (2016) studie 

                                                
11 Detta är ett resonemang ter sig en aning förenklat enligt oss. Vi ifrågasätter om det inte skulle kunna vara så 
att en chef (eller person i allmänhet) först gör en bedömning av personen för att sedan fundera på vad denne har 
att säga.  
12 Detta är även något som är besläktat med ett resonemang från Daan Van Knippenberg et. al.:s artikel 
Leadership, Self and Identity (2004) där de refererar till Boas Shamirs studie av den israeliska armén. Studien 
visar att om ledare och grupp delar identitet kommer ledaren också ha gruppens förtroende (van Knippenberg, 
2004). Det är även ett resonemang som kan relateras till retorikern Kenneth Burkes (Rhetoric of motives, 1969) 
teorier angående identifikation. Dessa handlar om att en person som försöker övertyga om något också behöver 
få sin publik att identifiera sig med personen eller vad den har att säga. För att lyckas med detta är det också, 
som Venkataramani & Tangirala skriver, centralt att personen kan identifiera sig med sin publik 
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som extra viktig. Rybnikovas studie är central på grund av att hon behandlar både voice och 
inhyrd personal, men också för att hon använt sig av en kvalitativ undersökningsmetod, vilket 
även vi kommer att göra. Vi ser dock en del svagheter i det hon valt att studera. Det handlar 
om att hon endast fokuserar på inhyrda utan att relatera dem till ordinarie anställda. Här ger 
dock Morrison (2011) en viktig kompletterande bild. Även om inte Morrison behandlar inhyrda 
specifikt ger hennes litteraturgenomgång av voice en bra grund för vår studie. Detta är således 
också en studie som vi ser extra betydande för vår undersökning.  
 
För kommande redogörelse för studiens metod och analys kommer vissa begrepp att vara mer 
framstående och betydelsefulla än andra. Även om voice (så klart) är ett vägledande begrepp 
kommer övriga resonemang i kapitlet vara väsentliga för såväl metod, analys och slutsats. Men 
några av begreppen kommer vara mer eller mindre styrande för vår metoddesign. För att förstå 
voicebeteenden ser vi att struktur är ett viktigt begrepp. Det handlar dels om 
organisationsstruktur där anställningsformer är inkluderat, men också struktur för 
kommunikation. Det avser att förklara individers vilja att uttrycka voice och vilka 
förutsättningar de har för det. Det i sin tur kan relateras till vilken roll individer antar och vilken 
roll den påbjuds. Det handlar om att relatera både ordinarie och inhyrdas antagna och påbjudna 
roller för att på så sätt förklara deras voicebeteende. Van Dyne & LePine’s (1998) resonemang 
om extrarolls- och inomrollsbeteenden kommer därför vara centralt för analysen, där voice ses 
som ett extrarollsbeteende. Det blir därför relevant att undersöka och diskutera vad som 
påverkar individers val att åta sig sådant som inte ingår i deras påbjuda roll, det vill säga ett 
extrarollsbeteende. Här är också Stamper & Van Dyne’s (2001) resonemang om social- och 
ekonomisk utbytesrelation två perspektiv som är viktiga att förstå. Det handlar om individens 
syn på relationen till organisationen; om arbetet drivs av mer emotionella och kognitiva 
aspekter eller endast av en ekonomisk orsak. Genom att förstå hur individer ser på sin relation 
till organisationen kan vi med andra ord lättare identifiera voice. Detta perspektiv och syn på 
relationer kan ge oss insikter som gör det lättare att förklara och nyansera bilden av 
organisationen vi studerar. Det handlar om hur individers voicebeteende kan styras av 
relationen till en organisation.  
 
Ovanstående beskrivning av de begrepp vi ser mest styrande i denna studie kommer också styra 
vår framskrivning av analyskapitlet. Det kommer att vara fokuserat kring voice, rollen i och 
relation till organisationen samt vilja och förutsättningar för kommunikation. Även om 
analysen struktureras kring dessa aspekter kommer fortfarande resonemang kring andra 
begrepp och tankesätt vara väsentliga för analysen.   
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3. Metod 
Under detta kapitel kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt i studiearbetet. 
Presentationen avser att skapa en transparens som ger läsaren möjlighet att granska vårt 
tillvägagångssätt och slutligen studiens resultat och bidrag.  

3.1 Undersökningsstrategi 
Utifrån undersökningsfrågans karaktär och teoretiska utgångspunkt bestämde vi val av metod. 
En generell och övergripande fråga vi ställdes inför var om undersökningen skulle genomföras 
på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt. En faktor som bestämmer val av metod är enligt 
Edmondson & McManus (2007) en teoris mognad. När teorier (som i vårt fall) har en ringa 
mognad lämpar sig oftast en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ (Edmondson & 
McManus, 2007). Det handlar om att teorierna inte är tillräckligt utvecklade för den 
modellbyggnad en kvantitativ design kan kräva. Även om tidigare forskning behandlat området 
voice kvantitativt såg vi att tidigare teorier är begränsade vad gäller voice kopplat till inhyrda, 
vi gjorde därför bedömningen att den kvalitativa metoden lämpar sig bättre. Val av metod 
valdes således inte endast på grund den formulerade frågeställningen utan också på grund av 
Edmondson & McManus (2007) resonemang om en teoris mognad. Att den kvalitativa 
approachen är rätt väg att gå, finner vi även stöd för hos Mark Gilman et al. (2015) som 
undersökt voice i små och medelstora företag. Likt dem valde vi en kvalitativ approach. Enligt 
Gilman et al. är det ”uppenbart att teorin om employee voice är underutvecklad” (Gilman et. 
al., 2015, s. 565).  
 
Teorins mognad bör också enligt Amy C. Edmondsson & Stacy E. McManus (2007) vara 
styrande för karaktären på en forskningsfråga. Om teorierna är ”tunna” och oprecisa passar det 
bättre med en mer öppen fråga. I vårt fall handlade frågan om att ta reda på om det fanns 
skillnader mellan anställningsformer, och i så fall vilka. Men också om anställningsformen har 
betydelse för individers möjligheter att uttrycka sådant som kan definieras som voice. Eftersom 
forskningsfrågan är relativt öppen har vi försökt att anpassa vår metod därefter. Det handlar 
om att låta metod och forskningsfråga samspela för att möjliggöra ett djup. Det syftar till att 
kunna studera underliggande drivkrafter för olika beteenden, i vårt fall voicebeteenden. (För 
fler perspektiv på kvalitativ metod se även Tanya Vishnevsky & Heather Beanlands, 2004) 
 
Edmondson & McManus (2007) redogör även för en iterativ process, en process som också 
karaktäriserat vår studie. Inledningsvis pågick en iteration mellan teorier och studiens 
frågeställning; den förståelse vi hade för området förändrades (naturligtvis) ju mer vi läste, 
vilket också ändrade den inledande frågeställningen. Det inledande problem vi hade för avsikt 
undersöka smalnades och kom att handla om intern kommunikation, och till slut hur individers 
arbetsroller påverkar deras voicebeteende. Den iterativa processen påverkade också den initiala 
studiedesignen som i sin tur justerades efter studiens teoretiska referensram och frågeställning. 
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Den iterativa process som Edmondson & McManus redogör för, såg vi som central för att få 
fram och lägga till viktiga delar, men även ta bort delar som inte längre var relevanta. 
  
Utifrån Edmondson & McManus (2007) resonemang är iteration även en viktig del av 
arbetsprocessen fram till genereringen av ett resultat. Det handlar om att hela tiden få textens 
olika delar att passa ihop och göra det ”arbete” de syftar till. Ett resultat kan exempelvis behöva 
ytterligare empiri om det finns förståelseluckor att fylla, likväl som teorikapitlet kan behöva 
förstärkning om empirin innehåller delar som behöver förklaras vidare (för modell av iteration 
se Edmondson & McManus, 2007). Under analysens gång fann vi forskning som kunde 
komplettera de resonemang vi tidigare utgått från. Exempelvis adderades forskning om 
organizational silence som inte var där initialt. Detta visar på en flexibilitet som Edmondson & 
McManus (2007) beskriver att forskare bör ha i en undersökning. 
 
Förutom den iteration som Edmondson & McManus (2007) beskriver har vår teoretiska 
förankring, eller snarare ansats, en karaktär som liknas vid Michael Quinn Pattons (2001) 
beskrivning av abduktion. Patton (2001) beskriver ansatsen som en blandning mellan 
deduktion och induktion. Även här handlar det om en viss växelverkan mellan teori och empiri 
som får teorikapitlet att utvecklas under analysens gång. Eftersom att vi upplevt voiceområdet 
relativt spretigt och ”omoget” så har vi hela tiden fått göra avvägningar och argumentera för 
vilka teorier och vilken forskning som varit relevant för vår studie. Även om många teoretiska 
infallsvinklar i huvudsak utvecklades i ett inledande skede är det inget som hållits fixerat, det 
handlade om att utveckla både teoretiska och analytiska infallsvinklar parallellt under studiens 
gång.  

3.2 Genomgång och arbete med tidigare forskning 
Som vi tidigare nämnt karaktäriserades studiens inledande skede av att finna en röd tråd bland 
teorier och forskning relaterat till voice. Även om forskningen och teorierna kring voice är 
relativt få, särskilt vad gäller voice kopplat till inhyrda, har forskningen ändå en bredd som 
behövde smalnas av. Inledningsvis handlade det om att orientera sig i området och se vilka 
kunskapsluckor som fanns att fylla. Sökandet hade ett ”trattformat”, det breda perspektiv vi 
hade från början har under processens gång begränsats till färre resonemang. Denna ”trattning” 
har varit en viktig del i processen eftersom det gjort det enklare för oss att precisera en 
frågeställning, så även här har processen varit iterativ. Avsmalningen av litteratur har därför 
visat sig vara central; ju mer förståelse vi fått för ämnet ju mer precis har vår frågeställning 
kunnat bli. 
 
Även om det går att härleda resonemangen i teorikapitlet till flera olika begrepp så är voice ett 
övergripande begrepp för resonemangen i denna studie. Eftersom forskningen vi presenterat 
erbjuder många olika konceptualiseringar har vi valt att vara öppna för att voice kan ses ur fler 
än ett perspektiv. Det handlar om att inte stirra blint på endast en definition utan vara öppen för 
att voice kan tolkas och tillämpas olika i olika kontexter och sammanhang. Det vi fokuserar på 
är gemensamma beröringspunkter som Morrison (2011) beskriver att definitionerna delar, 
något som också varit vägledande för empiriinsamling och analys.  
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Detta tillvägagångssätt kan speglas mot Edmondson & McManus (2007) resonemang angående 
att ju mindre utvecklade och konkretiserade teorier är desto öppnare frågor kan generellt sett 
formuleras. Det faktum att begreppet voice definierats och utforskats tidigare (även om den 
kan upplevas spretig), har dock gjort att vi kunnat konkretisera frågeställningen mer än om 
fältet varit helt outforskat. 

3.3 Undersökningsmetod 
För att få en så nyanserad bild av organisationen och individers voicebeteende som möjligt, har 
vi valt att samla empiri genom intervjuer och observationer av möten, måltider och 
rundvandringar i fabriken. Att samla material på detta sätt var mycket betydelsefullt för vår 
studie och det blev möjligt genom att vi fick en stor access till fabrikens olika avdelningar och 
personal. De olika undersökningsmetoderna har också gjort att vi kunnat undersöka på olika 
djup. I stort har intervjuerna fungerat som empiriinsamling på individnivå, och observationerna 
har handlat om att se verkligheten på gruppnivå med ett mer övergripande perspektiv. Vi har 
mer eller mindre styrt över tiden i fabriken efter vad som ansetts bäst för studien. Det har gjort 
att vi också kunnat samla in material på ett mer tillfredsställande sätt. Det handlade om att få 
ett övergripande perspektiv för det partikulära vi ämnar undersöka. 

3.3.1 Intervjuer 
För att få ut så mycket som möjligt vid intervjutillfällena har vi tagit hjälp av en intervjuguide. 
I denna har vi formulerat frågor utifrån operationaliseringar av områden och begrepp i 
teorikapitlet. Under intervjuerna har vi dock sällan ställt frågorna på samma sätt som de var 
formulerade i intervjuguiden. Vår intervjutyp liknar vad Alan Bryman & Emma Bell (2011) 
kallar semistrukturerade intervjuer. Som Bryman & Bell poängterar möjliggör en 
semistrukturerad intervjuguide en flexibilitet. Det är även något som uttryckte sig i våra 
intervjuer då vi lät intervjuguiden fungera som en checklista snarare än som en begränsande 
ram. Värt att observera är att Bryman & Bell inte drar en skarp linje mellan semistrukturerade- 
och ostrukturerade intervjuer, vilket gör att även vissa av våra intervjuer kan ha karaktäristika 
som påminner om Bryman & Bells beskrivning av ostrukturerade intervjuer. Kontentan är dock 
att vi gått in i intervjun med en vilja att få svar på ett antal nedtecknade frågor; listan har snarare 
fungerat som en guide än ett strikt frågeformulär.  
 
Enligt Bryman & Bell (2011) fungerar en intervjuguide som en kort minneslista som kan 
användas för att enklare komma ihåg olika områden som ska behandlas. De olika områden och 
begrepp som vi ställt frågor utifrån har formulerats genom att relatera frågeställning och syfte 
till resonemangen under vårt teorikapitel. 
 
För att få en bild av vilka faktorer som påverkar individers voicebeteende har det varit centralt 
att klargöra vilka förväntningar de har på sin roll, men också vilka möjligheter och 
förutsättningar de har att uttrycka sådant som kan definieras som voice.  
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Voice är också ett begrepp som vi varit tvungna att operationalisera till denna intervjuguide. 
Här har vi försökt att få anställda att svara på frågor om deras förutsättningar att komma med 
idéer och förslag eller uttrycka problem som de upplever i fabriken. Förutom allmänna 
bakgrundsfrågor har operatörernas intervjuguide kortfattat handlat om: organisatorisk 
förståelse (vilket klimat som råder och hur går det att beskriva kulturen i organisationen), 
förväntningar på den anställdes roll (påbjuden och antagen roll), möjlighet att uttrycka sig, 
vilja att uttrycka sig och vilket kommunikationsklimat som råder. (Se bilaga) 
 
Till chefernas intervjuguide har vi gjort på samma sätt men utgått från chefernas perspektiv. 
Likt intervjuer med anställda har vi även här ställt frågor för en organisatorisk förståelse och 
förväntningar på operatörernas roll. Sedan har det handlat om hur chefen upplever en blandad 
arbetsstyrka; vilka möjligheter och vilken vilja operatörerna har att uttrycka sig samt vilket 
kommunikationsklimat som råder. Det handlade om att ställa frågor om vilka förutsättningar 
cheferna ger operatörerna att uttrycka voice och vilken vilja de upplever att operatörerna har 
för detta. (Se bilaga) 

3.3.2 Respondenterna 
För att få en tillförlitlig bild av verkligheten har vi valt att intervjua ordinarie (fyra st.) med 
olika anställningslängd, ålder och bakgrund; inhyrda operatörer (nio st.) även de med olika 
anställningslängd, någon hade varit i fabriken endast någon vecka medan andra varit där i flera 
år; och chefer (fyra st.) fördelat på två förmän, en produktionschef och en kvalitetsansvarig. 
Alla dessa hade varit i fabriken en längre tid. Vanligast var också att de gått från operatör till 
högre befattning).13 Det handlar om att undersöka voicebeteenden utifrån flera perspektiv, 
därför har vi valt vad Bryman & Bell (2011) kallar målstyrt urval (”purposive sampling”) (s. 
452). Det handlar om att vi valt våra respondenter på ett målinriktat sätt utifrån vårt 
intresseområde. Vårt löfte om anonymitet hos respondenterna gör det svårt att redogöra för 
 
I och med att vårt fokus ligger på att undersöka hur anställningsformen påverkar 
voicebeteenden, och specifikt vad som karaktäriserar inhyrda, så ser vi det relevant att relatera 
denna grupp till ordinarie personals uppfattning. Hade vi valt att endast undersöka inhyrda 
skulle det vara svårt att se vad som kännetecknar de olika grupperna. Genom att intervjua 
ordinarie kunde vi fånga deras uppfattning av de olika anställningsformerna och på så sätt 
nyansera bilden av inhyrda och deras voicebeteende.  
 
Syftet med att intervjua chefer var att få en mer nyanserad bild av både ordinaries och inhyrdas 
voicebeteende. Det handlar om att kunna relatera olika operatörers beteende till 
förutsättningarna för deras ageranden, eller rättare sagt vilka förutsättningar cheferna tror att 
de ger dem. Detta syftar till att ge en förståelse för hur strukturella aspekter och förväntningar 

                                                
13 Sannolikt hade det varit önskvärt att göra en lista över respondenterna. Det hade givit studien en större 
transparens. Dock hade det genom en sådan hade varit relativt enkelt att räkna ut vem vi intervjuat och 
därigenom också koppla dem till vissa citat i texten, så har vi fått avstå från en sådan redogörelse. Det handlar 
om att värna om den anonymitet vi lovat för att kunna få så ärliga och trovärdiga svar som möjligt.  
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på operatörernas roller påverkar voicebeteenden i olika anställningsformer, vilket också är en 
fråga om varför organisationen anpassat sina system som de gjort.   
 
I och med att vi kunnat välja intervjuobjekt relativt fritt har vi valt respondenter med olika 
karaktär vad gäller exempelvis anställningstid. Vi har därför valt att intervjua individer som 
varit anställda både lång och kort tid; inhyrda operatörer, ordinarie operatörer som varit inhyrda 
tidigare, men också ordinarie operatörer som inte varit inhyrda tidigare. Samtidigt som vissa 
svar kan bero på skillnader i exempelvis anställningstid så gav det en möjlighet att se vad som 
var gemensamt för anställningsformerna. Det handlar om att kunna avgöra vad som beror på 
anställningsform och vad som beror på andra omständigheter. 
 
Flexibilitet i val av respondenter 
Vart efter vi gjort intervjuer och observationer har vi också haft möjligheten att göra vissa 
revideringar och anpassningar av studiens design. Eftersom företaget varit öppet och hjälpsamt 
har vi haft förmånen att på kort varsel boka tid för intervjuer och välja respondenter. Det 
handlade om en frihet att bestämma vilka möten och vilka arbetsuppgifter som var intressanta 
för observation. Detta har också gjort det möjligt att anpassa intervjuguider. Exempelvis såg vi 
det nödvändigt att ha gjort ett antal intervjuer innan vissa möten för att förstå vad som sades, 
men även planera in intervjuer efter möten för att på så sätt kunna diskutera mötets agenda. På 
detta sätt har vi också kunnat formulera frågor efter den verklighet vi mötte. Vi har dock varit 
noga med att få svar på frågorna som var relevanta för oss. Anpassningen har gjort att vi kunnat 
få en förståelse som inte var möjlig initialt. 

3.3.3 Observationer  
Under våra cirka 45 timmar i fabriken (utspridda över två veckor) observerade vi allt ifrån 
möten till artefakter och fabriksarbetarnas dagliga arbete. Att studera organisationen genom 
observationer handlade om att nyansera vår bild, det Bryman & Bell (2011) och Diane G. 
Cope14 (2014) kallar triangulering. Det handlar om att verifiera och stärka den bild vi får från 
flera olika datakällor (intervjuer och olika observationer) och på så sätt stärka vår förståelse för 
individers voicebeteende. Som begreppet triangulering antyder handlar det om att belysa 
verkligheten med hjälp av flera olika empirikällor. Detta syftar till att förstå och förklara olika 
fenomen och inte endast möjliggöra en beskrivning.  
 
Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1999) beskriver två olika sätt att observera, dolda- 
och öppna observationer. Namnen på dessa är väl beskrivande för tillvägagångssättet. Enligt 
Holme & Solvang är dolda observationer när forskaren inte deklarerar sina intentioner, det vill 
säga att den observerar utan att objekten är medvetna om det. Öppna observationer är istället 
när forskaren öppet deklarerar att den observerar, vilket är det arbetssätt vi använt. Även om vi 
inte alltid hade möjlighet att berätta vad vi gjorde där och vad vi intresserade oss för försökte 
vi ändå vara tydliga med det. Vi försökte i största möjliga mån berätta att vi var där i studiesyfte 

                                                
14 Även om denna artikel är skriven inom fältet för ”Nursing” så ser vi den relevant och överförbar då den 
behandlar den kvalitativa metoden på ett sätt som gör den överförbar till kontexten för denna studie.  



27 
 

och vilka observationer vi gjorde, samtidigt som vi (så klart) ville att operatörerna skulle bete 
sig som vanligt.  
 
En stor anledning till att vi ville vara öppna var av etiska skäl, vilket Holme & Solvang (1999) 
poängterar som en brist med dolda observationer (detta kommer vi också diskutera vidare under 
rubriken Etiska överväganden). Vi ville vara ärliga med att vi var där för att studera intern 
kommunikation, vilket vi upplever förtroendeingivande hos operatörerna. Vi ser heller inte att 
vår öppenhet med studien påverkade respondenternas ärlighet eller beskrivning av deras 
verklighet. Karaktären på frågorna var av sådan art att det sannolikt inte upplevdes besvärande. 
 
För att få en bild av vad och hur saker och ting diskuteras i organisationen så har vi varit med 
på fyra möten. Två av dessa var morgonmöten. Här deltog förmän, representanter från 
ekonomiavdelningen, IT-personal, underhållspersonal, produktionschef och kvalitetsansvarig. 
På dessa möten är det också tänkt att operatörer från varje maskin ska vara med, något som 
dock inte var fallet under de tillfällen vi observerade. Mötet fungerade som en sammanställning 
av produktionen det senaste dygnet och vad som var aktuellt för dagen. De två mötena pågick 
i ca.30 minuter vardera.   
 
Nästa möte var ett måndagsmöte där dagpersonal (ekonomipersonal, IT-personal, 
produktionschef, kvalitetschef, säkerhetscoacher) och fabriksledning tillsammans med 
schemalagda förmän, diskuterade föregående och kommande veckas produktion. Det 
fungerade som ett utvidgat morgonmöte. Här diskuterade de vad som varit aktuellt den senaste 
veckan och vad som komma skall. Mötet pågick i ca.30 minuter.  
 
Den tredje typen av möte var ett kvalitetsmöte där någon från alla avdelningar i fabriken var 
inbjudna. Det var obligatoriskt att alla avdelningar hade minst en representant. Mötet hölls av 
produktionschefen, men agendan styrdes även av fabrikschefen och en kvalitetsansvarig. Mötet 
som var det första i sitt slag ska i framtiden ske var åttonde vecka och behandla produktion och 
övergripande frågor rörande verksamheten. Vid detta tillfälle var det dock enbart kvalitén som 
diskuterades. Anledning till mötets agenda var att de den senaste tiden ställts inför kostsamma 
kvalitetsproblem. Det uttrycktes som en mycket väsentlig fråga att diskutera och tanken var att 
öppna upp för dialog där medarbetare och chefer kunde byta åsikter under mer ordnade former. 
Det var med andra ord en chans för operatörer att uttrycka voice. Mötet pågick i drygt två 
timmar.  
 
Vid alla möten förde vi anteckningar (se fältanteckningar, Holme & Solvang, 1999) för att i 
efterhand kunna minnas vad som sagts (se mentala noteringar, Bryman & Bell, 2011). Den 
största anledningen till att vi inte hade ljudupptagningar var att vi förstod att de här kunde 
diskutera produktionsmässigt känslig information, som vi inte ville att de skulle undvika att 
diskutera på grund av vår inspelning. Dessutom hade det varit svårt att fånga upp allas röster i 
lokalen, därför såg vi det helt enkelt bäst att förlita oss till vårt minne och våra anteckningar. 
Dessa anteckningar skrevs sedan ner mer utförligt så snart mötet var slut för att inte glömma 
aspekter som tagits upp. 
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Från dessa möten kunde vi också få en bild av vad som diskuterades och vad de ansåg relevant 
att ta upp till diskussion. Det gav också en uppfattning om vad som karaktäriserar problem i 
fabriken, något som hjälpte oss att tolka och ställa mer relevanta frågor i intervjuerna. I och 
med att vi intervjuade förmän och chefer som varit med på dessa möten, fick vi en chans att 
diskutera mötets innehåll och nyansera vår bild av verksamheten. 

3.4 Analysmodell 
I arbetet med analysen har vi kondenserat vårt teorikapitel till olika aspekter som vi uppfattat 
betydande för att förklara vad som påverkar individers voicebeteende i den organisation vi 
studerat. Även om vi ser att det finns många faktorer som kan påverka individernas 
voicebeteende, har vi försökt att förklara den verklighet vi studerat utifrån två huvudsakliga 
aspekter: individernas påbjudna roll och individernas antagna roll. Detta perspektiv syftar till 
att ge en förståelse för hur anställningsformen påverkar den roll individerna erbjuds och den 
roll de anammar. Detta i sin tur ämnar skapa en förståelse för vilka möjligheter och vilken vilja 
individerna i organisationen har att uttrycka voice beroende på vilken anställningsform de har.  
 
Utifrån detta handlar det också om att relatera inhyrda, ordinarie och chefers uppfattning till 
varandra för att på så sätt se om det är något i deras inställning eller ageranden som kan förklara 
olika beteenden. Det handlar med andra ord om att spegla materialet ur olika perspektiv.  

3.5 Analysmetod 
Både under och efter möten har vi fört anteckningar för att kunna gå tillbaka och läsa vad vi 
observerat. Dessa anteckningar har varit en nyckel i analysarbetet och något vi återvänt till för 
att minnas vad som sades. Vi såg det också angeläget att intervjuerna transkriberades så snart 
som möjligt för att få transkriberingen att flyta på bättre. I vissa intervjuer var det svårt att höra 
vad respondenterna sade och då visade sig tillvägagångssättet vara effektivt. Att 
transkriberingen gjordes så tätt inpå gjorde att vi kunde fylla i dessa luckor med hjälp av vårt 
minne. Det gav också en större möjlighet att få med minspel, gester eller betoningar som har 
betydelse för innebörden av vad som sades.  
 
De transkriberade intervjuerna har sedan kodats och kategoriserats med hjälp av 
analysprogrammet NVivo. Här har vi kunnat systematisera olika delar och resonemang utefter 
vad som sagts i intervjuerna och vad som varit av relevans utefter studiens inriktning. På detta 
sätt har vi fått en helhetsbild av vad alla respondenterna uttryckt i olika frågor. Detta har också 
gynnat vårt abduktiva arbetssätt genom att vi under analysarbetet kunnat komplettera vår 
teoretiska utgångspunkt med passande forskning. 
 
Även om vår analysmetod kan ha likheter med flera analysmetoder så har vi tagit fasta på U.H. 
Graneheim & B. Lundmans (2003) beskrivning av innehållsanalys. Det har handlat om att koda 
materialet på ett sätt som inte tar uttryck ur sin helhet, vilket enligt Graneheim & Lundmans 
beskrivning är väsentligt för en innehållsanalys. Kortfattat handlar Graneheim & Lundmans 
beskrivning av innehållsanalys om att läsa en text och fånga manifesta och latenta uttryck och 
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sedan kategorisera och systematisera dessa till egna teman. På detta sätt går det att åskådliggöra 
olika resonemang och antaganden. Under detta arbete är det också enligt Graneheim & 
Lundman väsentligt att relatera textens små delar till dess helhet för att på så sätt undvika 
snedvridna kategorier tagna ur sitt sammanhang. Vi har exempelvis varit noga med att inte se 
enstaka uttryck som bevis för en viss aspekt. Det handlar om att inte riskera att göra godtyckliga 
vinklingar och frestas av tolkningar som passar vår studie. I linje med vad Graneheim & 
Lundman rekommendationer har vi också varit observanta på både latenta och manifesta 
uttryck. I såväl transkriberade intervjuer som i observationer har det varit väsentligt att vara 
uppmärksam på underliggande antaganden, det vill säga sådant som inte uttrycks explicit men 
som har en underförstådd betydelse. Våra tolkningar av vad vi observerat och vad som sades i 
intervjuerna har således utgått från olika abstraktionsnivåer, vilket går i linje med vad 
Graneheim & Lundman skriver, att både ”manifest och latent innehåll handlar om tolkningar, 
men tolkningarna sker på olika abstraktionsnivåer.” (Graneheim & Lundman, 2003, s. 106.) 
 
Även om Graneheim & Lundmans (2003) beskrivning främst riktar sig till en textanalys (som 
i vårt fall de transkriberade intervjuerna), så ter sig deras resonemang också väsentliga för en 
analys av observationer. Det har handlat om att relatera aspekter i intervjuerna till observationer 
i fabriken. Det har med andra ord handlat om att relatera olika aspekter till varandra, men också 
här vara uppmärksam på både latenta och manifesta uttryck.  
 
Även om Graneheim & Lundmans (2003) beskrivning av innehållsanalys har färgat sättet vi 
arbetat på vill vi vara försiktiga med att etikettera hela vår analysmetod som innehållsanalys. 
Till analysen av transkriberade intervjuer har (så klart) också observationer och minnen från 
fabriken varit med och påverkat. Det handlar om att relatera det som sägs i intervjuerna till den 
kontext det berör, och därför ska läsaren tolka vår innehållsanalys som en inspiration av 
Graneheim & Lundmans beskrivning snarare än en metod vi följer strikt. 

3.6 Trovärdighet 
För att stärka studiens trovärdighet har vi försökt att argumentera och redogöra så tydligt som 
möjligt för de val vi gjort. Det syftar till att göra det möjligt för läsaren att utvärdera och förstå 
våra tillvägagångssätt i studien. 
 
För att få en trovärdig bild av verkligheten vi studerat och för att kunna göra adekvata 
tolkningar av densamma, har arbetet med olika empirikällor varit centralt. Här ser vi att tidigare 
nämnda triangulering haft betydelse. Eftersom vi gjort intervjuer och observerat allt ifrån 
gemensamma frukostar till möten har vi kunnat nyansera den bild vi tidigare haft av 
organisationen. Det har handlat om något som liknar det Bryman & Bell (2011) kallar 
deltagande observation. Vi har på relativt kort tid försökt sätta oss in i kulturen, både genom 
att vistas i informella och formella sammanhang. Detta ser vi också som positivt för studiens 
trovärdighet. I och med att vi fått en stor tillgång till fabriken har vi också kunnat utforska och 
ifrågasätta den bild vi målat upp av organisationen, utifrån exempelvis intervjuer.  
 



30 
 

Under intervjuerna har vi försökt formulera frågorna på ett sätt som öppnar upp för en rik 
beskrivning, där respondenterna fått möjligheten att utveckla en tankegång eller ståndpunkt. 
Även om vi bedömer att det som sagts i intervjuerna är tillförlitilig, har vi som vi tidigare nämnt 
kunnat diskutera detta mer informellt vid andra tillfällen, exempelvis vid gemensamma 
frukostar. Det faktum att vi träffat personalen och fört dialoger på olika ställen i fabriken ser vi 
också som stärkande för studiens trovärdighet. Dessa träffar har fungerat som en verifiering 
och som tidigare nämnda triangulering.  
 
I vår framställning av empiriskt material och analys har vi också sett det viktigt med vad Geertz 
(i Bryman & Bell, 2011) kallar tät beskrivning (”thick descriptions”) (s. 404). Det handlar om 
att ge en fyllig och tillfredsställande bild av vårt empiriska material och vår analytiska 
utgångspunkt. Det avser att ge läsaren en rättvis bild av vad vi analyserat och på så sätt 
möjliggöra kritiska ställningstaganden, och göra det möjligt för forskare att bedöma 
överförbarheten till andra miljöer. (Guba & Lincoln, 1985 i Bryman & Bell, 2011)  

3.7 Etiska överväganden 
När vi tog vår första kontakt med företaget var vi tydliga med att företaget såväl som 
respondenter kommer att vara anonyma. Det var vi även noga med att framföra innan intervju 
och inspelning startade (vilket vi frågade om vi fick göra). Vi gjorde bedömningen att denna 
information förbättrar våra möjligheter att få tillförlitliga och öppna svar. Även om det finns 
respondenter som sannolikt inte vill uttala sig i vissa frågor ser vi ändå att detta har skapat 
största möjliga trygghet att tala fritt. Samtidigt har vi varit medvetna om att en sådan 
anonymitet kan ge utrymme för fabulering, det vill säga att respondenterna färgar och formar 
sanningen efter eget tyckande. Vi har dock ingen anledning att tro att respondenterna haft 
någon dold agenda och vilja att göra det.  
 
Något som dock kan ha påverkat sanningshalten i respondenternas svar är de tidigare 
erfarenheter arbetarna har av organisationskonsulter. Bara för några år sedan implementerades 
WCM (World Class Manufacturing) som är ett effektiviseringsprogram som bland annat 
handlar om att operatörerna tar ett större ansvar för underhåll. Effektiviseringen ledde till en 
omstrukturering som innebar att några fick lämna organisationen. Vid ett tillfälle kom också 
en uppenbart nervös fabriksarbetare fram till oss och frågade varför vi var där. Vår tolkning är 
att det handlade om en ängslighet för ytterligare effektiviseringar och eventuella uppsägningar. 
Vid detta tillfälle var vi noga med att förklara att vårt besök inte handlar om att varsla personal. 
Även om vi varit tydliga med att vi var där i studiesyfte förstod vi vid detta tillfälle hur 
väsentligt det var. Vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma och inte ha en 
återhållsamhet i sina svar på grund av negativa erfarenheter.  
 
Ett annat tillfälle där vi förstod relevansen av att informera om vårt studiesyfte var när vi fikade 
med en av operatörerna, som trodde att vi var två nyanställda i fabriken. För att hålla en god 
relation och inte verka spionerande har vi därför varit noga med att presentera oss och beskriva 
vad vi gör där, vilket också går hand i hand med Bryman & Bells (2011) beskrivning av det 
informationskrav som ingår i svenska forskningsetiska principer. Det handlar om att informera 
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studieobjekten om studiens syfte och moment. Även om inte vi kunnat informera hela fabriken 
har vi varit öppna till personer som korsat vår väg. Chefer och förmän hade dock informerat 
personalen om vår närvaro. Majoriteten av de vi träffade visste därför att vi var där i studiesyfte.  
 
Enligt Bryman & Bell (2011) är det särskilt svårt att behålla konfidentialiteten i kvalitativa 
studier. Ofta kräver den här typen av studier djupare beskrivningar vilket gör att exempelvis 
företags och individers anonymitet riskerar att undanröjas. En del i detta arbete har bestått i att 
ge det studerade fabriksföretaget och bemanningsföretaget pseudonymer: Industri AB och 
Temp AB. I de fall intervjupersoner blivit citerade har vi dessutom valt en mer övergripande 
titel. Vi har även varit noga med att inte lämna uppgifter som kan spåras till respondenten eller 
företaget.  
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4. Historien om Industri AB 
Nedan kommer vi presentera vad vi fått fram genom observationer och intervjuer. Här kommer 
vi att lyfta fram och analysera sådant som är relevant för att förstå vad vi sett och vad studiens 
resultat kommer baseras på. Inledningsvis kommer kapitlet vara av en mer beskrivande 
karaktär (4.1) för att sedan bli mer analytiskt (4.2).   

4.1 Industri AB 
Fallföretaget som vi givit pseudonymen Industri AB, är ett relativt stort industriföretag som i 
denna fabrik har drygt 100 anställda. Fabriken är belägen i ett mindre brukssamhälle där 
placeringen av industrins lokaler varit desamma sedan sent 1800-tal. Under fabrikens historia 
har antalet anställda och produktionens inriktning varierat. Även om vissa moment bytts ut är 
dock mycket av det som tillverkas idag det samma som tillverkades under 80-talet.  
 
En chef beskriver att det under lång tid varit mycket svängningar för fabriken. Det handlar om 
att kunder börjat producera i egen regi vilket gjort att nya kunder måste skaffas. Svängningarna 
har också varit en stor anledning till att företaget hyrt in personal från bemanningsföretag. Det 
har möjliggjort en flexibilitet eftersom de kan anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Anställda 
genom Temp AB, som är pseudonymen för det inhyrda bemanningsföretaget, har en månads 
uppsägningstid istället för tre som de ordinarie. Eftersom Industri AB snart förlorar en viktig 
kund (på grund av produktion i egen regi) spår de en nedgång av efterfrågan. Detta är också 
personalen medvetna om, det är heller ingen nyhet att anställda via Temp AB är de som 
kommer sägas upp först. Detta har även medfört en relativt stor ruljangs på personal eftersom 
många sökt en tryggare anställning. 
 
Anställda har i huvudsak gymnasial utbildning med undantag för några enstaka personer, ofta 
högre upp i hierarkin eller med stödjande funktioner. Det hålls dock en del interna utbildningar, 
exempelvis har två personer nyligen börjat en säkerhetskurs som delvis hålls i Finland. Dessa 
två ska sedan utbilda resterande fabrikspersonal i säkerhetsfrågor. 
 
Operatörerna går för tillfället i femskift, det vill säga att fem skiftlag ansvarar för att 
produktionen fortlöper dygnet runt, sju dagar i veckan. Skiften är uppdelade så att operatörerna 
arbetar sex dagar (förmiddag, förmiddag, eftermiddag, natt, natt, eftermiddag), för att sedan få 
ledigt fyra dagar. Även om det råder delade meningar om skiftgången, uttrycks den största 
nackdelen vara de få lediga helgerna (2–3 av 10 helger).  
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4.1.1 Organisationsschema 

 

4.1.2 Möten, rundvandringar och mässen 
Under den tid vi studerat Industri AB har vi (som vi nämnt i metodavsnittet) varit med på två 
morgonmöten, ett ledningsmöte, ett kvalitetsmöte och ett antal rundvandringar i fabriken. Vi 
har också haft frukostar och fikapauser tillsammans med anställda i fabrikens mäss, vilket varit 
mycket betydande för vår bild av organisationen och anställdas åsikter och uppfattning. På 
mässen serveras frukost och kaffe för 25–45 kr. I frysen finns matlådor att köpa som kan 
värmas i en mikrovågsugn. När beläggningen var som störst i fabriken, då det var drygt 400 
anställda, serverades det även lunch på mässen. Det var öppet från morgon till kväll. Efter att 
fabriksarbetarna blivit färre har dock även denna verksamhet fått skära ner.  
 
I mässen får fabriksarbetarna andas frisk luft och vila med en kopp kaffe. Byggnaden ligger 
fint belägen och avskilt från fabriken. Det är tydligt att tanken en gång var att det skulle vara 
en trivsam miljö att äta i. Det är också här, under frukostar och fikapauser, som vi har kunnat 
nyansera den bild vi fått av rundvandringar, möten och intervjuer. Här har vi kunnat prata med 
fabriksarbetarna om allt möjligt. Av dessa samtal har det skapats en möjlighet att förstå vad de 
gör till vardags och vilka intressen de har, men även vad de tycker om sin arbetsplats. Dessa 
samtal och observationerna har också hjälpt till att skapa en uppfattning om jargongen mellan 
fabriksarbetarna. Även om vi upplever att vi fått ärliga svar under intervjuerna, har vår 
förståelse nyanserats av möjligheten att prata och diskutera med fabriksarbetarna på ett 
informellt sätt; på mässen har vi kunnat fråga saker och ting som varit otydligt efter intervjuer 
och observationer. Under dessa fikapauser och måltider har det också funnits utrymme att 
diskutera vad som skulle kunna förbättras i organisationen, men också vad som i dagsläget 
fungerar bra.  
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Att träffa de anställda på detta sätt har också givit en uppfattning om vilka frågor som varit 
relevanta att ställa och hur de ska ställas i intervjuerna. Vid dessa tillfällen kunde vi också 
skapa förtroende för oss genom att på ett personligt sätt presentera oss och förklara varför vi 
var där. Detta kom också att visa sig väsentligt i en av de tidigare intervjuerna. Några kollegor 
hade skrämt en respondent att intervjun handlade om något allvarligt och inte endast om intern 
kommunikation.  

4.1.3 Morgonpromenad och morgonmöte  
Varje morgon går den av de fyra förmän som är i tjänst (förmännen går treskift och turas om 
att ha jour på natten) runt till de olika avdelningarna för att samla in information hos de 
operatörer som lämnar nattskiftet. Vid varje maskin finns det tavlor där personalen kan skriva 
upp tillbud och sådant som hänt under dygnet. Det handlar främst om rapportering som rör 
produkt- eller maskinfel. Här finns också avsedda rutor för noteringar om exempelvis 
förbättringar och produktionsvolym. På våra rundvandringar, både guidade och självständiga, 
noterade vi dock att förbättringsrutan sällan var ifylld. Kanske också på grund av att rutan var 
placerad på ställen som verkade ha ”blivit över”, som vid ett hörn i nederkanten. Det verkade 
inte vara en prioriterad rubrik. Det mesta verkar handla om att skriva upp tillbud, det vill säga 
problem som uppstått, vilket i och för sig kan ses som en typ av förbättringsarbete.  
 
Förmännens morgonpromenad i fabriken bestod av två varv, ett där de träffade nattskiftet och 
ett senare där de träffade förmiddagsskiftet. Här fanns det med andra ord tillfälle för nattskiftet 
att rapportera om händelser som nästa skift kunde ta del av. En förman beskrev det andra varvet 
som en kontroll att nästkommande skiftlag tagit åt sig föregående skiftlags information.  
 
Till morgonmötet hade förmannen sammanställt allt som rapporterats under morgonen. Detta 
togs sedan upp på mötet som bestod av en person från kontoret som förde protokoll, och andra 
dagtidare med ledande befattning i fabriken. En högre chef berättade att det i framtiden är tänkt 
att en operatör från varje avdelning ska vara med på detta möte (vad gäller detta så finns det 
delade uppfattningar, någon förman sa att de redan var inbjudna). I dagsläget verkade det som 
att informationen kunde ”flyga över huvudet” på vissa. Detta är också något som påpekats av 
fler i fabriken. Det handlar om att produktionen diskuteras samtidigt som de med närmast 
kontakt med produktionen och maskinerna inte deltar. 
 
I fabriken har det gjorts försök att förbättra informationsflödet och kommunikationen. För bara 
något år sedan lades relativt mycket pengar på tidigare nämnda konsultfirma som gjorde en 
insats för detta. Ett utvidgat användande av tavlorna är ett exempel på försök till bättre 
informationsflöde som kom av detta. En förman berättar dock att systemet med tavlor funnits 
länge men att det utvecklats av konsultfirman.  
 
Samma förman uttryckte också att det fanns olika vilja att kommunicera förändringar. Han 
upplevde att vissa som såg en framtid i organisationen, eller var mån om organisationens 
framtid, kunde känna att det var frustrerande när den interna kommunikationen inte fungerade: 
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”det är jobbigt för de som bryr sig” (förman). Till detta ska också tilläggas att både förmannen 
och högre chefer uttryckt att vår studie var (mycket) välkommen; de upplever att det finns ett 
glapp där informationen inte kommer fram. Dels beskriver de att personalens information inte 
alltid når fram, men också att personalen (sannolikt till viss del beroende av detta) inte alltid 
uttrycker sådant som kan vara till gagn för fabriken. Det verkar ha att göra med vissa trösklar 
som bromsar kommunikationsflöden.   
 
I samband med konsultfirmans utvecklingsarbete, som för något år sedan ledde till 
implementeringen av nya kommunikationstavlor och informationssystem, besökte Industri AB 
en fabrik som implementerat samma arbetssätt. Ovan nämnda förman beskrev att besöket var 
bra. De såg att fabriken de besökte kan ha dragit det en aning längre, exempelvis genom att ha 
TV-skärmar med information. Det var också något förmannen tyckte att Industri AB kunde 
behöva – det kan effektivisera informationsflödet från tavlorna. Samtidigt uttryckte han (endast 
män var förmän) att det fortfarande är viktigt att ta den dagliga promenaden runt fabriken och 
träffa alla anställda. Information genom TV-skärmarna kunde dock vara ett komplement för att 
skapa smidiga sätt att kommunicera och sprida information. Han menade att den dagliga 
kontakten med operatörer är viktig, något han dock beskriver som problematiskt då det är svårt 
att ta åt sig all information som uttrycks muntligt. Detta kommer också vara något som flera 
operatörer senare kommer uttrycka i intervjuer. Även om de beskriver att chefer och förmän 
lyssnar och tar sig tid för deras synpunkter, är det också flera som beskriver att det ofta inte 
leder till något. Ofta stannar synpunkter och förslag efter ett, möjligtvis två, led. Enligt en 
förman kan han under en rundvandring få flera olika ärenden och synpunkter av operatörerna. 
Förmannen upplever detta problematiskt då det är svårt att minnas allt som behöver göras när 
det endast uttrycks muntligt. En tjänsteman15 som har hand om produktrelaterade frågor i 
fabriken, berättar också hur det kan se ut: 
 

 Jag har inte hört det här problemet ‘jo vi har haft det i två veckor’ kan du höra, och då förstår du ju att 
det här har tappats, informationen, och då försöker en ju ‘men snälla du, skicka ett mejl till mig, eller 
skriv ner det på en lapp och lämna till mig’ eller någonting. För det, det glöms bort. Tappas bort efter 
vägen när det är det här muntliga. [...] muntligt försvinner efter två personer, sen är det borta. 
(Tjänsteman) 

 
Både operatörer och chefer beskriver det som en visklek – informationens riktighet förändras 
för varje person den förmedlas till, och till slut är det inte mycket stoff kvar av vad som från 
början förmedlades. Några operatörer beskriver att detta också är en anledning till att de ibland 
struntar i att ta upp saker och ting, i och med att det för ofta inte händer något med vad de säger 
vilket kan relateras till Morrisons (2011) resonemang att individer tenderar att endast uttrycka 
voice om de upplever att det kommer att resultera till något. Detta är också något som vi 
uppfattat som en betydande aspekt för individers voicebeteende och något vi kommer 
återkomma till.  

                                                
15 Vi avhåller oss från allt för detaljerade beskrivningar i och med löfte om anonymitet. 
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4.1.4 Externa entreprenörer i fabriken 
De enda externa entreprenörer vi träffat i fabriken (förutom de inhyrda genom Temp AB) är 
restaurang- och städpersonal. Dessa hade också klädsel som skiljde sig från den övriga 
personalen och bar sin egna företagslogga. Även om dessa höll sig lite för sig själva verkade 
de bekanta med och omtyckta av fabriksarbetarna. Vid flera tillfällen noterade vi att 
fabriksanställda pratade med dem. Exempelvis kunde det handla om ett husköp en av dem 
skulle göra. De verkade ha en god bekantskap. När vi frågade varför de vid varje frukost satte 
sig vid ett eget bord och inte tillsammans med fabriksanställda, fick vi svaret att det endast var 
för att de ville hålla killen i kassan sällskap. Förutom detta skulle de enligt dem själva mycket 
väl kunna sitta tillsammans med de andra.  
 
Vid något tillfälle pratade fabriksanställda om detta företag och uttryckte att de var mycket 
nöjda med att ha dem inhyrda. En operatör menar att det är ett mycket omtyckt företag även 
vid andra fabriker och vill gärna att de ska vara kvar.  

4.1.5 Organisationskulturen 
Den bild vi fick av kulturen och jargongen på Industri AB, genom observationer och informella 
samtal, stämmer också väl överens med vad flera respondenter uttryckte i intervjuerna. Många 
beskrev klimatet som öppet där personalen kan säga vad de tycker även om det så klart är 
rimligt att tänka över för hur de formulerar sig. Det verkade handla om att visa respekt och inte 
”köra över” någon med det de säger.  
 
En förman som varit i fabriken en längre tid beskrev att jargongen på företaget blivit bättre. 
Den var ”grabbigare” förut. Tidigare fanns det exempelvis porrtidningar i vart och vartannat 
maskinstyrrum, något som inte existerar idag. En inhyrd operatör beskriver jargongen som 
”hjärtlig men burdus”. Jargongen har också kommit att ändras med att det blivit fler tjejer i 
produktionen. Förr arbetade kvinnorna bara på kontoret. Att det blivit fler tjejer är också något 
som flera respondenter beskriver som positivt; det dämpar ”grabbigheten”. Även om den 
minskade grabbigheten också kan ha haft positiv effekt på operatörernas voicebeteende så var 
detta inget som uttrycktes. Det är därför svårt att uttala oss om det. Den grabbighet som 
beskrevs av respondenterna verkade vara något som tillhörde det förgångna, då flertalet av 
respondenterna inte börjat arbeta i organisationen.    
 
Under den tid vi spenderade på fabriken såg vi heller inte den grabbighet som vi (fördomsfullt) 
förväntat oss i en mansdominerad fabrik. Även om vi vid något tillfälle förstod att en och annan 
gliring riktades mot varandra så var det mestadels vänligt och respektfullt. Det är så klart naivt 
att tro att fabriksarbetarna beter sig på samma sätt i vanliga fall som vid besök. Framför allt 
inför två utomstående som studerar deras beteende och kommunikation. Samtidigt kunde vi 
spegla deras beteende i det vi fick höra på intervjuerna. Därigenom har vi också fått 
uppfattningen att klimatet är relativt tillåtande och respektfullt. Som vi nämnde tidigare har vi 
inte träffat alla fabriksarbetare, vilket gör det svårt att beskriva en genomgripande jargong. 
Våra olika empirikällor (frukostar, besök i kontrollrum, rundvandringar, möten och intervjuer) 
har dock hjälpt oss att förtydliga bilden av jargongen och kulturen i organisationen.  
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Det är också tydligt att man från ledningens sida vill implementera ett säkerhetstänk, kanske 
kan det kallas säkerhetskultur. Exempel på detta och som gjorde det tydligt vid flera tillfällen 
var då vi fick guidning genom fabriken. Mellan fabrikens olika lokaler finns det portar och 
öppningar som truckarna kör genom. Även om porten är öppen och det är uppenbart att ingen 
truck kommer så är det förbjudet att gå igenom. För att det inte ska ske någon olycka så är det 
alltid dörrarna precis bredvid som ska användas. Detta är någonting vi upplever att man också 
är mycket noga med i fabriken.  
 
Det är ett säkerhetstänk som vi också identifierat i andra frågor. Exempelvis är det obligatoriskt 
att ha arbetsskor med stålhätta, vadderad keps (lätt hjälm), skyddsglasögon och varselkläder i 
fabriken, något vi även här upplevde att alla var noga med. Även om vi vid något tillfälle såg 
att någon gick utan glasögon så var detta undantag.  
 
När vi inledningsvis kom till fabriken fick vi det också beskrivet för oss att säkerhetscoacherna 
ska jobba med att skapa en förståelse för varför vissa säkerhetsanordningar finns. Det handlar 
om att få operatörer att förstå anledningen och bakgrunden till säkerhetsregler så att inte dessa 
negligeras bara för att det verkar säkert. Och just att de utbildar säkerhetscoacher och har ett 
säkerhetsprojekt i ca åtta månader sänder signaler att säkerheten prioriteras i fabriken. Det 
handlar om att inte endast utföra rutinmässiga säkerhetskontroller vid enstaka tillfällen utan 
snarare öka förståelsen och implementera en kultur i organisationen. 
 
När det skett en olycka, även om det bara handlar om att någon stukat foten i en trappa,16 så 
rapporteras det och tas upp till diskussion. Det handlar med andra ord om att göra fabriken så 
säker som möjligt och få individerna att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Detta är också 
något som på sätt och vis blottar en slags kommunikation. Det är tydligt hur ledningen försöker 
skapa en attityd hos individerna att de ska rapportera och kommunicera säkerhetsrisker. Även 
om det också är något operatörerna verkar positivt inställda till så fanns det också en slags 
antagonistisk jargong där operatörer, om än på ett skämtsamt sätt, kunde håna varandra för att 
exempelvis använda arbetshandskar i vissa arbetsuppgifter. Samtidigt verkade det inte handla 
om större säkerhetsrisker utan snarare att testa varandras tålighet.  
 
Vid ett samtal med en av cheferna i fabriken så frågade vi om det finns några grupperingar, om 
det är vi och dem, och hur detta förhåller sig bland ordinarie och inhyrda. Chefen uttryckte att 
detta är något de försöker förhindra; de arbetar för att det inte ska vara grupperingar mellan 
varken tjänstemän och operatörer eller mellan ordinarie och inhyrda. Med anledningen att 
undvika polarisering mellan ordinarie och inhyrda så har Industri AB medvetet stått för kläder 
till även till inhyrda, trots att detta ingår i deras kontrakt. Inhyrda har också tillgång till alla 
datorbaserade kommunikationskanaler som ordinarie har, exempelvis får de en egen mailadress 
genom Industri AB. Även om vissa operatörer säger att det som skickas via mail är 
interorganisatorisk information som främst riktas till ordinarie (det kan handla om 
utbildningsinformation eller anställningsrelaterade frågor), så verkar det finnas en medvetenhet 

                                                
16 Detta var en olycka som hade rapporterats.  
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och en ambition bland chefer att inhyrda ska känna sig som en del av organisationen. 
Exempelvis genom att ha tillgång till en intern mail och andra kommunikationskanaler som 
ordinarie har.  

4.1.6 Grupperingar 
När vi frågade operatörerna om vilka grupperingar som fanns i organisationen så fick vi få 
explicita uttryck att det fanns några sådana alls. Visst fanns det vissa som drog sig mer till 
andra, men inte på grund av intresse- eller åsiktskonflikter. Det verkade mest bero på att vissa 
har mer saker gemensamt. Däremot går det att tolka vissa mer implicita uttryck som tecken på 
gruppering mellan dagtidare och operatörer (inhyrda såväl som ordinarie). Exempelvis 
kritiserar en ordinarie operatör att endast dagtidare är med på morgonmöten:  
 

[...] ni hör ju hur konstigt det låter. Det står 15 stycken här inne från dagtid och har möte sinsemellan och 
vi som kör maskinerna vet inte vad som händer. Det är klart att de ska ta in någon från skiftet som ska 
vara med på mötet och rapportera… det säger ju sig självt. (Ordinarie operatör) 

 
Även om operatören endast verka rikta kritik mot det faktum att operatörer också borde delta 
på mötet, så uttrycker han sig med en underton som ger en förståelse för att det kan finnas ett 
”vi och dem”. Och sanningen är att vissa operatörer uppfattat att de är inbjudna till dessa möten, 
även om det råder delade meningar om tidpunkten hindrar dem från att vara med. Enligt en 
tjänsteman så kan det dock bero på andra faktorer: 
 

Det är inte lätt för en som går skift och gå in i en sådan stark gruppering som dagtidare. Du kan känna 
dig lite utanför. Du går in i ett litet annorlunda klimat där inne. Det är skillnad när du träffar en så här, 
men i större gruppering, med alla vi dagtidare och allting och gå in där... det är inte så enkelt. Men vi har 
prat på att vi måste se till att gå in, att de måste gå in och vara med. (En tjänsteman) 

 
Även om den rådande uppfattningen verkar vara att det inte är några större grupperingar så är 
detta exempel på att det faktiskt kan existera en sådan. Det upplevs som att operatörer som 
kommer in till en grupp dagtidare tenderar att känna sig osäkra och utanför. Sannolikt kan 
också detta vara en anledning till att vissa uttrycker att det är jobbigt att tala inför en grupp och 
vill därför inte vara med på detta möte – grupperingen gör det ännu jobbigare. Samtidigt 
uttrycker inte alla en rädsla för detta. Det går därmed inte att förklara avsaknaden av operatörer 
endast med rädslan för att tala inför grupp. Att inte operatörer är med på mötena ter sig därför 
en aning märkligt i och med att det finns önskemål från båda håll att de ska vara med. Även 
om ett argument är att mötet ligger på en otillgänglig tid (som för övrigt ska ändras på grund 
av denna kritik) så uttrycker en förman att operatörerna skulle hinna vara med om de velat: 
”det blir intressant att se vad de nu hittar på för anledning att inte vara med”. Det ter sig därför 
som en intern motkraft till förändring där det kan vara svårt att driva igenom relativt enkla 
förändringar. Även om de flesta uttrycker en öppenhet för nya förslag och idéer så är denna 
motsträvighet ett genomgående intryck vi fått av organisationen och fabriken. Även om det 
verkar finnas en gemensam uppfattning att vissa åtgärder skulle vara bra att göra, så verkar det 
gå kärvt med själva genomförandet. Det är lätt att gå i redan upptrampade fotspår och därför 
verkar vissa företeelser tendera att fortsätta som de alltid varit.  
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Den uttryckta skräcken för att tala inför en grupp exemplifierar också ett (ibland) till synes 
”daltande” med operatörerna. Mycket verkar vara på operatörernas villkor, vilket sannolikt är 
bra många gånger, men vår bild är att det i vissa frågor gått så långt att operatörer kan komma 
undan med relativt banala ursäkter och inte utföra sådan som sannolikt kan krävas av deras roll. 
Samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att det kan innebära en stor ångest att tala inför en 
grupp, så upplever vi att detta är en anledning som kan tendera att godtas allt för lättvindigt. 
En tjänsteman17 som kan ses som en nyckelperson för produktionen uttrycker att vissa personer 
kan känna sig indragna i ett samtal på dessa möten fastän att de inte vill. Som chef går det 
sannolikt att kräva att någon från varje avdelning ska kunna sitta med på ett möte och svara på 
frågor och komma med viss information. Här ser vi att det kan råda oklarheter kring 
operatörernas påbjudna roll. Chefer och förmän önskar att operatörer ska vara med på 
exempelvis fler möten, men i och med att kraven för detta i flera fall verkar vara löst 
formulerade- de ser det som att extrarollsbeteende och något som inte krävs i deras roll. 

4.2 Voice och individens roll på Industri AB 

4.2.1 Att vara inhyrd vs. ordinarie 
Innan vi kom till fabriken hörde vi exempel från andra fabriker där inhyrda gick i kläder som 
skiljde dem från ordinarie; där det på ett explicit sätt gjordes skillnad på vilken grupp en individ 
tillhörde. Med detta i baktanke uppstod en viss förvåning över hur lite de olika 
anställningsformerna yttrade sig i organisationen. Utöver den gemensamma klädseln så var det 
även lite som indikerade på en skillnad mellan de olika anställningsformerna. Det verkade som 
att de båda ingick i samma gemenskap och arbetade för samma mål. Även om de flesta vi 
pratade med verkade ha koll på vem som hade vilken anställningsform så verkade inte detta 
vara grund för någon social gruppering. Den gruppering och statusskillnad som Kunda (2006) 
identifierat i den organisation han studerat är således inte beskrivande för Industri AB.  
 
Samtidigt hörde vi ordinarie som vid något tillfälle använde Temp AB som ett invektiv, om än 
med en skämtsam ton. I en intervju beskrev också en operatör att vissa ibland kunde säga ”det 
var säkert en sådan där från Temp AB” när någonting gått fel. Att påpeka anställningsformen 
var även något vi hörde vid ett av våra besök i ett fikarum. När vi bad om hjälp med en simpel 
tjänst så uttryckte en ordinarie: ”ja vi har ju en från Temp AB här”. Denna raljering tolkar vi 
dock inte som allvarlig, i samma stil sa den ordinarie att ”junior här kan hjälpa er”. ”Junior” 
var samma person som tidigare kallats ”Temp AB-anställd”. Att använda Temp AB som ett 
sätt att skilja på de olika operatörerna verkar endast vara på ett skämtsamt sätt, något som också 
stärks av vissa intervjuer: ”[...] kommunikationsmässigt och hur man är mot varandra så är det 
samma.” (inhyrd operatör) Samtidigt kan det säga något om den jargong som råder och att det 
faktiskt finns en medvetenhet kring vilken anställningsform personer har. Detta stärks också 
av hur en operatör beskriver sin roll i organisationen, som skiftlagets ”bitch (skratt)”. Detta är 
dock ett citat som ska bedömas med försiktighet då respondenten både skrattade och sa det på 
ett ironiskt sätt. Samtidigt tolkar vi att detta också säger något om jargongen och 

                                                
17 Nämner vi titel så röjer vi den anonymitet vi lovat. 
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medvetenheten kring inhyrdas status i organisationen. Även om vi kunde identifiera uttryck 
som särskilde ordinarie och inhyrda upplevde vi ändå att gemenskapen var en god. Upprepade 
gånger fick vi höra en önskan från ordinarie att även inhyrda skulle bli ordinarie: ”jag förstår 
inte varför det ska vara så svårt att anställa någon!?” (ordinarie operatör). I stort sett alla vi 
pratade med, både i intervjuer och sporadiskt i fabrik och restaurang, likställde också inhyrda 
med ordinarie. Det uttrycktes en sympati för inhyrda och en önskan att de ska få en fast 
anställning. Det verkade handla om att hjälpa sina vänner.  
 
Den lösare kopplingen till organisationen är något som verkade driva inhyrda till att göra ett 
bra arbete. Flera respondenter menade att de försökte visa framfötterna för att bli ordinarie, om 
inte annat för att slippa bli den första att lämna fabriken när det blir mindre att göra. Det går 
med andra ord att identifiera incitament för inhyrda att göra ett bra arbete, och för ett 
extrarollsbeteende; incitament som inte går att identifiera hos ordinarie på samma sätt. Det 
handlade också om att få med sig bra referenser till nästa arbete. En förman sa: ”de vill ju 
fortfarande ha ett bra betyg här ifrån den dagen de slutar för att kunna få ett annat arbete. Har 
de någon framförhållning så ser de ju till att jobba på bra.” Att det kan se ut på detta sätt kom 
också att visa sig vid flera intervjuer. Inhyrdas lösare koppling till organisationen kan därför te 
sig som en faktor som kan få dem att känna sig mer benägna att visa sin duglighet.  
 
Utifrån Burris (2012) resonemang så värderar chefer först innehåll av vad en individ säger och 
sedan individens trovärdighet, individens ”employee image”. Om individen inte är trovärdig 
så kommer sannolikt heller inte chefen se förslagen som relevanta även om de kan vara det. 
Utifrån en bild av att inhyrda är mer löst kopplade till organisationen och har en mer temporär 
anställning skulle det också kunna vara så att det påverkar chefens bedömning av deras 
trovärdighet och relevansen i vad de har att säga. Detta är dock inte en skillnad vi sett mellan 
ordinarie och inhyrda. Det finns inget uttryck för att inhyrda skulle ha lägre trovärdighet än 
ordinarie, och heller inte att chefer och förmän skulle vara mer skeptiska till vad de har att säga. 
Vad gäller denna fråga verkar det endast handla om person, inte om anställningsform.  
 
Ordinarie för inhyrdas talan 
Även om det finns undantag, som när ordinarie raljerar över att vara inhyrd, så försvarar 
ordinarie inhyrdas ställning och argumenterar för deras del i gruppen. Detta blev också tydligt 
under det kvalitetsmöte vi var med på. Som vi nämnde tidigare medverkade representanter från 
alla fem skiftlag, personal från underhållsavdelningen, fabrikschef, kvalitetschef och 
produktionschef (totalt ca 20 personer). Vid ett tillfälle diskuterades arbetsordningen, bland 
annat hur operatörerna skulle arbeta med en viss sekvens vid en maskin. Arbetsuppgiften var 
ansträngande men enkel och något som främst inhyrda utförde. När det diskuterades hur länge 
någon behövde stå här var det tydligt hur en ordinarie operatör (som verkade erfaren och 
långtida i organisationen) försvarade inhyrda: ”det är inte juste mot dem att låta de stå där så 
länge”. Även om det var en arbetsuppgift som var menad för individer utan utbildning eller 
kunskap om maskinen (därmed oftast inhyrda), så argumenterade den ordinarie för att även 
ordinarie måste varva på denna position. Det visar med andra ord den sammanhållning som 
finns i organisationen, där ordinarie argumenterar för inhyrdas sak och försöker påverka deras 
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påbjudna roll, något vi upplevt vid flera tillfällen. Det går således att tolka att ordinarie kan ta 
inhyrdas parti och uttrycka voice i deras ställe. Det kan tolkas som att inhyrdas röst kommer 
fram på ett indirekt sätt. Som Morrison (2011) uttrycker kan individer med lägre social status 
tendera att använda indirekta kommunikationskanaler för voice, vilket detta skulle kunna vara 
ett exempel på. Dock har vi inte funnit några belägg för att inhyrda skulle ha en betydande 
lägre status än ordinarie. I detta fall verkar det snarare handla om att ordinarie för inhyrdas 
talan i och med att de inte medverkade på mötet.   

4.2.2 ”Inomgruppsvisering”  
Samtidigt som vi upplever att kulturen och jargongen är tillåtande så ser vi tendenser som skulle 
kunna kopplas till Morrison & Millikens (2001) resonemang om organizational silence och 
Courpassons & Dany’s (2003) argumentation om chefers moral. Enligt Morrison & Milliken 
kan en centraliserad struktur leda till organizational silence eftersom glappet mellan de 
hierarkiska nivåerna kan försvåra en voiceprocess. Utifrån Courpasson & Dany’s resonemang 
skapas en förståelse för att organizational silence även kan komma av en decentraliserad 
struktur, men istället för att moralen kommer uppifrån (som i Courpasson & Dany’s studie) 
verkar det handla om en moral som finns och skapas mellan operatörerna på Industri AB. Även 
om det inte handlar om det politiska spel som Courapasson och Dany (2003) beskriver handlar 
det ändå om en form av ”inomgruppsvisering”. Att så många av respondenterna diskuterar 
problem med övriga i gruppen innan de tar upp en fråga med cheferna, kan vara tecken på att 
gruppens moral styr karaktären på voice. Det handlar om att inte ”sticka ut hakan” utan att få 
gruppens godkännande. Detta kan vara något som gör att förslag inte kommer längre än till 
kontrollrummen, eftersom att gruppen kan ha en uppfattning av vad som är relevant och inte. 
Detta kan styras av gruppens gemensamma moral och uppfattning om hur saker och ting ska 
göras, vilket inte behöver gå hand i hand med enskilda medlemmars uppfattning. Detta är dock 
ett resonemang som ska hanteras med försiktighet. Det skulle nämligen kunna vara så att 
medarbetarna vill diskutera problem med gruppens medlemmar och söka rådgivning som inte 
alls styrs av gruppens moral, utan om okunskap om arbetsuppgifter. 
 
Utifrån Brown & Starkeys (1994) resonemang angående organisationers dominanta och 
dissonanta kulturer är detta också något som kan diskuteras till ett resonemang om vad som får 
individer att uttrycka voice. Det handlar om att det finns en dominerande uppfattning av vad 
som är relevant och inte. Det är dock svårt att säga om det finns en dominant och en dissonant 
kultur bland operatörerna. Utifrån vad vi sett finns det sannolikt en rådande uppfattning om 
vad som är relevant och inte, men att detta skulle handla om en dominerande kultur som står i 
stäv med en dissonant kultur och därigenom påverka voicebeteenden, är inget vi uppfattat.  
 
Till detta resonemang är det dock intressant att spegla Morrisons (2011) diskussion angående 
att individer med lägre social status oftare använder indirekta kommunikationskanaler för 
voice. Vad gäller detta så går det att diskutera att det var flera inhyrda som uttryckte att de 
oftast tog upp frågor i gruppen innan det rapporterades vidare. Utifrån Morrisons resonemang 
kopplat till Rybnikovas (2016) bild av att inhyrda oftare har en lägre social status så skulle det 
vara rimligt att detta beteende skulle kunna vara en anledning till inhyrdas voicebeteende. Detta 



42 
 

är dock inte en bild vi fått, sannolikt på grund av att det heller inte verkar vara en stor skillnad 
i social status mellan de olika anställningsformerna. Att de diskuterar med gruppen innan 
exempelvis ett problem rapporteras vidare handlar snarare om vad vi tidigare nämnt, att 
kompetensen om arbetsuppgifter redan finns i gruppen. 

4.2.3 Ekonomisk- kontra social utbytesrelation 
Utifrån Stamper & Van Dyne’s (2001) resonemang angående ekonomisk- och social 
utbytesrelation är deltidsanställda i mindre grad mån om att utveckla en social utbytesrelation. 
Som vi argumenterat för tidigare är det ett förhållande som skulle kunna gälla även för inhyrda, 
med tanke på deras likheter med Stamper & Van Dynes beskrivning av deltidsanställda. Det 
var också något vi undersökte på Industri AB, vi ville se om inhyrda (likt deltidsanställda i 
Stamper & Van Dynes’s studie) gav uttryck för en ekonomisk utbytesrelation. Det vi 
observerade och förstod genom intervjuerna pekar dock på att det fanns flera exempel på det 
motsatta. Flera inhyrda har snarare utvecklat en social utbytesrelation med organisationen. 
Självklart gick det att förstå att de arbetade för ekonomiska incitament men flera gav också 
uttryck för något mer. Ofta fanns en relation till företaget som fick dem att se bortom den 
ekonomiska ersättningen. Det uttrycktes exempelvis genom en vilja att utveckla organisationen 
trots att de sannolikt skulle få sluta inom knappt ett år. Det handlar om att anstränga sig för 
fabrikens skull och bidra till företagets överlevnad:  

 
De pratar mycket om framtiden och allt sådär, och det spelar ingen roll om jag är Temp AB eller fast 
anställd, jag måste ju tänka på fabrikens framtid. För vi som jobbar här och för de som kommer att jobba 
här om 10 år och för brukets skull. Så... någonstans måste man känna lite ansvar och ta ansvar. Så jag 
använder de sätt som finns, och framför om det är någonting som behövs, så säger jag till liksom. (Inhyrd 
operatör) 
 

Även om det kan låta cyniskt skulle det rent krasst spela en relativt liten roll för flera av de 
inhyrda om Industri AB fanns kvar om ett år. Sannolikt skulle flera av de inhyrda inte arbetat 
kvar ändå. Trots detta uttryckte de en angelägenhet för företagets framtid. Det kan till viss del 
bero på den sociala relationen till sina kollegor; även om de inte skulle bry sig om fabrikens 
överlevnad verkar de bry sig om de som arbetar på den. Det går med andra ord att identifiera 
en vilja att utveckla organisationen även om det är sannolikt att individen själv kommer lämna 
den inom en överskådlig framtid. 
 
Till detta resonemang är det dock viktigt att komma ihåg att flera intervjuade inhyrda hoppades 
på en fast anställning i fabriken. Det går således att anta att flera såg Industri AB som en möjlig 
framtida arbetsplats. Även om det fanns ekonomiska faktorer till detta upplever vi inte att det 
var det enda skälet till att de ville stanna. Det var även så att många beskrev att de ogärna slutar 
arbeta i fabriken även om de skulle få ett liknande erbjudande på en annan arbetsplats. Flera 
respondenter, både ordinarie och inhyrda, uttryckte att den sociala gemenskapen var så god att 
det skulle krävas relativt mycket för att de skulle byta arbetsplats. Detta trots att flera påpekat 
påfrestningen med att arbeta skift.  
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En skillnad mellan ordinarie och inhyrda på Industri AB är ordinaries större möjligheter att 
avancera vad gäller arbetsuppgifter. Det är också ordinarie som först och främst får ta del av 
förmåner och utbildningar. I vissa fall har vi förstått att ordinarie fått utbildningar och 
arbetsuppgifter även om inhyrda varit mer intresserade av dessa. Från Industri AB:s sida 
handlar det om att inte bli beroende av personer som är där en begränsad tid. Även om det går 
att förstå företagets motiv till att endast betala för ordinaries utbildning är detta ändå en skillnad 
som görs. Det är ett agerande som kan relateras till Stamper & Van Dynes (2001) resonemang, 
att utbildningar kan vara en motivationsfaktor till voice. Att låta inhyrda vara med på 
utbildningar skulle med andra ord kunna öka motivationen och en vilja till voice. Samtidigt är 
Stamper & Van Dyne (2001) inte tydliga om det omvända gäller, det vill säga att uteblivna 
utbildningar kan sänka viljan. Detta är dock något vi observerat. Det blev extra tydligt då en 
operatör inte fick en utbildning på grund av att han var inhyrd, vilket resulterade i att han inte 
längre hoppades på en framtid i organisationen. Det fick även minskad motivation till voice 
som följd, vilket kan förklaras med att individen inte ville utföra ett extrarollsbeteende om den 
inte kände att organisationen uppfyllde dennes förväntningar.  
 
Industri AB har även tillgång till semesterstugor i Sverige och Europa som de anställda får hyra 
till förmånliga priser. Liksom utbildningen är det något som endast ordinarie har tillgång till, 
vilket både ordinarie och inhyrda påpekar. Det beskrivs som ”olustigt” och ”konstigt” att endast 
vissa får ta del av förmåner och utbildningar när det annars är så bra gemenskap. På så sätt blir 
det ett utanförskap även om de tillhör samma gemenskap:  
 

[...] Man är en i gänget men ändå utanför? [vår fråga] 
- Ja precis. Det händer ju precis nu. Jag har kompisar som är med om det. Vi ska på utbildning ganska 
mycket en period och då får inte han vara med. Och det är ju… och då tänker man ”vafan!?” och då 
tycker man lite synd om honom. Han har ju varit med här många år och… jag kan tänka mig hur det 
känns för den personen också. (Ordinarie operatör) 
 

Problemen med att endast vissa får vara med kan uppstå på grund av att inhyrda relativt ofta 
inkluderas i andra fall. När inhyrda inte får vara med blir det med andra ord en stor kontrast 
mot hur det brukar vara. Om de inte annars varit inkluderade i gemenskapen hade det kanske 
inte heller upplevts så negativt, det hade känts mer naturligt och i linje med deras förväntningar. 
Det ter sig som att inhyrda blir erbjudna en snarlik roll som ordinarie, men där vissa förmåner 
begränsats. Här skapas således en viss friktion mellan den påbjudna rollen och inhyrdas 
förväntningar på den. När det sedan visar sig att den påbjudna rollen inte lever upp till de 
inhyrdas förväntningar upplever både ordinarie och inhyrda en viss olustkänsla och missnöje. 
Vilket i vissa fall fått inhyrda att minska sitt voicebeteende.  

4.2.4 Påbjuden och antagen roll 
Som Stamper & Van Dyne (2001) skriver har medarbetares syn på sin relation till arbetsplatsen 
betydelse för hur angelägna de är att göra mer än vad som förväntas, ett extrarollsbeteende. 
Detta är också något som överensstämmer med vad vi sett på Industri AB. I de fall individerna 
varken uttryckt en social relation eller en vilja att anstränga sig utöver vad som förväntas, är 
också då Industri AB inte uppfyllt individens förväntningar; då antagna och upplevda roller 
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inte stämt överens med den roll organisationen erbjudit. Det handlade exempelvis om då en 
inhyrd upplevde att han blivit åsidosatt på grund av sin anställningsform och därigenom gått 
miste om inspirerande arbetsuppgifter. Efter detta går det att tolka att individen speglar tillbaka 
bemötandet den själv upplevt av Industri AB. Det kan liknas vid en kalibrering av relationen 
så att den blir ömsesidig utifrån den anställdes upplevelse. Enligt individen ifråga hade detta 
också en negativ påverkan på dennes voicebeteende. Även om han var mån om att sköta sina 
arbetsuppgifter och i övrigt fullgöra arbetsgivarens krav blev konsekvensen att han såg sig 
mindre angelägen att kommunicera sådant vi definierar som voice. Utifrån Van Dynes & 
LePines (1998) resonemang om extrarollsbeteende ser vi att individen här minskade sitt 
extrarollsbeteende och kalibrerade sin roll till vad den upplever att organisationen erbjuder. 
Det handlar om ett missnöje som resulterar i att den inhyrda endast antar en påbjuden roll.  
 
Utifrån ett resonemang om rollbekräftelse och rolldistansering blir det tydligt att den inhyrde 
som blev bortvald, till förmån för en ordinarie, redogör för en syn på sin roll som kan liknas 
vid Kunda’s (2006) beskrivning av rolldistansering. Individen beskrev att han absolut gjorde 
de arbetsuppgifter som förväntades (levde upp till den roll han påbjudits) men uttryckte 
samtidigt en viss likgiltighet till fabriken i övrigt. Han gjorde vad han fick betalt för och så fick 
det vara bra med det: 
 

[...] en del av det där lilla extra som man skulle ha gjort annars, det släpper man. Det tror jag. Jag kan ju 
inte tala för alla men det känns lite så. Man gör ju sitt jobb till 100 % som vanligt men… ‘men om vi gör 
så istället, äh, vad spelar det för roll jag ska ju ändå bort om ett år.’ (Inhyrd operatör) 
  

Det vanligaste förhållningssättet vi identifierat var annars att inhyrda vid flera tillfällen 
uttryckte ett extrarollsbeteende som bestod av voice. Detta är något som vi även identifierade 
hos inhyrda som hade framtidsplaner utanför Industri AB. Det verkar handla om att anstränga 
sig extra för att få med sig ett gott betyg till nästa arbetsgivare. En inhyrd berättar: 
 

[...] [det är ju inte så] att jag skulle sluta göra ett bra jobb, det är ju liksom, för deras skull så känner jag 
att jag vill göra ett bra jobb och för min skull vill inte jag dra på mig dåliga referenser, för det är också 
väldigt viktigt. Det är liksom, båda parterna mår bra av att jag gör ett bra jobb [...] (Inhyrd operatör)   

 
I detta fall är det viktigt att poängtera att det inte endast handlar om att arbeta flitigt, det handlar 
också om inhyrdas vilja att utföra saker utöver vad som förväntas, exempelvis voice. Det är 
något de själva gynnas av, exempelvis i form av bra referenser, vilket också är något som 
uttrycks i flera intervjuer. Men även om det går att identifiera ett extrarollsbeteende handlar det 
inte om den rollbekräftelse som Kunda (2006) beskriver där ”jaget” (s. 177) speglar en 
organisatorisk identitet. Istället handlar det om att (flera) inhyrda uttrycker ett anammande och 
en expansion av sin påbjudna roll samtidigt som de håller en kognitiv och emotionell distans 
till den. De tar rollen för vad den är och känner ingen större affektion till varken rollen eller 
företaget, men uttrycker ändå en vilja att agera utöver vad som förväntas. Det handlar om ett 
förhållningssätt där extrarollsbeteendet beror på andra aspekter än en rollbekräftelse. Även om 
distanseringen inte får den ”teatrala” framtoning som Kunda beskriver i företaget han 
studerade, så är det ändå ett rollantagande (om än genuint) för att få bra referenser den dag de 
slutar.  
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De inhyrda som däremot hoppades på en framtida anställning i organisationen uttryckte vad 
som kan tolkas som en rollbekräftelse och en social utbytesrelation till organisationen, något 
som fick dem att utvidga ett extrarollsbeteende: 

 
Det finns ju de på golvet som bara vill göra sin arbetsuppgift och sen skiter de i saker runt omkring 
liksom. Men som jag funkar så, oavsett om jag jobbar liksom. [...] Jag brukar alltid fråga när förmannen 
kommer ”hur går det för oss?” och vill veta liksom…(Inhyrd operatör) 
 

Även om det gick att identifiera ett visst extrarollsbeteende hos ordinarie verkade inhyrda mer 
angelägna att ta sig an uppgifter som kanske inte ”låg på deras bord”; de ville visa framfötterna, 
vilket voice kunde vara ett exempel på. Det handlar om att inte bli först att lämna 
organisationen när det börjar varslas. Detta är också något som förmän och chefer verkar vara 
medvetna om. Enligt flera av dem handlar det om att inhyrda ”bäddar” för sig, det gäller att 
öka chansen att få stanna men också att skapa goda referenser till nästa arbetsplats. Det går 
med andra ord att se att inhyrdas extrarollsbeteende kommer av olika perspektiv och inställning 
till organisationen; inhyrda drivs till ett extrarollsbeteende och voice genom både den sociala- 
och den mer instrumentella relationen till arbetsplatsen. Det handlar således om dels en 
förhoppning om en fortsatt anställning och dels om bra referenser. 
 
Ett tydligt exempel på skillnader mellan de olika anställningsformerna är en ordinaries 
berättelse om övergången från att ha varit inhyrd. Denna växling medförde bland annat 
möjligheten att få ett truckkort, men också sådant som att guida gäster och nya operatörer runt 
i fabriken. Även om mycket tyder på en jämlikhet mellan ordinarie och inhyrda så går det att 
tyda en form av subtil uppgradering av roll och social status genom att bli ordinarie. Enligt 
Morrison (2011) uttrycker medlemmar med högre social status mer voice än de med lägre 
social status. Men i detta fall är den ”uppgraderade” anställning och den roll de antar inte 
förenlig med en större benägenhet att utveckla organisationen och uttrycka voice. Vår tolkning 
av detta är att den påbjudna roll individerna får i ett sådant byte inte frammanar samma krav 
att visa sin kapacitet, de känner snarare en trygghet som innebär en mer lättsinnig syn på sin 
roll i fabriken. Det betyder dock inte att det fanns en likgiltighet hos de som uttryckte att de 
kände sig mer avslappnade som ordinarie. Den avslappnade uppfattningen handlar om en 
trygghet där individen inte kände att den behövde ”visa framfötterna” på samma sätt som 
tidigare, vilket kan resultera i ett reducerat voicebeteende.  
 
Samtidigt som detta är vår samlade bild av anställningsformens påverkan på voicebeteendet så 
fanns det också vissa som uttryckte att de hade varit mer mån om arbetsplatsen om de varit 
ordinarie. I dessa fall verkade det inte finnas en lika positivt kalibrerad relation mellan 
individen och organisationen. Deras bild av att de skulle vidga sin roll om de var ordinarie 
verkade bero på att de då skulle känna sig som en del av organisationens framtid. Det går i linje 
med den inhyrda operatör som inte såg någon framtid i organisationen på grund av att den inte 
upplevde att organisationen svarat på dennes förväntningar. Det handlar återigen om att den 
påbjudna rollen som inhyrd inte går hand i hand med individens vilja eller förväntningar. 
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4.2.5 Operatörernas möjligheter till voice 
För att se om det var något som särskilde ordinarie och inhyrdas voicebeteende, och vilka 
kommunikativa möjligheter de hade, var vi intresserade av att undersöka vilka system som 
fanns riggade och vilka tillvägagångssätt som var möjliga för respektive grupp. Det handlade 
om att undersöka om de hade samma tillgång till kommunikationskanaler och hur inställningen 
till dessa såg ut. Vi ser också att detta är aspekter som kan speglas i en diskussion angående 
påbjudna roller. Utifrån vilken roll individen ges i en organisation kan också dess tillgång till 
olika kommunikationskanaler påverkas. Här bör dock inte möjlighet betraktas som ett binärt 
begrepp, det vill säga att individer antingen har en möjlighet eller inte. Utan snarare att 
individer har olika stora möjligheter. Ett exempel på detta är att endast ordinarie deltog på vissa 
möten. Även om det fanns en möjlighet för inhyrda att delta om de verkligen ville, förväntades 
det endast av ordinarie, det ingick i deras roll. Här ser vi att inhyrda har lägre möjlighet att 
uttrycka voice eftersom att deltagande på möten inte ingår i deras roll. Det handlar med andra 
ord om hur olika förväntningar på olika individer styr deras tillgång till 
kommunikationskanaler.  
 
På detta sätt skulle det med andra ord kunna tolkas att ordinarie och inhyrda får olika 
förutsättningar att uttrycka sig; inhyrda har ingen självklar plats när representanter från 
skiftlagen utses, det anses inte ingå i deras roll. Även om det är förståeligt att främst ordinarie 
deltar vid vissa möten i och med deras större erfarenhet av produktionen, så riskerar det att 
skapa en onyanserad bild av operatörernas uppfattning. Det kan resultera i att endast ordinaries 
uppfattning kommer fram, en uppfattning som kan skilja sig från inhyrdas. Som Rybnikova 
(2016) uttrycker kan fördelen med inhyrda vara deras erfarenheter från tidigare arbetsplatser, 
vilket således är något Industri AB riskerar att gå miste om genom att arbeta på detta sätt.  

4.2.6 Riggade kanaler 
Även om vi förstått att det finns många riggade kommunikationskanaler (intranät, mejl, SAP 
(affärssystem), PIA (tillbudsrapportering och rapportering av säkerhetsobservationer)) har vi 
också förstått att många av dessa inte används. Skäl till att de inte används är allt från att de 
upplevs krångliga till att sakna lösenord. Det som uttrycktes som det vanligaste sättet att 
kommunicera problem, idéer och åsikter, var muntligt, ”face-to-face”, i fabriken, vilket också 
verkar vara en stor anledning till att många kommunikationskanaler ignoreras – är det möjligt 
och accepterat att kommunicera produktionsmässiga förändringar muntligt, väljs också detta 
framför besvärliga datasystem. Detta var dock ingenting som var utmärkande för någon av de 
olika anställningsformerna, utan en inställning och ett agerande som verkade te sig liknande 
för både ordinarie och inhyrda.  
 
Ett exempel på konsekvenser av att inte ha kunskap om rapporteringssystem visades då en 
inhyrd upptäckte ett problem som han behövde rapportera. Den inhyrde som uttryckte en social 
utbytesrelation till Industri AB beskriver att en tillgång till ett rapporteringssystem hade 
underlättat rapporteringen: 
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[...] Ja det underlättar ju sjukt mycket. Alltså om jag står och ska göra någonting och märker att ‘detta 
borde fixas’ så… häromdagen så hade vi problem med banorna liksom. Då gick jag och kollade och 
tillslut så hittade jag en sensor som skyddet liksom var ”ned trasat”. Så när truckarna kör över så trycker 
de ner sensorn så den läser liksom inte av rullarna... och då får jag liksom försöka hitta någon som har 
tillgång till SAP som kan göra en (order) eller få tag i en förman men nu var det här på natten så det fanns 
ingen förman och ingen underhållsmänniska att få tag i och liksom göra en sådan här... [SAP-order]. 
(Inhyrd operatör) 
 

Istället för att kommunicera problemet via en avsedd kanal så fick han vänta till morgondagen 
och förmedla informationen verbalt till en förman: 
 

Det var att vänta tills att [förmannen] kom och sa att det här behöver göras. Men gör  
jag en SAP (order) själv då kan jag göra en direkt liksom och då finns det svart på vitt. Och då vet jag 
själv också att det kommer att tas tag i. Säger man det till en förman så kan han glömmas bort det, och 
skriver han det på en lapp så kan lappen tappas bort. Och vad som helst liksom. Men det systemet håller 
de ju på med mycket nu och ska försöka komma igång med förenklingar för det är väl därför liksom även 
de fast anställda inte använt sig av det då tydligen så jättemycket. (Inhyrd operatör) 
 

Enligt en operatör var det endast en, kanske två, på skiftet som behärskade SAP. Visserligen 
finns det också mail där anställda kan rapportera problem, men även mejlen var det vissa som 
inte behärskade. Steget mellan att rapportera informellt (däribland det som skrivs upp på 
tavlorna) och mer formellt via datorbaserade systemen, ter sig för många så stort att 
kommunikation och information med en viss karaktär tenderar att inte uttryckas alls.   
 
Även om någon inhyrd berättade att den saknade mailadress verkade det inte som ett medvetet 
val av chefer, det var något som bara glömts bort, vilket å andra sidan kan visa en låg 
prioritering av kommunikationen. Det uttrycktes även att många ordinarie inte använde mejl 
över huvud taget. Om det beror på ett allt för svårt system eller ointresse går att diskutera då 
utbildningstillfällen för mailen mötts av ett svalt intresse från operatörerna. Till denna 
utbildning var det endast 5–6 anmälda, och enligt chefen var det troligtvis inte de som kunde 
programmet sämst.  
 
Förutom detta ointresse som vi tolkar att både inhyrda och ordinarie delar, verkade både 
inhyrda och ordinarie ha samma tillgång till riggade kommunikationskanaler. Vid något 
tillfälle visade det sig också att äldre ordinarie bad inhyrda om hjälp att förstå systemen. Det 
berodde dock snarare på att de var ”yngre och mer kunniga på datorer” än att de var inhyrda.  

4.2.7 Komradios – förmännens panoptikon? 
En tid innan vår studie, kanske två månader, hade det gjorts försök att effektivisera 
kommunikationen genom att införskaffa hörselkåpor som operatörerna kunde koppla trådlöst 
till sin komradio. Genom dessa var det mening att operatörerna vid varje avdelning skulle prata 
med varandra. Det gjorde det möjligt att kommunicera utan att ta av sig hörselskydden. Enligt 
de flesta operatörer vi pratat med har detta införande misslyckats. Det beror bland annat på att 
det är svårt att koppla ihop radion med kåporna, vilket de måste göra varje dag. Flera operatörer 
upplever också att det är obekvämt att ha dem på sig; ”det trycker och blir för varmt” och därför 
föredrar de att använda hörselproppar istället. Införandet av kåporna visar ledningens ambition 
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att effektivisera kommunikationen. Det är dock något som borde ha diskuterats med 
operatörerna innan införskaffandet 
 
Det finns dock en aspekt med införandet av dessa hörselkåpor som är extra intressant just för 
vår studie – det faktum att förmännen hör allt som sägs i de olika kanalerna. Det operatörerna 
säger i hörselkåporna går inte endast ut till deras avdelning utan också till förmännen. Enligt 
förmännen är anledningen till detta att de ska kunna vara till hjälp om något händer. Vid ett 
tillfälle fyllde detta radiosystem en viktig funktion då det bidrog till att personal kunde hjälpa 
till innan en olycka inträffade. Utifrån våra samtal och observationer upplever vi också att 
tanken med att förmännen hör allt är god, det ger dem en möjlighet att hjälpa till vid problem. 
Även om det råder delade meningar bland operatörerna huruvida de känner sig avlyssnade eller 
inte, uttrycker flera att det känns olustigt att förmännen kan höra vad de säger. Att cheferna 
skapar kontroll på detta sätt kan vara ett exempel på vad Foucault (i Courpasson & Dany, 2003) 
menar med sin panoptikon-metafor. Den dagliga kommunikation som komradion erbjuder 
mellan operatörerna, kan nu bli avlyssnad av en förman som är på en helt annan del i fabriken. 
Det kan med andra ord vara så att en del av operatörernas kommunikation inte existerar på 
grund av att förmannen kan höra vad de säger.  
 
Även det inte finns några krav på att operatörerna ska kommunicera över radio, skulle det 
kunna vara ett exempel på Courpassons & Danys (2003) resonemang angående hur chefer kan 
skapa subtila sätt att kontrollera medarbetare på, och något som istället för att främja voice 
mellan operatörer istället kan hämma det. 

4.2.8 Glapp mellan informella och formella kanaler 
Det faktum att klimatet är så öppet, vad Rybnikova (2016) i sin studie kallar familjärt, är också 
något vi uppfattar att både chefer och operatörer upplever som positivt. Ur vissa aspekter 
skapas positiva förhållanden för operatörer att komma med förslag, uttrycka problem och 
sådant som generellt hör voicebegreppet till. Detta är också en relation som Industri AB lyckats 
skapa med inhyrda. Utifrån operatörernas beskrivningar och resonemang går det att förstå att 
cheferna lyckats bra med att motverka en polarisering mellan ordinarie och inhyrda, vilket även 
är en faktor som främjat individers vilja att uttrycka voice. 
 
Som vi nämnde tidigare har dock det öppna klimatet och den informella kommunikationen 
också medfört en viss problematik. Det handlar om flera aspekter, bland annat att vissa 
operatörer inte tycker att det är värt att ta upp saker i och med att det ofta glöms bort. Detta är 
också en aspekt som känns igen hos Detert & Burris (2007) som beskriver att chefer måste 
”agera eller åtminstone lyfta frågan” (s. 871), det handlar om att visa engagemang för att 
medarbetare ska känna att det är lönt att tala. Detta är inte en revolutionerande upptäckt, det ter 
sig relativt logiskt även i vår studie; om inget händer när frågan lyfts kommer det till slut 
resultera i att frågan lyfts mer sällan. Det intressanta här är dock det samspel som vi kan se och 
som går att koppla till Brown & Starkeys (1994) resonemang angående att en informell och 
avslappnad kultur riskerar att göra kommunikationen likadan. I och med att det är så öppet och 
välkomnande att tala informellt kommer det också leda till att personalen ser det som det 
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smidigaste sättet att uttrycka sig på, vilket leder till att cheferna får för mycket information och 
därmed tenderar att glömma en del av det. Det i sin tur resulterar i att operatörerna uppfattar 
att det inte alltid är lönt att kommunicera förslag eller problem i och med att det ändå inte 
händer något med dem. Alternativet, att uttrycka sig på ett mer formellt sätt genom de 
datorbaserade kommunikationskanalerna, upplevs dock för besvärligt för att det ska bli gjort 
överhuvudtaget. Det går med andra ord att identifiera en ond cirkel där ett bra och öppet klimat 
får negativa effekter på viljan att kommunicera, i och med att det inte händer något då detta 
görs. Utifrån vad vi sett är dock inte detta något unikt för inhyrda.  
 
Både operatörer och förmän beskriver att problemet med att inte enkelt kunna uttrycka sig i 
mer formella kanaler, gör att förslag ofta glöms bort eller negligeras. Som det ter sig nu går 
voice ofta genom förmännen vidare till nästa person. Ofta är det också oklart vem som ska ta 
hand om ärendet och vem som ska lösa det. Det gör att förslag och problem ofta rinner ut i 
sanden. Detta har medfört en känsla av likgiltighet hos många operatörer som uttryckt att det 
ibland kan kännas meningslöst att tala. Många gånger lyfts inte voicerelaterade ärenden 
eftersom ”inget händer” (inhyrda och ordinarie operatörer). Detta är något som kan speglas 
mot Huang et al.:s (2005) resonemang angående informell interaktion och organizational 
silence, där mottagaren beskrivs välja vilken information den vill föra vidare. Även detta skulle 
med andra ord kunna vara en orsak till att det i vissa avseenden anses meningslöst att uttrycka 
voice; om förmännen är allt för selektiva i vad de anser relevant, kan det få konsekvensen att 
operatörer upplever att vissa synpunkter inte leder till något.  
 
Att det fortskrider på detta sätt kan utifrån de observationer vi gjort förklaras av två 
huvudsakliga omständigheter. För det första handlar det om att chefer och ledare inte funnit 
något enkelt system som gör den informella kommunikationen mer formell, och därigenom 
systematisera åtgärder. För det andra kan det sannolikt också förklaras av det milda klimatet 
mellan chefer och operatörer, som på många sätt är bra, men som också gör att operatörerna 
inte behöver anstränga sig för att kommunicera formellt genom datorbaserade 
kommunikationssystemen. Om det funnits större krav att operatörerna ska behärska systemen 
hade det också gjort det svårare för operatörerna att skylla på systemen som en anledning till 
utebliven kommunikation, däribland voice. Ett exempel är det ointresse för mailutbildningen 
som vi nämnde tidigare, där endast 5–6 anmälde sig även om det var betydligt fler som var i 
behov av det. Det visar med andra ord ett motstånd mot dessa system, men också att chefer inte 
ställer krav som de kan antas ha mandat till.  
 
Relationen mellan chefer och anställda är något vi annars upplever som vänlig och öppen. Detta 
går dock att relatera till Burris et al.:s (2008) resonemang, att kvalitativa relationer inte 
nödvändigtvis leder till mer voice, vilket också på vissa sätt verkar gälla på Industri AB. Som 
vi skrev tidigare står kanske en viss mildhet från chefers sida i vägen för att ställa krav. Men 
detta kan också fungera vice versa, att chefer inte alltid anstränger sig för att uppfylla 
operatörernas rapporter eftersom de inte upplever något krav att göra det. Detta i sin tur minskar 
således också operatörernas vilja att uttrycka voice. Detta är heller ingenting som skiljer sig 
mellan ordinarie och inhyrda då båda grupper av allt att döma har en vänlig och öppen relation 
till cheferna. 
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Samtidigt som det går att se negativa effekter av den informella struktur som finns i 
organisationen, finns det också fördelar som inte bör negligeras. Chefers och operatörers 
förhållande till varandra har också fått konsekvenser som Walumbwa & Schaubroeck (2009) 
beskriver som ”psychological safety” (s. 1276). Det handlar om att känna en trygghet i att 
uttrycka och rapportera voicerelaterade frågor utan att känna risker med det. Av den 
uppfattning vi fått i intervjuer och observationer är detta också något som gäller både inhyrda 
och ordinarie. Det är ingen som uttryckt att den känner några risker med att uttrycka voice. 
Kanske kan detta också förklaras av vad Venkataramani & Tangiralas (2010) beskriver, att det 
är nödvändigt att en chef identifierar sig med den grupp den uppmuntrar till voice, vilket vi 
uppmärksammat på flera plan. Det handlar om att förmän och chefer gett uttryck för hur det är 
att vara operatör, kanske på grund av att de alla varit det själva en gång. Det är också ett 
förhållande som vi identifierat mellan ordinarie och inhyrda, genom exempelvis uttryck som: 
”man kan ju bara tänka sig hur det känns för honom”, och att ”de [inhyrda] är en av oss” 
(ordinarie operatör). Sannolikt kan det få inhyrda att känna sig mer bekväma att uttrycka voice 
De behandlas som om de vore ordinarie och några som de andra kan identifiera sig med.  
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5. Slutsatser 
Under denna rubrik kommer vi kort presentera essensen av studiens analys och vilka slutsatser 
vi drar av dessa. 
 
Så länge inhyrda ser en framtid i organisationen har vi identifierat att deras anställningsform 
vid flera tillfällen varit anledningen till ett extrarollsbeteende som voice. Detta är dock inte 
nödvändigtvis beroende på en rollbekräftelse, utan operatörernas ambition att stanna kvar i 
organisationen eller skapa bra referenser till nästa arbete. Kopplat till detta drar vi slutsatsen 
att inhyrdas uppsägningshot kan öka deras vilja till voice. Det handlar om att individerna vill 
öka sina chanser att få stanna när det varslas genom att ”visa framfötterna”. När individerna 
däremot känner sig mer säkra, som då inhyrda blir ordinarie, har vi sett att ett voicebeteende 
kan påverkas negativt. Det handlar om att en ordinarie anställning gör att individer känner sig 
tryggare på sin plats i organisationen och inte lika tvingade att bevisa varför de ska få vara 
kvar.  
 
Vi har även sett att det verkar positivt för voicebeteendet om organisationen behandlar inhyrda 
och ordinarie på samma sätt. Det handlar om att få en känsla av tillhörighet som skapar en vilja 
att arbeta för organisationens bästa. En individ som känner att organisationen uppfyller 
individens förväntningar kommer sannolikt också vara mer angelägen att utveckla 
organisationen och därför uttrycka voice. Detta är en slutsats som bygger på att inhyrda som 
upplever att de blivit svikna eller åsidosatta på grund av sin anställningsform också uttrycker 
att det påverkat deras syn på sin roll i organisationen. Det gör att de inte blir lika mån om att 
komma med voicekaraktäristisk kommunikation.  
 
Huruvida den reella frekvensen av voice är större hos ordinarie eller inhyrda är inte en slutsats 
vi kan dra. Dock har vi fått indikationer på att en sådan kvantifiering kan vara till fördel för 
inhyrda. Det handlar om deras större vilja att uttrycka voice.  
 
En fråga som varit komplex att dra slutsatser kring är ordinaries och inhyrdas möjligheter till 
voice. Även om det sällan uttryckts att möten och kommunikationskanaler riktas till ordinarie 
är detta en uppfattning som ändå existerar. Dels handlar det om att ordinarie oftast är mer 
erfarna, vilket ger dem en auktoritet att vara med på möten, och dels handlar det om en 
underliggande uppfattning att exempelvis möten för verksamhetsutveckling främst riktar sig 
till ordinarie. Även om organisationen vi studerat i stor grad arbetar för att inkludera inhyrda i 
organisationen, är vår slutsats att det finns en underliggande uppfattning att sammanträden och 
kommunikationskanaler först och främst riktar sig till ordinarie, vilket kan ha en negativ effekt 
på inhyrdas möjlighet till voice.  
 
Det faktum att vissa inhyrda saknade inloggning till exempelvis mail tolkar vi inte som ett 
åsidosättande av inhyrda. Även om det kan vara ett tecken på en likgiltighet hos ledningen, så 
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tolkar vi att det snarare beror på att vissa inhyrda var nya i fabriken. Även nya ordinarie skulle 
kunna sakna denna inloggning.  
 
Den kontraktsmässiga lösare kopplingen till organisationen har vi i detta fall tolkat som en 
positiv påverkan på individers voicebeteende. Det beror dock inte på vad vi inledningsvis 
diskuterade, att den lösare kopplingen kan få individer att känna sig friare att uttrycka sig då 
de ändå ska lämna arbetsplatsen inom en överskådlig framtid, utan snarare att de vill visa 
framfötterna för att få stanna. Det handlar därmed inte om en trygghet genom en distans till 
organisationen, utan snarare en vilja att bli en del av den eller få lovande referenser till nästa 
arbete.   
 
Som vi diskuterade i inledningskapitlet kan en lägre social status ha en negativ inverkan på 
individers voicebeteende. I denna studie har vi dock inte uppfattat någon skillnad i social status 
mellan inhyrda och ordinarie även om det funnits ett fåtal exempel på det. Detta är också något 
vi uppfattat att organisationen arbetat med. Huruvida en skillnad i social status hade påverkat 
voicebeteendet negativt, kan endast relateras till tidigare studier som styrker ett sådant 
antagande. En slutsats vi drar av det är att Industri AB:s arbete med att motverka skillnader i 
social status mellan inhyrda och ordinarie har varit positivt för inhyrdas voicebeteende.  
 
Utifrån våra slutsatser ser vi att den företagsekonomiska inriktningen på intern kommunikation 
fått en vidgad förståelse för begreppet voice i allmänhet, och voice kopplat till inhyrd personal 
i synnerhet. Som vi sett finns det aspekter som kan vara organisatoriskt fördelaktiga med att ha 
inhyrd personal. Samtidigt ser vi att detta beror på en rad olika aspekter som har betydelse för 
individers voicebeteende. Kondenserat handlar det om att få individer att vilja stanna i 
organisationen eller att vara mån om referenser till nästkommande arbete.   
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6. Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi föra en kort diskussion kring studiens resultat och slutsatser. 
Här kommer vi också att problematisera och spegla slutsatser i aspekter som kan ha betydelse 
för studiens bidrag.  
 
Att inhyrda kan ha relativt stora incitament till voice och ett utvidgat voicebeteende är något vi 
sett i denna studie. Det är därför väsentligt att organisationer har en ledning med en 
medvetenhet kring hur olika kommunikationskanaler kan anpassas till individer med olika 
anställningsformer. Som Rybnikova (2016) argumenterat för kan en fördel med inhyrda vara 
deras erfarenheter från tidigare organisationer; i och med deras anställningsform har de chansen 
att arbeta på flera organisationer under en relativt kort tid. Att ha erfarenheter från andra 
organisationer i kombination med deras angelägenhet att uttrycka voice är något som 
organisationer kan dra nytta av. Utifrån vad vi sett i denna studie är det därför väsentligt att 
ledningen inte endast anpassar kommunikationskanaler till ordinarie utan även till inhyrda. I 
vår studie har vi dock observerat att inhyrda inte alltid har samma tillgång till 
kommunikationskanaler som ordinarie har, vilket således kan vara en förlust för 
organisationen.  
 
Det handlar också om att kunna uttrycka sig på ett formellt18 men enkelt sätt. Det glapp vi 
identifierat mellan formella och informella kommunikationskanaler har gjort att en viss typ av 
kommunikation (där ibland voice karaktäristisk) inte uttryckts av operatörerna. Ofta upplevs 
det för svårt eller tidsödande att uttrycka voice formellt och för preliminärt att uttrycka det 
informellt. Det är därför väsentligt att ledningen skapar kommunikationskanaler som är 
lättillgängliga. Utifrån vad vi sett i denna studie skulle detta kunna effektivisera och generera 
voicekaraktäristisk kommunikation. Hur ett sådant system skulle se ut är dock en fråga för 
nästkommande studier.  
 
Våra slutsatser, att anställningsformen kan ha en positiv betydelse för inhyrdas voicebeteende, 
bör också diskuteras i termer av att det fanns ett relativt påtagligt hot om varsel i fabriken. Det 
är ett faktum som inte går att förbise när resultaten diskuteras. Sannolikt kan denna 
omständighet ha en viss betydelse för respondenternas upplevelse av sin situation. Samtidigt 
är detta en omständighet som kan antas vara relativt vanlig för inhyrda, de är inhyrda av en 
anledning, att företag vill ha en flexibel bemanning där det finns en ”buffert” som kan sägas 
upp med kort varsel. Att inhyrda är angelägna att ”visa framfötterna” för att öka sina chanser 
att vara kvar, är således ett faktum som kan gälla även om hotet om uppsägning inte är så 
explicit som det varit i detta fall. Det handlar om att få ett ”äkta medborgarskap” genom att bli 
ordinarie. 
 

                                                
18 Här handlar det om kanaler som är lättillgängliga men som också ger en större garanti för att kommunicerade 
ärenden bearbetas. Det handlar således inte om att formalisera voice utan endast erbjuda lättillgängliga kanaler. 
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Våra resultat bör också relateras till längden på inhyrdas anställning i fabriken. Flera av 
respondenterna hade varit där i flera år och alla inhyrda vi pratade med arbetade heltid. 
Sannolikt har detta också betydelse för hur de uppfattar sin relation till organisationen. I 
organisationer där inhyrda endast arbetar deltid eller extra kan sannolikt deras syn och relation 
till arbetsplatsen se annorlunda ut, där igenom också deras voicebeteende. I dessa fall kan 
möjligtvis Stamper & Van Dynes (2001) studie av deltids- och heltidsanställda vara mer 
överensstämmande. De argumenterar för att deltidsanställda uttrycker mindre voice på grund 
av deras lägre sociala status. Utifrån resultaten av vår studie går dock detta att ifrågasätta. Det 
handlar om att deltidsanställda kan hoppas på fler arbetstimmar och på så vis utveckla ett 
extrarollsbeteende som voice. Utifrån vad vi sett i denna studie tolkar vi att incitament av fler 
arbetstimmar skulle kunna få samma effekt. 
 
I och med att inhyrda (gentemot ordinarie) visar ett positivt voicebeteende så länge de hoppas 
på en anställning, går det att ställa frågan om det därför finns incitament att alltid ha en del av 
arbetsstyrkan inhyrd. Att arbeta på ett sådant sätt skulle kunna få organisationen att utvecklas 
mer än om alla var ordinarie. Samtidigt finns det mycket som kan ifrågasättas med ett sådant 
antagande. För det första har vår studie också visat att vissa slutat med ett extrarollsbeteende 
när de upplevt att organisationen inte besvarat deras förväntningar. Att utnyttja inhyrdas vilja 
att bli ordinarie måste med andra ord också ske på deras villkor. De måste se att det finns en 
chans att bli ordinarie. Om de uppfattar att organisationen även i fortsättningen endast vill ha 
dem som inhyrda skulle detta incitament med andra ord kunna undermineras.  
 
För det andra skulle samma effekt, ett ökat voicebeteende, sannolikt kunna skapas om det var 
ordinarie som kände sig hotade av uppsägning. Som vissa respondenter uttryckte infinner sig 
en känsla av trygghet genom att bli ordinarie; en trygghet som också kan resultera i att ett 
extrarollsbeteende som voice nedtonas. Om denna trygghet försvinner i och med att en 
”buffert” av inhyrda minskar, är det troligt att ordinarie också kommer att känna en större 
osäkerhet för sin plats i organisationen. Här är det dock en faktor i svensk arbetslagstiftning 
som skiljer inhyrda från ordinarie och påverkar denna slutledning. Det är det faktum att 
ordinarie personal går efter ett ”sist in först ut”-system, vilket inte är fallet för inhyrda. Detta 
extrarollsbeteende skulle därmed spela mindre roll för ordinarie då prestationen inte avgör 
deras plats i organisationen på samma sätt. Här skulle det istället kunna handla om att tillskansa 
sig kunskap och arbetsuppgifter som organisationen blir beroende av, vilket å andra sidan 
skulle kunna tolkas som ett extrarollsbeteende.  
 
Studiens resultat är också intressanta att diskutera i ett bredare perspektiv och generera det till 
en kontext och organisation som präglas av en annan typ av verksamhet. Det är också en fråga 
om vilka beteenden som kan förväntas av olika professioner. Om professionen varit en annan 
och kännetecknats av högt utbildade går det att diskutera om detta hade genererat ett annat 
resultat. Sannolikt hade operatörerna haft andra förväntningar på sig om vad som ingår i deras 
roll och vad som därmed blir ett extrarollsbeteende. Det skulle med andra ord kunna handla 
om att ”ribban höjs” för vad som ska kallas voice, det vill säga sådan kommunikation som är 
utöver vad som är beskrivet i deras roll. I vissa fall kan sannolikt den påbjudna rollen vara så 
omfattande att det är svårt att definiera någonting som voice. I ett sådant resonemang skulle 
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det vara intressant att diskutera den antagna rollen utifrån ett silence-perspektiv. Här handlar 
det med andra ord om vad som kan hindra individer att uttrycka sådant som förväntas.  
 
Vidare forskning  
Det vi i denna studie fokuserat på är inhyrdas vilja att uttrycka sådant som kan definieras som 
voice. En intressant aspekt för fortsatt forskning hade också varit att rikta ett större fokus på 
vilken typ av voice denna grupp tenderar att uttrycka. Kanske går det att finna skillnader mellan 
inhyrda och ordinarie som kan nyansera den bild vi försökt åskådliggöra i denna studie. Här 
skulle man med fördel kunna använda Morrisons (2011) kategorisering problem-, suggestion- 
och opinion-focused voice. En sådan studie skulle kunna komplettera den bild vi redogjort för. 
Även om vår uppfattning är att inhyrda först och främst ägnar sig åt problem- och suggestion 
focused voice så har vi inte någon klar uppfattning om detta och om det skiljer sig mot 
ordinarie.  
 
En studie med fokus på olika karaktär på voice skulle också kunna rikta fokus på olika 
branscher. Är det exempelvis någon skillnad mellan inhyrda jurister som präglas av en hög 
utbildning och de operatörer vi studerat. Det handlar om att skapa en bild av vilken typ av voice 
som karaktäriserar olika yrkesgrupper och vad olika karaktär på voice kan få för konsekvenser. 
 
Kopplat till Tourish & Robsons (2006) resonemang angående iatrogena fenomen, att chefer 
kan skapa en bild av att endast vissa åsikter och en viss typ av voice är välkommen, skulle 
också kunna kopplas till Morrisons tre kategorier. Det hade varit intressant att diskutera vilka 
konsekvenser som kan komma av att antingen tillåta den ena eller andra typen av voice. Finns 
det någon typ av information som är mer avgörande i vissa kontexter? Detta skulle också kunna 
kopplas till anställningsformer och diskutera om inhyrda och ordinarie blir behandlade på 
samma sätt, eller om ett iatrogent fenomen har olika utfall på olika anställningsformer.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide - Inhyrd 
 
Vem är du?  
Bakgrund? 
Typ av anställning? 
Anställningstid? 
Hur hamnade du här? 
Berätta om din roll på företaget. 
 
Allmänt 

• Hur trivs du med att jobba som du gör nu? Vad skulle få dig att trivas mer på arbetsplatsen? – 
• Har du förhoppningar om att få jobba kvar även framöver?  
• Hur tycker du att man kommunicerar på din arbetsplats. Gör man det lätt för dig och andra att 

få saker sagda? 
• (Ställa frågor för att ta reda på arbetsklimatet. Är alla typer av problem och förslag välkomna. 

Trycker org. på "högt i tak" och "transparens". Efterföljs det?) 
• Finns det grupperingar i organisationen? Hur påverkar detta din arbetssituation och vad du 

pratar om? 
 
Organisatoriskt  

• Hur pratar ni med varandra på företaget?  
• Hur är relationen med anställda och chefer på företaget? Vågar du säga vad du tycker och 

tänker? Påverkas du av om någon eventuellt inte gillar vad du säger? 
• Hur gör du om du kommer på något som kan förbättras? säger du detta då? 

 
Förväntningar på den anställde  

• Vad finns det för förväntningar på er? Vad sa chefen om dina arbetsuppgifter när du kom hit? 
Vad sa din chef på bemanningsföretaget? Hur fick du reda på vad som förväntas? 

• Vad har din roll i organisationen för betydelse för vad du vill prata om?  
 
Möjlighet och vilja att uttrycka sig  

• Är du mån om att rätta till problem som inte ligger på ditt bord?  
• Upplever du att din åsikt räknas eller har någon betydelse, dvs. upplever du att någon är 

intresserad av din åsikt?  
• Hur ofta uttrycker du de idéer eller problem du ser? 
• Har du någon gång sett ett problem eller haft ett förslag som du undvikit att lyfta? Varför? 

(Upplever du att det bara är en typ av kommunikation som är önskad att du kommer med?) 
• Är det viktigt att ha chefens eller någons stöd för att du ska våga säga vad du tycker? 
• Finns det något som skulle kunna få dig att engagera dig mer för att komma med förslag för 

organisationen? 
• Anpassar du vad du säger efter vad du tror att folk vill höra, vad chefen vill höra? 
• Är aktiviteter och möten planerade på ett sätt som också gör att du kan delta? och brukar du/ 

får du göra det?  
• Hade du pratat mer och brytt dig mer om organisationen om du var ordinarie? 
• Vilken möjlighet har du att påverka din arbetssituation och förändringar på arbetsplatsen? 
• Känner du dig övervakad av anställda eller chefer?  



  

 
 
Avslutande frågor 

• Hur tror du att dina kollegor skulle beskriva dig i arbetet? (Flitig? Någon som jobbar mer än 
nödvändigt?) 

• Skulle du stanna om du hittat ett annat heltidsarbete. Skulle du ta vad som helst eller skulle 
det behöva vara ett bra arbete?  
 

Övrigt 
• Handlade denna intervju om något relevant för dig? 
• Var intervjun som du tänkt dig? 
• Har du något att lägga till? 

 
 
Intervjuguide - Ordinarie 
 
Vem är du?  
Bakgrund? 
Typ av anställning? 
Anställningstid? 
Hur hamnade du här? 
Berätta om din roll på företaget. 
 
Allmänt 

• Hur trivs du med att jobba som du gör nu? Gillar du dina arbetskamrater? Har du 
förhoppningar om att få jobba kvar även framöver?  

• Hur pratar ni med varandra i organisationen?  
• Hur upplever du den interna kommunikationen på företaget, vilka förutsättningar ges du för 

att få uttrycka dig? 
• (Ställa frågor för att ta reda på arbetsklimatet. Är alla typer av problem och förslag välkomna. 

Trycker org. på "högt i tak" och "transparens". Efterföljs det?) 
• Finns det grupperingar i organisationen? Hur påverkar detta din arbetssituation och vad du 

pratar om? 
 
Organisatorisk förståelse 

• Hur upplever du att ni pratar med varandra i organisationen? 
• Hur är relationen med anställda och chefer på företaget? Vågar du säga vad du tycker och 

tänker? Påverkas du av om någon eventuellt inte gillar vad du säger, kan det vara en sak som 
hindrar dig från att uttrycka förslaget? 

• Är det möjligt för dig och dina kamrater att säga vad ni vill ha sagt. Blir du och dina kamrater 
lyssnad på? 

 
Förväntningar på den anställde 

• Vad finns det för förväntningar på dig?  
• Upplever du att den roll du har i organisationen också har betydelse för vad, hur och när du 

ska uttrycka problem och idéer?  
• Hur påverkar temporärt anställda och anställda genom bemanningsföretag din situation och 

arbetsuppgifter?  
• Vad tycker du om att ni har inhyrda? 
• Har ni perioder där ni tar in färre inhyrda? Upplever du någon skillnad på konfliktnivån de 

perioder ni har många jämfört med färre?  
 



  

 
Möjlighet och vilja att uttrycka sig  

• Är du mån om att rätta till problem som inte ligger på ditt bord?  
• Upplever du att din åsikt räknas eller har någon betydelse, dvs. upplever du att någon är 

intresserad av din åsikt?  
• Hur ofta uttrycker du de idéer eller problem du ser? 
• Har du någon gång sett ett problem eller haft ett förslag som du undvikit att lyfta? Varför? 

(Upplever du att det bara är en typ av kommunikation som är önskad att du kommer med?) 
• Är det viktigt att ha chefens eller någons stöd för att du ska våga säga vad du tycker? 
• Finns det något som skulle kunna få dig att engagera dig mer för att komma med förslag för 

organisationen? 
• Anpassar du vad du säger efter vad du tror att folk vill höra, vad chefen vill höra? 
• Är aktiviteter och möten planerade på ett sätt som också gör att du kan delta? och brukar du/ 

får du göra det?  
• Vilken möjlighet har du att påverka din arbetssituation och förändringar på arbetsplatsen? 
• Känner du dig övervakad av anställda eller chefer? 

 
Avslutande frågor 

• Hur tror du att dina kollegor skulle beskriva dig i arbetet? (Flitig? Någon som jobbar mer än 
nödvändigt?) 

• Skulle du stanna om du hittat ett annat heltidsarbete. Skulle du ta vad som helst eller skulle 
det behöva vara ett bra arbete?  

 
Övrigt 

• Handlade denna intervju om något relevant för dig? 
• Var intervjun som du tänkt dig? 
• Har du något att tillägga? 

 
 
Intervjuguide - Chef 
 
Vem är du? 
Bakgrund? 
Befattning? 
Vad har du för roll i organisationen? vad gör du för att det ska fungera? 
Hur hamnade du här? 
 
Kultur på företaget?  

• Olika i olika grupper? 
• Hur vill du att den ska vara och vad gör du för att den ska bli så? 
• Ta tempen på organisationen. Hur är relationen mellan och i olika nivåer? 

 
• Hur upplever du att man pratar med varandra i organisationen? är det lätt att nå er om man har 

något att säga? (Bemannings vs. Ordinarie?) 
• Hur vill ni att kommunikationen ska vara?  

 
• Vilka kanaler finns för medarbetare komma med förslag och förbättringar på fabriken?  

t.ex.: förslagslåda, chat, mail, möten, osv.  
• Hur ofta används dessa? 
• Har både bemanningsanställda och ordinarie tillgång till alla kanaler? Vilka får exempelvis 

vara med på de möten som finns? Tillgång till chatten? 



  

 
• Finns det situationer då du tycker det är besvärande när personer kommer med någon viss typ 

av information?  

Karaktär på kommunikation 
• Upplever du att vissa kommer med problem och andra med idéer? Är vissa mer pratglada än 

andra?  
• Finns det mer att önska av inhyrda och ordinarie i deras kommunikation av ideer och 

problem? (upplever du att de vågar säga vad de tycker?) Vad gör man för det ena eller andra 
för att förbättra? 

 

Frågor om blandning?  
• Hur upplever du att det är att ha en blandad arbetsstyrka? Vilka fördelar respektive nackdelar 

ser ni med att ha inhyrd personal? (rent allmänt?) 
• Möjligheter och nackdelar med bemanningsanställda? - varför i organisationen? 
• Går det på något sätt att urskilja vilka som är inhyrda? hur, varför? 
• Har ni perioder där ni tar in färre inhyrda? Upplever du någon skillnad på konfliktnivån de 

perioder ni har många jämfört med färre?  
• Vad tror du de anställda har för bild av er? Är de bekväma med att prata om problem i 

fabriken? 
 
Chefens uppfattning av de anställda 

• Är ni tillgängliga för de anställda at diskutera arbetet? Hur gör du dig tillgänglig? 
 
Är det något mer vi behöver veta för att förstå kommunikationen på företaget? 

• Handlade denna intervju om något relevant för dig? 
• Har du något att tillägga? 

 
 
 
 
 


