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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att behandla förhållandet mellan inhyrda konsulter och 

ordinarie personal. Förhållandet avsåg att mäta skillnaderna mellan dessa två 

anställningsformer i förtroende för de inhyrda. Målet var sedan att se om förtroendet 

kunde förklaras med hjälp utav upplevelsen av tillhörighet eller upplevelsen av hot. 

Undersökningen utfördes med en kvantitativ ansats och resultatet togs fram med hjälp 

av SPSS, genom en linjär regression som gjordes på sekundärdata gjord av en samling 

forskare på Mittuniversitetets samhällsinstitution. Urvalet bestod av 137 svarande på 

en enkät som skickats till sammanlagt 237 personer, vilket gav en svarsfrekvens på 

50,2%. Utskicket gjordes till tre olika företag där det fanns inhyrd kompetens. 

Resultatet visade att det fanns skillnader mellan anställningsformerna på förtroende 

för de inhyrda. De inhyrda hade högre grad av förtroende till sig själva än vad de 

ordinarie hade för de inhyrda. Vidare kunde slutsatser dras till att graden av 

förtroende kunde förklaras med upplevd tillhörighet men inte i någon större 

utsträckning med hot. Det vill säga tillhörighet påverkade förtroendet men inte 

hotbilden.  

 

Nyckelord: bemanningsföretag, kundföretag, inhyrda konsulter, ordinarie personal, 

förtroende, tillhörighet, hot.
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1. INLEDNING 

Många förändringar skedde av arbetsstrukturen inom den svenska arbetsmarknaden 

under 1990-talet och de första åren av 2000-talet. Utvecklingen gick från att de flesta 

anställningar var tillsvidareanställningar på heltid med arbete på den arbetsplats där 

man var anställd till de nya mindre traditionella arbetsformerna såsom just 

bemanningskonsulter. Idag är det fler och fler som vänder sig till 

bemanningsbranschen då den ofta erbjuder ett lättare steg in på arbetsmarknaden och 

många har nog någon gång i sitt arbetsliv provat på denna form av arbete. 

Bemanningsbranschen har idag cirka 59 000 årsanställda och sysselsätter 1,3 % av 

den arbetande befolkningen i Sverige (Bemanningsföretagen 2009).  

Integreringen av uthyrd personal i kundföretagen har visat sig vara förknippade med 

vissa problem. Detta kan visa sig bland annat genom att förtroendet saknas för de 

inhyrda, att den ordinarie personalen behandlar de inhyrda som underlägsna men även 

att de nekar dem tillträde till vissa resurser. Genom detta framhäver de olikheterna i 

status och dominerar över de inhyrda (Svensson, 2009 in press). 

  

 Skillnaden mellan ”oss” och ”dom” framställs inom sociologin stundom 

 som en skillnad mellan ingrupp och utgrupp. Denna motsats är 

 oupplöslig, ty den ena kan inte existera utan den andra.  

    (Bauman, 2004:47) 

 

Anledningen till denna uppdelning mellan grupperna kan vara att existensen av de 

inhyrda på företaget bekymrar den ordinarie personalen genom att de känner att deras 

position på företaget hotas (Olofsdotter, 2008). Det kan alltså tänkas uppstå en viss 

trygghetsförlust inom den etablerade gruppen då ”de nya” kommer in, vilket skapar 

oro i gruppen då ”de nya” betraktas som hot. Även om nykomlingarna försöker att 

hålla en låg profil och göra ett bra jobb, kommer deras sätt att sköta arbetet ändå att 

ifrågasättas av den ordinarie gruppen, och gruppen kommer inte att lita på deras 

kunskap just eftersom de är ”de nya” och inte tillhör gruppen, men även för att lugna 

sin egen oro över sin position (Bauman, 2004). 
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1.1 Problemformulering  

I de flesta studier som gjorts inom området bemanning har man försökt att belysa de 

inhyrda konsulternas upplevelser i ett kundföretag och hur de ser på sin situation som 

främlingar i en etablerad grupp. Men en kunskapslucka finns vad gäller förtroendet 

för de inhyrda. Inte enbart från de ordinaries sida utan även från de inhyrda själva och 

vad som då skulle kunna förklara förtroendet eller brist på detta. Betydelsen i att mäta 

förtroendet från båda hållen för de inhyrda var av intresse, med tanken att om man 

upplever att man får ringa förtroende från andra kan detta möjligtvis påverka ens egen 

självbild. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte var att behandla förhållandet mellan inhyrda konsulter och ordinarie 

personal. Förhållandet avsåg om dessa två anställningsformer skiljde sig i grad av 

förtroende till de inhyrda och sedan om detta kunde förklaras med hjälp av 

upplevelsen av tillhörighet eller hot.  

 

Frågeställningar 

1. Skiljer sig inhyrda konsulter och ordinarie personal från varandra i avseende 

på förtroende för de inhyrda? 

2. Kan detta förklaras med upplevelse av tillhörighet? 

3. Kan detta förklaras med upplevelse av hot? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar gjordes till att enbart studera tre olika företag som tar del utav tjänster 

från bemanningsföretag och fokus lades på inhyrda och ordinarie personal. Huruvida 

de ledande positionerna på företagen upplevde denna nya anställningsform var inte av 

intresse för denna forskning. Kön och ålder har heller inte beaktats som förklarande 

oberoende variabler. Dock så togs dessa med som kontrollvariabler i de statistiska 

prövningarna som ett försök till att utesluta dessa och motverka att de störde 

sambandet mellan de andra variablerna. 
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1.4 Definitioner 

Det finns en rad olika definitioner för vad man kan kalla de personer som arbetar för 

bemanningsföretag. Förekommande forskning använde sig utav orden inhyrd, uthyrd, 

konsult och flexibelt anställd till detta fenomen. Den ordinarie gruppen eller den 

etablerade gruppen i denna forskning innefattades av de anställda som arbetar på 

kundföretaget dit konsulterna blev inhyrda till.  

Tillhörighet, förtroende och hot definierades på följande sätt. Med tillhörighet 

menades i vilken omfattning man upplever sig som en del av gruppen. Förtroende 

användes som i vilken mån det känns tillit till de inhyrda. Med hot menades om de 

inhyrdas närvaro uppfattades som en risk för att de ordinarie skulle förlora sitt arbete. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Bemanningsbranschens historia 

Bemanningsbranschens historia sträcker sig tillbaka ca 100 år då det första 

bemanningsföretaget Göteborgs kvinnliga kontoristförening startades utav ett antal 

arbetslösa kvinnor som behövde försörja sig. De utförde olika typen av tjänster bland 

annat maskinskrivning. 1953 bildades ”Stockholms Stenografsservice” som enligt 

dagens definition är det första bemanningsföretaget. Företagets huvudsakliga 

verksamhet var uthyrning av sekreterare i perioder och att utföra sekreterartjänster på 

uppdrag.  

 

Fram till 1992 styrdes bemanningsbranschen utav 1935 års arbetsförmedlingslag, 

vilket innebar att den fanns där i syfte att kontrollera uthyrningen av arbetskraft och 

privat arbetsförmedling, bl.a. att de inte fick bedrivas uthyrning av personal i 

vinstsyfte. Första steget mot avregleringen av 1935 års arbetsförmedlingslag var i 

början av 1990-talet när det började bli ett ökat behov av tillfällig arbetskraft i 

näringslivet (Bemanningsföretagen, 2009). I och med detta, kom ”lagen om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft” (SFS 1991). Detta innebar att företag 

fick hyra in personal tillfälligt när de behövde extra arbetskraft, dock som längst 4 

månader (Bemanningsföretagen, 2009). 1993 legaliserades privat arbetsförmedling 

och blev nästan helt avreglerad i Sverige, med kravet att den anställde skulle omfattas 

av den svenska lagstiftningen och att samma regler skulle gälla för 

bemanningsbranschens anställda som för andra branscher (Olofsdotter, 2008). 

Ytterligare regler som kvarstår idag är att bemanningsföretagen inte får ta betalt av de 

uthyrda men även att arbetstagare som sagt upp sig från sin tidigare anställning inte 

får användas som uthyrd till sin förra arbetsplats förrän det gått minst 6 månader efter 

det att de sagt upp sig (Bergström m.fl. 2007). 

 

1993 kan sägas vara startskottet till den snabba tillväxten av bemanningsbranschen i 

Sverige under 90-talet. Mellan åren 1994-2000 ökade antalet anställda i 

bemanningsbranschen från 5 000 till ca 42 000 anställda, vilket är en markant ökning 

på bara 6 år (Bergström m.fl. 2007). Ökningen har sedan år 2000 avtagit något, 2008 

hade bemanningsföretagen 59 000 årsanställda och en penetrationsgrad på 
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arbetsmarknaden på 1,3 procent. Penetrationsgrad avser hur många som arbetar inom 

bemanningsföretag bland de som är sysselsatta i Sverige (Bemanningsföretagen, 

2009).  

 

De tre största bemanningsföretagen i Sverige idag med avseende till andel av total 

omsättning är Manpower med en omsättning på 28,3 procent, Proffice med 21,1 

procent och Adecco med 11,6 procent (Bemanningsbranschen, 2009). 

Arbetsgivarorganisationen för branschen är ”Bemanningsföretagen” och 

medlemskapet i organisationen medför en auktorisering. Dels så innebära detta en viss 

säkerhet åt den anställde då företaget förbinder sig att omfattas av kollektivavtalet 

dels är detta ett bevis på att företagsledningen bedöms som ansvarsmedveten och 

kunnig (Andersson, 2004).  

 

En anledning till att fler och fler företag väljer att ta in inhyrd personal är företagens 

förändrade behov av arbetskraft. Kraven på flexibilitet har till exempel ökat och allt 

fler unga vill enligt studier hellre arbeta under flexibla förhållanden (Bergström, m.fl. 

2007). Det har visat sig att unga personer, invandrare och kvinnor är de som främst 

använder sig av bemanningsföretag vilket kan bero på att de har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden då de saknar erfarenhet. En annan orsak kan vara att de tillhör de 

grupper som i större utsträckning kan utsättas för diskriminering. Denna 

anställningsform kan därför fungera i vissa fall som en dörr till framtida 

tillsvidareanställningar för dessa grupper (Tsoukalas, 2003). 

 

 

2.2 Bemanningsbranschens kännetecken 

Arbetsgivarorganisationen ”Bemanningsföretagen” publicerade 2005 en rapport där 

de förklarade vad som kännetecknade bemanningsbranschen. Utöver de resurser som 

bemanningsföretagen förfogar över så poängterades det att det är 

matchningsprocessen som innehar bemanningsbranschens faktiska kompetensområde. 

Kompetensen består i att de kan placera rätt person på rätt plats på en kort tid. Det vill 

säga att se och matcha de önskemål som företaget har på en kort tid men även att hitta 

rätt kompetens som passar det önskemål de får från kunden. En annan specialitet 

bemanningsbranschen har är den kompetens de har inom personalhantering genom 
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Human Resources (Bemanningsföretagen, 2005). Bemanningsbranschen erbjuder 

även de företag som hyr av dem ökad flexibilitet, vilket arbetsgivare har fått ett ökat 

behov av. Denna flexibilitet visar sig bland annat genom att bemanningsbranschen 

kompensera när det är sjukskrivningar eller rent av ökad produktion hos 

kundföretagen (Bergström m.fl. 2007).  

 

 

2.3 Bemanningsbranschens aktörer 

Gunilla Olofsdotter som forskat inom just bemanningsbranschen anser att den kan 

förklaras som en relation som är tredelad. Med detta menas att det finns en relation 

mellan bemanningsföretagen, kundföretagen och de som är uthyrda av 

bemanningsföretagen, där risker och ansvar som dessa tre ställs inför fördelas mellan 

dem. 

Aktörerna inom bemanningsbranschen har en avgörande roll för att branschen skall 

fungera och hållas flytande, vidare kommer dessa aktörer förklaras (Olofsdotter, 

2008). 

 

2.3.1 Bemanningsföretagen 

 

Bemanningsföretagen är en bransch- och 

arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom 

personaluthyrning, entreprenad, rekrytering, omställning och 

jobbförmedling (Almega, 2009). 

 

De (Olofsdotter, 2008) vanligast förekommande branscher bemanningsbranschen är 

verksam i är tillverkningsindustrin, kommunikation, hälsa, hotell och restaurang, 

handel, finans och utbildning. Bemanningsföretag fungerar som mellanhänder mellan 

deras anställda och de kundföretag som använder sig av deras tjänster. De skall 

tillfredsställa både deras anställdas samt kundföretagens behov, det vill säga matcha 

tillgång och efterfrågan. Det som skiljer bemanningsföretag från arbetsförmedlingen 

är att bemanningsföretagen har personalansvar för de uthyrda. Det är till exempel de 

som ansvarar för de anställdas löner, medan arbetsförmedlare endast förmedlar 

arbeten och sedan är det arbetsgivaren själv som har hand om lönen. Utöver detta har 
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bemanningsföretagen även en relation till kundföretagen där de skall etablera en bra 

marknadsmässig relation, genom att sälja tjänster till företagen och förhandla om 

summan som de tar för sina tjänster (Olofsdotter, 2008). 

 

 Bemanningsföretag som verksamhet tänjer sig över organisatoriska gränser mellan 

sig själva och de företag de arbetar mot. Chefer och anställda skall kunna samarbeta 

över gränser, vilket kan försvåra för båda parterna att veta var den ena organisationen 

slutar och den andre börjar. Gränserna blir helt enkelt otydliga (2008). 

Varje organisation skall bevara kontrollen över tillhörigheten i en organisation, de 

skall avgöra vilka som skall tillhöra och vilka som skall vara utanför men även vilka 

som anses som tillfälliga. Bemanningsbranschen orsakar inte att organisationens 

gränser upphör eller försvinner. Istället skall varje enskild medarbetare komma på 

olika metoder för att den organisatoriska tillhörigheten och samarbetet mellan 

parterna skall fungera (Ahrne, Papakostas, 2002). 

 

2.3.2 Kundföretagen 

Kundföretagen är de som väljer att hyra in personal från bemanningsföretagen för en 

viss tid, detta för att tillgodose det behov de har under en period (Andersson, 2004). 

Anledningar till att kundföretagen hyr in personal kan vara för att fylla luckor när det 

till exempel uppstår interna problem såsom sjukskrivningar men även för att klara av 

när det blir en ökning av produktionen i verksamheten (Tsoukalas, 2003). 

Kundföretagen har inte arbetsgivaransvar för de personer som de hyr in, men de 

uthyrda arbetar ändå under kundföretagets ledning, då ledningen ansvarar för det 

arbete som utförs på företaget (Olofsdotter, 2008).  

 

2.3.3 Anställda på bemanningsföretag 

De anställningsformer som finns inom bemanningsföretag är tillsvidareanställning, 

vilket är den mest förekommande typen av anställning och tidsbegränsad anställning. 

Att vara anställd på ett bemanningsföretag som uthyrd personal innebär att den 

kompetens de anställs för inte används på själva bemanningsföretaget utan hos en 

annan arbetsgivare (kundföretaget). Det är då kundföretaget som står för 

arbetsledningen och huvudansvaret för inhyrda på kundföretagen är som det nämnts 

innan bemanningsföretaget, inte kundföretaget (Olofsdotter, 2008).  
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Denna typ av anställning sägs vara av atypisk karaktär, vilket just innebär att de inte 

utför arbetet på det företag de är anställda vid. Andra typer av arbeten som är av 

denna karaktär är projektanställningar och deltidsarbeten (Andersson, 2004). 

Att uthyrda tillhör ett annat företag än den de arbetar på kan medverka till att det 

skapas ett strukturellt utanförskap på arbetsplatsen. Dessutom leder de uthyrdas 

speciella karaktär till att detta utanförskap upprätthålls, då deras arbetsförhållanden 

skiljer sig från den ordinarie personalens och de på så vis framträder mer på 

arbetsplatserna än de ordinarie gör. De uthyrdas relation till kundföretaget och de 

ordinarie anställda utmärks av en viss rollförvirring och ambivalens (Tsoukalas, 

2003). 

 

Sverige är ett av de mest liberala länder i Europa när det kommer till 

bemanningsbranschen. Det mest utmärkande draget för detta är kollektivavtalet som 

ger uthyrd personal anställnings- och ekonomisk trygghet (Olofsdotter, 2008). Detta 

realiseras genom att de anställda har en garantilön på 80 procent av den ordinarie 

lönen även när de inte är utplacerade hos en kund (Bergström, 2007). Denna 

garantilön kan variera beroende på vad för typ av yrke man har.  

 

2.3.4 Anställda på Kundföretagen  

De som är anställda på kundföretagen räknas som ordinarie personal och kan ha olika 

typer av anställningsformer, allt från tillsvidare till visstidsanställda. De har en 

självfallen och given position på arbetsplatsen (Tsoukalas, 2003). De svarar inför sin 

arbetsgivare som finns på plats, som är den som har personalansvaret och leder arbetet 

som personalen utför. De ordinarie kan i många fall komma att arbeta sida vid sida 

med inhyrd personal, vilket inte alltid är smärtfritt (Olofsdotter, 2008).  

 

 

2.4 Tidigare forskning 

Eftersom bemanningsföretag idag är ett aktuellt fenomen har det gjorts en del studier 

om det. För att förklara och visa hur andra har tänkt men även påvisa vad denna 

uppsats har fått sin inspiration ifrån kommer en närmare beskrivning av hur denna 

bransch tidigare undersökts genom två tidigare forskningar som varit mest av intresse 

för denna uppsats.  



9 

 

2.4.1 Flexibilitetens främlingar - om anställda i bemanningsföretag 

Gunilla Olofsdotters avhandling speglar den potentiella problematiken med 

uthyrningsverksamheter. Avhandlingens syfte var att studera organisering av 

personaluthyrning och dess innebörd för personalens upplevelse av 

anställningsförhållanden, arbetsvillkor och sammanhållning. Olofsdotter ville se vilka 

konsekvenser organiseringen av personaluthyrning får för chefernas upplevelse av 

sina arbetsvillkor. Vidare ville hon påvisa personaluthyrningens konsekvenser på de 

uthyrdas upplevelser av tillhörighet och utanförskap i relation till bemanningsföretag, 

kundföretag och personalgrupper (Olofsdotter, 2008). 

 

Resultaten visade att både cheferna och konsulterna är främlingar hos kundföretaget 

samt att det ställdes stora krav på förmågan till flexibilitet hos båda. Cheferna skulle 

sträva efter att tillgodose krav från både bemanningsföretag, kundföretag och enskilda 

konsulter genom flexibel prioritering. Konsulterna å sin sida behövde vara flexibla för 

att kunna balansera mellan det faktum att de ibland upplevde sig i förhållande till de 

ordinarie som främling och vid andra tillfällen som en outsider. Olofsdotter skiljde 

mellan främling och outsider och menade att skillnaderna ligger i de sociala 

relationerna mellan konsulten och de personer han har kontakt med i kundföretaget. 

Eftersom de aldrig kunde känna sig säkra, skapade de strategier för att lättare kunna 

komma nära de ordinarie samtidigt som de i nästa stund kunde ses som främling eller 

outsider. Den idealiska konsulten och chefen skulle alltså kunna variera mellan 

avstånd och närhet i rumsliga dimensioner, samt likgiltighet och engagemang i sociala 

relationer (Olofsdotter, 2008). 

 

2.4.2 Flexibel arbetsmarknad i fokus- en studie av nya 

anställningsförhållanden 

Ioannis Tsoukalas avhandling syftade till att ge en mångsidig belysning av flexibla, 

tillfälliga anställningsformer med särskilt fokus på erfarenheter av flexibilitetens 

organisering bland de anställda och personalansvariga. Det fanns även ett intresse att 

se utmaningar och möjligheter med flexibla anställningsformer. Studien fokuserade på 

tre huvudområden. Social gemenskap och individualisering där Tsoukalas granskade 

hur den sociala dynamiken inom en grupp påverkades utav flexibla anställningar. 

Blandad arbetskraft och lojalitet där författaren bland annat studerade hur lojaliteten 
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såg ut för de flexibelt anställda, samt det sista området lärande kompetensutveckling 

och organisatorisk glömska (Tsoukalas, 2003). 

 

Resultaten i den första undersökningen visade att det inte i någon större utsträckning 

förekom revirtänkande och utstötning, utan de inhyrda blev oftast snabbt en del av 

gruppen. Undantaget var när den inhyrdas anställning bara var av en längd på 1-3 

månader eller när det arbetade ett större antal konsulter på samma kundföretag. Den 

andra undersökningen visade att ju längre den inhyrde arbetade hos företaget med en 

viss uppgift, desto mer skapade denne rutiner och vanor som i sin tur stärkte deras 

lojalitet då de var mer bundna till arbetsplatsen. Avhandlingen undersökte också 

problematiken med organisatorisk glömska och bibehållandet av kunskap inom 

företaget. Resultaten visade att det flexibla arbetssättet inte påverkade kunskapsflödet 

på ett negativt sätt, snarar tvärtom. Det ständiga in- och utflödet av inhyrda konsulter 

kunde t.o.m. bidra till organisatorisk förnyelse (Tsoukalas, 2003). 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

3.1 Etablerade och outsiders 

Norbert Elias bok ”etablerade och outsiders” tog upp fenomenet om makt relationer 

och makt kamp mellan grupper. Boken är en studie om grannskapsproblem med 

maktförhållanden mellan grupper av nykomlingar och etablerade. Elias menade att 

maktrelationen mellan två grupper kan hävda en grupps överlägsenhet över en annan 

och för att upprätthålla maktskillnader spelar den moraliska differentieringen viktig 

roll (Elias, 1994). 

 

 Den etablerade gruppen tillskriver outsidergruppen som helhet de 

 dåliga karakteristiska som denna grupps värsta del uppvisar, det vill 

 säga uppförandet hos dess misskötsamma minoritet. Däremot tenderar 

 den etablerade gruppens självbild att modelleras på dess mest 

 exemplariska och välartade del, dess normsättande del (Elias, 1994:xii). 

 

Det är inte personliga karaktärsdrag som är orsaken till maktrelationen mellan de 

etablerade och outsiders, utan snarare medlemskap i ”rätt” eller ”fel” grupp. Är du 

medlem i outsider gruppen ses du och gruppen som helhet underlägsen den andra 

gruppen och är opålitliga, odisciplinerade och laglösa. Dessa maktskillnader skapar 

olika typer av stigmatisering som skiljer sig beroende på maktrelationerna. För att den 

etablerade gruppen ska lyckas behålla sin sociala överlägsenhet krävs att de sätter 

”lägre värde” stämpel på den andra gruppen, vilket gör att outsider gruppens självbild 

formas av vetskapen att de tillhör en skambelagd grupp. Elias menar att tillskrivning 

av skam, moraliskt undervärde och underlägsenhet är alltså en aspekt av 

maktutövning och där det finns outsiders och etablerade grupper finns det även skam 

(Elias, 1994). 

 

 

3.2 Främlingen   

Georg Simmel (Simmel, 1995) försökte i sin avhandling ”Främlingen” sätta 

definitioner på vad ordet främling innebar och vilka karaktäristiska drag det innehar 

att vara främling. Simmel betraktade främlingen som en "potentiell vandrare", en 
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individ som kommit utifrån men som valde att stanna kvar, dock så överger han inte 

friheten i att han kan gå när som helst, han är rörlig. Samtidigt som främlingen är 

lösgjord och fixerad, är han nära och avlägsen. Simmels främling hade en frihet som 

innebar ”en positivt specifik form av delaktighet". Den ger honom möjlighet att föra 

en dialog med gruppen som han inte härstammar från men som han kan medföra nya 

kvaliteter till. Även om främlingen blir en del av en grupp förblir hans ställning 

främling då han/hon ursprungligen inte tillhörde den och vid ingång medförde 

kvaliteter som inte härstammade eller kunde härstamma från gruppen. Han är en 

organisk del av gruppen och hans/hennes status är fortfarande ett utanförstående och 

motsatsförhållande mot de andra där han placerar sig med en objektiv attityd eftersom 

han i grunden inte är fäst vid gruppens individuella element. Den interaktion som 

främlingen deltar i med gruppmedlemmarna bygger på en kombination av närhet och 

avstånd (Simmel, 1995).  

 

 Den proportion mellan närhet och avstånd, som ger främlingen karaktär 

 av objektivitet tar sig också ett praktiskt uttryck: förhållandet till honom 

 får en abstrakt natur. Med främlingen har man nämligen bara vissa 

 allmänna egenskaper gemensamt (Simmel, 1995: 142). 

 

Detta gör att de relationer man har med personer som inte är främlingar byggs upp 

genom att undvika allt som är allmänt, på så vis blir relationerna personliga. 

Främlingen står oss nära när vi upplever likheter av socialt, yrkesmässigt, nationellt 

eller allmänmänskligt slag, men främlingen upplevs som fjärran då likheterna bara 

binder oss samman på grund av att den binder många människor samman. 

Främlingskapet uppstår då känslan av att relationen är unik försvinner (Simmel, 

1995). 

 

 

3.3 Social konflikt 

Lewis Cosers teori om ”social konflikt” var intresserad av att titta på sociala 

strukturer och institutioner och menade att alla samhällen genomgår en ständig 

förändringsprocess vilket medför att det finns en ständigt förekommande 

meningsskiljaktighet och konflikt i systemet (Ritzer, 2009). Coser skiljde på två typer 
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av konflikter, ”extern konflikt” och ”intern konflikt” och menade att båda typerna kan 

fylla flera olika funktioner i ett samhälle eller grupp och kan hjälpa en grupp att hålla 

samman (Wallace, 2006).  

 

Externa konflikter. Löst strukturerade grupper kan svetsas samman med hjälp av 

konflikter, t.ex. en grupp med människor på väg mot upplösning kan återställa den 

integrerade kärnan om hamnar i en konflikt med en annan grupp. Detta skapar på så 

vis en ”vi & dom” känsla vilket gör att gemenskapen stärks i gruppen igen, då man 

har något gemensamt. Det kan helt enkelt vara ett medel för att svetsa samman 

grupper. Konflikt kan även ha en alienerande effekt på grupper, där grupper som i 

normala fall inte samspelar, håller samman för att på så vis stå emot gruppen som 

konflikten uppdagades med. Den kan även bidra till att personer som annars skulle 

vara likgiltiga och isolerade får/tar en mer aktiv roll under ”striden” för att sedan 

återgå till det normala. Vidare kan externa konflikter fylla en kommunikativ funktion. 

Som ett resultat av det, framstår motparternas positioner och gränserna mellan dem 

tydligare, vilket annars kan vara svårt att avgöra innan konflikten bytits ut. Detta gör 

det enklare sedan att bestämma sig för ett lämpligt handlingssätt mot sin motståndare.  

Slutligen kan konflikter även hjälpa parterna att få en bättre uppfattning om sina 

relativa styrkor, vilket skulle kunna bidra till en fredlig uppgörelse (Ritzer, 2009).  

 

Interna konflikter. Gruppens motstånd och konflikt mot dem som avviker tillkännages 

genom att det påvisas till gruppmedlemmarna hur de bör bete sig. Den interna 

konflikten har en funktion för att belysa gruppens identitet med dess normer som 

vägleder om hur man bör bete sig inom gruppen. Vidare kan den öka en grupps 

överlevnad och stabilitet på grund av att man rensar luften, det är en avgörande 

funktion och säkerhetsåtgärd under stressade situationer. Motstånd ger oss en känsla 

av belåtenhet och lättnad. Det krävs helt enkelt motstånd inom gruppen för att behålla 

sammanhållningen inom den. Interna konflikter kan också vara viktiga eftersom 

stabiliteten i grupper kan ses som en verkan av att många olika små konflikter korsar 

den. Eftersom människor är delaktiga i flera olika grupper samtidigt, gör detta att de 

inte blir lika aktiva när konflikter väl dyker upp i de olika grupperna. Detta medför att 

grupperna bibehåller sin stabilitet (Wallace, 2006). 
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Människors beroende i relation till varandra är viktig i den mån att den motverkar 

splittrande interna konflikter och håller grupper ihop samtidigt som gruppen då lättare 

kan stå emot externa konflikter. De behövs inom en grupp eftersom de förebygger att 

oenigheter spårar ur och förvandlas till våldsamma bråk. Konflikter som legat och 

grott men som inte fått komma upp till ytan kan ha en tendens att bli större än vad det 

borde varit vilket kan bidra till att den till slut splittrar gruppen på de mest 

grundläggande problem och värderingar. De kan också bli mer intensiva då de 

inblandade känner att de inte enbart gör det för sig själva utan för hela gruppen, detta 

är något som kan stärka deras moraliska legitimitet för konflikten (Wallace, 2006). 

 

 

3.4 Vi och dom 

Det (Bauman, 2004) finns grupper i samhället som vi förstår och som vi anser oss 

själva tillhöra. Samtidigt konstruerar ”vi” ett ”dom”, det vill säga grupper som vi står 

främmande inför och som vi inte kan eller vill tillhöra. De bilder vi har av dessa 

grupper är ofta vaga och ofullständiga och därav framstår de ofta som skrämmande på 

grund av okunskap. Skillnaden mellan ”vi och dom” betecknas ofta som skillnaden 

mellan ”in- och utgrupper”. Ingen av grupperna kan existera utan den andre eftersom 

vi skapar ett ”vi” eller ”ingrupp” genom de egenskaper som kännetecknar ”dom”/ 

”utgruppen”. Utgruppen är alltså motsatsen till den tänkta identitet, sammanhållning 

och solidaritet som ingruppen besitter (Bauman, 2004). 

 

 En utgrupp är just den imaginära motsats till sig själv som 

 ingruppen behöver för sin identitet, för sin sammanhållning, för sin inre 

 solidaritet och känslomässiga trygghet (Bauman, 2004:47). 

 

Ingruppen ger en känsla av vänskap och sammanhållning och kan skapa lojalitet mot 

gruppen och gör oss beredvilliga att försvara den. Våra fördomar, som ofta har sin 

grund i stereotypa uppfattningar gör att vi inte är benägna att inse att även utgruppen 

skulle kunna ha kvaliteter som är likvärdiga med våra egna. De människor med hög 

grad av fördomsfullhet har svårare att acceptera förändringar från vad de anser är 

standarden (Bauman, 2004). De tenderar alltså att ha positiva fördomar om de grupper 

som de själva tillhör och negativa fördomar om andra grupper (Giddens, 2003). 
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Man kan tänka sig konstruktionen av klass, kön, etnicitet som exempel på grupper där 

in- respektive utgrupper opererar. Men i uppsatsens sammanhang speglas in- och 

utgrupper genom inhyrda konsulter och ordinarie personal.  

 

 

3.5 Teoretisk koppling 

Den teoretiska bakgrunden hade till syfte att vägleda insamlingen av empirin samt att 

vara till hjälp vid tolkningen av resultatet.  

 

Sociala konflikter mellan de inhyrda konsulterna och de ordinarie anställda skulle 

kunna tolkas som att de helt enkelt är nödvändiga för de sociala relationernas 

fortlevnad. För att den etablerade gruppen ska lyckas behålla sin sociala överlägsenhet 

krävs att de sätter ”lägre värde” stämpel på den andra gruppen, vilket gör att outsider 

gruppens självbild formas av vetskapen att de tillhör en skambelagd grupp. Detta kan 

medföra att om de inhyrda upplever att det finns ringa förtroende för dem, kommer de 

själva förändra sin självbild och sänka sitt eget förtroende.  

 

Det faktum att de ”nya” kommer in i den redan etablerade gruppen kan ha en 

avgörande effekt på att den etablerade gruppen skapar ett ”vi & dom”. Detta kan 

sammanföra den ordinarie gruppen ytterligare och göra de ännu starkare än vad de var 

innan de inhyrda kom in i bilden och gör därmed ett försök att stå motståndskraftiga 

mot det nya ”hotet” som kommit in i bilden. De inhyrda blir då så kallade främlingar 

som är både nära och på avstånd, det vill säga de är fysiskt en del av gruppen men är 

hela tiden ”potentiella vandrare”. De kan helt enkelt när som helst avlägsna sig vilket 

gör att gruppen aldrig riktigt kommer att släppa in dem. De ordinarie kan på så vis ha 

svårigheter att skapa ett förtroende för de inhyrda då de är medvetna om att de 

inhyrda enbart är där tillfälligt och inte tillhör gruppen egentligen. Då kan det vara av 

betydelse att åtminstone de ordinarie har någon form av förtroende för sig själva för 

att kunna stå emot de motstånd de möter på deras nya arbetsplats. 
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4. METOD 

 

4.1 Procedur 

Uppsatsen hade en kvantitativ ansats med deskriptiv undersökningsform som syftar 

till att ordna och sortera materialet så att de blir lättare att urskilja omfattning och 

utbredning av ett visst fenomen. Den deskriptiva statistiken fungerade som en 

inkörsport till frågeställningar som vi sedan behandlade med analytiska metoder 

(Djurfeldt m.fl., 2003). Data som använts i uppsatsen är sekundärdata som ingår i en 

större enkätstudie som ursprungligen utformades och samlades in av en forskargrupp 

(Gunnar Augustsson, Gunilla Olofsdotter, Sven Svensson, Lars-Erik Wolvén) vid 

sociologiska institutionen på Mittuniversitetet. Därför refereras en stor del av 

metoddelen i denna uppsats till sekundärdatans forskningsmetod. 

 

Med hjälp av bemanningsföretagens huvudorganisation Almega, kom forskarna i 

kontakt med bemanningsföretag som valde att delta i undersökningen. Dessa två 

bemanningsföretag fick sedan själva tillfråga sina kundföretag, varav tre valde att 

delta i studien. I två av dessa företag genomfördes studien som en web enkät via mail 

och i det tredje företaget genomfördes undersökningen genom pappersenkäter. 

Undersökningen genomfördes under perioden maj till juni 2008 (Svensson, 2009 in 

press). 

 

 

4.2 Urval 

Urvalet är ett så kallat klusterurval det vill säga populationen delas in i kluster ur vilka 

stickprov dras stegvis (Djurfeldt m.fl., 2003). Av de 237 enkäter som skickades ut kom 

137 tillbaka vilket ger en svarsfrekvens på 50,2%. De tre företagen som deltog var ett 

callcenter för inkommande samtal (n = 38), en fabrik där de tillverkade utrustning för 

telekombranschen (n = 46) och en mekanisk verkstad (n = 53). Utav dessa svaranden 

representerade ledningen n = 15 av svaren, ordinarie anställda n = 55 och inhyrd 

personal n = 65. Det interna bortfallet som var räknade på de ursprungliga variablerna 

(ledning, ordinarie, inhyrda) var i genomsnitt ca 1,5 % och därmed under kritiska 

gränsvärden (Svensson, 2009 in press). Denna studie kommer dock inte ta hänsyn till 

ledningens svar, då den inte är av relevans för uppsatsens syfte. 
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Tabell 1. Svarsfördelning, ålder, kön och anställningsform 

   Andel %   

Kön 

 Man  72,1%  

 Kvinna  27,9% 

Ålder 

 20-30 år  54,6% 

 31-40 år  23,4% 

 41-50 år  13,2% 

 51-64 år  8,7 % 

  

Anställningsform 

 Ordinarie  51,1% 

 Inhyrd  48,9% 

 

 

Även om ålder och kön inte var variabler som uppsatsen egentligen studerade så togs de 

med i tabell 1 enbart för att visa hur svarsfördelningarna låg, då dessa variabler hanterats 

som kontrollvariabler i de statistiska prövningarna.  

Det var möjligt att jämföra könsfördelningen och åldersfördelning i bortfallsgruppen med 

det slutgiltiga urvalet eftersom respondenternas kön och ålder framgick av den 

information som bemanningsföretagen och deras kundföretag tillhandahöll. Skillnaden 

mellan grupperna understeg 1 % och var inte statistiskt signifikant. 

 

 

4.3 Material 

Enkäten som användes i denna uppsats syftade till att undersöka faktorer i 

kundföretag om inhyrd personal, ordinarie personal och ledare.  

Från enkäten valdes det ut ett antal frågor som var till hjälp för att  kunna besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. De frågor som valdes från enkäten grundades på 

variablerna anställningsform (där enbart inhyrd och ordinarie togs med), förtroende, 

tillhörighet, hot, ålder och kön. 
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4.4 Databearbetning 

För att analysera data som tagits fram och kunna svara på uppsatsen frågeställningar 

användes SPSS 17.0 för Windows.  

 

Med hjälp av följande figur gjordes ett försök att förklara hur sambandet såg ut mellan 

de befintliga variablerna samt vilka som var de kausala mekanismerna. 

 

(B) Anställningsform     ( H) Förtroende 

 

 

 

  ( M) Tillhörighet,  

        Hot 

        

Betingelsen (B) var anställningsform, det vill säga om personen var inhyrd eller 

ordinarie. Händelsen (H) motsvarade grad av förtroende för de inhyrda och den 

kausala mekanismen (M) som kunde tänkas påverka förtroendet var tillhörighet samt 

hot. Även kön och ålder behandlades som mekanismer i form av kontrollvariabler i de 

statistiska prövningarna, med syftet att sålla bort dessa eventuella felkällor som kan 

ha påverkat resultatet. 

 

Inledningsvis testades samvariationen mellan de aktuella oberoende variablerna och 

beroende variabeln genom en korrelationsmatris. En korrelationsmatris är en tabell 

som visar korrelationskoefficienterna för alla par av variabler och även hur de 

oberoende variablerna korrelerar med den beroende variabeln.  

 

För att analysera vilken inverkan de oberoende variablerna hade på den beroende 

variabeln, samt att se om det skiljde sig mellan inhyrda och ordinarie i avseende på 

förtroende till de inhyrda användes linjär regression. I den linjära regressionen 

skapades det fem olika modeller för att se hur de oberoende variablerna 

(anställningsform, kön, ålder, tillhörighet och hot) kom att påverka den beroende 

variabeln (förtroende). Den första modellen tittade på hur en oberoende variabel det 

vill säga anställningsform påverkade den beroende variabeln förtroende, i den andra 
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modellen lades ålder och kön till som oberoende variabler. Modell tre var konstruerad 

på samma sätt som modell två förutom att variabeln tillhörighet lades till. I modell 4 

mättes samma variabler som i modell två fast frågan om hot lades till som en 

oberoende variabel. I den sista modellen, modell fem användes samtliga variabler, det 

vill säga anställningsform, kön, ålder, tillhörighet och hot för att se hur dessa 

påverkade den beroende variabeln förtroende. 

 

I den linjära regressionsanalysen användes R
2
. R

2
 :s huvudanvändning är att den 

hjälper forskaren till att kunna göra prediktioner och förutsägelser med hjälp av 

regressionslinjen. En modells validitet kontrolleras med hjälp av dess förklaringsgrad 

och prediktionsförmåga. Förklaringsgrad R
2
, anger hur stor del av variationen i 

datasetet som förklaras av modellen i Y. Då R
2
 = 1 har 100% av variationen 

modellerats och då R
2
 = 0 har inga variationer modellerats. Y:s variation består alltid 

av både väsentlig information och sådant som är ointressant ”brus”. Det eftersträvas 

att få med så lite brus som möjligt i mätningarna, det vill säga ett R
2
 så nära 1 som 

möjligt. (Djurfeldt, 2003) 

 

För att mäta reliabiliteten och se om indexen var lämpligt utformade användes 

Cronbachs alpha. Den kritiska gränsen för Cronbachs alpha varierar beroende på 

teoretiker allt mellan 0,60–0,70. Författarna till denna uppsats valde att utgå ifrån 

0,60, vilket menas med att alla värden under 0,60 räknas som icke reliabla i denna 

forskning (Nunally, 1978). Variabeln förtroende visade ett värde på α=0,75 och 

variabeln tillhörighet fick ett värde på α=0,67. Cronbachs alpha översteg alltså 

gränsen på 0,60, vilket därmed stärkte validiteten på de indexen som utformades för 

dessa två variabler.  

 

Det gjordes även test på om det fanns någon kollinearitet i regressionsmodellen, detta 

för att undersöka om de oberoende variablerna var starkt inbördes korrelerade, det vill 

säga multikollineariderade. Multikollinearitet är när det finns ett linjärt samband 

mellan två eller flera förklaringsvariabler. Om multikollineariteten stiger leder det till 

att den unika variansen som den oberoende variabeln har sjunker, på samma gång som 

förklaringen till den beroende variabeln ökar (Djurfeldt, 2009).  
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4.4.1 Beroende variabel 

Variabeln förtroende mättes genom att uppsatsförfattarna valde ut frågor från 

enkäten som mätte denna variabel. Frågorna var utformade med svarsalternativ 1-5, 

där 1= instämmer helt och 5= tar helt avstånd. De valda frågorna lades sedan ihop till 

ett frekvens index för att kunna genomföra de statistiska prövningarna i linjär 

regression. 

Variabeln mättes genom följande frågor. 

- Inhyrd personal utför inte arbetsuppgifterna lika bra som ordinarie personal 

- Inhyrd personal skall överlåta åt den ordinarie personalen att bedöma hur arbetet 

ska utföras 

- Om en inhyrd måste fråga om hur arbetet ska utföras är han/hon fel person för 

den aktuella arbetsuppgiften 

- Ordinarie personal vet vanligtvis mer om hur arbetet ska utföras än inhyrda 

- Det känns tryggare att arbeta tillsammans med ordinarie än med inhyrd personal. 

 

4.4.2 Oberoende variabel 

Variabeln anställningsform mättes genom att författarna valde ut en fråga från 

enkäten där de svarande fick svara om de var ordinarie anställda eller inhyrda från ett 

bemanningsföretag. Anställningsform blev en dummyvariabel som kodades om till 0= 

ordinarie anställd och 1= inhyrda från bemanningsföretag.  

 

Variabeln kön mättes genom att respondenterna svarade 1 för kvinna och 2 för man. 

Dessa omkodades till dummyvariabler där 0=kvinna och 1=man. 

 

Variabeln ålder mättes genom att respondenterna fick ange sitt födelseår. Detta 

tranformerades sedan om till de åldrar som representerades i urvalet, för att lättare 

kunna tolka resultaten. Frekvens index utfördes för att kunna genomföra de statistiska 

prövningarna i linjär regression.  

 

Variabeln hot kodades om till en dummyvariabel och mättes genom följande fråga. 

- Personalinhyrning är ett hot mot anställningstryggheten för ordinarie personal 
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Respondenterna ombads att svara på frågan på en femskalig skala med 1 instämmer 

helt till 5 tar helt avstånd. Dessa omkodades till dummyvariabler där 0=instämmer 

och 1=instämmer inte.  

 

 Variabeln tillhörighet mättes genom följande frågor.  

- Det är viktigt att skilja på ordinarie och inhyrd personal 

- Ordinarie personal sluter sig ofta inom gruppen 

- Inhyrda vill gärna hålla sig för sig själva 

- Inhyrda hamnar ofta utanför gemenskapen bland ordinarie personal 

Dessa frågor lades sedan också ihop till ett frekvens index för att kunna genomföra de 

statistiska prövningarna i linjär regression.  

 

 

4.5 Metoddiskussion 

Anledningen till att denna uppsats valde att använda sig av sekundärdata var att de 

frågor som ställdes i den redan befintliga enkäten stämde överens med det uppsatsen 

avsåg att mäta. Dessutom stämde enkätens utformning överens med den teoretiska 

bakgrunden som uppsatsen valde att presentera. Det problem som kunde uppstå med 

sekundärdata var att det kunde vara svårt att ta del av rådata, det vill säga de 

ursprungliga resultaten (Jacobsen, 2002). I detta fall gällde inte det på grund av att en 

färdig SPSS fil skickades till uppsatsförfattarna där svaren från enkäten redan var 

ifyllda. 

 

Valet av den linjära regressionsanalysen var till syfte för att analysera om en beroende 

variabel kunde komma att påverkas utav en eller flera oberoende variabler (Djurfeldt, 

2003). 

R² användes som en tolkning i den linjära regressionsanalysen (Edling, 2003). 

Forskarna har förståelse för att prediktionsförmågan R
2
 i vissa fall kritiserats för att 

det inte redogör för huruvida regressionsmodellen kan förutses med ett helt annat 

urval, men har inte tagit någon vidare hänsyn till detta (Field, 2005).  

 

Anledningen till att Cronbachs alpha beräknades var för att mäta reliabiliteten. Denna 

påvisar tillförlitligheten i mätningen av data som gjorts i index. Anledningen till att 
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det enbart gjordes på tillhörighet och förtroende är att det enbart var dessa två 

variabler utav de som var av relevans för studien som var i indexform (Djurfeldt, 

2009). 

En möjlig felkälla som kan ha påverkat reliabiliteten var att antalet som svarade på 

enkäterna som skickades ut var enbart 137 av 237. Det finns alltid en risk med borfall 

då man inte kan veta vad respondenterna skulle ha svarat (Djurfeldt 2003). 

 

Validitet granskades i denna uppsats utifrån att målet ständigt var att det som 

undersöktes mätte det som avsågs att mäta. Det fanns en risk att validiteten 

äventyrades i och med att en del variabler omkodades. Detta genom att mätresultaten 

tillskrevs en annan betydelse än vad den ursprungligen hade. Informationen kunde 

dessutom bli mer grovhuggen och variablerna kunde sänkas till en lägre mätnivå än 

tidigare (Djurfeldt, 2003). Anledningen till att detta ändå gjordes var att det då skulle 

bli lättare att överskåda resultaten i analysen och det visade sig också att detta blev 

fallet. 

 

Validiteten kan även ha riskerats genom möjliga felkällor såsom exempelvis att 

frågorna i uppsatsen som avsåg att mäta förtroende och tillhörighet kunde vara av 

snarlik karaktär så att vissa frågor som valdes till att mäta förtroende i själva verket 

kanske inte mätte just det. Som exempelvis frågan ”Det känns tryggare att arbeta 

tillsammans med ordinarie än med inhyrd personal”, då både förtroende och 

tillhörighet kan ha en del i att personer känner sig trygga med varandra. I denna 

uppsats tolkas dock denna fråga som förtroende då det stämmer överens med 

uppsatsens uppfattning av variabeln i fråga. 

Att uppsatsen valde att använda sig av en fråga när det gäller variabeln hot kan 

komma att uppfattas som otillräckligt, men enligt författarnas tycke var det enbart den 

som kunde mäta just variabeln hot på bästa sätt. Att tillföra fler frågor till variabeln 

kunde ha medfört en risk i att validiteten äventyras.  

 

Då urvalet i den ursprungliga forskningen inte var slumpmässig gick det inte att göra 

en generalisering av denna uppsats till någon större population.  
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4.6 Etiska överväganden 

Företagen som deltog i undersökningen samt de svarande på enkäten behandlades 

konfidentiellt och anges inte i uppsatsen. De deltagare som svarade på enkäten 

garanterades fullständig anonymitet och konfidentialitet vid utförandet av 

ursprungsstudien. Detta gjorde också att när denna forskning tog del av sekundärdatan 

fanns det inga namn angivna på de svarande. 

Förövrigt, eftersom forskningen som enkäten i denna uppsats grundar sig på blev 

godkänd av den etikprövningsnämnden i Umeå, motsvarar den de krav som forskare 

ställs inför när det kommer till etiska frågor vid studier.  
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5. RESULTAT 

Resultatet inleds med att redovisa i tabell den deskriptiva statistiken över studiens 

samtliga oberoende och beroende variabler. 

 

Tabell 1. Visar antal svarande (n), medelvärden (M), standardavvikelser (s), samt 

Cronbachs alpha (α) 

n M s α VIF 

Oberoende variabler 

Kön  136 0,72 0,45  1,08 

Ålder  137 32,42 10,56  1,16 

Anställningsform 137 0,49 0,50  1,21 

Tillhörighet  134 15,40 3,24 0,67 1,05 

Hot  137 0,66 0,48  1,08 

 

Beroende variabel 

Förtroende  132 17,77 4,37 0,75 

 

 

Variabeln kön är omkodad till dummyvariabler där 0=man och 1=kvinna. 

Anställningsform är omkodad till densamma där 0=ordinarie anställd och 1=inhyrd 

personal. Även variabeln hot är omkodad till dummyvariabler där 0=instämmer och 

1=instämmer inte. Variabeln ålder är omgjord till antal år istället för födelseåret och 

är sedan sammanförd i ett index. 

Frågorna till variabeln förtroende och tillhörighet är sammanförda till index där 

förtroende innehåller 5 frågor och tillhörighet mäts med 4 frågor.  

 

För att studera sambanden mellan studiens variabler redovisas detta genom en 

korrelationsmatris i tabell 2. 
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Tabell 2. Korrelationsmatris för variablerna i studien  

 1 2 3 4 5 6 

1. Förtroende 1   

2. Kön -0,30** 1 

3. Ålder 0,09 -0,45 1 

4. Anst. 0,29** -0,17* -0,32** 1 

5.Tillhörig. 0,53** -0,11 0,13 0,11 1 

6. Hot 0,12 0,13 -0,17* 0,18* 0,03 1 

 

Notering. Korrelationen är signifikant vid **p< 0.01. *p< 0,05 

 

Matrisen visar att variablerna kön, anställningsform och tillhörighet har starka 

signifikanta korrelationer med variabeln förtroende (-0,30, 0,29, 0,53) 

Anställningsformen korrelerar även starkt mot ålder (-0,32) men även mot kön, dock 

med en något högre signifikans. Vidare hade hot även signifikanta samband med ålder 

och anställningsform. Den högsta korrelationen i matrisen nedan är 0,53 vilket ligger 

under tumregel på 0,7-0,8.  

Då det inte alltid går att i en korrelationsmatris utvisa om det föreligger 

multikollinearitet gjordes även detta på samtliga variabler. Testet visar dock att det 

inte förekommer någon multikollinearitet, samtliga VIF (Variance Inflation Factor) 

värden ligger mellan 1,05 och 1,21 vilket är accepterat då det ungefärliga riktvärdet 

för VIF=2,5. 

 

I den linjära regressionen testades de oberoende variablerna anställningsform, kön, 

ålder, tillhörighet och hot mot den beroende variabeln förtroende. Detta gjordes 

med hjälp av 5 olika modeller.  

 

Tabell 3. Modell 1-Linjär regressionsanalys av förtroende kopplade till 

anställningsform, ålder, kön, tillhörighet och hot. 

Oberoende variabler  b t p R
2
 

Anställningsform  2,56 3,51 0,001 0,09 

 

Tabellen visar att om man jämför ordinarie anställd med uthyrd ökar förtroendet med 

2,56 skalsteg. Det vill säga, inhyrda har större förtroende till sig själva än vad de 
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ordinarie har för de inhyrda. Prediktionsförmågan R
2
 är förhållandevis låg med ett 

värde på 0,09 vilket visar att vår oberoende variabel anställningsform förklarar 

ungefär 9 % av variationen i variabeln förtroende, medan resten beror på andra 

faktorer.  

 

Tabell 4. Modell 2- Linjär regressionsanalys av förtroende kopplade till 

anställningsform, kön och ålder 

Oberoende variabler  b t p R
2
 

Anställningsform  2,80 3,79 0,000 0,19 

Ålder   0,08 2,06 0,410 

Kön   -2,30 -2,94 0,040 

 

Tabell 4 visar att om man sedan lägger till variablerna ålder och kön ökar effekten på 

förtroendet till 2,80 skalsteg, vilket innebär att ålder och kön inte har någon större 

påverkan på förtroende. R
2 

ökar här något till 19 % men även här är det inte 

tillräckligt för att kunna göra ett uttalande om att det är just ålder och kön som är de 

förklarande variablerna till förtroendet. Kontrollvariablerna kan härmed uteslutas från 

att de stör resultatet och att det egentligen skulle vara dessa variabler som skulle 

förklara förtroendet mest. 

 

Tabell 5. Modell 3- Linjär regressionsanalys av förtroende kopplade till 

anställningsform, kön, ålder och tillhörighet 

Oberoende variabler  b t p R
2
 

Anställningsform  2,21 3,38 0,001 0,39 

Ålder   0,04 1,29 0,200 

Kön   2,00 -2,91 0,004 

Tillhörighet   0,61 6,34 0,000 

 

Då tillhörighet sedan läggs till som en variabel i tabell 5, sjunker effekten igen till 

2,21, vilket helt enkelt påvisar att grad av tillhörighet påverkar och kan förklara 

graden av förtroende. Ju lägre effekt på skalnivån, desto högre förklaringskraft har 

just den variabeln på den beroende, vilket i detta fallet blir tillgörighet på förtroende. 

Vidare ökar R
2
 avsevärt från 19 % i föregående modell, till 39 % i denna. Detta säger 

att då vår oberoende variabel tillhörighet läggs till bland de andra variablerna 



27 

 

förklaras ungefär 39 % av variationen i variabeln förtroende, medan resten beror på 

andra faktorer. Tillhörighet är alltså en starkt förklarande variabel till variabeln 

förtroende, det vill säga ju mer tillhöriga de inhyrda blir den etablerade gruppen, desto 

högre blir förtroendet för dem. 

 

Tabell 6. Modell 4- Linjär regressionsanalys av förtroende kopplade till 

anställningsform, kön, ålder och hot  

Oberoende variabler   b t p R
2
 

Anställningsform  2,62 3,49 0,001 0,20 

Ålder   0,08 2,20 0,030 

Kön   -2,48 -3,13 0,002 

Hot   1,06 1,42 0,160 

 

I tabell 6 har tillhörighet tagits bort för att istället mäta hur hot påverkar graden av 

förtroende. Detta gjorde en ökning på skalsteget till 2,62 vilket påvisar att hot inte har 

lika stor påverkan på förtroende såsom tillhörighet, eftersom denna effekten på 

skalenheten ökade i jämförelse med tillhörighetens skalenhet. Likaså sjönk 

prediktionsförmågan R
2
 till 20 % vilket också verifierar att hot inte har en lika stor 

förklaringskraft på förtroende såsom tillhörighet har. Hot är alltså inte den 

huvudsakliga orsaken till förtroendet. 

 

Tabell 7. Modell 5- Linjär regressionsanalys av förtroende kopplade till 

anställningsform, kön, ålder, tillhörighet och hot. 

Oberoende variabler  b t p R
2
 

Anställningsform  2,05 3,10 0,002 0,40 

Ålder   0,05 1,44 0,153 

Kön   -2,15 -3,11 0,002 

Tillhörighet   0,60 6,31 0,000 

Hot   0,91 1,40 0,17 

 

Den sista tabellen, modell 5 mäter hur samtliga oberoende variabler påverkar 

förtroende. Effekten sjunker ytterligare några skalnivåer då både tillhörighet och hot 

är med, men det är så pass lite så att vi kan urskilja att det faktiskt är tillhörighet och 

inte så mycket hot som förklarar graden av förtroende. Prediktionsförmågan R
2 
då 
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samtliga oberoende variabler korreleras mot variabeln förtroende visar ett värde på 

0,40 vilket utgör ett starkt samband. Det visar att våra oberoende variabler förklarar 

ungefär 40 % av variationen i variabeln förtroende, medan resten beror på andra 

faktorer.  

R
2
 höjdes här enbart med 1 % jämfört med tabell 5 då enbart tillhörighet mättes, vilket 

inte är någon större skillnad. Än en gång verifieras det som framkommit innan att det 

är tillhörighet som kan förklara och har ett starkast samband med förtroende. Hot har 

helt enkelt inte en lika stor förklaringskraft. Däremot kan kontrollvariablerna 

diskuteras, och då särskilt variablen kön eftersom den hade starka signifikansnivåer. 

Detta kan tyda på att kön skulle kunna vara en variabel som påverkar förtroendet, men 

eftersom detta inte var vad forskningen var ute efter att ta reda på, tas det heller ingen 

hänsyn till det mer än att det observerats.  

 

I samtliga modeller hade betingelsevariabeln statistisk signifikansnivå på p<0,05 

vilket betyder att resultatet avspeglar verkliga förhållanden och inte beror på 

slumpfaktorer. Sammanfattningsvis visar empirin att anställningsform och tillhörighet 

har en påverkan på förtroendet medan hot, ålder och kön har ringa. Vidare ser vi även 

att de ordinarie anställda har lägre förtroende för de inhyrda än vad de inhyrda har till 

sig själva. 
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6. ANALYS & DISKUSSION  

Syftet med studien var att studera förhållandet mellan inhyrda och ordinariepersonal 

på tre olika företag. Vi ville dels se hur förtroendet för de inhyrda skiljde sig mellan 

de två anställningsformerna, samt vad som kan tänkas förklara detta förtroende, om 

det var upplevelsen av tillhörighet eller upplevelsen av hot. Som det nämnts tidigare 

problembakgrunden, relevansen av att inte enbart mäta hur förtroendet ser ut hos de 

ordinarie för de inhyrda utan även se på hur de inhyrda har förtroende till sig själva är 

av vikt. Detta för att vi hade en idé, som verifieras av teorin ”etablerade och 

outsiders” att om man upplever att man får ringa förtroende från andra kan detta 

möjligtvis påverka ens egen självbild och därmed sänka det egna förtroendet. För att 

den etablerade gruppen ska lyckas behålla sin sociala överlägsenhet krävs att de sätter 

”lägre värde” stämpel på den ”nya” gruppen, vilket gör att den här outsider gruppens 

självbild formas av vetskapen att de tillhör en skambelagd grupp. Detta kan potentiellt 

sänka deras förtroende till sig själva. Ju lägre förväntningar man upplever sig få av 

andra kan kanske vara en anledning till att man själv sänker sina egna förväntningar 

på sig själv. 

 

Resultatet visar att det finns skillnader i förtroende för de inhyrda och att de inhyrda 

har högre grad av förtroende till sig själva än vad de ordinarie har för de inhyrda. 

Förtroende för sin egen kunskap är det som motiverar en till att prestera bra, och om 

en person inte själv litar på sin egen kunskap kommer kanske ingen annan göra det 

heller. Det faktum att de ordinarie har lägre förtroende åt de inhyrda kan förklaras 

med deras ”vi och dom” tänk, att de skapat ett ”dom” (inhyrda) som besitter 

kunskaper som inte är likvärdiga med ”våra” (ordinarie anställdas) kunskaper. Det vill 

säga, det ”vi” är bra på och det ”vi” kan, måste vara motsatsen till vad ”dom” kan. För 

att ”vi” ska kunna skapa oss ett förtroende för ”deras” kunskap betyder även att ”vi” 

då måste släppa in ”dom” i våran grupp. Detta kan helt plötsligt ta bort illusionen av 

”vi och dom” vilket hittills förmodligen stärkt den ordinarie gruppens 

sammanhållning. Därför gör de heller ingen vidare ansats på att förändra situationen 

då de är nöjda med gruppformationen och deras ”nyvunna” sammanhållning. Gruppen 

har kanske upplevt att de stärkts sedan de inhyrda kom in i bilden och detta är något 

som de vill bibehålla.  
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Redan i teoridelen nämndes att en konflikt inte enbart behöver vara något dåligt, den 

kan även vara en stärkande faktor i en grupp. En löst strukturerad grupp kan svetsas 

samman och stärka gemenskapen inom gruppen då den hamnar i en konflikt med en 

annan grupp. Detta är kanske just fallet då de inhyrda kommer in och de ordinarie 

organiserar sig för att försvara den redan etablerade gruppen mot främlingarna.  

Det är inte personliga karaktärsdrag som är orsaken till maktrelationen menade 

Norbert Elias, utan snarare medlemskap i ”rätt” eller ”fel” grupp. Är du medlem i 

outsider gruppen ses du och gruppen som helhet underlägsen den andra gruppen och 

är opålitliga, odisciplinerade och laglösa det vill säga man hyser ringa förtroende till 

gruppen då de inte är tillhöriga.  

 

Att de inhyrda skulle vara potentiella hot och att förtroendet för dem därför skulle 

påverkas var inget som tydligt påvisades utav resultatet. Tillhörighet tycks vara just 

den variabeln framför hot som förklarar grad av förtroende för de inhyrda mest. 

Det leder oss till slutsatsen att, för att få bukt på det låga förtroendet för de inhyrda 

krävs det helt enkelt att de inhyrda integreras mer i den ordinarie gruppen så att 

graden av tillhörighet ökar.  

 

En möjlig lösning på denna splittrade relation skulle kunna vara att det i framtiden 

satsas mer på att få med de inhyrda på diverse ”kick off ”och personalfester. En sådan 

liten gest skulle kunna vara ett stort steg åt rätt riktning, då de anställda på ett mer 

avslappnat sätt kan skapa någon form av relation till ”de nya”. Så länge det finns ett 

”vi”, finns det även ett ”dom” och det är detta man måste försöka få bort. Vi:et 

försvinner förhoppningsvis också i samma grad som man skapar någon relation till 

”dom andra” och det är denna relation vi syftar på som skulle kunna skapas genom att 

få de två grupperna att träffas under mindre strukturerade och arbetsrelaterade former.  

 

Vi är medvetna om att förtroendet kanske skulle kunna påverkats av andra variabler 

än det som mätts här, såsom huruvida man är ledare eller ej, eller hur länge man 

arbetat på företaget dit de inhyrda kommer. Möjligt att det kan vara så att en person 

som arbetat på företaget en längre tid har svårare att släppa in nya, särskilt om de inte 

är ”fullvärdiga anställda”. Lättare vore det kanske för en person som inte arbetat så 

länge på företaget och har det färskt i minnet hur påfrestande det kan vara att komma 

som ny till arbetsplatsen.  
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Bemanningsbranschen har en stark framtid även om det idag är ett ”vi och dom” 

bland de anställda inom kundföretagen. Om detta sätt att tänka någonsin försvinner är 

svårt att säga men acceptansen blir nog starkare och starkare för de inhyrda, då detta 

är av relevans för att företag skall kunna gå runt och komma igenom svårare tider. 

Glad styrelse innebär glada medarbetare brukar man säga och likaså gäller det med 

denna nya anställningsform. Vi tror att om styrelsen och ledarna förespråkar ett gott 

förtroende för de inhyrda, kommer detta även spegla de anställda och deras sätt att se 

på de ”nya”.  

 

Forsknings ämnet har skapat många funderingar och fler frågor inom oss. Bland annat 

är om det kan vara så att de som arbetar som inhyrda tvingas till att bli personer med 

mer ”skinn på näsan”. Detta för att på så vis bli mer härdade mot den reaktion de 

möter och mer motståndskraftiga mot den potentiella konflikt och främlingskap de 

ställs inför i de olika kundföretagen? Eller är det rent av så att det krävs vissa ”typer” 

av människor till just uthyrningsverksamheten och om man inte besitter de 

personlighetsdragen kan man få det svårt inom yrket?   

 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Något som vore intressant att läsa vidare om är just det här med om det är så att vissa 

personligheter lämpar sig mer för uthyrningsverksamhet än andra. Finns det en 

överrepresentering inom branschen av exempelvis extroverta personligheter? Kanske 

borde man använda sig av någon typ av personlighetstest och urskilja på det sättet 

vilka personligheter som är överrepresenterade? 

 

Ledarna skulle även vara av intresse att studera till en kommande forskning. Hur de 

förhåller sig till de inhyrda i avseende på förtroende och hur det då speglar de 

ordinaries inställning. 

 

Annat som vore av intresse för vidare forskning är hur det går för de inhyrda som blir 

erbjudna arbete hos företaget de hyrs ut till? Hur lång tid tar det för dem att komma in 

i den etablerade gruppen och hur ser processen ut fram till dess? 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1.  

Informationsbrev 

 

Vill Du vara med och bidra till ett bättre samarbete på framtidens arbetsplatser?  

Mittuniversitetet bedriver ett forskningsprojekt genom vilket vi vill få bättre 

kunskaper om samarbetet mellan inhyrd personal från bemanningsföretag och de 

kundföretag där de arbetar.  

 

Forskningen, som är vetenskapligt förankrad utan kommersiella intressen, drivs av 

professor Lars-Erik Wolvén, filosofie dr. Gunnar Augustsson och filosofie dr. Gunilla 

Olofsdotter samt Sven Svensson, undersökningsansvarig, alla verksamma vid 

Mittuniversitetet. 

 

Undersökningen kommer att genomföras på några olika företag genom denna 

webenkät. För att vi skall nå ett resultat av hög vetenskaplig kvalitet är Dina svar 

synnerligen värdefulla!  För att resultaten från vår vetenskapliga undersökning skall 

bli tillförlitliga och användbara är vi intresserade av att få in så många synpunkter 

som möjligt. Därför är det viktigt att just Du svarar på vår enkät. Frågorna tar 

omkring 15 minuter att besvara. 

 

Hur Du svarat är hemligt eftersom Ditt namn kommer att raderas när undersökningen 

är genomförd. Detta innebär att ingen vet hur Du svarat. Undersökningen garanterar 

Dig alltså fullständig anonymitet och konfidentialitet. Genom att följa länken längst 

ner på sidan kommer du till enkäten och godkänner samtidigt att Dina svar får 

användas enbart till ovan beskrivna vetenskapliga ändamål. Deltagande i 

undersökningen är frivilligt. 

 

Kontakta oss gärna om Du har frågor kring studien: 

 

Sven Svensson 

Undersökningsansvarig, Mittuniversitetet 

Telefon (Vardagar mellan 09:00 – 11:30): xxx-xxxxxx 

E-post: xxx@miun.se  

 

Lars-Erik Wolvén 

Professor, Mittuniversitetet 

E-post: xxx@miun.se 
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Bilaga 2. 

Enkäten 

 

1) Är Du? 

1; Kvinna 2; Man 

 

2) Vilket år är Du född? (Svara med 4 siffror t ex. 1979 eller 1962) 

År:______________________________ 

 

3) Är Du ensamstående eller sammanboende? 

1 Sambo/Gift 

2 Ensamstående 

3 Särboende  

4 Bor hos förälder 

 

4) Har Du/Ni några barn som bor hemma? 

1 Ja 2 Nej 

 

Om ’Nej.’ Gå till fråga 8 på sidan 2. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5) Hur många barn bor hemma? 

Antal barn:________________________ 

 

6) I vilken ålder är barnen? (Fyll vid behov i flera svarsalternativ) 

a= 1; 1-5 år 

b= 1: 6-12 år 

c= 1; 13-17 år 

d= 1; 18 år och äldre 

 

7) Använder Du/Ni någon barntillsyn? (Fyll vid behov i flera svarsalternativ) 

a=1; Ja, privat 

b=1; Ja, kommunal förskola/dagis 

c=1;Ja, kommunalt fritids 

d=1; Nej, ingen alls 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8) Vilken är Din högsta genomförda utbildning? 

1; Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

2; 2-årig gymnasieskola eller fackskola 

3; 3- eller 4-årig gymnasieutbildning 

4; Universitets eller högskoleutbildning kortare än 3 år 

5; Universitets eller högskoleutbildning 3 år eller längre 

 

9) Till vilket yrke räknar Du ditt arbete? (Obs! Försök att lämna en så exakt 

yrkesbeskrivning som möjligt. Här följer ett exempel.  
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Skriv istället för chaufför t ex. busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.) 

Yrke:________________________________________________ 

 

10) Har Du en ledande funktion i Ditt nuvarande arbete? 

1; Ja 

2; Nej 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Anställningsförhållanden 

I denna del av enkäten kommer Du att svara på frågor och påståenden som handlar 

om 

skillnaden mellan att arbeta som ordinarie och att arbeta som inhyrd i ett företag. 

 

11) Vilken är Din nuvarande anställningsform? 

1; Tillsvidareanställd 

2; Anställd på viss tid (t ex. vikariat) 

3; Projektanställd 

4; Provanställd 

5; Annat, nämligen_____________________________________ 

 

12) Vilken arbetstid har Du? 

1; Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 

2; Arbetar deltid 15-35 timmar per vecka 

3; Arbetar deltid 1-15 timmar per vecka 

 

13) Vilken personalgrupp tillhör Du? 

1; Ordinarie anställda 

2; Inhyrda från ett bemanningsföretag 

3; (13_alt) Annan, nämligen_____________________________________ 

 

Om Du arbetar som ’Ordinarie’ svara på fråga 14. Om Du är ’Inhyrd’ gå till fråga 

15 på sidan 

4. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

14) Har Du varit anställd av Din nuvarande arbetsgivare mer eller mindre än ett år? 

1; Mindre än 1 år 

2; Mer än 1 år 

 

15) Har Du varit anställd av Din nuvarande arbetsgivare 

(BEMANNINGSFÖRETAG) mer eller mindre än 1 år? 

1; Mindre än 1 år 

2; Mer än 1 år 
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16) Har Ditt senaste uppdrag i ett KUNDFÖRETAG varit mer eller mindre än 1 år? 

1; Mindre än 1 år 

2; Mer än 1 år 

 

17) Hur många ÅR har Du varit anställd av din nuvarande arbetsgivare? 

Antal år:__________________________ 

 

18) Hur många MÅNADER har Du varit anställd av Din nuvarande arbetsgivare? 

Antal månader:_____________________ 

 

’Ordinarie’ Gå till fråga 17 på sidan 4. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

19) Hur många ÅR har Du varit anställd av Din nuvarande arbetsgivare (det 

BEMANNINGSFÖRETAG Du är anställd av) Om Du har varit anställd mindre än 1 

år, ange 

antal månader 

Antal år:__________________________ 

 

20) Hur många MÅNADER har Du varit anställd av Din nuvarande arbetsgivare 

BEMANNIGNSFÖRETAG 

Antal månader:_____________________ 

 

21) Hur många ÅR har Du arbetat hos det KUNDFÖRETAG där Du arbetar just nu? 

(Med kundföretag menas ett företag som hyr in arbetskraft). Om Du har arbetat 

mindre än 1 år hos kundföretaget, ange antal månader) 

Antal år:__________________________ eller 

 

22) Hur många MÅNADER har Du arbetat hos det KUNDFÖRETAG där Du arbetar 

just nu? 

Antal månader:_____________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

23) Kan du utifrån egna behov påverka när Du ska börja eller sluta arbetsdagen? 

1; Ja, alltid 

2; Ja, ibland 

3; Sällan 

4; Nej, aldrig 

 

24) Kan Du lämna Ditt arbete under delar av dagen för att uträtta ett privat ärende? 

1; Ja, alltid 

2; Ja, ibland 

3; Sällan 

4; Nej, aldrig 

 

_____________________________________________________________________ 
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Betydelsen av personalinhyrning. 

Nu kommer några frågor om betydelsen av personalinhyrning. Med 

bemanningsföretag menas företag som hyr ut arbetskraft och med kundföretag menas 

företag som hyr in arbetskraft. 

 

25) Personalinhyrning via bemanningsföretag fyller en viktig funktion på dagens 

arbetsmarknad 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

25 a) Personalinhyrning gynnar kundföretagets ordinarie personal 

1. Instämmer helt   

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

25 b) Personalinhyrning gör det möjligt för fler personer att komma in på 

arbetsmarknaden 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

25 c) Personalinhyrning är ett hot mot anställningstryggheten för ordinarie personal 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

25 d) Inhyrd personal utför inte arbetsuppgifterna lika bra som ordinarie personal 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

_____________________________________________________________________ 

26) Inhyrd personal skall överlåta åt den ordinarie personalen att bedöma hur 

arbetet skall utföras. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 
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26 a) Idag uppfattas människor i högre grad som utbytbara jämfört med för 10-15 år 

sedan. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

26 b) Personalinhyrning är ett sätt att utnyttja människors sårbara ställning på 

arbetsmarknaden. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

26 c) Alla måste idag bidra till att hålla nere företagets kostnader 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

27) Inhyrd personal skall inte behöva engagera sig i kundföretagets inre 

angelägenheter. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

27 a) Det är viktigt att inhyrda blir en del av kundföretagets ordinarie personalgrupp 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

27 b) Inhyrda behöver i stort sett enbart följa angivna instruktioner 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 
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27 c) Om en inhyrd måste fråga om hur arbetet ska utföras är han/hon fel person för 

den aktuella arbetsuppgiften. 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

27 d) Arbetet kan på sikt utföras effektivare om inhyrd personal delar med sig av sina 

kunskaper.  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

27 e) Ordinarie anställda behöver bli bättre på att fråga efter inhyrdas kompetenser 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

28) Det är viktigt att skilja på ordinarie och inhyrd personal  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

28 a) Ordinarie personal sluter sig ofta inom sin egen grupp  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

28 b) Ordinarie personal vet vanligtvis mer om hur arbetet ska utföras än inhyrda 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd  

 

28 c) Inhyrda vill gärna hålla sig för sig själva  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 
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28 d) Inhyrd personal bidrar med värdefulla kunskaper eller erfarenheter 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

Arbetsvillkor forts. 

 

29) Inhyrda har inte lika bra insyn i arbetsuppgifterna som ordinarie personal 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

29 a) Inhyrda är minst lika engagerade i arbetet som ordinarie personal 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

29 b) Inhyrd personal har ofta svårt för att anpassa sig till rådande omständigheter 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

29 c) Det känns tryggare att arbeta tillsammans med ordinarie än med inhyrd personal 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

30) Inhyrda har lätt för att bli bekanta med ordinarie anställda  

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 
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30 a) Ordinarie personal borde ha huvudansvaret för att inhyrda blir väl emottagna 

blandkollegorna 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

30 b) Inhyrda hamnar ofta utanför gemenskapen bland ordinarie personal 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

 

30 c) När man möter personer på kundföretaget är det svårt att, utan att fråga, räkna ut 

vem som tillhör inhyrd respektive ordinarie personal 

1. Instämmer helt 

2. Instämmer delvis 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar delvis avstånd 

5. Tar helt avstånd 

_____________________________________________________________________ 

 

Om Du arbetar som ’Inhyrd’ skall Du besvara frågorna 25-26. Om Du är ’Ordinarie’ 

gå till 

fråga 27 på sidan 10. 

 

31) Anser Du att ledningen hos kundföretaget har lovat eller åtagit sig: 

 

1; Att Du ska kunna känna Dig som en del av ett team i organisationen? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

2; Att Du ska få ett gott samarbete med de ordinarie anställda? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 
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3; Att Du ska kunna känna att arbetet hos kundföretaget betyder någonting mer än att 

tjäna ihop till brödfödan 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

4; Att erbjuda ett arbete som innebär en utmaning för Dig?  

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

5; Att erbjuda Dig stöd i inlärning av nya arbetsuppgifter?  

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

6; Att erbjuda Dig stöd i lärandet av nya färdigheter?  

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

7; Att Du har en chans till en karriär inom kundföretaget om Du arbetar hårt och 

anstränger Dig? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

8; Att Du ska kunna känna Dig motiverad att i mesta möjliga mån bidra till 

kundföretagets framgång, i utbyte mot framtida förmåner? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 
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9; Att Du ska kunna förvänta Dig utvecklingsmöjligheter och belöningar om Du 

arbetar hårt och anstränger Dig? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

10; Att Du ska kunna utveckla Din kompetens och Dina färdigheter genom arbetet 

hos kundföretaget? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

11; Att Du ska kunna förvänta Dig att kundföretaget uppmärksammar och belönar de 

ansträngningar Du gör i arbetet? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

32) Anser Du att de kollegor hos kundföretaget som Du arbetar tillsammans med, har 

lovat eller åtagit sig: 

 

1; Att Du ska kunna känna Dig som en del av ett team i organisationen? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

2; Att Du ska få ett gott samarbete med de ordinarie anställda? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 
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3; Att Du ska kunna känna att arbetet hos kundföretaget betyder någonting mer än att 

tjäna ihop till brödfödan? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

4; Att erbjuda ett arbete som innebär en utmaning för Dig? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

5; Att erbjuda Dig stöd i inlärning av nya arbetsuppgifter? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

6; Att erbjuda Dig stöd i lärandet av nya färdigheter?  

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

7; Att Du har en chans till en karriär inom kundföretaget om Du arbetar hårt och 

anstränger Dig? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

8; Att Du ska kunna känna Dig motiverad att i mesta möjliga mån bidra till 

kundföretagets framgång, i utbyte mot framtida förmåner? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 
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9; Att Du ska kunna förvänta Dig utvecklingsmöjligheter och belöningar om Du 

arbetar hårt och anstränger Dig? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

10; Att Du ska kunna utveckla Din kompetens och Dina färdigheter genom arbetet 

hos kundföretaget? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

11; Att Du ska kunna förvänta Dig att kundföretaget uppmärksammar och belönar de 

ansträngningar Du gör i arbetet? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

33) Anser Du att Du har lovat eller åtagit Dig att de inhyrda ska: 

 

1; Kunna känna sig som en del av ett team i denna organisation? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

2; Få ett gott samarbete med de ordinarie anställda?  

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 
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3; Kunna känna att arbetet på denna arbetsplats betyder någonting mer än att 

tjäna ihop till brödfödan 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

4; Få ett arbete som innebär en utmaning för dem?  

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

5; Få stöd i lärandet av nya arbetsuppgifter?  

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt  

 

6; Få stöd i lärandet av nya färdigheter? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

7; Kunna känna att de har en chans till en karriär inom organisationen (kundföretaget) 

om de arbetar hårt och anstränger sig? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

8; Kunna känna sig motiverade att i mesta möjliga mån bidra till detta företags 

framgång, i utbyte mot framtida förmåner? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 
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9; Kunna förvänta sig utvecklingsmöjligheter och belöning om de arbetar hårt 

och anstränger sig? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

10; Kunna utveckla sin kompetens och sina färdigheter genom arbetet på 

detta företag? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

 

11; Kunna förvänta sig att det här företaget uppmärksammar och belönar de 

ansträngningar de gör i arbetet? 

1. Nej 

2. Ja, men löftet har inte hållits 

3. Ja, men löftet har bara hållits i liten utsträckning 

4. Ja, löftet har hållits ungefär till hälften 

5. Ja, löftet har hållits i stor utsträckning 

6. Ja, och löftet har hållits helt 

  

Till slut följer några frågor som gäller tillit och relationer till andra människor i 

allmänhet. 

 

34) Kan Du få hjälp av någon/några personer om Du har praktiska problem eller är 

sjuk? 

1; Ja, alltid 

2; Ja, för det mesta 

3; Nej, för det mesta inte 

4; Nej, aldrig 

 

35) Har Du någon som Du kan dela Dina innersta känslor med och anförtro Dig åt? 

1; Ja 

2; Nej 

 

36) Tycker Du att man kan lita på de flesta människor? 

1; Ja 

2; Nej 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 3. 

Frekvenstabell tillhörighet 

 

Statistics 

nytillhörighet1 

N Valid 134 

Missing 3 

 
 

nytillhörighet1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6,00 1 ,7 ,7 ,7 

7,00 1 ,7 ,7 1,5 

8,00 2 1,5 1,5 3,0 

9,00 2 1,5 1,5 4,5 

10,00 5 3,6 3,7 8,2 

11,00 6 4,4 4,5 12,7 

12,00 9 6,6 6,7 19,4 

13,00 10 7,3 7,5 26,9 

14,00 13 9,5 9,7 36,6 

15,00 9 6,6 6,7 43,3 

16,00 26 19,0 19,4 62,7 

17,00 13 9,5 9,7 72,4 

18,00 11 8,0 8,2 80,6 

19,00 9 6,6 6,7 87,3 

20,00 17 12,4 12,7 100,0 

Total 134 97,8 100,0  

Missing System 3 2,2   

Total 137 100,0   
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Bilaga 4.  

Frekvenstabell förtroende 

 

Statistics 

förtroende 

N Valid 132 

Missing 5 

 
 

förtroende 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7,00 1 ,7 ,8 ,8 

9,00 2 1,5 1,5 2,3 

10,00 3 2,2 2,3 4,5 

11,00 6 4,4 4,5 9,1 

12,00 4 2,9 3,0 12,1 

13,00 6 4,4 4,5 16,7 

14,00 13 9,5 9,8 26,5 

15,00 5 3,6 3,8 30,3 

16,00 10 7,3 7,6 37,9 

17,00 16 11,7 12,1 50,0 

18,00 11 8,0 8,3 58,3 

19,00 9 6,6 6,8 65,2 

20,00 7 5,1 5,3 70,5 

21,00 7 5,1 5,3 75,8 

22,00 10 7,3 7,6 83,3 

23,00 4 2,9 3,0 86,4 

24,00 8 5,8 6,1 92,4 

25,00 10 7,3 7,6 100,0 

Total 132 96,4 100,0  

Missing System 5 3,6   

Total 137 100,0   
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Bilaga 5.  

Frekvenstabell ålder 

 

Statistics 

ålder 

N Valid 137 

Missing 0 

 

ålder 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 13 9,5 9,5 9,5 

21 3 2,2 2,2 11,7 

22 8 5,8 5,8 17,5 

23 7 5,1 5,1 22,6 

24 9 6,6 6,6 29,2 

25 1 ,7 ,7 29,9 

26 10 7,3 7,3 37,2 

27 5 3,6 3,6 40,9 

28 5 3,6 3,6 44,5 

29 8 5,8 5,8 50,4 

30 6 4,4 4,4 54,7 

31 3 2,2 2,2 56,9 

32 4 2,9 2,9 59,9 

33 3 2,2 2,2 62,0 

34 2 1,5 1,5 63,5 

35 4 2,9 2,9 66,4 

36 5 3,6 3,6 70,1 

37 3 2,2 2,2 72,3 

38 2 1,5 1,5 73,7 

39 2 1,5 1,5 75,2 

40 4 2,9 2,9 78,1 

41 4 2,9 2,9 81,0 
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42 3 2,2 2,2 83,2 

43 2 1,5 1,5 84,7 

44 2 1,5 1,5 86,1 

45 2 1,5 1,5 87,6 

46 3 2,2 2,2 89,8 

49 1 ,7 ,7 90,5 

50 1 ,7 ,7 91,2 

51 1 ,7 ,7 92,0 

52 2 1,5 1,5 93,4 

54 2 1,5 1,5 94,9 

55 1 ,7 ,7 95,6 

56 2 1,5 1,5 97,1 

57 1 ,7 ,7 97,8 

58 1 ,7 ,7 98,5 

61 1 ,7 ,7 99,3 

64 1 ,7 ,7 100,0 

Total 137 100,0 100,0  

 


