
* Ett stort tack till Mats Najström som har handlett mig i arbetet med denna uppsats. 
 

INGROUP/OUTGROUP BIAS I RELATION TILL ARBETSTRIVSELN  
– ANSTÄLLNINGSFORM OCH ARBETSGRUPPER INOM 

TELEMARKETINGBRANSCHEN * 
 

Mia Bäckman 
 
 

Bemanningsbranschen i Sverige växer snabbt och närmare en procent 
av den totala arbetskraften i landet är anställd i bemanningsföretag. 
Tidigare forskning har ur ett organisationspsykologiskt perspektiv 
undersökt hur direktanställd personal reagerar på inhyrd personal och 
vice versa, då indikationer på att stigmatisering av inhyrd personal 
negativt påverkar arbetstillfredsställelsen framkommit. Dock har inga 
socialpsykologiska studier om direktanställdas arbetstrivsel i 
telemarketingbranschen kunnat hittas. Utifrån denna bakgrund syftar 
denna studie till att undersöka ingroup/outgroup bias i relation till 
direktanställd personals arbetstrivsel inom telemarketingbranschen. I 
en enkät ombads direktanställda vid ett telemarketingföretag att ta 
ställning till påståenden om personalrelationerna på arbetsplatsen. 
Resultaten indikerade att ingroup/outgroup bias kan förklara en 
betydande del av variansen i de direktanställdas arbetstrivsel, samt att 
direktanställd personal i homogena arbetsgrupper uppvisar hög grad 
av ingroup/outgroup bias till skillnad från kollegor i blandade 
arbetsgrupper. Utifrån erhållna resultat diskuteras relationen mellan 
personalintegration och ökad trivsel. 

 
 
Bemanningsbranschen i Sverige växer mycket snabbt, särskilt utanför storstäderna. 
Närmare en procent av den totala arbetskraften i landet är anställd i bemanningsföretag 
(Roman, 2008). De 125 största företagen hade under förra året 55 000 årsanställda och 
120 000 personer arbetade någon gång under 2007 i ett bemanningsföretag, en ökning 
med 15 000 jämfört med 2006. Omsättningen ökade med 18 procent jämfört med 2006 
och branschen omsatte därmed nästan 20 miljarder kronor år 2007 (Dagens Industri, 
2008). Många teorier inom gruppdynamik avhandlar fenomen som exempelvis 
ingroup/outgroup bias där stark sammanhållning inom grupper skapas och upprätthålls 
genom olika handlingar och beteenden (Forsyth, 2006). Men kan ingroup/outgroup bias 
även spela en central roll på dagens arbetsplatser och ställa till problem genom det 
moderna sättet att vara anställd; genom bemanningsföretag (se Figur 1)?  
 
För att kunna skilja på olika anställningsformer och tydliggöra olika 
anställningsstrukturer förekommer i denna studie fortsättningsvis begreppen 
”direktanställd personal” och ”inhyrd personal”. Med direktanställd personal menas i 
detta fall personal som är anställd direkt av företaget till skillnad från inhyrd personal 
som avser personal anställd genom bemanningsföretag. 
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Figur 1. Översikt för anställningsstrukturen vid användande av bemanningsföretag. 
 
Ingroup/outgroup bias 
Det finns många olika teorier om varför människor favoriserar och diskriminerar andra 
personer (Se exempelvis Forsyth, 2006). En av dessa teorier är Social Identity Theory 
(SIT) som menar att människor värderar medlemmar av den egna gruppen högre än 
medlemmar i andra grupper. Den egna gruppen utgörs av människor som delar något 
gemensamt karaktäristika, exempelvis att tillhöra samma religion, samma kön, samma 
hemstad eller liknande. Övriga grupper utgörs av människor som inte delar dessa 
karaktäristika (Von Hippel, 2006). SIT menar att individer i en situation mellan grupper 
inte kommer att interagera som individer, utan som medlemmar av en grupp som har en 
speciellt definierad relation till medlemmar av andra grupper (Tajfel & Turner, 2004). 
Den sociala kategoriseringsprocessen som innebär att människan delar in personer i 
olika kategorier som ”medlem i min grupp” eller ”medlem i annan grupp” kallas 
ingroup/outgroup bias. Så snart denna kategorisering är klar favoriserar man personerna 
i sin egen grupp jämfört med personer i övriga grupper (Forsyth, 2006).  
 
Med en grupp menas i detta sammanhang ”en samling individer som uppfattar dem 
själva vara medlemmar i samma sociala kategori, dela en känslomässig involvering i 
den gemensamma definitionen av dem själva och uppnå en nivå av social konsensus om 
värderingen av deras grupp samt deras medlemskap i den” (Tajfel & Turner, 2004, sid. 
283, egen översättning). Denna identifikation är i hög utsträckning relationsinriktad och 
jämförande. Medlemmarna i en grupp definierar det individuella som liknande eller 
annorlunda från, som bättre eller sämre än, medlemmar i andra grupper. Med social 
identitet (social identity) menas här den uppfattning som skapas av dessa överväganden 
och består av de aspekter av en individs självuppfattning som erhålls från de sociala 
kategorierna som individen uppfattar sig tillhöra. Positiv social identitet baseras i hög 
utsträckning på gynnsamma jämförelser som kan göras mellan den egna gruppen och 
några relevanta andra grupper. Den egna gruppen måste uppfattas som positivt åtskild 
från de övriga grupperna. När den sociala identiteten är otillfredsställande strävar 
individer efter att antingen lämna den existerande gruppen för en mer positivt distinkt 
grupp och/eller göra den existerande gruppen mer positivt distinkt (Tajfel & Turner, 
2004).  
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Tajfel och Turner (2004) definierar ingroup bias som tendensen att favorisera sin egen 
grupp framför övriga grupper i utvärderingar och beteenden. Enligt dem visar tidigare 
forskning på att enbart uppfattningen om att man tillhör två skilda grupper är tillräckligt 
för att trigga diskriminering mellan grupperna där den egna gruppen favoriseras. Von 
Hippel (2006) menar att det inte är nödvändigt med en stark ingroup-anknytning för att 
uppvisa ingroup bias, utan att även grupper som baseras på tillsynes triviala grunder kan 
uppvisa detta fenomen. I samma studie menar dock Von Hippel att när möjligheten att 
gå från en lågstatusgrupp till en högstatusgrupp finns, är det troligt att lågstatusgruppen 
uppvisar outgroup favorisering istället för ingroup favorisering. Med detta menas att 
medlemmar favoriserar andra grupper före den egna gruppen. Om en uppgradering är 
möjlig kommer alltså en medlem av en lågstatusgrupp att individuellt verka för att 
lämna lågstatusgruppen till förmån för högstatusgruppen (Ellemers, van Knippenberg, 
de Vries & Wilke, 1988).  
 
Inhyrd personal länge har använts för att täcka upp för sjukdom och semesterledighet, 
men att arbetsgivare börjat med massinhyrningar för att täcka tjänster som tidigare 
innehafts av direktanställd personal är ett nytt fenomen (Smith, 1997). Arbetsgivare kan 
använda sig av inhyrd personal för att kunna möta personalbehovet vid arbetstoppar och 
att kunna minska personalstyrkan vid lägre behov av personal. Andra fördelar för 
arbetsgivaren kan vara minskade löne- och förmånskostnader samt besparingar genom 
minskade administrativa kostnader vid exempelvis rekrytering och anställning (Smith, 
1994). Hon menade även att företagens syfte att säkra de anställdas engagemang och 
kvalitetsprestation blir stärkt av inhyrd personals närvaro. Detta eftersom inhyrning av 
personal kan användas till att signalera utbytbarhet till de direktanställda, att de kan bli 
ersatta om de begränsar sina ansträngningar i arbetet och inte arbetar lika hårt som den 
inhyrda personalen. (Smith, 1997) Även Geary (1992) fann att direktanställd personal 
upplevde sin anställningstrygghet hotad av inhyrd personal. Smith (1994) har också i 
tidigare forskning visat att direktanställd personal vägrat låta ledningen hyra in personal 
vid tillfälliga arbetstoppar med anledning av att de inhyrda inte skulle kunna hålla 
samma höga kvalitetsstandard.  
 
Geary (1992) undersökte kvalitativt hur ledningens rekryteringsstrategier påverkade 
inhyrd och direktanställd personal. Tre företag inom elektronikbranschen på Irland 
valdes ut och de olika metoder företagen använde för att uppnå flexibilitet analyserades. 
Två av företagen försökte lösa problemen inom organisationen genom exempelvis 
förändringar i produktionsprocessen eller genom introduktion av ny teknologi. Det 
tredje företaget förlitade sig dock i första hand på inhyrning av personal för att uppnå 
nödvändig flexibilitet. Vid samtliga tre företag var ledningens beslut om rekrytering av 
inhyrd personal i första hand ett försökt att möta arbetstoppar inom produktionen. När 
efterfrågan sjönk kunde den inhyrda personalen sägas upp. Men inhyrningen var också 
fördelaktig genom att ledningen kunde identifiera passande personal att anställa vid 
behov. Resultatet av studien visade på en viss fientlighet mellan inhyrd och 
direktanställd personal vid det tredje företaget (med stor andel inhyrd personal). Många 
i ledningen och av förmännen ansåg att den aktuella rekryteringsstrategin vid företaget 
skapade spänningar mellan de två olika grupperna anställda. Då de personer som 
eventuellt kunde få en fast anställning utsågs från den inhyrda personalen var de inhyrda 
rädda för att tacka nej till övertidsarbete samt att de kände sig hämmade från att tala ut 
om sina missnöjen. På detta företag fick ledningen också spendera betydligt mer tid på 
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att lösa konflikter mellan de anställda än vid de andra två företagen. Den direktanställda 
personalen ansåg att de inhyrda var sturska och uppkäftiga medan de inhyrda ofta kände 
sig utnyttjade och skymfade av de direktanställda. Vid ett tillfälle tvingades en förman 
stoppa produktionen under en eftermiddag för att kunna lösa motsättningarna mellan 
inhyrda och direktanställd personal. Slutsatserna av denna studie var att rekrytering av 
inhyrd personal kan vara problematisk då det kan leda till två olika statuskategorier; 
inhyrd personal och direktanställd personal. Denna statusuppdelning tolkade Geary 
(1992) som i vart fall delvis anledningen till de olustkänslor och otillfredsställelse som 
den inhyrda personalen upplevde. 
 
Ytterligare stöd för att inhyrd personal uppfattas ha lägre status än direktanställda och 
att de därför behandlas dåligt av deras direktanställda kollegor har framhållits av 
exempelvis Feldman, Doerpinghaus & Turnley (1994). Majoriteten av inhyrd personal 
är koncentrerad i de lägsta befattningarna, är generellt anställda för de minst 
kvalificerade arbetsuppgifterna och tjänar i allmänhet mindre än deras direktanställda 
kollegor (Smith, 1994, 1997). Enligt Chattopadhyay och George (2001) kan 
uppfattningen om att inhyrd personal har lägre status än direktanställda kan påverka den 
direktanställda personalen genom att de får en mindre positiv social identitet och lägre 
självförtroende när de arbetar i grupper med stor andel inhyrd personal. Den inhyrda 
personalen verkar i motsats till detta vinna prestige genom att associeras med 
direktanställda medarbetare.  
 
Davis-Blake, Broschak och George (2003) utförde en studie av hur blandade 
arbetsgrupper med både tillfälligt och direktanställd personal påverkade den 
direktanställda personalen i fråga om frivillig uppsägning, ”voice” och lojalitet. Med 
voice menas i detta fall ”alla försök att förändra hellre än att fly från en förkastlig 
situation” (Hirschman, 1970, refererat i Daves-Blake et al., 2003, sid. 477, egen 
översättning). Ett exempel på voice i detta sammanhang kan exempelvis vara viljan att 
fackligt engagera sig. Data samlades in från två nationella amerikanska undersökningar 
från 1991 där de medverkande svarade på frågor om jobbattityder och 
anställningspraxis på deras kontor. Resultaten visade att användandet av tillfälligt 
anställd personal negativt påverkade relationen mellan chef och anställd. Detta resultat 
tolkades av Davis-Blake et al. som överensstämmande med resultaten från tidigare 
fallstudier som visat på att chefens beslut om blandad arbetskraft påverkar 
ansvarstagande, arbetstrygghet och möjligheter för den direktanställda personalen. 
Vidare visade studien att användandet av tillfälligt anställd personal minskade de 
direktanställdas lojalitet och ökade deras intentioner att sluta. Dock påverkades inte 
voice bland de direktanställda. I studien skiljde man på tillfälligt inhyrd personal genom 
bemanningsföretag och tillfälligt inhyrda entreprenörer vars uppdrag på förhand var 
tidsbestämda. Entreprenörerna i denna studie arbetade självständigt och deras arbete 
övervakades inte vilket utgjorde skillnaden mellan dem och anställda genom 
bemanningsföretag. Resultaten visade även att inhyrda entreprenörer inte hade samma 
negativa effekt på direktanställd personal som personal inhyrd genom 
bemanningsföretag. Studien visade också att de negativa effekterna på relationen mellan 
chef och anställda samt på lojaliteten uppstod i mindre utsträckning bland högavlönad 
personal. Lönen dämpade dock inte effekterna av inhyrd personal på frivillig 
uppsägning och voice. Enligt Davis-Blake et al. (2003) visade resultaten även på att 
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effekterna av inhyrd personal på frivillig uppsägning och voice var mindre för anställda 
med mer erfarenhet och tillsynsansvar.  
 
Von Hippel (2006) studerade mellangruppsattityder mellan tillfälligt och direktanställd 
personal utifrån Social Identity Theory. Tillfälligt och direktanställd personal från 
organisationer över hela mellanvästra Amerika ombads medverka i en undersökning om 
deras attityder gentemot arbete och medarbetare. Frågornas syfte i enkäten var att utröna 
hur deltagarna uppfattade tillfällig personals status, möjligheterna till att som tillfällig 
personal bli direktanställd samt att upptäcka eventuell ingroup/outgroup favorisering 
mellan anställningsformerna. Von Hippel beskriver i sin studie två olika typer av inhyrd 
personal; de frivilliga och de ofrivilliga (Von Hippel, Greenberger, Mangum & 
Heneman, 2000, refererat i Von Hippel, 2006).  Frivilligt inhyrd personal har själva valt 
den anställningsformen medan ofrivilligt inhyrd personal hoppas på att få en fast 
anställning genom att arbeta som inhyrd. Enligt den teorin skulle frivilligt inhyrd 
personal visa ingroup favorisering medan ofrivilligt inhyrd personal skulle visa 
outgroup favorisering mot gruppen direktanställda. (Von Hippel, 2006) Detta skulle 
enligt Von Hippel bero på att de senare hellre skulle tillhöra gruppen direktanställda och 
därmed skulle föredra en annan grupp än den egna. Resultatet av studien visade också 
på att tillfälligt anställd personal skulle föredra en fast anställning före tillfälligt arbete. 
De tillfälligt anställda menade också att de hoppades och trodde att det fanns goda 
utsikter för en fast anställning. Även direktanställd personal rapporterade att de trodde 
att 68 procent av de tillfälligt anställda hoppades på fast anställning. Detta tolkade Von 
Hippel som att både tillfälligt och direktanställd personal uppfattar tillfälligt anställd 
personal som medlemmar av en lågstatusgrupp. SIT menar att medlemmar i en 
lågstatusgrupp som har möjlighet att byta till en grupp med högre status borde visa 
outgroup favorisering. Resultaten av Von Hippels undersökning visade också på detta 
fenomen i gruppen av tillfälligt anställda med låg status. I kontrast till denna outgroup 
favorisering visade gruppen direktanställda med hög status typiska tecken på ingroup 
favorisering. Detta betyder att båda grupperna favoriserade gruppen direktanställd 
personal. Den direktanställda personalen rapporterade dock en högre grad av 
favorisering än de inhyrda. I samma undersökning (Von Hippel, 2006) fann man även 
att gott uppförande i högre grad förväntades av direktanställda medan dåligt uppförande 
i högre grad förväntades av tillfälligt anställda.  
 
Arbetstrivsel 
Tidigare forskning har visat att stigmatisering av inhyrd personal kan påverka den 
psykosociala hälsan och arbetstillfredsställelsen negativt (Boyce, Ryan, Imus & 
Morgeson, 2007) I denna studie används ordet arbetstillfredsställelse synonymt med 
begreppet arbetstrivsel vilket innebär den belåtenhet eller brist på belåtenhet som 
uppstår från den anställdes positiva och negativa känslor inför sitt arbete. (Business 
Dictionary, 2008, egen översättning) Arbetstillfredsställelse avser den anställdes känsla 
av prestation och success vilket kopplas till både produktivitet och välmående då 
arbetstillfredsställelse genererar entusiasm och glädje med arbetet. (Encyclopedia of 
Business and Finance, 2008, egen översättning� Tidigare forskning har visat på starka 
samband mellan arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang. Exempelvis 
har Biggs och Swailes (2006) undersökt relationer, organisatoriskt engagemang och 
arbetstillfredsställelse bland inhyrd och direktanställd personal inom 
telemarketingbranschen. Resultatet av studien visade på en stark korrelation mellan 
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organisatoriskt engagemang och arbetstillfredsställelse. Det fanns också ett starkt 
samband mellan att känna sig uppskattad i sin arbetssituation och organisatoriskt 
engagemang. Inhyrd personal rapporterade lägre organisationsengagemang än 
direktanställd personal. Vidare visade resultaten att känslor av uppskattning på 
arbetsplatsen och goda relationer med kollegorna ledde till att inhyrd personal värderade 
arbetet positivt. Detta tolkades av Biggs och Swailes (2006) som att en dålig relation 
mellan inhyrd och direktanställd personal kan predicera att det organisatoriska 
engagemanget och arbetstillfredsställelsen bland båda grupperna minskar.  
 
Forskare har tidigare ur ett organisationspsykologiskt perspektiv undersökt hur 
direktanställd personal reagerar på inhyrd personal och vice versa (exempelvis Biggs & 
Swailes, 2006; Davis-Blake et al., 2003; Geary, 1992). Resultaten har visat på starka 
samband mellan arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang (Biggs & 
Swailes, 2006), på motsättningar mellan inhyrd och direktanställd personal (Geary, 
1992), samt visat på att användandet av inhyrd personal leder till minskad lojalitet bland 
direktanställd personal (Davis-Blake et al., 2003). Dock har inga studier om 
arbetstrivseln i telemarketingbranschen ur ett socialpsykologiskt perspektiv kunnat 
hittas. Utifrån denna bakgrund syftar denna studie till att undersöka ingroup/outgroup 
bias i relation till direktanställd personals arbetstrivsel inom telemarketingbranschen. 
Hypoteserna utformades utifrån ovannämnda resultat till 1. Ingroup/outgroup bias har 
betydelse för direktanställdas arbetstrivsel, 2. Ingroup/outgroup bias existerar mellan 
direktanställd och inhyrd personal i telemarketingbranschen, samt 3. Det finns en 
skillnad i grad av uppvisad ingroup/outgroup bias mellan blandade arbetsgrupper och 
homogena arbetsgrupper med enbart direktanställda.  
 
 

M e t o d  
 

Undersökningsdeltagare 
Arbetsplatsen som var föremål för denna undersökning var ett större företag inom 
telemarketingbranschen med cirka 250 personer anställda i Stockholm. Då 
telemarketingbranschen är en hektisk bransch gjordes ett tillgänglighetsurval där den 
personalansvarige på företaget distribuerade enkäten via intranätet. Samtliga 55 
deltagare i undersökningen var anställda direkt av företaget, varav 25 personer arbetade 
i heterogena arbetsgrupper och 30 personer i blandade arbetsgrupper med både 
direktanställd och inhyrd personal. Författaren önskar uppmärksamma läsaren på att 
inhyrd personal alltså inte deltagit i denna undersökning. De svarande var mellan 18 och 
66 år (M = 26.56, SD = 11.639) och könsfördelningen var 28 kvinnor och 27 män. 
Anställningstiden i företaget varierade mellan ca tre veckor och över ett år (M = 6.5 
månader, SD = 0.75 månader). Ingen kontrollgrupp användes. Undersökningen följde 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid gällande tidpunkt (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 
Material 
I denna undersökning användes en egenhändigt utformad internetbaserad enkät där 
undersökningsdeltagarna ombads att uppskatta personalrelationer mellan inhyrd 
personal och personal anställd direkt av företaget. (Appendix 1) I tidigare studier har 
fenomenet ingroup/outgroup bias studerats utifrån olika faktorer såsom prestation, 
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attityder, status och sammanhållning. (Lipponen & Leskinen, 2006, Von Hippel, 2006) 
Även i denna studie användes dessa faktorer som mätinstrument i enkäten. Vissa av 
frågorna hade testats vid ett tidigare tillfälle då teamledare på samma företag fått 
besvara en kort enkät om personalrelationerna på arbetsplatsen. För att säkerställa 
informationstextens och frågornas tydlighet testades den färdiga enkäten i sin helhet av 
fem personer i olika åldrar och med olika bakgrund innan distribuering. Majoriteten av 
frågorna i enkäten var utformade som påståenden där svarsalternativen bestod av en 
sex-gradig Likert-skala från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Exempel på 
påståenden i enkäten:  
 
”Sammanhållningen mellan inhyrd personal är stark.” 
”Sammanhållningen mellan personal anställd direkt av företaget är stark.”  
”Inhyrd personal presterar arbetsmässigt bra.” 
”Personal anställd direkt av företaget presterar arbetsmässigt bra.” 
 
Som bakgrundsvariabler användes kön, ålder, anställningsform, anställningstid i 
företaget samt anställningsgrad. Undersökningsdeltagarna tillfrågades även ifall de 
arbetade i en grupp som bestod av enbart inhyrd personal, enbart direktanställd personal 
eller både inhyrd och fast personal.  
 
I slutet av enkäten tilläts de svarande att skriva egna kommentarer om de så önskade. Då 
en besvarad enkät skickats in visades ett tackmeddelande samt information om 
kontaktuppgifter vid frågor om själva enkäten eller studien i stort. 
 
Procedur 
Inför mättillfället informerades personalansvarig på företaget om undersökningen via e-
post. Där framgick information om undersökningens tema, deltagandets frivillighet och 
anonymitet. I samma e-postmeddelande bifogades en kort informationstext samt en länk 
till den internetbaserade enkäten. Denna informationstext och länk distribuerade sedan 
av den personalansvarige genom företagets intranät till samtliga anställda. Den 
personalansvarige på företaget skickade även ett e-postmeddelande till samtliga 
teamledare med en uppmaning om att deras team skulle medverka i studien.   I 
instruktionerna till själva enkäten informerades ytterligare en gång om deltagandets 
frivillighet och anonymitet. För att undvika eventuell påverkan på deltagarnas svar 
informerades de endast om att undersökningen handlade om personalrelationer på 
arbetsplatsen medan de hölls ovetande om studiens frågeställning och syfte. Efter en 
vecka skickade den personalansvarige på företaget ut en påminnelse om enkäten till 
samtliga teamledare och två dagar efter påminnelsen stängdes länken. Ingen ersättning 
utgavs för medverkandet.  
 
Databearbetning 
De sammanställda resultaten analyserades i statistikprogrammet SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) version 15.0. T-test för beroende mätningar användes 
för att mäta ifall det förelåg skillnader mellan de svarandes uppfattningar om 
direktanställd personal och inhyrd personal gällande de faktorer som predicerar 
ingroup/outgroup bias. Frekvenser användes för att åskådliggöra eventuella skillnader 
avseende ingroup/outgroup faktorn status. Regressionsanalys användes för att mäta ifall 
variansen i arbetstrivsel kunde förklaras genom ingroup/outgroup faktorerna. Med tanke 
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på detta stickprovs storlek med 55 undersökningsdeltagare valdes R2 i 
resultatredovisningen. Ytterligare beroende t-test användes sedan för att utröna ifall det 
förelåg skillnader i ingroup/outgroup bias mellan personal som arbetade i homogena 
arbetsgrupper och personal som arbetade i blandade arbetsgrupper. För att motverka 
massignifikansproblemet gjordes en Bonferronikorrigering av alfanivån till 0.005 vid 
varje enskild signifikansprövning. Samtliga signifikanta resultat var dock signifikanta 
även med den nya alfanivån efter korrigering för multipla jämförelser. 
 
 

R e s u l t a t  
 
Direktanställd personal 
Resultatet av denna undersökning visade genom en korrelationsanalys på att trivsel 
signifikant korrelerar med de direktanställdas uppfattning om sammanhållningen mellan 
inhyrd personal (r = 0.310), sammanhållningen mellan direktanställda (r = 0.465), 
direktanställdas egen prestation (r = 0.370) samt uppfattningen om att man har något 
gemensamt med  andra direktanställda (r = 0.334). En multipel regressionsanalys visade 
vidare att 39,1 % av variansen i arbetstrivsel kan förklaras genom ingroup/outgroup 
faktorerna sammanhållning, prestation och gemensamt (R2 = 0.391, F54 = 5.127, p < 
0.001), se Tabell 1. 
 
 Tabell 1. Multipel regressionsanalys med trivsel som beroende variabel. 
Fråga Beta t Sig. 
Sammanhållning inhyrda 0.439 2.562 0.014 
Sammanhållning direktanställda 0.283 2.104 0.041 
Prestation inhyrda 0.133 0.669 0.507 
Prestation direktanställda 0.154 0.927 0.359 
Gemensamt med inhyrda -0.505 -2.358 0.022 
Gemensamt med direktanställda 0.237 1.250 0.217 
R2 = 0.391    N = 55 

 
 
T-test för beroende mätningar visade vidare på signifikanta skillnader vad gäller de 
direktanställdas uppfattning om ingroup/outgroup faktorerna mellan direktanställd och 
inhyrd personal. Först testades faktorn sammanhållning (t(54) = - 4.355, p < 0.001). De 
direktanställda skattade i genomsnitt sammanhållningen högre för direktanställd 
personal (M = 4.84) än för inhyrd personal (M = 4.00). Sedan testades faktorn prestation 
(t(54) = - 2.996, p = 0.004). De direktanställda skattade i genomsnitt att de presterar 
bättre (M = 4.84) än inhyrd personal (M = 4.33). Sist testades faktorn gemensamt (t(54) 
= - 2.995, p = 0.004). De direktanställda skattade i genomsnitt att de har mer gemensamt 
med direktanställd personal (M = 4.31) än med inhyrd personal (M = 3.71). Av samtliga 
55 svarande önskade 41 personer helst vara anställd direkt genom företaget, 2 personer 
genom bemanningsföretag och för 12 personer spelade anställningsformen ingen roll. 
 
Direktanställda i homogen arbetsgrupp 
För personal i en homogen arbetsgrupp bestående av enbart direktanställd personal 
visade t-test för beroende mätningar på signifikanta skillnader gällande uppfattningen 
om ingroup/outgroup faktorerna mellan grupperna direktanställd och inhyrd personal. 
Först testades faktorn sammanhållning (t(24) = - 4.221, p < 0.001). De direktanställda i 
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homogen arbetsgrupp skattade i genomsnitt sammanhållningen högre för direktanställd 
personal än för inhyrd personal. Sedan testades faktorn prestation (t(24) = - 4,106, p < 
0.001). De direktanställda i homogen arbetsgrupp skattade i genomsnitt att de presterar 
bättre än inhyrd personal. Sist testades faktorn gemensamt (t(24) = - 3.619, p = 0.001). 
De direktanställda i homogen arbetsgrupp skattade i genomsnitt att de har mer 
gemensamt med direktanställd personal än med inhyrd personal (se Tabell 2). Av de 25 
svarande önskade 21 personer helst vara anställd direkt genom företaget, 1 person 
genom bemanningsföretag och för 3 personer spelade anställningsformen ingen roll. 
 
Tabell 2. Personal i homogen arbetsgrupp bestående av enbart direktanställda. 
Medelvärden (standardavvikelser) för uppfattningen om inhyrd respektive direktanställd 
personal. 
Fråga N Medelvärden 
  Inhyrda Direktanställda 
Sammanhållning 25 3.68 (1.376) 5.08 (0.759) 
Prestation 25 3.88 (1.453) 5.00 (0.764) 
Gemensamt 25 3.16 (1.625) 4.44 (1.083) 

 
  
Direktanställda i blandad arbetsgrupp 
För personal i blandad arbetsgrupp bestående av både direktanställd och inhyrd personal 
visar t-test för beroende mätningar inte på några signifikanta skillnader vad gäller 
uppfattningen om ingroup/outgroup faktorerna mellan grupperna direktanställd och 
inhyrd personal. Först testades faktorn sammanhållning (t(29) = - 2.009, p = 0.054). De 
direktanställda i blandad arbetsgrupp skattade inte sammanhållningen i genomsnitt 
högre för direktanställd personal än för inhyrd personal. Sedan testades faktorn 
prestation (t(29) = 0.000, p = 1.000). De direktanställda i blandad arbetsgrupp skattade 
inte att de presterar i genomsnitt bättre än inhyrd personal. Sist testades faktorn 
gemensamt (t(29) = - 0.205, p = 0.839). De direktanställda i blandad arbetsgrupp 
skattade inte att de i genomsnitt har mer gemensamt med direktanställd personal än med 
inhyrd personal (se Tabell 3). Av de 30 svarande önskade 20 personer helst vara 
anställd direkt genom företaget, 1 person genom bemanningsföretag och för 9 personer 
spelade anställningsformen ingen roll. 
 
Tabell 3. Personal i blandad arbetsgrupp bestående av både direktanställda och inhyrd 
personal. Medelvärden (standardavvikelser) för uppfattningen om inhyrd respektive 
direktanställd personal. 
Fråga N Medelvärden 
  Inhyrda Direktanställda 
Sammanhållning 30 4.27 (1.337) 4.63 (1.129) 
Prestation 30 4.70 (1.149) 4.70 (1.179) 
Gemensamt 30 4.17 (1.440) 4.20 (1.297) 
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D i s k u s s i o n  
 
Syftet med denna studie var att undersöka ingroup/outgroup bias i relation till 
direktanställd personals arbetstrivsel inom telemarketingbranschen. Hypoteserna var 1. 
Ingroup/outgroup bias har betydelse för direktanställdas arbetstrivsel, 2. 
Ingroup/outgroup bias existerar mellan direktanställd och inhyrd personal i 
telemarketingbranschen, samt 3. Det finns en skillnad i grad av uppvisad 
ingroup/outgroup bias mellan blandade arbetsgrupper och homogena arbetsgrupper med 
enbart direktanställda. 
 
Resultaten visade genom en multipel regressionsanalys på att tre faktorer för 
ingroup/outgroup bias (sammanhållning, gemensamt samt prestation) till stor del kan 
förklara variansen i arbetstrivsel hos direktanställd personal. Då resultatet gick i 
förväntad riktning ges stöd åt hypotesen att ingroup/outgroup bias har betydelse för 
direktanställdas arbetstrivsel. 
 
Vidare pekade resultaten på signifikanta skillnader gällande direktanställdas uppfattning 
om ingroup/outgroup faktorerna mellan grupperna direktanställd och inhyrd personal. 
De direktanställda skattade i genomsnitt sammanhållningen signifikant högre för 
direktanställd personal än för inhyrd personal, att de presterar signifikant bättre än 
inhyrd personal och att de har signifikant mer gemensamt med direktanställd personal 
än med inhyrd personal. Majoriteten av de svarande i denna studie önskade vara anställd 
direkt genom företaget jämfört med genom bemanningsföretag. Detta ligger i linje med 
Von Hippels (2006) resultat och kan tänkas tyda på att anställning direkt genom 
företaget har högre status än anställning genom bemanningsföretag. Sammantaget visar 
ovanstående resultat på tydliga tecken av ingroup/outgroup bias hos direktanställd 
personal inom telemarketingbranschen vilket ger stöd även åt hypotes 2.   
 
Resultaten för faktorerna som predicerar ingroup/outgroup bias visade på skillnader 
mellan homogena och blandade arbetsgrupper. Personal i en homogen arbetsgrupp 
bestående av enbart direktanställd personal visade på signifikanta skillnader vad gäller 
faktorerna som predicerar ingroup/outgroup bias.  De i homogena arbetsgrupper 
skattade i genomsnitt sammanhållningen signifikant högre för direktanställd personal än 
för inhyrd personal, att direktanställd personal presterar signifikant bättre än inhyrd 
personal och att de har signifikant mer gemensamt med direktanställd personal än med 
inhyrd personal. För personal i blandade arbetsgrupper bestående av både direktanställd 
och inhyrd personal kunde inga signifikanta skillnader påvisas mellan grupperna. Dessa 
resultat ligger i linje med förväntningarna och ger därmed stöd åt hypotesen om 
skillnader i uppvisad ingroup/outgroup bias mellan anställda i blandade respektive 
homogena arbetsgrupper. 
 
Denna studies resultat kan relateras till Geary’s studie (1992) som visade på att 
användningen av både direktanställd och inhyrd personal skapade spänningar mellan de 
två grupperna av anställda. Även i Von Hippel’s undersökning (2006) framkom resultat 
som visade på ingroup/outgroup bias mellan direktanställd och inhyrd personal. 
Resultaten i denna studie kan även sägas ligga i linje med tidigare forskning som visat 
på att inhyrd personal kan leda till statusuppdelning mellan de direktanställda och 
inhyrda (Geary 1992).  



11 
 
I studien av von Hippel (2006) om mellangruppsattityder mellan tillfälligt och 
direktanställd personal visades att tillfälligt anställda skulle föredra en fast anställning 
före tillfälligt arbete. Detta tolkade von Hippel som att direktanställda upplevde sig 
tillhöra en högstatusgrupp medan den inhyrda personalen upplevdes vara en 
lågstatusgrupp. Det stämmer överens med resultaten av denna studie som visar att en 
klar majoritet av de direktanställda skulle föredra anställning direkt genom företaget 
framför anställning genom bemanningsföretag. 
 
Det mest anmärkningsvärda resultatet av denna studie indikerar att anställda i 
homogena arbetsgrupper står för den ingroup/outgroup bias som förekommer på 
arbetsplatsen. Detta innebär att direktanställd personal som arbetar tillsammans med 
inhyrd personal i blandade grupper inte uppvisar ingroup/outgroup bias i någon märkbar 
utsträckning. Detta resultat går emot Geary’s tidigare forskning som pekat på att 
arbetsgrupper med hög andel inhyrd personal genererar motsättningar mellan 
anställningsformerna och att de direktanställda upplevt inhyrd personal som ett hot mot 
anställningstryggheten (Geary, 1992). I hans studie var dock majoriteten av personalen 
anställd genom bemanningsföretag vilket inte var fallet i denna undersökning. Även 
Chattopadhyay och George’s forskning (2001) visade att den direktanställda personalen 
kan få en mindre positiv social identitet och lägre självförtroende när de arbetar i 
grupper med stor andel inhyrd personal.  
 
Man kan spekulera i ifall denna arbetsplats är konflikttätare än andra arbetsplatser. Det 
skulle i så fall kunna tänkas vara en alternativ anledning till sammanhållningen mellan 
direktanställd personal. Tidigare forskning har funnit att en ökning i konflikter mellan 
grupper tenderar att öka sammanhållningen i den egna gruppen. (Dion, 1973, 1979; 
Worchel, Lind & Kaufman, 1975, refererat i Forsyth, 2006) En annan tänkbar anledning 
till att skillnaderna mellan direktanställd personal och inhyrd personal kan vara att 
missnöjd inhyrd personal snabbt slutar och lämnar företaget. Denna tanke är inte helt 
orimlig då studien utfördes inom telemarketingbranschen där personalomsättningen 
generellt sett är hög. (Isberg & Påhlsson, 2005) Bemanningsföretaget Proffice menade 
att hela bemanningsbranschen kännetecknas av hög personalomsättning. Företaget låg 
vid sekelskiftet betydligt under branschgenomsnittet med en personalomsättning runt 40 
procent. (Proffice årsredovisning, 2000) Detta skulle kunna betyda att direktanställda 
uppfattar det som omöjligt för de inhyrda att hinna bygga upp en stark sammanhållning. 
Hög personalomsättning skulle också omvänt kunna tänkas bero på lägre trivsel till 
följd av ingroup/outgroup bias.  
 
Resultaten av denna studie faller väl ut inom ramen för Social Identity Theory. SIT 
menar att individer i en situation mellan grupper inte kommer att interagera som 
individer, utan som medlemmar av en grupp. Detta skulle kunna förklara varför 
direktanställd personal som arbetar i homogena arbetsgrupper uppvisar hög grad av 
ingroup/outgroup bias till skillnad från personal i blandade arbetsgrupper. Personal i 
den senare gruppen har ju större möjligheter att hitta karaktäristika som man delar med 
de inhyrda vilket skulle kunna tänkas leda till att uppdelningen grupperna emellan 
luckras upp i blandade arbetsgrupper. I ett större perspektiv skulle detta kunna tänkas 
betyda att väl integrerade arbetsgrupper leder till minskad ingroup/outgroup bias vilket i 
sin tur skulle kunna betyda att väl integrerade arbetsgrupper ökar trivseln på 
arbetsplatsen. Det sistnämnda eftersom resultaten av denna studie pekade på att 
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ingroup/outgroup bias kan förklara en väsentlig del av variansen i de direktanställdas 
arbetstrivsel. Viktigt att ta i beaktande är dock att denna studie inte har undersökt 
kausalitet varför dessa slutsatser är rent spekulativa. 
 
Det kan ifrågasättas ifall de utvalda faktorerna i enkäten verkligen mäter 
ingroup/outgroup bias. Dessa fyra faktorer har dock använts i flera tidigare 
undersökningar av ingroup/outgroup bias (Lipponen & Leskinen, 2006, Von Hippel, 
2006) och av resultaten att döma visar faktorerna i denna studie på enhetlighet med 
begreppen i tidigare forskning. Exempelvis indikerade studien av von Hippel (2006) om 
mellangruppsattityder mellan tillfälligt och direktanställd personal på att tillfälligt 
anställd personal skulle föredra en fast anställning före tillfälligt arbete. Detta tolkade 
Von Hippel som att både tillfälligt och direktanställd personal uppfattar tillfälligt 
anställd personal som medlemmar av en lågstatusgrupp.  
 
Undersökningens reliabilitet kan diskuteras utifrån enkätens kvalitet. Det kan diskuteras 
ifall självskattning verkligen är ett reliabelt instrument att mäta ingroup/outgroup bias 
med då det skulle kunna finnas en ovilja bland de svarande att erkänna favorisering. 
Självskattning skulle då kunna tänkas leda till underrapportering av icke önskvärda 
beteenden och/eller överrapportering av önskade beteenden. Detta kan dock inte ses 
som ett problem i denna studie då resultaten visar på klart signifikanta skillnader trots 
att självrapportering använts som mätmetod.  
 
En svaghet med studien är att det inte kan fastställas att samtliga 
undersökningsdeltagare verkligen läste igenom definitionerna av de begrepp som följde 
i enkäten. Med detta i beaktande kan det därför inte uteslutas att deltagare lagt in olika 
egna innebörder och värderingar i begreppen ”direktanställd personal” och ”inhyrd 
personal” och besvarat frågorna därefter. Med tanke på stickprovet i denna 
undersökning bör generaliserbarheten diskuteras med försiktighet. Att enbart ett enda 
företag deltagit i studien skulle kunna betyda att situationen ser annorlunda ut på andra 
arbetsplatser. En annan begränsning med studien är urvalsmetoden. Urvalet begränsades 
av tillgängligheten på undersökningsdeltagare. Företaget som var föremål för studien 
hade vid tiden för studien cirka 250 anställda, varav cirka 175 personer var anställda på 
deltid. Detta innebar att enbart anställda som arbetade under just de dagarna som studien 
genomfördes hade möjlighet att medverka i undersökningen. Urvalet skedde alltså inte 
slumpmässigt, vilket begränsar möjligheten att generalisera resultaten till en större 
population. Inom ramen för denna studie fanns heller inget utrymme för att genomföra 
mätningar på en kontrollgrupp. Resultaten från denna undersökning bör därför bedömas 
med viss tillförsikt med avseende på validitet och reliabilitet. 
 
Då tidigare forskning har fokuserat på inhyrningens negativa effekter på direktanställd 
personal och därmed inhyrningens vara eller icke vara, bjuder denna studie in till ett 
nytt spår att utforska – att väl integrerad inhyrd personal kan bidra till minskad 
ingroup/outgroup bias och därmed ökad arbetstrivsel. Förslag på vidare studier är att 
undersöka samma fenomen då fler arbetsplatser med olika storlek och geografisk 
spridning tas i beaktande. Intressant vore även att undersöka ifall det är skillnad i 
ingroup/outgroup bias på företag med långtidsinhyrd personal jämfört med 
korttidsinhyrd personal. Det kan också vara av intresse att undersöka ifall dessa resultat 
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kan replikeras i andra branscher än telemarketingbranschen samt även att komplettera 
självrapportering med exempelvis observationer.  
 
Sammanfattningsvis kan av denna studie konstateras att ingroup/outgroup bias kan 
förklara en betydande del av variansen i de direktanställdas arbetstrivsel, att 
ingroup/outgroup bias förekommer inom telemarketingbranschen samt att direktanställd 
personal i homogena arbetsgrupper uppvisar hög grad av ingroup/outgroup bias till 
skillnad från kollegor i blandade arbetsgrupper. I ett större perspektiv skulle detta kunna 
tänkas betyda att väl integrerade arbetsgrupper leder till minskad ingroup/outgroup bias 
vilket i sin tur skulle kunna betyda att väl integrerade arbetsgrupper ökar trivseln på 
arbetsplatsen. 
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=======================================   Appendix 1 
======================================= 
Personalrelationer inom telemarketingbranschen 
======================================= 
======================================= 
 
 
 
 
===== Sida 1 
=============================================  
 
 
Det här frågeformuläret handlar om hur du upplever 
personalrelationerna på din arbetsplats. Det finns inga svar som är 
rätt eller fel utan det intressanta är dina egna åsikter.  
  
 
  
Enkäten är helt anonym och deltagandet är frivilligt. Du har rätt 
att avbryta ditt deltagande när som helst. Jag skulle dock 
verkligen uppskatta om du avsätter ett par minuter för att fylla i 
den här enkäten. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 
inga svar kommer att kunna härledas till någon enskild individ.  
  
 
  
Vid skalor mellan ”instämmer helt” och ”instämmer inte alls” 
markerar du den punkt som du tycker bäst stämmer överens med din 
uppfattning. En röd stjärna indikerar att frågan måste besvaras för 
att kunna gå vidare i frågeformuläret.  
  
 
  
Stort tack på förhand för din medverkan!  
  
 
 
 
 
Bakgrundsinformation 
 
 
 
1. Födelseår (ex. 1980) 
 
 
2. Kön 
 ( ) Kvinna  
 ( ) Man  
 
 
3. Anställningsform 
 ( ) Anställd genom bemanningsföretag  
 ( ) Anställd direkt av företaget  
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4. Anställningstid 
 
 
5. Anställningsgrad 
 ( ) Heltid  
 ( ) Deltid  
 
 
6. Mitt arbetsteam består av 
 ( ) enbart inhyrd personal  
 ( ) enbart personal anställd direkt av företaget  

( ) både inhyrd personal och personal anställd direkt av 
företaget  

 
 
 
 
===== Sida 2 
=============================================  
 
 
Personalrelationer 
  
 
 
 
7. Jag trivs med min arbetssituation. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
8. Jag trivs med mina arbetskamrater. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
9. Det är positivt att företaget hyr in personal. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
10. I den här organisationen integreras inhyrd personal på ett bra 
sätt. 
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 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
11. Sammanhållningen mellan inhyrd personal är stark. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
12. Sammanhållningen mellan personal anställd direkt av företaget 
är stark. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
13. När det är paus från arbetet umgås jag helst med 
 ( ) inhyrd personal  
 ( ) personal anställd direkt av företaget  
 ( ) ingen skillnad  
 
 
14. Dispyter, meningsskiljaktigheter och konflikter förekommer 
främst 

( ) Mellan inhyrd personal och personal anställd direkt 
av företaget  

 ( ) Inom gruppen inhyrd personal  
 ( ) Inom gruppen personal anställd direkt av företaget  
 ( ) Mellan inhyrd personal och teamledare  

( ) Mellan personal anställd direkt av företaget och 
teamledare  

 ( ) Mellan personal oberoende anställningsform och 
teamledare  
 ( ) Ingen skillnad  
 
 
15. Inhyrd personal presterar arbetsmässigt bra. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
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16. Personal anställd direkt av företaget presterar arbetsmässigt 
bra. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
17. Jag har mycket gemensamt med inhyrd personal. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
18. Jag har mycket gemensamt med personal anställd direkt av 
företaget. 
 ( ) Instämmer helt  
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( )   
 ( ) Instämmer inte alls  
 
 
19. Om jag fick välja anställningsform skulle jag helst vara 
anställd 
 ( ) direkt genom företaget  
 ( ) genom ett bemanningsföretag  
 ( ) ingen skillnad  
 
 
20. övriga kommentarer i detta ämne: 
 Blank textruta 
 
 
 
===== Sida 3 
=============================================  
 
 
Tack för Din medverkan! 
  
 
  
 
  
  
Vid frågor rörande denna enkät, vänligen kontakta Mia Bäckman via 
e-post: miabackman@hotmail.com eller Mats Najström via telefon: 08- 
16 42 19 


