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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) på ett bemanningsföretag inklusive det med kundföretaget 

delade arbetsmiljöansvaret samt chefernas uppfattning av utmaningar och 

förbättringsmöjligheter med SAM. Det genomfördes sju intervjuer med anställda på ett 

bemanningsföretag och en intervju med en anställd på ett kundföretag. Utifrån 

tolkningen av chefernas upplevelser framkom det fyra huvudsakliga teman som särskilt 

berörde studiens syfte. Ett tema var huruvida man arbetar för att säkerställa en god 

arbetsmiljö genom att använda sig av arbetsmiljöchecklista och riskanalys men också 

uppmärksamma den psykosociala aspekten. Det handlade också om vikten av 

arbetsplatsintroduktion för nyanställda både från bemanningsföretagets sida men också 

från kundföretagets. Ett tredje tema handlade om det gemensamma arbetsmiljöansvaret 

tillsammans med kundföretaget. Det sista temat handlade om vikten av dokumentation. 

Under dessa teman lyfts även utmaningar och förbättringsmöjligheter fram utifrån både 

bemanningsföretagets- och kundföretagets synpunkt. 

 

Nyckelord: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Bemanningsföretag, Delat 

arbetsmiljöansvar, Utmaningar med SAM 

 



 

 

Title: Systematic work environment management and shared responsibility in the 

staffing industry 

 

Abstract 

The purpose of the study was to examine managers experience of systematic work 

environment management on a staffing agency, including the shared responsibility for 

the work environment with the customer company and the managers perception of 

challenges and opportunities for improvement with the systematic work environment 

management. Seven interviews with employees at the staffing agency and one interview 

with an employee from a customer company were conducted. Based on the 

interpretation of the managers experiences, four main themes emerged. The first theme 

was whether a good working environment was ensured by the use of a working 

environment checklist and a risk analysis, but also paying attention to psychosocial 

aspects. Another theme was the importance of workplace introduction for new 

employees. The third theme was the shared responsibility together with the customer 

company. The last theme was the importance of documentation. With every theme there 

also emerged some challenges and improvement opportunities from the staffing agency 

and the customer company.  

 

Keywords: Systematic work environment, Staffing agency, Shared responsibility, 

Challenges 
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Introduktion 
Arbetsmiljö beskrivs som den miljö man vistas i när man utför ett arbete och 

består av samtliga faktorer som kan påverka människan i arbetet (Granberg, 2011). 

Arbetsmiljön består huvudsakligen av två delar; den fysiska och den psykosociala 

arbetsmiljön. Även organisatoriska förhållanden som resurser, handlingsutrymme och 

ansvar påverkar arbetsmiljön (Rubenowitz, 2004). Arbetsmiljön påverkar 

förutsättningarna för att kunna genomföra ett arbete på ett bra sätt, 

arbetstillfredsställelse och personlig utveckling. En god arbetsmiljö gynnar både 

arbetsgivare och anställda och alla som arbetar har enligt lag rätt till en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljön regleras huvudsakligen av Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) som syftar 

till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet (AML, SFS 1977:1160, kap. 1, 1§). 

Enligt Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats (2013) berör flera paragrafer i lagen de 

fysiska aspekterna av arbetsmiljön men innefattar vidare även de psykosociala 

aspekterna av arbetsmiljön. Lagen gäller i varje verksamhet där en arbetstagare utför 

arbete för arbetsgivarens räkning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för 

arbetsmiljön i och med att “Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.” (AML, SFS 1977:1160, 

kap. 3, 2§). Men också som arbetstagare är man skyldig att medverka i 

arbetsmiljöarbetet och följa givna föreskrifter (AML SFS 1977:1160, kap. 3, 4§). 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara tillfredsställande och arbetsgivaren 

ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Detta för att arbetsmiljön 

ska uppnå föreskrivna krav för en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska enligt 2a §, kap. 3 

i AML 1977:1160 dokumentera arbetsmiljön samt arbetet med denna i den utsträckning 

som verksamheten kräver. Därvid ska även handlingsplaner upprättas. Arbetsgivaren 

har också ansvar för att ge arbetstagaren kännedom om de förhållanden och eventuella 

risker som finns i och med arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.  

I takt med utveckling av ny teknik och efterfrågan på flexibilitet vid snabba 

förändringar har användningen av bemanningsföretag ökat. Branschen har vuxit över 

hela världen de senaste 20 åren och antalet anställda inom bemanningsföretag har 

därmed ökat. Dock visar studier att anställda inom bemanningsföretag löper större risk 

att drabbas av arbetsskador och en sämre arbetsmiljö än de med en traditionell, fast 

anställning (Underhill & Quinlan, 2011; Mehta Theodore, 2006). Vid uthyrning av 

personal är arbetsmiljöansvaret delat mellan bemanningsföretaget och kundföretaget. 

Det delade ansvaret har ibland visat sig vara problematiskt och det kan vara svårt att 
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avgöra vem av bemanningsföretaget och kundföretaget som ska ansvara för vad i 

arbetsmiljön (Håkansson et al., 2013).  

Bemanningsverksamhet regleras i Lagen om privat arbetsförmedling (SFS 

1993:440). Det behövs egentligen inget tillstånd för att starta ett bemanningsföretag och 

inte heller någon statlig auktorisering för att driva ett. Målet med lagen om privat 

arbetsförmedling är att skydda arbetstagarna i bemanningsbranschen exempelvis genom 

att arbetstagare inte ska hindras från att ta en anställning hos kundföretaget denne är 

uthyrd till. Bemanningsbranschen regleras som andra branscher av kollektivavtal och 

Lagen om anställningsskydd (LAS, 1982:80). 

 

Bemanningsbranschens framväxt 

Antalet anställda inom bemanningsbranschen har enligt Hintikka (2011) mer än 

fördubblats runt om i världen de senaste 20 åren. I Sverige är det sedan 1993 tillåtet att 

privat hyra ut personal (Håkansson et al., 2013). Enligt Berglund och Schedin (2009) 

utgör bemanningsföretag fortfarande bara en liten del av den svenska arbetsmarknaden 

men att de expanderat snabbt de senaste åren. Trots att den utgör en mindre del av 

arbetsmarknaden har branschen främjat etablering av verksamheter i hela landet, inte 

bara i storstäderna. Samtidigt har uthyrningsområdena också utökats till ett brett 

spektrum av branscher och yrken (Håkansson et al., 2013). 

Branschens framväxt sedan 1990-talet har enligt Kirk och Belovics (2008) till 

stor del påverkats av den nya tekniken som ständigt växer fram. Detta i sin tur har lett 

till ett behov av mer specifik kompetens. Istället för en traditionell anställning som ses 

som mer generell anställs personer för att slutföra specialiserade arbeten under 

begränsad tid. På så sätt kan företagen möta kraven på utbud och efterfrågan men också 

få in ny kompetens bland de anställda. Ytterligare en anledning till 

bemanningsbranschens framväxt är att många företag försöker minska sina 

arbetskostnader. Användning av tillfällig arbetskraft kan hjälpa till att minska 

kostnaderna och hjälpa företag att förbli konkurrenskraftiga (Kirk & Belovics, 2008). 

Marica (2016) menar att expanderingen av bemanningsföretag kommer med trenden att 

vilja öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och bemanningsbranschen ses som ett 

flexibelt sätt att organisera arbete. 

Bemanningsföretagens affärsidé är att hyra ut personal till företag under en 

begränsad tid. Anställda hos bemanningsföretag beskrivs av Kirk och Belovics (2008) 

som tillfälliga arbetstagare som arbetar under en begränsad eller specifik tid. Tidigare 
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var de som arbetar inom bemanningsbranschen ofta kvinnor, studenter, personer med 

utländsk bakgrund, lägre utbildningsnivå samt de som på grund av brist på permanenta 

arbeten fick ta anställning via bemanningsföretag (Erickcek & Houseman, 1997). Enligt 

Kirk och Belovics (2008) har detta dock förändrats genom åren och idag återfinns en 

högre andel kvalificerade och högutbildade personer inom branschen. I Sverige menar 

också Håkansson et al. (2013) att branschen gått från att vara kvinnodominerad till att 

bli mer jämt fördelad mellan könen samt att utbildningsnivån stigit. Allt fler ser arbete 

inom bemanningsbranschen som ett alternativ till arbete. 

 

Flexibilitet för både företag och arbetstagare 

Berglund & Schedin (2009) diskuterar kring den allmänna debatten angående 

bemanningsbranschen och tillfälliga jobb. Det finns dels de som debatterar för att 

många unga föredrar dessa arbeten i och med de lösare förbindelserna det innebär samt 

möjligheten att arbeta vid behov. Det blir lättare att varva arbete och styra över sin 

ledighet. Enligt Morris och Vekker (2001) tenderar personer som arbetar för 

bemanningsföretag vara yngre än de med traditionella anställningar just för att de 

efterfrågar flexibilitet. Även Håkansson (2013) et al. beskriver den yngre åldersgruppen 

som överrepresenterad i branschen. Enligt Berglund och Schedin (2009) finns det dock 

undersökningar som visat att även yngre individer föredrar en fast anställning före en 

tidsbegränsad. Kirk och Belovics (2008) menar att flexibiliteten är fördelaktig både för 

yngre och äldre personer genom möjligheten att arbeta färre timmar.  

Tidsbegränsade anställningar ökar flexibiliteten på arbetsplatsen vilket kan gynna 

tillväxt, lönsamhet och effektivitet (Berglund & Schedin, 2009). Samtidigt ger 

tidsbegränsade anställningar chansen att komma in på arbetsmarknaden och i ett senare 

skede få möjlighet till en fast anställning (Berglund & Schedin, 2009; Kirk & Belovics, 

2008, Bosmans, De Cuyper, Hardonk & Vanroelen, 2015).  

Det finns flera anledningar för företag att använda sig av bemanningsföretag på 

grund av den flexibilitet som erbjuds. Vid exempelvis tillfälliga arbetstoppar, 

sjukskrivningar och under semestrar kan det vara fördelaktigt att hyra in personal (Kirk 

& Belovics, 2008; Berglund & Schedin, 2009). Det kan också vara så att anställda på ett 

företag inte har den kompetens eller tid som krävs och att det då blir en anledning till att 

använda sig av bemanningsföretag. Tillfällig arbetskraft kan också hjälpa företag i 

förändringar exempelvis vid expansion eller nedskärning (Kirk & Belovics, 2008). 

Detta gör att företag vågar slimma organisationerna och endast ha det antal ordinarie 
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personal som krävs (Berglund & Schedin, 2009). Organisationer strävar alltmer efter att 

ha en kärna bestående av fast anställda kompletterat med inhyrd personal vid behov 

(Aronsson & Göransson, 1999; Kraimer, Wayne, Liden & Sparrowe, 2005). 

 

Vad innebär ett tillfälligt jobb för individen 

Enligt Berglund och Schedin (2009) har de med tidsbegränsade anställningar 

sämre möjligheter till kompetensutveckling i arbetet än traditionellt anställda. De menar 

också att det är en mycket liten grupp som faktiskt föredrar denna anställningsform och 

att de flesta av dessa inte egentligen gillar sina arbetsuppgifter. Detta påverkar huruvida 

man ägnar sig åt att lösa problem på arbetsplatsen. Som traditionellt anställd är man mer 

hängiven än som inhyrd personal att lösa problem. De flesta ser bemanningsbranschen 

enbart som ett sätt att komma in på arbetsmarknaden och inte som en bransch de 

egentligen skulle vilja arbeta vidare i (Berglund & Schedin, 2009). Håkansson et al. 

(2013) menar dock att man kan konstatera att anställda hos bemanningsföretag i Sverige 

har bättre förutsättningar jämfört med andra länder. 

Aronsson, Gustafsson & Dallner (2002) har undersökt skillnader i 

arbetsförhållanden och hälsa mellan traditionellt anställda och tillfälligt anställda på den 

svenska arbetsmarknaden. De menar att kontrollen över individens arbetsliv skiljer sig 

mellan dessa anställningsformer. Tillfälligt anställda har sämre utbildningsmöjligheter 

och utvecklingsmöjligheter, mindre beslutsinflytande och ett mindre stöd från de 

traditionellt anställda på arbetsplatsen. En finsk studie som syftade till att undersöka 

relationerna mellan den psykosociala arbetsmiljön och typen av anställningsform visade 

sammantaget att det inte fanns några betydande negativa konsekvenser av 

tidsbegränsade anställningar. Tillfälliga anställningar indikerade varken i social 

uteslutning i arbetslivet, låg arbetsstyrning eller höga arbetskrav. Studien visade också 

att ordinarie personal i större grad utsätts för en högre arbetsbelastning medan tillfälligt 

anställda utsätts för lägre belastning (Saloniemi, Virtanen & Vahtera, 2004). Parker, 

Griffin, Sprigg och Wall (2002) menar dock att forskningen går isär kring hur tillfälliga 

anställningar påverkar arbetstillfredsställelse och den psykosociala arbetsmiljön. Det 

finns studier som bekräftar de negativa aspekterna bland tillfälligt anställda samtidigt 

som andra studier visar motsatsen. Graaf- Zilj (2012) jämför olika typer av 

tidsbegränsade anställningar i avseendet arbetstillfredsställelse och kom fram till att 

bemanningsanställda har lägre arbetstillfredsställelse än traditionellt anställda utifrån ett 

flertal olika aspekter. Studien tog bland annat hänsyn till aspekter som arbetsinnehåll, 
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arbetsförhållanden, arbetstid, utbildningsnivå, ålder. Även Håkansson och Isidorsson 

(2015) beskriver arbetstillfredsställelsen som lägre hos bemanningsanställda än hos 

personer med traditionell anställning, detta på grund av den osäkra anställningsformen 

och bristen på kompetensutveckling. Moorman och Harland (2002) menar dock att en 

tillfällig anställning likväl kan ge chans till utveckling och nya kunskaper. Tsoukalas 

(2003) har studerat anställningsförhållandena inom den flexibla arbetsmarknaden. 

Studien visar att personer med tidsbegränsade anställningar, av anledning i önskan efter 

en fast anställning, upplever större osäkerhet men också en större press att prestera på 

jobbet. Högre prestation kan vara ett sätt för den uthyrda att visa kundföretaget vad man 

går för, i hopp om att kunna bli anställd (Moorman & Harland, 2002). Tsoukalas (2003) 

menar också att anställda inom bemanningsbranschen är medvetna om flexibiliteten och 

är därför tillfreds med de mer rörliga arbetsförhållandena. Han menar även att det inte 

bekommer dem att de inte alltid är fullt inkluderade i kundföretaget. Det kan dels 

upplevas som befriande att inte stå mitt i en organisation samtidigt som det kan vara 

lättare om man har i uppdrag att genomföra organisatoriska förändringar. Tsoukalas 

(3003) nämner också vikten av ärlighet från arbetsgivarens håll. Att inte inge falska 

förhoppningar och klart specificera anställningens längd samt låta bli att spekulera i 

dess framtid. 

 

Bemanningsbranschen och arbetsmiljö 

Bemanningsföretaget och kundföretaget har enligt 12 §, kap. 3 i AML 

1977:1160 ett delat arbetsmiljöansvar för den uthyrda konsultens arbetsmiljö, och 

skiljer sig därmed mot traditionella verksamheter. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

som omfattar samtliga anställda ska bedrivas av bemanningsföretaget medan 

kundföretaget ska omfatta den anställde i det arbetsmiljöarbete som är kopplat direkt till 

uppdraget (Almega, u.å). Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas enligt AFS 2001:1 

“Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 

ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås”. Systematiskt arbetsmiljöarbete har två huvudsakliga syften, dels 

att kontinuerligt arbeta för att upptäcka risker och brister och åtgärda dessa. Dels 

handlar det också om att skapa en trivsam arbetsmiljö som främjar kreativitet, 

produktivitet och personlig utveckling för personalen (AFS, 2001:1). 

Enligt Håkansson et al. (2013) visar ett flertal studier att bemanningsanställda 

löper större risk för arbetsrelaterad ohälsa samt i större grad är utsatta för risker i 



 

6 
 

arbetsmiljön. De menar att inhyrning av personal oftare sker i branscher där riskerna i 

arbetsmiljön är större. Även om det kan ses som att det finns två arbetsgivare som 

ansvarar för att arbetsmiljön ska vara god är det lätt att arbetet faller mellan två stolar. 

Vem som har vilket arbetsmiljöansvar kan ses som oklart och samarbetet kring det som 

en utmaning. De menar också att det kan uppstå konflikter och då leda till färre uppdrag 

för bemanningsföretaget om de ställer krav på kundföretagets arbetsmiljöarbete. 

Håkanson et al. (2013) tror att inhyrd personal inte heller rapporterar alla skador och 

risker i rädsla av att förlora uppdraget eller framtida uppdrag. 

Håkansson och Isidorsson (2016) menar att flera faktorer kan påverka den 

bemanningsanställdas arbetsmiljö. Ofta tilldelas de mer fysiskt krävande 

arbetsuppgifter, de har färre möjligheter att lära sig nya saker än kundföretagets 

anställda samt att de kan sakna utbildning och klarhet i vilka arbetsuppgifter ett uppdrag 

innehåller. Håkansson et al. (2013) menar att bristen av arbetsplats- och 

säkerhetsintroduktion är en stor anledning till den sämre arbetsmiljön för 

bemanningsanställda. Det handlar även om oklarheten i vem som ska ansvara för 

introduktionen men också att bristen på introduktion kan ha sin förklaring i att 

arbetskraften behövs tillsättas omgående. Hopkins (2015) menar att introduktionen för 

bemanningsanställda är kortare och mer övergripande än för traditionellt anställda då 

kundföretaget sällan är intresserad av att lära ut mer än det som krävs för klara 

arbetsuppgifterna som ingår i uppdraget. Detta eftersom det är tänkt att den 

bemanningsanställda endast ska vistas hos företaget en begränsad tid. Även Hintikka 

(2011) talar om introduktionen som en av de viktigaste faktorerna för en god 

arbetsmiljö. Man måste säkerställa att konsulterna fått en tillräcklig introduktion till 

både arbetet och säkerheten på arbetsplatsen i fråga. Beroende på uppdragets längd kan 

anställda inom bemanningsföretag genomgå ett flertal introduktioner på olika 

arbetsplatser. 

 

Behovet hos företaget 

I samband med bemanningsbranschens tillväxt de senaste åren och att den 

sysselsätter allt fler har också tillsynen inom denna bransch vuxit. Detta eftersom det 

skett en ökning av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar inom branschen. 

Arbetsmiljöverket har under hösten 2016 granskat branschens förebyggande 

arbetsmiljöarbete på 400 arbetsställen både hos bemanningsföretag och kundföretag. 

(Arbetsmiljöverket, 2016). I och med granskningen av branschen blir det därför relevant 
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att undersöka upplevelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och dess utmaningar 

både hos bemanningsföretaget och ett större kundföretag. Detta för att öka insikten hos 

cheferna angående det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) på ett bemanningsföretag inklusive det med kundföretaget 

delade arbetsmiljöansvaret samt chefernas uppfattning av utmaningar och 

förbättringsmöjligheter med SAM.  

 

Frågeställningar 

• Hur upplever chefer SAM och det delade ansvaret mellan bemanningsföretag 

och kundföretag? 

• Vilka svårigheter och förbättringsmöjligheter för ett bra SAM ser cheferna? 

 

Metod 

En kvalitativ metod valdes för den genomförda studien och data samlades in 

genom enskilda intervjuer. Som grund för denna studie var syftet att undersöka chefers 

upplevelser av SAM på ett bemanningsföretag inklusive det med kundföretaget delade 

arbetsmiljöansvaret samt chefernas uppfattning av utmaningar och 

förbättringsmöjligheter med SAM. För att få en bredare och mer djupgående förståelse 

kring ämnet användes en kvalitativ metod då den fokuserar på att tolka individens 

upplevelser och tankar (Lacey & Luff, 2009). Att använda sig av intervjuer ger bra 

förutsättningar för att få fram hur personer tänker och känner (Kylén, 2004). Som 

datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att 

intervjuerna utgår från ett antal frågeområden. Utefter respondenternas enskilda svar 

styr intervjuaren samtalet mot det som är intressant för studien (Kylén, 2004). Frågorna 

i intervjuguiden används flexibelt beroende på svaren respondenten ger (Merriam & 

Tisdell, 2016). För att frågorna skulle vara relevanta för både bemanningsföretaget och 

kundföretaget anpassades varsin intervjuguide därefter. Intervjuguiderna innehöll öppna 

frågor som kompletterades med lämpliga följdfrågor (Se Bilaga 1 och 2). Detta gör det 
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möjligt att följa upp varje respondents svar på ett djupare plan och fånga upp den 

enskilda individens upplevelse.  

 

Deltagare och urval 

Deltagarna i studien utgjordes huvudsakligen av anställda på ett 

bemanningsföretag beläget på tre olika kontor i Mellansverige. Men också av en 

anställd på ett av bemanningsföretagets större kundföretag. Kundföretaget valdes ut i 

samråd med en av bemanningsföretagets marknadsområdeschefer. Deltagarna från 

bemanningsföretaget valdes utifrån kriteriet att de besatt personalansvar. Detta i syfte att 

personalansvar även innebär arbetsmiljöansvar. Deltagarna från bemanningsföretaget 

hade ansvar för två olika yrkesområden, vilka var skolbemanning och 

industribemanning. 56 personer kontaktades via mail med en förfrågan om deltagande i 

studien samt ett tillhörande missivbrev. Sammanlagt deltog sju personer från 

bemanningsföretaget och en person från kundföretaget. Kön och anställningstid bland 

samtliga deltagare varierade och åldersspannet gick från 25 år till 47 år.   

 

Tillvägagångssätt 

Kontakten med företaget började med en förfrågan om det fanns ett intresse för 

deltagande i en studie. Därefter hölls ett möte tillsammans med en 

marknadsområdeschef på företaget om val av ämne. Då företaget uppmärksammat sitt 

arbetsmiljöarbete senaste året så blev det ett naturligt ämne att undersöka. Därefter 

gjordes ett förarbete med syfte att få förståelse för hur bemanningsföretag arbetar med 

arbetsmiljö ut mot kundföretag. Utifrån förarbetet och studiens syfte med tillhörande 

frågeställningar konstruerades en intervjuguide (Se Bilaga 1). Samma intervjuguide 

användes till samtliga respondenter på bemanningsföretaget. En mindre revidering av 

intervjuguiden genomfördes inför intervjun på kundföretaget (Se Bilaga 2). Data 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes hos 

respektive respondents arbetsplats, i ett enskilt rum. Vid den första intervjun deltog vi 

båda som intervjupersoner sedan höll vi tre enskilda intervjuer var. Slutligen hölls 

intervjun med kundföretagets respondent tillsammans. Samtliga intervjuer spelades in 

på mobiltelefonens inspelningsfunktion efter att respondenterna gett tillåtelse till detta. 

För att undvika missförstånd och hålla allt fokus på respondenten under intervjuerna 

valde vi att endast använda oss av inspelning och inga andra anteckningar. Vi började 

samtliga intervjuer med att presentera oss, studiens syfte samt etiska aspekter. Vi 
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betonade att det var respondenternas upplevelse som skulle ligga i fokus och att det inte 

fanns några rätt eller fel i deras svar. Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter vardera.  

 

Dataanalys 

Data från intervjuerna analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. 

Metoden innebär att resultatet sammanställs genom att hitta teman i det transkriberade 

materialet. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant efter att de genomförts. 

Relevanta delar i intervjuerna markerades med olika färger som representerade 

potentiella teman. Alla intervjuer analyserades samtidigt och likvärdiga upplevelser 

antecknades. Då fokus ligger på bemanningsföretaget och dess arbetsmiljöarbete valdes 

teman huvudsakligen ut utifrån intervjuerna med respondenterna på 

bemanningsföretaget. Kundföretagets intressanta delar matchades sedan in i de redan 

valda temana. Ur dataanalysen framkom fyra stycken huvudteman med ett antal 

underteman, dessa redovisas i resultatet. Resultatdelen behandlar respondenternas 

uttalanden konfidentiellt.   

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har forskningsetiska överväganden tagits hänsyn till 

huvudsakligen genom information om deltagandet i studien. När deltagarna tillfrågades 

att delta i studien gavs information om studien och dess syfte. Deltagandet beskrevs 

som frivilligt samt att de också kunde avbryta deltagandet när de helst önskade. 

Deltagarna informerades också om att organisationerna skulle få ta del av studien men 

att intervjumaterialet skulle hanteras konfidentiellt. Endast vi tillsammans med 

handledaren för studien skulle få ta del av de enskilda svaren. Vidare nämndes att 

varken bemanningsföretagets eller kundföretagets namn kommer att nämnas i studien.  
 

Resultat 
Resultatet baseras huvudsakligen på chefers individuella upplevelser och tankar 

kring arbetsmiljöarbetet men också hur ett större kundföretag resonerar kring detta. 

Resultatet av genomförda intervjuer presenteras nedan där intervjupersonerna kommer 

att benämnas som respondenter. Resultatet presenteras under fyra huvudteman med 

tillhörande underteman, se figur 1. 
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Figur 1. Huvudteman med tillhörande underteman 

 

Att säkerställa en god arbetsmiljö  

Enligt respondenterna har bemanningsföretaget ett antal olika rutiner för att 

säkerställa en god arbetsmiljö där det finns uthyrd personal. Det framkom att samtliga 

respondenter lägger stor vikt vid en arbetsmiljöchecklista som används före, under och 

efter uppdrag hos kundföretag. ”Vi har en arbetsmiljöchecklista som varje konsultchef 

då följer.” I övrigt så görs riskanalyser och skyddsronder som kan ske på lite olika sätt 

beroende på hur samarbetet med kunden ser ut. Respondenterna har kontinuerlig 

kontakt med uthyrda konsulter och kundföretag. Det är viktigt att ha goda relationer för 

att skapa tillit hos konsulten samt ett gott samarbete med kunden. ”Så min roll är väl att 

se till så att den här relationen är god och att det är ett bra samarbete då.” Det 

framkom även att man arbetar för att skapa ett mervärde för konsulten genom att 

anordna aktiviteter utanför arbetet som exempelvis bio eller tävlingar av olika slag. “Jag 

tror på något sätt att man känner sig mer uppskattad med sådana lite mjuka värden när 

man jobbar hos oss rent allmänt.” 

 

Arbetsmiljöchecklista. Samtliga respondenter berättar om 

arbetsmiljöchecklistan som det främsta redskapet för att säkerställa arbetsmiljön ute hos 

kundföretag. Checklistan som används kommer från Prevent och ska användas som ett 

stöd för företag inom bemanningsbranschen. Ett antal frågeställningar ska checkas av 

och sparas i bemanningsföretagets system innan uppdraget startar. Checklistan används 

återigen under uppdraget men med andra frågeställningar samt efter avslutat uppdrag. 

Det framkom att beroende på verksamhet är frågorna i checklistan mer eller mindre 
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Riskanalys.	  
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relevanta men täcker in alla verksamheter. ”Checklistan är generell så den skulle man 

kunna köra på det här kontoret likväl som du kör den på en industriarbetsplats, den 

täcker in de viktiga grejerna.” Skolbemanningen har dock en annan checklista som är 

mer anpassad för skolverksamhet, den checklistan är utformad av Arbetsmiljöverket. 

Respondenterna upplever att det blir ett mer naturligt fokus på fysiska aspekter i 

arbetsmiljön hos en industrikund än hos ett tjänstemannaföretag. 

         

Min erfarenhet är den att när jag är ute på en skola så är det inte samma som att 

kliva ut på en industri och titta, på en industri kan man, man kan kapa av 

fingrarna i en maskin eller någonting, inom skolan så är det mer det sociala man 

tittar på. 

 

Jag tror att många gånger kan det vara lättare att prata om den fysiska för då har 

man något konkret att ta på, den där oljefläcken eller pallen där som kan tippa. 

Det är ganska uppenbara saker, du kan ju inte mörka det. 

 

Några av respondenterna upplever att det skulle underlätta att använda checklistor som 

är mer anpassade efter olika typer av verksamheter eftersom bemanningsföretaget 

arbetar brett mot många olika yrkesområden. ”Men det lilla jag har fått känt på med 

den här checklistan är att vi kanske skulle behöva göra flera olika checklistor.” Andra 

upplevde att checklistan som används fungerar bra. 

 

Riskanalys. Det framkom att det görs individuella riskanalyser av arbetsmiljön 

hos varje kundföretag. Vid längre uppdrag görs riskanalysen även upprepade gånger för 

att hålla en uppdaterad bild av arbetsmiljön. Parallellt med detta framkom att 

respondenterna är ute och besöker kunder och konsulter kontinuerligt under pågående 

uppdrag. 

 

Sen jobbar vi ju efter en mall där vi har vissa satta punkter att det här måste vi 

göra, bland annat riskanalys måste vi alltid göra. Både inför när vi startar upp ett 

nytt uppdrag med en kund och också under tiden. Som den kund jag jobbar med 

nu, där har vi jobbat i två år. Vi kan inte göra en riskanalys när vi börjar sen gör 

vi inget mer utan det måste ju vara ett pågående arbete hela tiden. 
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Ett antal respondenter upplevde dock att riskanalyserna inte gjordes i samma 

utsträckning tidigare, så det här är en förbättring som skett. Något som respondenterna 

upplever kan bli bättre är just förarbetet ute hos nya kundföretag. ”Det är jätteviktigt för 

oss inom industri att besöka arbetsplatsen och se innan. Det gör vi men vi går inte alltid 

skyddsrond, det ska vi definitivt börja med. Så det finns mycket att förbättra där.” Det 

ska alltid ske en riskanalys innan uthyrd personal är på plats, men emellanåt upplevs 

detta som svårt att hinna med om tillsättning hos kunden ska ske omgående. ”Vi måste 

tänka igenom dessa typer av uppdrag. Vi kanske inte kan skicka dit någon dag ett för vi 

måste gå skyddsrond och ta del av riskbedömningar innan.” 

 

Arbetstillfredsställelse. Respondenterna menade att de jobbar mycket för att 

göra det lilla extra, skapa mervärde för deras konsulter. Konsulterna ska känna sig 

uppskattade, sedda och inkluderade, både hos bemanningsföretaget men också hos 

kundföretaget. “Bara de här småsakerna som att klappa konsulterna på axeln och fråga 

om något saknas.“ Respondenterna trodde att konsulterna känner sig mer uppskattade i 

och med de regelbundna besöken, kanske för att fokus flyttas från arbetsuppgifterna till 

konsulten själv för en liten stund. “Tjena, hur är läget? För att de ska känna sig sedda 

och att jag bryr mig om dem även fast jag inte träffar dem varje dag.” Respondenterna 

berättade att företaget anordnar flertalet aktiviteter för att främja god gemenskap och bra 

relationer. 

 

Alla som jobbar på bemanning genom oss känner lite mjuka värden, vi bjuder ju, 

tar med dem ut på afterwork och lite roliga aktiviteter, vi har lite tävlingar ibland, 

vi går på bio, vi gör saker så att man känner sig lite uppskattad. Vi är ute och 

besöker våra kandidater, bjuder på fika. 

 

Respondenterna upplever inte att arbetstillfredsställelsen hos uthyrda konsulter skiljer 

sig avsevärt mycket jämfört med traditionellt anställda. Men tror ändå att det beror på 

hur konsulten är som person. De upplever att en del människor uppskattar flexibiliteten 

som kommer med anställning hos ett bemanningsföretag och möjligheten till att prova 

på nya saker. ”Det finns ju personer som älskar att kasta sig in i nya saker.” 

Respondenterna berättade att de försöker inkludera konsulterna hos kundföretaget, att 

det inte ska vara några skillnader på uthyrd och intern personal. Detta kan ibland vara en 

utmaning beroende på vilket kundföretag det handlar om. “Vi försöker få våra konsulter 

inkluderade i allting som sker på arbetsplatsen, att de ska få vara med på möten och så 
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men vi kan inte kräva det.” Respondenten från kundföretaget berättade att det var mer 

förekommande med en vi och dom- känsla mellan inhyrd och intern personal förut. Nu 

har antalet inhyrd personal ökat vilket har gjort att denna motsättning minskat. 

Kundföretaget arbetar med att ta över inhyrd personal efter avslutat uppdrag för att själv 

anställa dem. Detta har gjort att den interna personalen har insett att anledningen till 

samarbetet med bemanningsföretag inte är för att minska antalet fast anställda.  

 

Så att i början så var det liksom lite mera avståndstagande, kommer de hit och tar 

våra jobb. Man är ju rädd att man ska bli av med sina jobb. Men det som har hänt 

är ju att många blivit kvar, blivit fast anställda. Då har man ju sett att det här inte 

handlade om att vi skulle minska på antalet fast anställda, det är inte därför vi 

jobbar med den här typen av inhyrning. 

 

Kundföretaget vill gärna inkludera den inhyrda personalen, man har bland annat 

diskuterat kring att en viss del av den inhyrda personalen bör få en roll som 

skyddsombud. Detta också för att få ett helhetsperspektiv från hela personalstyrkan. 

 

Det är ju klart att det är osäkrare anställningar än på företaget, fast egentligen 

inte, en visstidsanställning på ett företag är ju samma sak hos oss, rent 

arbetsrättsligt men det är ju klart man hyr in av olika anledningar och en 

anledning är ju flexibiliteten, så det tror jag att man är medveten om som konsult 

också. 

 

Glädjen i jobbet och glädjen över att gå till jobbet tror jag absolut inte skiljer sig. 

Jag tror nästan kanske att mina konsulter tycker att det är ännu roligare att gå till 

jobbet än de som är interna. Sen om man ser till säkerheten såklart att mina 

funderar ett varv till om vad som händer när avtalet går ut och sådana frågor som 

den interna personalen såklart inte har. 

 

Ett antal respondenter talade om vikten av att vara ärlig och rak mot konsulten angående 

dess förutsättningar och uppdragets längd. Genom att belysa förutsättningarna och 

möjligheterna som finns i och med anställningen skapar man en balans och bygger inte 

upp felaktiga förväntningar. Det finns olika möjligheter till förlängning beroende på 

uppdrag och vilket kundföretag det gäller. En del företag hyr in personal endast vid 
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arbetstoppar medan andra hyr in, för att sedan ta över anställningen själva. ”Jag 

försöker alltid belysa eller liksom berätta förutsättningarna, så här ser det ut” 

 

Introduktion 

Samtliga respondenter berättade om en konsulthandbok som ges till konsulten 

vid nyanställning. Den beskriver bemanningsföretaget, hur det fungerar att vara uthyrd 

konsult, praktisk information samt förväntningar på konsulten. I konsulthandboken 

ingår även en bilaga som nyligen införts för introduktion av konsulten hos 

kundföretaget. Denna bilaga är utformad som en checklista som ansvarig chef på 

kundföretaget och konsulten ska checka av tillsammans och skriva under. Enligt 

respondenterna är detta ett sätt för att säkerställa att konsulten genomgått en 

introduktion hos kundföretaget och blivit medveten om arbetsmiljön och säkerheten på 

plats. “Då kan jag åtminstone alltid hänvisa, om det skulle hända någonting till att 

personen har fått introduktion.” Samtidigt menade någon respondent att i och med att 

kundföretaget håller den mer specifika introduktionen så vet man inte helt vilken 

kvalitét introduktionen faktiskt har. ”De må ha gjort introduktionen och fått kryssen 

men jag vet inte riktigt hur grundlig den här introduktionen är. Det kan jag aldrig säga 

för jag var inte där.” Respondenten från kundföretaget ansåg att denna bilaga var ett bra 

sätt för bemanningsföretaget att säkerställa att konsulten fått introduktion men att 

punkterna som skulle checkas av var lite väl breda. Lite mer specificerade förväntningar 

önskades för att säkerställa kvalitén på introduktionen. ”Så det behöver vi titta på, vad 

innebär varje punkt liksom”.  

Konsulthandboken behandlar också arbetsmiljön och bemanningsföretaget vill 

att konsulten är uppmärksam på arbetsmiljön som råder samt eventuella risker. 

Respondenterna upplever dock att det ibland kan vara en utmaning att få konsulterna att 

uppmärksamma arbetsmiljön och även återkoppla detta till ansvarig konsultchef. Därför 

menar de att det bör läggas mer vikt på just arbetsmiljön i introduktionen. 

 

Men just att våga säga till om de ser något fel eller om något känns otryggt. 

Många som kommer ut i arbete hos oss, har varit arbetslösa länge och får de ett 

arbete så kanske de är rädda eller har dålig erfarenhet av att ha sagt något 

tidigare och då har man blivit av med jobbet. 

 

 Så just att vi bygger den tilliten och tryggheten att våga säga när någonting inte 

fungerar eller är som det ska. Det är väl det jag ser som den största utmaningen. 
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Men rent rutinmässigt vart man ska vända sig, det tycker jag är väldigt klart och 

tydligt. 

 

Introduktion hos kundföretag. Respondenterna berättar att introduktionen ute 

hos kundföretaget är mer specifik för arbetsuppgifterna. Det framkom att introduktionen 

kan se lite olika ut beroende på vilken typ av arbete som ska utföras och kundens 

önskemål. Beroende på kundens önskemål är bemanningsföretaget mer eller mindre 

involverade i den vidare introduktionen för konsulten. Vanligtvis är det kundföretaget 

som håller i introduktionen för konsulterna.  

Respondenterna pratade återigen om vikten av att hålla en tät kontakt med både 

konsulter och kundföretag. Ibland sker det att konsulter får nya arbetsuppgifter ute hos 

kundföretaget och då vill respondenterna kunna säkerställa att det skett en introduktion 

av de nya arbetsuppgifterna. Det är inte alltid konsultcheferna blir informerade av 

kundföretaget när de gett konsulter andra arbetsuppgifter. “Men de ska ju få en ny 

introduktion, eftersom det är nya arbetsuppgifter, men vi säkerställer inte att det görs, 

så där kan vi nog bli bättre.” 

 

Byter man moment hos den kunden man är hos, då sköter kunden det och 

introducerar till det. Sen är det ju viktigt för oss att hålla koll på om man till 

exempel börjar köra truck eller någon annan lyftanordning, då behöver vi få in 

körtillstånd och liknande. 

 

Gemensamt arbetsmiljöansvar 

Respondenterna upplever att det kan finnas en del svårigheter i att vara konsult 

också. Konsulterna har två chefer, en ansvarig chef ute på kundföretaget och en 

konsultchef från bemanningsföretaget. Respondenterna menar att det kan uppfattas som 

oklart vem konsulten ska vända sig till i olika frågor men de önskar att konsulterna ska 

känna den tilliten till båda parter. “För det är ju faktiskt också kanske svårare än man 

tror att vara konsult också för att man har hela tiden två chefer.” 

Samtliga respondenter menar att samarbetet med kunden har en betydande del i 

arbetsmiljöarbetet.  Det framkom flera exempel på samarbeten där kundföretag har ett 

väl fungerande arbetsmiljöarbete. Detta anser respondenterna underlätta samarbetet 

kring arbetsmiljön. Det framkom även att det finns kundföretag som inte har ett lika väl 

utformat arbetsmiljöarbete och det höjer kraven på bemanningsföretaget. ”Har du en 

liten kund som kanske inte jobbar med de här frågorna, då blir det svårare för oss att 
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göra det vi ska. Så det är ju väldigt olika, hur stor kund det är.” Det krävs mer arbete 

och fler dialoger med kundföretaget för att säkerställa en god arbetsmiljö för 

konsulterna. Respondenterna menar också att det är en balansgång med 

arbetsmiljöarbetet tillsammans med dessa typer av företag. Det finns en risk för att 

kundföretaget uppfattar det som att bemanningsföretaget kommer in och försöker styra 

deras sätt att arbeta eller ser det som en kostnad. “Jag är inte här för att peka finger 

utan för att vi ska göra det tillsammans.” Respondenterna ser sig snarare som ett 

hjälpmedel eftersom de har erfarenhet från många olika företag och vill se 

arbetsmiljöarbetet som ett samspel mellan dem och kundföretaget. “Så det är ju ett 

samspel det där och min roll är ju helt enkelt att se till att det där samspelet är 

levande.” Respondenten från kundföretaget lyfte just detta som en styrka i samarbetet 

med bemanningsföretaget. “Man behöver liksom nya ögon för att se nya saker. det är 

lätt att man blir hemmablind… där finns det jättemycket vi kan lära oss varandra, 

liksom med hur det fungerar på andra arbetsplatser.” Det upplevs dock att 

arbetsmiljöansvaret är svårdefinierat, och det är inte alltid självklart vem som har vilket 

ansvar. Några av respondenterna berättade att problemet som skulle kunna uppstå i det 

här är att något faller mellan stolarna. “Det kan absolut vara så att ja men att någonting 

faller mellan stolarna för att man är två som är involverade.” Medan andra 

respondenter pratade om att den täta kontakten med kundföretagen gjorde att detta 

undviks och snarare främjar arbetsmiljöarbetet. ”Jag tycker det borde främja, när man 

är två så, man kan ge varandra tips och föra en dialog.”  

Respondenten från kundföretaget resonerade som så att de har fullt arbetsmiljöansvar 

ute på arbetsplatsen men att ansvaret är gemensamt angående den psykosociala 

arbetsmiljön. ”Alltså vi har ju ansvaret här ute, för vad som händer, men vi har ju ett 

delat ansvar när det gäller psykosociala frågor.” Dialogen mellan bemanningsföretaget 

och kundföretaget anses som väldigt viktig i den mening att de måste informera 

varandra angående allt som rör konsulterna och arbetsmiljöarbetet. 

 

I grund och botten så har vi ju ett gemensamt ansvar, kunden har ju tagit in oss 

och då är det ju vårt ansvar att se till att det följs av alla, arbetsmiljöansvar och 

en god arbetsplats och sådant. Så vi kan ju vara med och påverka men det är ju 

alltid kundens organisation. 

 

Många checkar ju upp bemanningsföretag och det gör ju att vi måste sköta oss, 

för att kunna bedriva den här verksamheten vi har, så är det ju viktigt för oss att 
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komma ut och följa upp. Men ibland så kan det vara tufft att få till det med 

kunder. 

 

Respondenterna själva känner att den största utmaningen här ligger hos 

kunderna, att få dem att förstå nyttan med hela arbetsmiljöarbetet, dels för att det är 

lagstadgat men också för att uppnå en säker arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen. Flera 

av respondenterna pratade kring det här, och om att ett bemanningsföretag ibland kan 

behöva tacka nej till en affär för att arbetsmiljön har brister och kundföretaget inte vill 

åtgärda detta. ”Egentligen kan vi behöva säga nej i och med vårt arbetsmiljöansvar.” 

Det gäller att få till ett bra samarbete med gemensamma rutiner men utmaningen enligt 

respondenterna är att man har olika perspektiv och synsätt på saker. 

 

Vikten av dokumentation 

Alla respondenter var eniga om vikten av dokumentation för att kunna bedriva 

ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Huvudsakligen använder man sig av 

två interna system, ett affärssystem och ett kvalitetsledningssystem. Affärssystemet 

innehåller information om konsulterna medan kvalitetsledningssystemet innehåller 

processer och dokumentation. Dokumenten som finns i kvalitetsledningssystemet finns 

till som mallar att följa i arbetet och ger en förutsättning för alla konsultchefer att arbeta 

på samma sätt. I affärssystemet kan dokument kopplas till enskilda konsulter vilket 

bland annat sker med arbetsmiljöchecklistan.  

Bemanningsföretaget har även ett dokument där samtliga tillbud ska fyllas i 

tillsammans med åtgärd innan ärendet stängs. En utmaning här är att man inte alltid får 

någon information av kundföretaget om de åtgärder de vidtagit efter handlingsplanen 

upprättats och särskilt om åtgärderna fungerat. “För det är vårt ansvar att se till så att 

det inte kommer en till och gör samma sak. Så det jobbar vi med. Men det är svårt att få 

den informationen från kunden.” Respondenten berättade här vidare om ett förslag som 

innebär att de skulle få ett inlogg i en större kunds system där de hanterar sina ärenden. 

Detta för att berörd konsultchef ska kunna följa ärenden gällande dess konsulter. “Se 

vad de gör för någonting och komma med input också om vi tycker att de inte gjort 

tillräckligt eller… Så att det pågår ju ett arbete, men jag tror inte det kommer se lika ut 

hos varje kund.” 

Respondenten från kundföretaget pratar också om ett slags gemensamt system för att 

båda parter ska kunna ta del av saker gällande konsulter och rådande arbetsmiljö. Här 
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talades det om en brist på information kring sjukfrånvaro. Kundföretaget får en 

sjukanmälan men ingen vidare information om anledning till sjukdom. ”Så vi får ingen 

information när de är sjuka om varför de är sjuka.” Vilket gör det svårt för dem att 

upptäcka arbetsrelaterade sjukdomar. De har ett system för sjukanmälan gällande intern 

personal, men inhyrd personal använder sig inte av detta system. Tanken är att all 

personal ska behandlas lika, inhyrd som intern. ”Vi vill att det ska vara lika.” 

 

Rapportering och uppföljning. Respondenterna berättar att rutinen vid olycka 

är att kundföretaget kontaktar berörd konsultchef och att man antingen skriver en 

rapport om händelsen tillsammans eller så skriver kundföretaget den själv. Vid sådana 

fall sker kommunikationen oftast mellan chefen på kundföretaget, ett skyddsombud, 

ansvarig konsultchef samt berörd konsult. Beroende på hur allvarlig händelsen är 

skickas rapporten till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Om kunden gör en 

anmälan till Försäkringskassan sker det med bemanningsföretagets 

organisationsnummer. Bemanningsföretaget får sedan en bekräftelse och konsultchefen 

tar efter det kontakt med kundföretaget och konsulten.  

Respondenterna förklarar att det finns rutiner i företagets 

kvalitetsledningssystem för hur de ska gå tillväga vid sådana händelser. Oftast sköter 

kundföretaget rapporteringen och konsultchefen tar sedan del av rapporten. Händelsen 

rapporteras sedan internt av ansvarig konsultchef för att dels se till att det inte händer 

igen men också för att se över om bemanningsföretaget brustit i sitt arbetsmiljöarbete 

tillsammans med kundföretaget. 

 

”Vi har en rutin för det i vårt ledningssystem, hur gör vi, nu har det hänt 

någonting med mina konsulter, vilka steg ska jag göra? Men oftast så är det ju 

kunden som sköter rapporteringen, vi tar del av den sen gör vi våran 

rapportering.” 

 

En respondent nämner att konsultcheferna också finns till för konsulten om den 

behöver hjälp kring den administration som kan uppstå vid exempelvis en 

sjukskrivning. Beroende på händelsens omfattning upprättas en handlingsplan för 

olyckan eller tillbudet, oftast samarbetar båda parter med detta. “Eftersom det är deras 

arbetsmiljö så det ligger ju i deras intresse också, men vi försöker oftast samordna det 
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och göra det tillsammans.” Beroende på vad som bestäms utifrån handlingsplanen så 

följs händelsen upp efter det.  

Respondenterna pratade vidare om att det kan ske olyckor utan att varken 

bemanningsföretaget eller kundföretaget brustit i sitt arbetsmiljöarbete. En av 

respondenterna gav ett exempel på när en konsult inte följt de skyddsanvisningar den 

varit medveten om och en olycka uppstod. Konsultchefen följde rutinerna för en sådan 

händelse med rapportering och anmälan. Vid ett avstämningsmöte med kundföretaget 

kunde man konstatera att rätt skyddsutrustning fanns tillgänglig men inte användes vid 

olyckan. ”De skyddsglasögonen finns, han vet vart de finns, det är bara lathet.” Den 

här respondenten pratar om utmaningen med att få alla konsulter att alltid följa 

säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen. “Jag tror inte att man heller får vara för mesig 

utan att det är liksom ett tydligt ställningstagande att: det här är för din egen säkerhet.” 

 

Diskussion 
Resultatets huvudteman med tillhörande underteman kommer att förtydligas i 

diskussionsdelen genom att kursiveras och första bokstaven skrivs med versal.  

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inom bemanningsbranschen, det delade arbetsmiljöansvaret med 

kundföretag samt utmaningar och förbättringsmöjligheter med SAM. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att cheferna upplevde att det främst var fyra 

faktorer som särskilt berörde studiens syfte. Dessa faktorer var huruvida man arbetar 

med att säkerställa en god arbetsmiljö, arbetsplatsintroduktionens betydelse, det 

gemensamma arbetsmiljöansvaret samt vikten av att dokumentera sitt arbete. Det 

framkom att respondenterna upplevde arbetsmiljöarbetet som en kärna för en 

framgångsrik verksamhet inom branschen men att det finns mycket saker att jobba med 

innan man når dit man vill vara. Respondenterna ansåg också att det fanns rutiner att 

arbeta efter men att det krävs arbete för att få dem att bli en naturlig del för alla 

anställda i arbetsprocesserna. Grunden i arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö var 

enligt samtliga respondenter en arbetsmiljöchecklista. Den upplevdes som generell och 

täckande för alla typer av verksamheter. Ibland upplevdes den dock av vissa ha mer 

fokus på de fysiska aspekterna i arbetsmiljön snarare än de psykosociala. En annan 
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faktor för att säkerställa en god arbetsmiljö var att genomföra en riskanalys inför alla 

samarbeten med nya kundföretag. Detta är något som upplevs blivit bättre på senare tid.  

Respondenterna ansåg inte arbetstillfredsställelsen som lägre hos sina konsulter 

än för traditionellt anställda. De upplevde snarare att deras konsulter känner ett 

mervärde hos bemanningsföretaget, dels i och med alla aktiviteter som erbjuds men 

också genom chefernas arbete för inkludering på kundföretagen. Även respondenten 

från kundföretaget arbetade för att inkludera den inhyrda personalen i verksamheten. I 

många fall var målet för kundföretaget att själv anställa konsulterna efter avslutat 

uppdrag hos bemanningsföretaget. Respondenterna belyste också hur de hanterar den så 

kallade osäkra anställningsformen genom att vara rak och ärlig med förutsättningar och 

möjligheter som kommer med de olika uppdragen.  

Flera gånger kom respondenterna fram till att rutinerna för introduktion av 

nyanställda är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De ser rutinerna vid 

introduktionen som ganska inarbetad men att det kan vara en utmaning att få till ett 

fungerande samarbete kring introduktionen ute hos kundföretaget. En bilaga som berör 

arbetsmiljön utifrån bemanningsföretagets syn ska checkas av under introduktion ute 

hos kundföretagen. Detta upplevde respondenterna som ett bra sätt att säkerställa 

arbetsmiljön för konsulterna. Det framkom dock att det kan vara en utmaning att få 

konsulterna att hålla sig uppmärksamma samt rapportera eventuella olyckor eller risker i 

arbetsmiljön ute hos kundföretagen. Respondenterna menar att samarbetet med 

kundföretagen har en betydande del i hela arbetsmiljöarbetet. För ett välfungerande 

samarbete krävs tät kontakt och tvåvägskommunikation mellan parterna. Samarbetet 

upplevs enligt respondenterna vara en balansgång och det finns risk att kundföretaget 

uppfattar bemanningsföretagets krav på ett negativt sätt. Att få kundföretagen att förstå 

nyttan med hela arbetsmiljöarbetet upplevs som den största utmaningen. Respondenten 

från kundföretaget pratade också om vikten av kommunikation åt båda håll, men såg 

även samarbetet som en tillgång och ett par kompletterande ögon till sitt 

arbetsmiljöarbete.  

Enligt respondenterna finns det processer och system för att systematiskt föra 

dokumentation över arbetsmiljöarbetet. Dessa upplevs dock inte ännu inarbetade i rutin 

och är något som måste fungera bättre i framtiden. Detta gäller även dokumentationen 

mellan bemanningsföretag och kundföretag. Respondenten från kundföretaget saknade 

fullständig information vid sjukanmälan till exempel. Omvänt får inte heller 

bemanningsföretaget alltid information om uppföljning av åtgärder vid risker i 
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arbetsmiljön. Respondenterna upplevde att rutinerna för rapportering och uppföljning 

vid olycka eller händelse är väldigt klara, både för konsulter och konsultchefer. Men 

olyckor kan ske trots att arbetsmiljöarbetet fullföljts från både bemanningsföretagets- 

och kundföretagets sida.  

 

Resultatdiskussion 

Bemanningsbranschen har i flera studier kritiserats för brister i både den fysiska- 

och psykosociala arbetsmiljön för de anställda (Aronsson et al. 2002; Underhill & 

Quinlan, 2011; Theodore, 2006). Flertalet studier har genomförts angående 

bemanningsföretag och den arbetsmiljö som råder inom branschen, men de flesta utgår 

från konsulternas perspektiv. Studien skulle därför kunna ligga till grund för vidare 

forskning utifrån bemanningsföretags perspektiv.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ser lite annorlunda ut jämfört med i 

traditionella företag. Huvudsakligen genom att bemanningsföretaget och kundföretaget 

har ett delat arbetsmiljöansvar för den uthyrda konsulten (AML, SFS 1977:1160, 3 kap. 

12§). Håkansson et al. (2013) menar att samarbetet kring arbetsmiljön ibland kan vara 

lite oklart och att det kan vara svårt att avgöra vem som ska göra vad, och risken att det 

faller mellan stolarna finns. Studiens resultat visar att just detta samarbete är en av de 

stora utmaningarna för cheferna inom bemanningsbranschen. Utmaningen ligger i att få 

till ett systematiskt arbete kring rutiner tillsammans med kunden gällande hela 

arbetsmiljöarbetet. 

Rutinen kring arbetsmiljöchecklistan upplevdes välfungerande. Men en del av 

respondenterna ansåg dock att flera punkter kunde vara irrelevanta för vissa typer av 

verksamheter medan andra upplevde den som bra. Det kan därför tänkas bero mycket på 

vilken verksamhet man som konsulchef arbetar i, om arbetsmiljöchecklistan upplevs 

som komplett eller inte. Diskussioner kring mer anpassade arbetsmiljöchecklistor 

utifrån yrkesområde sattes igång vid upprepade tillfällen under studien. Med anpassade 

checklistor kommer möjligheten att på ett ännu bättre sätt säkerställa arbetsmiljön för de 

uthyrda konsulterna. Detta då det är just inhyrd personal som ofta befinner sig i 

branscher där arbetsmiljön är mer riskfylld samtidigt som uthyrningsområdena ökat till 

fler branscher (Håkansson et al., 2013). Risken att något faller mellan stolarna skulle 

möjligen kunna avhjälpas med arbetsmiljöchecklistor som är anpassade efter 

verksamheten. Studiens resultat visar att det finns ytterligare en rutin för att säkerställa 

arbetsmiljön ute hos kundföretagen, detta genom att göra en riskanalys. Riskanalysen 
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bör göras innan en konsult beträder arbetsplatsen men även precis som 

arbetsmiljöchecklistan under pågående uppdrag vid längre samarbeten. I och med den 

granskning som skett av bemanningsbranschen upplevs kraven blivit högre och 

respondenterna tycker att det skett en förbättring jämfört med tidigare.  

Den relativt nya rutinen som införts hos bemanningsföretaget i den bilaga som 

medföljer konsulthandboken som ges ut vid introduktionen är ytterligare ett steg framåt 

i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bilagan ska hjälpa konsultcheferna att säkerställa 

att konsulten genomgått introduktion hos kundföretaget. Bilagan ses som ett bra 

hjälpmedel särskilt ur cheferna på bemanningsföretagets perspektiv. Ur kundföretagets 

syn sågs det också som positivt men att den bör utvecklas och förtydligas. 

Respondenten där menar att det fanns en svårighet i att förstå innebörden av vad som 

förväntades i alla punkter. Håkansson et al. (2013) menar att det är bristfällig 

organisering vid introduktion och upplärning av inhyrda som förklarar den större delen 

av de arbetsskador som sker inom bemanningsbranschen. Det är därför viktigt att 

rutinerna för introduktion är fastställda, accepterade och införstådda av 

bemanningsföretaget, kundföretaget men också av konsulten. Håkansson et al. (2013) 

menar också att snabba tillsättningar kan vara en arbetsmiljörisk. Företag vill idag ofta 

minska sina arbetskostnader samtidigt som de vill vara flexibla inför förändringar på 

marknaden (Kirk & Belovics, 2008). Kanske är det just detta som vid vissa tillfällen blir 

problem i bemanningsbranschen. Att tillsättningar ibland ska ske omgående och så fort 

att det tummas på säkerheten i arbetsmiljön från både kundföretagets och 

bemanningsföretagets sida. Resultatet i vår studie visar att tillsättning ibland ske 

snabbare än bemanningsföretaget kan genomföra. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka hur snabba tillsättningar påverkar den uthyrda personalens arbetsmiljö. 

Eftersom kundföretag ofta kan vara intresserade av att tillsätta personal omgående finns 

en risk att bemanningsföretaget dels inte hinner säkerställa arbetsmiljön på plats men 

också att introduktionen för konsulten sätts åt sidan. Resultatet visade också att det finns 

en utmaning i att få vissa kundföretag att förstå nyttan med arbetsmiljöarbetet. Vid 

samarbete med nya kunder så kan en möjlig affär och därmed intäkt ställas mot kraven 

på arbetsmiljön. Respondenterna ansåg att detta var ett dilemma de kunde hamna i men 

att det kunde det vara berättigat att tacka nej till en affär, om arbetsmiljön inte är säker. 

Det är viktigt att som företag ta ställning och inte se mellan fingrarna när det gäller 

arbetsmiljön. Studiens resultat att visar också att bemanningsföretaget har flera 

kundföretag där både arbetsmiljön och arbetet kring den är väldigt bra.  
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Omvänt kan man också se huruvida det är en balansgång hur 

bemanningsföretaget lägger fram sina arbetsmiljökrav till kundföretagen. 

Respondenterna upplever att det kan vara ett känsligt ämne hos vissa kundföretag, 

särskilt för de som inte arbetar vardagligt kring arbetsmiljön. På grund av 

bemanningsföretagets krav kan det uppstå konflikt med kundföretaget vilket i sin tur 

kan leda till färre eller förlorade uppdrag för bemanningsföretaget (Håkansson et al., 

2013). Enligt 12 §, kap. 3 i AML 1977:1160 ska den som anlitat inhyrd arbetskraft vidta 

de skyddsåtgärder som behövs. Det är därmed berättigat för bemanningsföretaget att 

ställa krav på kundföretaget. Resultatet visar även att respondenterna snarare ser sig 

som ett hjälpmedel och en komplettering av kundföretagets arbetsmiljöarbete. Det 

visade sig att respondenten från kundföretaget också såg det på så sätt, att nya ögon i 

dessa frågor bara är positivt. Samtidigt kan båda parterna lära av varandras erfarenheter.  

Trots att den yngre åldersgruppen minskat utgör den fortfarande en stor del av 

de anställda inom branschen (Morris & Vecker, 2001; Håkansson et al., 2013). Därför 

skulle det vara intressant att undersöka om det finns en koppling mellan den yngre 

åldersgruppen och arbetsmiljön då man skulle kunna tänka sig att de ännu inte besitter 

den kunskap som äldre kan göra. Resultatet visar att det finns en svårighet för cheferna 

att få konsulterna att rapportera in risker i arbetsmiljön men också att säkerställa den 

kunskap som krävs för att upptäcka om risker finns. Samtidigt är man som arbetstagare 

skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet (AML SFS 1977:1160, kap. 3, 4 §). I detta är 

samarbetet mellan bemanningsföretaget och kundföretaget återigen viktigt så att ingen 

information försvinner längs vägen. Enligt Håkansson et al. (2013) finns det både en 

okunskap och bristfällig hantering i branschen gällande rapporteringen av risker och 

liknande. Respondenterna berättade att det kan finnas en rädsla bland konsulterna att 

rapportera in risker men att man arbetar mycket med att skapa tillit och trygghet för att 

konsulterna ska våga berätta om riskerna. På grund av rädslan bland inhyrd personal att 

förlora uppdrag tror Håkansson et al. (2013) att alla risker inte rapporteras in korrekt. 

Resultatet visar att respondenterna arbetar mycket för att hålla samspelet mellan dem 

och kundföretagen levande. Inte minst för att skapa tillit och trygghet i en situation där 

konsulten faktiskt har två chefer. Det är viktigt att tydliggöra vart konsulten ska vända 

sig i olika situationer. Då denna studie utgått från endast ett bemanningsföretag kan 

detta ses som en begränsning. Därför bör ytterligare forskning undersöka om detta är 

typiskt för branschen och hur olika bemanningsföretag arbetar mot rädslan att 

rapportera risker. Även undersöka rädslans påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 
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Bemanningsbranschens tillväxt har präglats av flexibilitet och snabba 

tillsättningar. Många motsätter sig den så kallade osäkra anställningsformen och 

arbetstillfredsställelsen ses som lägre bland bemanningsanställda än traditionellt 

anställda (Håkansson & Isidorsson, 2015). Enligt Håkansson och Isidorsson (2016) 

tilldelas de mer fysiskt krävande arbetsuppgifterna till inhyrd personal samtidigt som 

utvecklingsmöjligheterna är begränsade, vilket kan antas påverka 

arbetstillfredsställelsen. Samtidigt menar Parker et al. (2002) att forskningen går isär 

kring detta och att spekulationerna kring tillfälliga anställningar är ofta negativa. Det 

finns studier som bekräftar den negativa påverkan genom sämre psykosocial arbetsmiljö 

samtidigt som andra studier inte bekräftar detta. Resultatet i denna studie visade 

visserligen chefernas upplevelser av konsulternas arbetstillfredsställelse, men pekade på 

att arbetstillfredsställelsen hos bemanningsanställda inte skiljer sig avsevärt jämfört med 

traditionellt anställda. Saloniemi et al. (2004) menar att tidsbegränsade anställningar 

inte självklart för några betydande negativa konsekvenser med sig. Den visar snarare att 

det är den ordinarie personalen som utsätts för hög belastning i arbetet medan tillfälligt 

anställda kan ha en lägre arbetsbelastning. Parker, Griffin, Sprigg och Wall (2002) 

menar också att tillfälliga anställningar i vissa fall kan associeras med en lägre 

arbetsbelastning.  

Flera studier (Tsoukalas, 2003; Berglund & Schedin, 2009; Håkansson & 

Isidorsson, 2015) menar att anställningsförhållandena inom bemanningsbranschen är 

osäkra. Respondenterna i studien uttrycker dock att de huvudsakligen inte upplever sina 

konsulter som osäkra på sin anställning. Ett viktigt sätt för att förhindra en sådan känsla 

upplever respondenterna är att vara tydlig och ärlig i vilka förutsättningar och 

möjligheter konsulterna har i de olika uppdragen. De ansåg också att de upplever att 

många av deras konsulter är intresserade och trivs i den anställning som de erbjuds, men 

att det självklart beror på individen. Anställningen kan dels ses som en chans till 

framtida anställning hos kundföretaget samtidigt som ett uppdrag ger chansen att 

utvecklas och tillhandahålla nya färdigheter (Moorman & Harland, 2002). När det gäller 

den psykosociala aspekten finns det flera saker att undersöka vidare i. Till exempel 

trygghetsaspekterna och den inverkan de har på den psykosociala hälsan. Detta skulle 

kunna göras genom att följa anställda individer inom bemanningsbranschen för att dels 

se om den så kallade osäkra anställningsformen är berättigad. Men också i vilken 

utsträckning en start i bemanningsbranschen leder till traditionell anställning. Tsoukalas 

(2003) menar att bemanningsanställda ofta är medvetna om den flexibla 
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arbetsmarknaden och därmed tillfreds med de rörliga arbetsförhållandena. Enligt honom 

är också ärlighet en viktig del när det kommer till anställningens förutsättningar, precis 

som respondenterna uttryckt.  

Resultatet visar att respondenterna arbetar mycket för att inkludera konsulterna i 

kundföretagens verksamhet. Kundföretaget i studien arbetar för samma sak och 

upplever att den tidigare vi- och dom- känslan minskat. I och med att de fast anställda 

ses som kärnan i verksamheten kan det uppstå en vi – och dom- känsla när ett företag 

anlitar tillfällig arbetskraft. Tillfälliga arbetstagare kan också upplevas som ett hot bland 

de fast anställda (Kraimer et al., 2005). Enligt respondenterna ses inkluderingen som en 

svårighet med vissa kunder, men också att det beror på i vilken grad individen själv vill 

känna sig inkluderad i kundföretaget. Tsoukalas (2003) diskuterar det här med 

inkludering hos kundföretag och menar att det inte alltid bekommer konsulterna om de 

är mer eller mindre inkluderade. Snarare att en del individer kan se det som befriande att 

inte stå mitt i organisationen. Den här studien är dock begränsad i och med att 

undersökningen skett på tillfällig personal med enklare, mer rutinmässiga 

arbetsuppgifter. Därför skulle en intressant aspekt att undersöka vara skillnaden i 

huruvida inkluderad i organisationen man behöver vara beroende på arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad. Aronsson et al. (2002) beskriver att bemanningsanställda kan sakna stöd 

från kollegor på kundföretaget. Resultatet visar att bemanningsföretaget arbetar mycket 

med att vara synliga ute hos kundföretaget och på så sätt vara ett stöd för de uthyrda 

konsulterna i sitt arbete. Respondenterna berättade också att man hittar på aktiviteter 

utanför arbetet för att stärka god gemenskap och bra relationer.  

Resultatet visar att en förutsättning för ett väl fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete är rutinerna kring dokumentation. Det upplevs som att 

bemanningsföretagets system är användarvänliga men att det bör gå att förbättra. 

Respondenterna behöver även få in rutinerna av dokumentationen i sitt dagliga arbete. 

De är medvetna om hur processen går till vid exempelvis olycksfall och menar även att 

konsulterna vet hur de ska gå tillväga. Det som kan saknas är information från 

kundföretaget om åtgärder som vidtagits efter olycka eller upptäckta risker. De ser det 

som sitt ansvar att se till att samma sak inte återupprepas men att det är svårt att få fram 

rätt information ibland. Utan rätt information finns det då ingen möjlighet för cheferna 

att göra uppföljningar vilket i sin tur kan leda till att dokumentationen i systemen blir 

felaktiga. Detta verkar dock vara ömsesidigt då kundföretaget också upplever att de inte 

alltid får den information de behöver för att exempelvis kunna följa upp orsaker till 
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sjukfrånvaro. Det skulle därför vara intressant att i framtida forskning undersöka detta 

genom att jämföra samarbetet mellan flera bemanningsföretag men också kundföretag. 

Detta då studiens resultat visar att båda parter upplever svårigheter i samarbetet med 

varandra vilket gör det angeläget att undersöka. Enligt 2a §, kap. 3 i AML 1977:1160 

ska arbetsgivaren i den utsträckning det behövs dokumentera arbetsmiljön och arbetet 

kring den. Arbetsgivare är skyldiga att ha egna rutiner för att upptäcka och avhjälpa 

brister som finns i arbetsmiljön. I och med att arbetsmiljöansvaret är delat inom 

bemanningsbranschen kan kommunikationen mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget ses som en förutsättning för ett bra samarbete kring arbetsmiljön. 

Branschen är fortfarande ny och under utveckling, därför skulle både lagstiftning, regler 

och rutiner behöva utvecklas så att det tydligare framgår vem som ska göra vad och är 

ansvarig i olika situationer. Denna studie visar att det skulle underlätta både för 

bemanningsföretaget, kundföretaget men också för konsulterna om detta var tydligare.  

Sammanfattningsvis kan man av resultatet anta att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete på ett bemanningsföretag präglas av huruvida man går tillväga för Att 

säkerställa en god arbetsmiljö hos kundföretagen. Här finns viktiga aspekter med 

tillhörande rutiner att beakta i detta genom checklistor, riskanalyser och ett arbete i att 

skapa mervärde för konsulten. Det handlar också om betydelsen av konsulternas 

Introduktion, med det menas då både arbetsplats- och säkerhetsintroduktion men också 

huruvida man säkerställer att introduktionen innehåller en viss kvalitét för att undvika 

onödiga risker. Det Gemensamma arbetsmiljöansvaret är viktigt och samarbetet kring 

arbetsmiljön och konsulterna måste hållas levande, alla parter bör ha den inställningen 

att man kan lära av varandra. Sist men inte minst präglas det systematiska 

arbetsmiljöarbetet av Vikten av dokumentation. Alla rutiner och processer måste 

inarbetas och alla risker och olyckor måste dokumenteras samt hållas tillgängliga för 

alla parter.  

 

Metoddiskussion 

I studier av detta slag har validitet och reliabilitet stor betydelse. Det handlar om 

att kunna säkerställa kvaliteten i studierna, för att kunna visa på ett tillförlitligt resultat.  

Merriam och Tisdell (2016) beskriver att hög reliabilitet och validitet uppnås när data är 

tillförlitligt och det som avses mätas faktiskt är det som mäts. Syftet med denna studie 

var att undersöka chefers upplevelse av SAM, det delade arbetsmiljöansvaret samt 

förbättringsmöjligheter och utmaningar med SAM. Studien genomfördes enligt en 
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kvalitativ metod där data samlades in via semistrukturerade metoder. Denna metod 

användes eftersom att en kvalitativ metod bygger på tolkningar av individens 

upplevelser och tankar samt ger en djupgående förståelse kring ämnet (Lacey & Luff, 

2009; Merriam & Tisdell, 2016). Efter ett lättare förarbete angående hur 

bemanningsföretag arbetar med arbetsmiljö ut mot kundföretag konstruerades en 

intervjuguide för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Förarbetet gav även en 

djupare förståelse under intervjuerna. 

Analysen av transkriberingarna genomfördes av oss tillsammans, vilket gör att 

vi eventuellt påverkade varandra och kanske gick miste om något i resultatet. Men 

samtidigt menar Merriam och Tisdell (2016) att både validiteten och reliabiliteten ökar 

om det är flera personer som samlar in och analyserar data. Semistrukturerade intervjuer 

ska innehålla öppna frågor och kompletteras med lämpliga följdfrågor beroende på 

svaren respondenten ger (Merriam & Tisdell 2016). I och med detta kan studiens 

resultat ha påverkats av bristen av erfarenhet gällande intervjuteknik. Det kan vara så att 

intressanta aspekter inte uppmärksammades med följdfrågor på samma sätt i de första 

intervjuerna som i de senare. Möjligheterna till djupare diskussioner i de första 

intervjuerna kanske hade varit större med mer erfarna intervjuare. Metodvalet kan ha 

påverkat resultatet genom att intervjuer sker via personliga möten och mötena skedde i 

företagets lokaler. Den lägre nivån av konfidentialitet kan ha påverkat respondenterna i 

deras svar. Lokalvalet kan ha utgett antingen större men också mindre trygghet genom 

att andra på företaget kunde se vilka som deltog i studien. Merriam och Tisdell (2016) 

menar att mättnad på information i data stärker validiteten och reliabiliteten. Det var lätt 

att utläsa teman tidigt under transkriberingarna, detta i och med att alla respondenter 

huvudsakligen pratade om samma faktorer. Detta tyder på en mättnad på information 

och stärker därmed både validitet och reliabilitet. Urvalet till denna studie anses vara 

relevant då det stämmer överens med studiens syfte att utgå från bemanningsföretagets 

perspektiv. Det finns många studier angående arbetsmiljön i bemanningsbranschen och 

flertalet av dem visar på negativa effekter (Aronsson et al. 2002; Underhill & Quinlan, 

2011; Theodore, 2006). De flesta studier utgår från konsulternas perspektiv och det 

intressanta med denna studie är att den istället utgått från bemanningsföretagets 

perspektiv. Genom att ta del av alla perspektiv ökar möjligheterna till konstruktiva och 

hållbara förbättringar. 
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Bilaga 1 
 

Vill du delta i en studie om arbetsmiljö? 

Syftet med studien är att undersöka det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett 

bemanningsföretag, det med kundföretaget delade arbetsmiljöansvaret samt utmaningar 

och förbättringsmöjligheter med detta. Personerna som ingår i denna studie har någon 

form av chefsroll på organisationerna. Det är frivilligt att delta i studien och du har när 

som helst rätt att avbryta eller välja att inte besvara någon fråga. Intervjun kommer att 

spelas in och ta ungefär 30-45 minuter. Dina svar från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

Studien ingår i ett examensarbete från Personal- och Arbetslivsprogrammet vid 

högskolan i Gävle. Det färdiga arbetet kommer att presenteras för organisationen och 

intresserade deltagare. 

Är du intresserad av att bli intervjuad är du välkommen att kontakta oss. 
 

Amanda Andersson, andersson.amanda93@gmail.com, 073-8202121 

Elin Evertsson, evertsson.elin@gmail.com, 072-7121226 

Handledare: Mårten Eriksson, 070-3298565 

 

INTERVJUGUIDE 
• Vilken roll i organisationen har du och vad innebär den? 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Hur arbetar ni med arbetsmiljö? 

• Hur ser rutinerna ut för arbetsmiljöarbetet ute hos kundföretag? 

• Gör du riskbedömningar ute hos kundföretag? 

• Hur använder du arbetsmiljöchecklistan som finns för bemanning?  

• Hur ser rutinerna ut vid introduktion av nyanställda? 

• Hur kontrollerar Arbetsmiljöverket att regler och riktlinjer efterföljs? 

• Tror du att arbetstillfredsställelsen skiljer sig mellan bemanningsanställda och 

traditionellt anställda? 

 



 

 
 

 

Ansvar och samarbete med kundföretag 

• Hur ser du på vad som är ditt arbetsmiljöansvar och vad som är kundföretagets 

ansvar? 

• Hur ser samarbetet med kunden ut gällande arbetsmiljö? 

• Anser du att dina konsulter får tillräcklig information och vet hur de ska gå 

tillväga vid exempelvis risk eller olycksfall?  

• Händer det att konsulter får utökade uppdrag hos kunden? Om ja, följer då också 

en ny introduktion? 

• I och med att konsulter omfattas av både kundföretagets och 

bemanningsföretagets rutiner för arbetsmiljö, tror du att detta främjar en god 

arbetsmiljö? 

 

Olyckor och dokumentation 

• Hur ser rutinen ut vid olycksfall? 

• Hur dokumenteras olycksfall samt hur följs de upp? 

 

Utmaningar och förbättringsmöjligheter 

• Finns det några utmaningar med arbetsmiljöarbetet? 

• Finns det några förbättringsmöjligheter med arbetsmiljöarbetet? 

Vad är styrkan med arbetsmiljöarbete på ett bemanningsföretag?



 

 
 

Bilaga 2 

 

Vill du delta i en studie om arbetsmiljö? 

Syftet med studien är att undersöka det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett 

bemanningsföretag, det med kundföretaget delade arbetsmiljöansvaret samt utmaningar 

och förbättringsmöjligheter med detta. Personerna som ingår i denna studie har någon 

form av chefsroll på organisationerna. Det är frivilligt att delta i studien och du har när 

som helst rätt att avbryta eller välja att inte besvara någon fråga. Intervjun kommer att 

spelas in och ta ungefär 30-45 minuter. Dina svar från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

Studien ingår i ett examensarbete från Personal- och Arbetslivsprogrammet vid 

högskolan i Gävle. Det färdiga arbetet kommer att presenteras för bemanningsföretaget 

och intresserade deltagare. 

Är du intresserad av att bli intervjuad är du välkommen att kontakta oss. 
 

Amanda Andersson, andersson.amanda93@gmail.com, 073-8202121 

Elin Evertsson, evertsson.elin@gmail.com, 072-7121226 

Handledare: Mårten Eriksson, 070-3298565 

 

INTERVJUGUIDE till kundföretag 

• Vilken roll i organisationen har du och vad innebär den? 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Hur arbetar ni med arbetsmiljö och hur ser rutinerna ut? 

• Gör ni riskbedömningar tillsammans med bemanningsföretaget? 

• Hur ser rutinerna ut vid introduktion av nyanställda från bemanningsföretag? 

• Hur ser du på införandet av dokumentet ni och konsulten ska skriva under 

angående konsultens introduktion? 

• Hur kontrollerar Arbetsmiljöverket att regler och riktlinjer efterföljs? 

• Tror du att arbetstillfredsställelsen skiljer sig mellan bemanningsanställda och 

traditionellt anställda? 

 

 

 



 

 
 

Ansvar och samarbete med bemanningsföretaget 

• Hur ser du på vad som är ditt arbetsmiljöansvar och vad som är 

bemanningsföretagets ansvar? 

• Hur ser samarbetet med bemanningsföretaget ut gällande arbetsmiljö? 

• Anser du att konsulterna får tillräcklig information och vet hur de ska gå tillväga 

vid exempelvis risk eller olycksfall?  

• Händer det att konsulter får utökade uppdrag hos er? Om ja, följer då också en 

ny introduktion? 

• I och med att konsulter omfattas av både era och bemanningsföretagets rutiner 

för arbetsmiljö, tror du att detta främjar en god arbetsmiljö? 

 

Olyckor och dokumentation 

• Hur ser rutinen ut vid olycksfall? 

• Hur dokumenteras olycksfall samt hur följs de upp? 

 

Utmaningar och förbättringsmöjligheter 

• Finns det några utmaningar med arbetsmiljöarbetet tillsammans med 

bemanningsföretag? 

• Finns det några förbättringsmöjligheter med arbetsmiljöarbetet tillsammans med 

bemanningsföretag? 

• Vad är styrkan med arbetsmiljöarbete på ett bemanningsföretag? 

 


