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Sammanfattning 
Den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden har gett upphov till olika former av icke-
standardiserade anställningsavtal, däribland inhyrning av personal via bemanningsföretag. 
Bemanningsbranschen är idag en väletablerad bransch på den svenska arbetsmarknaden. 
Tidigare forskning visar att arbetsvillkoren för inhyrd personal medför en ökad risk för 
psykosocial ohälsa. I vår kvalitativa studie har bemanningsanställda intervjuats i syfte att 
undersöka hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt på vilket sätt anställningsformen 
påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna besvara studiens 
frågeställningar har tidigare forskning och empirin ställts i relation till de teoretiska 
utgångspunkterna KASAM (känsla av sammanhang) och krav-kontroll-stödmodellen. 
  
I studiens resultat framkommer det att respondenternas upplevelser kring den psykosociala 
arbetsmiljön skiljer sig åt. Vilken bransch respondenterna befinner sig i och hur attraktiva de 
är på arbetsmarknaden är betydande faktorer gällande hur respondenterna upplever sin 
arbetssituation. De faktorer som går att härleda till en positiv upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön är socialt stöd och gemenskap. Bristande delaktighet och höga krav i arbetet är 
faktorer som påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön negativt. 
Respondenternas upplevelser bygger delvis på de förväntningar och behov de har kopplat till 
sin bemanningsanställning. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna, KASAM och krav-
kontroll-stödmodellen kan vi dra slutsatsen att stödet är en förklaring till att respondenterna 
upplever att kraven är hanterbara. Gemenskap och delaktighet är betydelsefullt för  att öka 
känslan av meningsfullhet vilket är den viktigaste komponenten för att de 
bemanningsanställda ska uppleva en stark KASAM.  
 
 
 
  



 

Förord 
Vi vill först och främst rikta ett varmt tack till våra respondenter som delat med sig av sina 
personliga upplevelser och erfarenheter. Respondenterna har bjudit på intressanta intervjuer 
och vi är tacksamma för deras deltagande i studien. Det är ni som har gjort vår studie möjlig! 
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1 Introduktion 
I denna del introduceras studiens ämne. I inledningen får du som läsare en generell bild av 
vårt ämnesområde där vi beskriver bemanningsbranschens framväxt i Sverige och motivet till 
varför företag använder inhyrd arbetskraft. I bakgrunden övergår vi till det mer specifika för 
vår studie och beskriver anställningsformens påverkan på individens psykosociala arbetsmiljö 
samt områdets problematisering som leder fram till studiens syfte och frågeställningar. 
Kapitlet avslutas med en definition av personaluthyrningens aktörer. 
 

1.1 Inledning 
Den ekonomiska krisen på 1970-talet tvingade fram en förändring på arbetsmarknaden. 
Företag började söka sig till den globala marknaden för att vara konkurrenskraftiga och öka 
tillväxten. Detta skapade en strukturomvandling där marknadskrafternas inflytande hamnade i 
centrum. För att företagen skulle kunna möta arbetsmarknadens förändrade krav behövde de 
öka flexibiliteten (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006, s. 13). Ur ett 
företagsperspektiv förknippas flexibilitet med innovation- och konkurrenskraft. Flexibilitet för 
arbetsgivaren kan exempelvis betyda att det är enkelt att anställa och avskeda en anställd. 
Men flexibilitet kan upplevas olika beroende på vem det gäller och i vems intresse det skapas. 
Det anses att arbetsgivarens intresse om flexibilitet ges företräde framför arbetstagarens 
intresse om trygghet (Berg & Spehar 2011, s. 141, 192, 195). 
  
Mot bakgrund av att arbetsmarknaden blivit allt mer marknadsstyrd går det att konstatera att 
kontraktsförhållandena har förändrats. Detta har gett upphov till olika former av icke-
standardiserade anställningsavtal däribland deltidsarbete, vikariat, projektanställning och 
inhyrning av personal via bemanningsföretag (Allvin et al. 2006, s. 16). Detta har skapat en 
segmentering på arbetsplatsen i kärna och periferi och det har visat sig att anställda i periferin 
har sämre arbetsvillkor och större osäkerhet i jämförelse med anställda i kärnan (Håkansson & 
Isidorsson 2009, s. 320). Organisationer tenderar i allt större utsträckning att anställa en 
mindre personalgrupp till kärnverksamheten för att anlita tillfällig arbetskraft när behov 
uppstår. På så vis har det skapats en marknad för bemanningsföretagen (SOU 2011:5). Sedan 
arbetsförmedlingsmonopolet avreglerades år 1993, har det skett en enorm utveckling inom 
den svenska bemanningsbranschen som idag är en väletablerad bransch 
(Bemanningsföretagen 2014). Bemanningsföretag tillhandahåller personal för tillfällig 
uthyrning men de kan också arbeta med bland annat outsourcing, vilket innefattar att stötta 
eller överta delar av verksamheten inom företag (Olofsdotter 2008, s. 12). 
Bemanningsanställda utgör ca 0,9 % av den totala arbetskraften vilket är en relativt låg siffra 
men användandet av inhyrd personal förändrar även situationen för den personal som finns på 
arbetsplatsen. Det betyder att inhyrning av personal påverkar ett stort antal arbetstagare 
(Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter 2007, s. 115). Vad gäller arbetsmiljöansvaret, 
som således rymmer både fysisk och psykosocial arbetsmiljö, för inhyrd personal i Sverige är 
detta reglerat i lagstiftningen. Enligt arbetsmiljölagen ska den som anlitar inhyrd personal 
vidta de skyddsåtgärder som behövs i detta arbete (3 kap. 12 § SFS 1977:1160). Det är 
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arbetsgivaren (bemanningsföretaget) och inhyraren (kundföretaget) som delar på ansvaret 
vilket beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(Arbetsmiljöverket 2011). 
 

1.2 Bakgrund 
Forskning påvisar att arbetsgivare inom bemanningsbranschen måste arbeta med att förbättra 
både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En god psykosocial arbetsmiljö ökar de 
anställdas engagemang och motivation till att förbättra säkerhetsarbetet och likaså verkar ett 
gott säkerhetsklimat bidra till att höja den allmänna motivationen och engagemanget i arbetet 
(Kantelius 2012). En internationell studie visar uppmätta skillnader i arbetstillfredsställelse 
mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda. De tillfälligt anställda har lägre lön och 
sämre möjligheter till såväl sociala förmåner som att kunna utnyttja sin fulla kompetens. Det 
leder till att de tillfälligt anställda upplever lägre trivsel på arbetet, lägre anställningstrygghet 
och mindre kontroll över arbetet (Aletraris 2010). Forskning visar att bemanningsanställda 
upplever sämre utvecklingsmöjligheter och högre krav på att prestera mycket och snabbt trots 
samma arbetsuppgifter som tillsvidareanställda. Den ökade stressen och otryggheten medför 
en ökad risk för psykosocial ohälsa (Mål & Medel 2014; Arbetarskydd, 2012). 

På samma sätt som för andra branscher gäller LAS (lagen om anställningsskydd) även för 
anställda inom bemanningsbranschen. Lagen föreskriver att den normala anställningsformen 
är tillsvidareanställning. Detta betyder att anställda på bemanningsföretag i Sverige kan till 
skillnad från i andra länder inneha en tillsvidareanställning. Svenska studier visar dock att en 
anställning i bemanningsföretag upplevs vara otrygg även om individen har en 
tillsvidareanställning (Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats 2013). 

Ämnet inhyrd bemanning och dess sammanhang är relativt outforskat i förhållande till dess 
utbredning på den svenska arbetsmarknaden (Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats, 2013). 
Vi vill med vår studie undersöka hur bemanningsanställda upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö och vilka utmaningar de upplever med sin anställningsform. Därmed hoppas vi att 
vårt resultat kan bidra till en ökad förståelse för vad som behöver förändras och utvecklas i 
bemanningsanställdas psykosociala arbetsmiljö. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur bemanningsanställda upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö samt på vilket sätt anställningsformen påverkar upplevelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön. 
 

1.4 Frågeställningar 
! Hur upplever bemanningsanställda sin psykosociala arbetsmiljö? 
! På vilket sätt påverkar anställningsformen bemanningsanställdas upplevelse av sin 

psykosociala arbetsmiljö? 
 



 

3 
 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Personaluthyrningens aktörer 
Bemanningsanställda 
Bemanningsföretagen i Sverige arbetar främst med uthyrning av personal men kan också 
stötta andra företag vid rekrytering och organisationsförändringar. Vår studie fokuserar på den 
del inom bemanningsföretag som arbetar med personaluthyrning till kundföretag. Vi kommer 
fortsättningsvis att använda beteckningen bemanningsanställda för den personal som hyrs ut 
från bemanningsföretag till kundföretag. De bemanningsanställda är anställda av 
bemanningsföretaget men utför arbete inom kundföretag under en begränsad tid. Arbetet som 
de bemanningsanställda utför leds av kundföretaget och de bemanningsanställda är i ständig 
rörelse mellan olika organisationer där uppdragens längd och innehåll kan variera (Olofsdotter 
2008, s. 12, 16). 
 
Bemanningsföretaget 
Bemanningsföretagens huvuduppgift är att förmedla arbetskraft och placera rätt person på rätt 
plats. Det innebär att bemanningsföretag hyr ut personal till en rad olika kundföretag. 
Bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret över de bemanningsanställda. Chefer inom 
bemanningsföretaget har det direkta ansvaret för personalen de hyr ut och hanterar bland 
annat sjukfrånvaro och lön (Olofsdotter 2008, ss. 12-13). 
  
Kundföretaget 
Kundföretagen är den aktör som använder sig av tillfälligt anställda men behöver inte 
nödvändigtvis inneha ett arbetsgivaransvar. Chefer inom kundföretaget ansvarar främst för 
kvaliteten av de bemanningsanställdas utförda arbete. Det finns därmed en tredelad relation 
mellan bemanningsanställda, bemanningsföretag och kundföretag. Relationerna är av 
betydelse när det förs diskussioner kring arbetsmiljö. I Sverige är arbetsmiljöansvaret 
gemensamt och fördelas mellan bemanningsföretaget och kundföretaget (Olofsdotter 2008, s. 
12, 15). 
 

2 Teori 

2.1 Tidigare forskning 
Under denna del beskrivs nationell- och internationell forskning som rör uppsatsens ämne. 
Här får du som läsare en djupare förståelse kring psykosocial arbetsmiljö, uppdelningen på 
arbetsmarknaden i kärna och periferi samt betydelsen av gemenskap, socialt stöd och 
tillfredsställelse i arbetet.  
 

2.1.1 Psykosocial arbetsmiljö 
Den psykosociala arbetsmiljön innefattar förhållanden på arbetsplatsen som påverkar 
människan. Det handlar inte om fysiska förhållanden såsom ljud och ljus utan förhållanden av 
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social och arbetsorganisatorisk karaktär. Förhållandena genererar känslor och psykiska 
reaktioner. Det rör sig således om organisatoriska krav och behov i förhållande till individens 
behov, krafter och förväntningar på sitt arbete (Agervold 2001, ss. 6-7). Därmed är 
psykosocial arbetsmiljö en samverkan mellan arbetsmiljö och individen som inte endast ska 
ses ur ett miljöperspektiv eller individperspektiv. Arbetsmiljöverket (2015) visar att det som 
är avgörande för den psykosociala arbetsmiljön är individens egen upplevelse av kraven. Krav 
förekommer i olika utsträckning och risken för ohälsa uppkommer när de upplevs som för 
höga vilket kan ta sig i uttryck genom exempelvis för högt tempo eller inga möjligheter till att 
påverka sitt arbete.  Agervold (2001, s. 76) beskriver att en individ utifrån sina behov och 
förväntningar tolkar arbetsmiljöns psykologiska villkor. Beroende på hur väl individens behov 
stämmer överens med villkoren i miljön avgör hur individen upplever den psykosociala 
arbetsmiljön. Denna passform kan resultera i positiva effekter såsom utveckling och lärande 
eller negativa följder som stress och belastningar. Vidare förklarar Agervold (2001, s. 41) att 
tiden och varaktigheten har en avgörande betydelse för upplevelsen av den psykosociala 
arbetsmiljön. Individer kan klara av negativa perioder under förutsättning att det sker under en 
kortare tid. Dock blir det svårhanterligt när de negativa perioderna blir långvariga vilket i sin 
tur kan skapa hög psykisk belastning. Enligt Agervold (2001, ss. 76-78) är inflytande, 
ledningsförhållanden, samarbete, arbetspress och anställningstrygghet viktiga psykologiska 
villkor som bör beaktas när psykosocial arbetsmiljö ska förklaras.  
  
Sverke, Hellgren och Näswall (2002, ss. 242-245) visar i sin studie att anställda med en 
tillfällig anställning upplever otrygghet. Otryggheten skapar negativa konsekvenser gällande 
individens arbetsmotivation och psykosociala hälsa. Individerna känner oro över att förlora 
sitt nuvarande jobb vilket skapar frustration och förlust av centrala behov som ger upphov till 
en stark psykologisk effekt. Studien visar också att anställda som känner att sin framtida 
sysselsättning är osäker är vanligen mer missnöjda med sitt arbete än de som innehar en 
säkrare anställningsform såsom en tillsvidareanställning. Att känna otrygghet gällande sin 
anställning leder till minskat välbefinnande och ökad stress. Detta kan vara särskilt 
betungande eftersom det ofta handlar om en långvarig osäkerhet. Zanderin (2005) förklarar att 
stressforskningen betonar betydelsen av egenkontroll i arbetet och att stress uppkommer när 
individen inte kan förutse, styra eller planera det som händer. Den bristande egenkontrollen är 
kopplad till krav och förmåga. När individen inte kan förutse vilka uppgifter som hen kommer 
att ställas inför blir det omöjligt att värdera sin förmåga att klara av det, vilket i sin tur skapar 
tvivel hos individen med stress som konsekvens. Att en individ upplever kraven i arbetet som 
diffusa eller okända är en vanlig stressfaktor på grund av att individen inte vet vad som avses. 
Det framkallar lätt oro hos individen och kan resultera i att individen presterar lite extra för att 
inte göra chefen missnöjd (Zanderin 2005, ss. 149-150). Att egenkontroll, hanterbara krav och 
socialt stöd är viktigt för individens stresshantering och därmed den psykosociala arbetsmiljön 
är dimensioner som kan ge en ökad förståelse för hur individerna upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö. 
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2.1.2 Uppdelning i kärna och periferi 
John Atkinson (1984) delar in flexibilitet i tre olika kategorier; funktionell, finansiell och 
numerisk. Funktionell flexibilitet innebär ökad rörlighet inom företaget vilket betyder att de 
anställda ska kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och byta avdelning allt eftersom 
behoven förändras i företaget. Därmed behöver arbetstagarna besitta en bred kompetens och 
en generell förmåga som tillåter dem att handla självständigt utefter det som situationen 
kräver. Denna flexibilitet uppnås på företaget av de tillsvidareanställda med god 
anställningstrygghet, inflytande, stabilitet och kompetens. Finansiell flexibilitet syftar till att 
göra löner och kapital rörliga samt variera lön efter prestation och efterfrågan. Vidare 
förklarar Atkinson (1984) att inhyrning av personal via bemanningsföretag utgör den så 
kallade numeriska flexibiliteten. Denna flexibilitet möjliggör för företag att kunna öka och 
minska antalet anställda utefter efterfrågan på varor och tjänster. Detta ger upphov till 
anställningsvillkor som kännetecknas av osäkerhet, utbytbarhet, instabilitet och utsatthet 
(Håkansson & Isidorsson 2009, ss. 319-320; Olofsdotter 2008, s. 6). Alfonsson (2012) visar i 
sin studie att den numeriska flexibiliteten har skapat en dual arbetsmarknad som består av 
kärna och periferi. Kärnan består av tillsvidareanställda med hög lön och 
avancemangsmöjligheter medan periferin består av tillfällig eller inhyrd arbetskraft med 
sämre lön och otrygga anställningar. Studien visar också att den numeriska flexibiliteten 
påverkar de anställdas förutsättningar på arbetsplatsen. Anställda i periferin har sämre 
möjligheter att planera sitt arbete och mindre möjligheter till kompetensutveckling. 
Håkansson och Isidorssons (2009, ss. 334-335) studie visar att användningen av tillfälligt 
anställda kan resultera i tre olika effekter på arbetsplatsen. Det kan ske en uppdelning i kärna 
och periferi eller utgöra enbart kärna eller enbart periferi. När tillfälligt anställda och 
tillsvidareanställda gemensamt utför de kvalificerade arbetsuppgifterna betyder det att alla på 
arbetsplatsen kan tillhöra kärnan. När samtliga av de anställda på arbetsplatsen tillhör 
periferin betyder det att tillfälligt anställda och tillsvidareanställda tillsammans arbetar med 
enklare arbetsuppgifter. 
  
Studien av Aronsson, Gustafsson och Dallner (2000) visar att arbetsförhållandena och den 
upplevda psykiska hälsan är sämre hos de anställda som befinner sig i periferin än hos de 
anställda som tillhör kärnan. Anställda i periferin upplever ofta bristande kunskaper gällande 
arbetsmiljöfrågor, svårigheter i att kritisera arbetsvillkoren samt att få gehör för kritik. Detta 
resulterar i en mindre arbetstillfredsställelse bland uthyrningspersonal och vanliga symptom 
är trötthet och ryggont. Arbetsförhållandena skiljer sig även när det handlar om inflytande, 
socialt stöd, utbildning och kompetensutveckling i arbetet vilket i sin tur påverkar de inhyrdas 
hälsa negativt.  
  
Sammanfattningsvis kan vi se att tidigare forskning visar på att uppdelningen i kärna och 
periferi påverkar de anställda. Detta i sin tur leder till att anställda i periferin upplever sina 
arbetsförhållanden och sin psykiska hälsa som sämre då de inte får samma trygghet och 
möjligheter som tillsvidareanställda (Alfonsson 2012; Aronsson, Gustafsson & Dallner 2000). 
Beroende på hur de bemanningsanställda används inom företagen kan deras upplevelser av 
den psykosociala arbetsmiljön skilja sig åt.  
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2.1.3 Socialt stöd i arbetet och gemenskap 
Viitala och Kantola (2016) redogör i sin studie för bemanningsanställdas upplevelse av sin 
arbetssituation och konsekvenserna på relationerna mellan de tillsvidareanställda på företaget 
och de bemanningsanställda. Resultatet från studien visar att bemanningsanställda upplever 
svårigheter i att känna gemenskap med såväl andra bemanningsanställda som 
tillsvidareanställda på företaget. Att bemanningsanställda ofta får byta arbetsuppgifter, 
arbetskollegor och avdelningar är förklaringar till att bemanningsanställda upplever 
relationerna som ytliga på företaget. De ytliga relationerna gör det svårt för 
bemanningsanställda att skapa långvariga relationer och känna en gemenskap med övriga 
anställda. Undersökningen visar även att bemanningsanställdas kompetens inte tas på allvar 
utav de tillsvidareanställda trots deras goda meriter och relevanta utbildning. Studiens resultat 
visar också att bemanningsanställda upplever en bristande förståelse för sina uppgifter och har 
små möjligheter till kompetensutveckling samt att de utelämnades från 
verksamhetsinformation. Dessa delar förstärker bemanningsanställdas upplevelse av 
utanförskap. 
 
Socialt stöd och känslan av att känna tillit till sina kollegor är viktiga delar för att individen 
ska trivas på sin arbetsplats (Zanderin 2005, s. 150). Forskning visar att låg grad av socialt 
stöd i arbetet ökar risken för ohälsa. Studier visar också att bemanningsanställda, trots en 
längre tid på ett kundföretag, uppvisar svårigheter att accepteras i gemenskapen. Att 
bemanningsanställda inte tillåts att delta på samma sätt som de tillsvidareanställda skapar en 
bristande social relation på arbetsplatsen (Alfonsson 2012, ss. 5-6). Därmed kan det sociala 
stödet ge ökad förståelse för respondenternas upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö. Om 
individerna upplever att de har ett socialt stöd har individerna bra förutsättningar för att kunna 
hantera arbetssituationen.  
 

2.1.4 Tillfredsställelse i arbetet 
Aletraris (2010) har genomfört en studie som undersöker bemanningsanställdas upplevda 
arbetstillfredsställelse. Studien genomfördes med hjälp av enkäter och undersökte olika 
aspekter hos individerna som kan förklara de allmänna attityderna hos bemanningsanställda. 
Resultatet visar att det finns skillnader i arbetstillfredsställelse mellan tillsvidareanställda och 
tillfälligt anställda. Bemanningsanställda känner anställningsotrygghet, lägre trivsel, mindre 
kontroll över arbetet samt en mindre självständighet i jämförelse med tillsvidareanställda. De 
tillfälligt anställda är också mindre nöjda med sitt arbete. Studien visar på fem huvudsakliga 
faktorer som påverkar trivsel vilka är anställningsavtalet, arbetstider, finansiell belöning, 
arbetsförhållandena och arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren. Dessa jobbegenskaper 
kan delas in i två grupper: yttre belöningar som består av en materiell syn på arbete såsom lön 
och inre belöningar som innefattar autonomi såsom känsla av prestation och självkänsla. 
Bemanningsanställda upplever de yttre belöningarna sämre eftersom de har sämre lön, sämre 
tillgång till familjevänliga fördelar och lägre anställningstrygghet. Likaså gäller de inre 
belöningarna där bemanningsanställda i mindre utsträckning får chans att utnyttja sin fulla 
kompetens, har mindre kontroll och autonomi i arbetet samt tenderar att ha ett mer 
oregelbundet schema. Håkansson, Isidorsson och Strauss-Raats (2013, ss. 20-24) har från sin 
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forskning kommit fram till liknande resultat. Bemanningsanställda känner lägre grader av 
välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Forskarnas resultat visar att de som upplever en 
lägre arbetstillfredsställelse även upplever högre anställningsotrygghet. Faktorer som visar sig 
ha effekt på arbetstillfredsställelsen är bland annat karriärmöjligheter, anställningstrygghet, 
möjlighet till att ta egna initiativ, bristande kontroll över arbetstiden och arbetsuppgifterna. 
För ökad arbetstillfredsställelse är det av stor vikt att den inhyrda personalen behandlas på 
samma sätt som de tillsvidareanställda. Studien tar ett avstamp i Karaseks och Theorells 
modell gällande krav och egenkontroll i arbetet och visar att bemanningsanställda är 
överrepresenterade i de “passiva” och de “spända” jobben. De passiva jobben innefattar jobb 
med låg egenkontroll och låga krav. De spända jobben innefattar låg egenkontroll i 
kombination med höga krav vilket är en situation som medför ökade psykosociala risker. 
  
Vår studie avser inte att mäta nivån av arbetstillfredsställelse utan ämnar använda tidigare 
forskning kring arbetstillfredsställelse som ett verktyg för att få en ökad förståelse för 
respondenternas upplevelser och se dess positiva eller negativa inverkan på upplevelsen av 
den psykosociala arbetsmiljön.   
 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Här får du som läsare en beskrivning av 
teorierna samt en kort motivering kring varför dessa teorier är relevanta för vår studie. Först 
redovisas Antonovskys KASAM som fokuserar på hälsans ursprung, vilket följs av Karasek 
och Theorells modell om psykosocial arbetsmiljö̈ med dess aspekter kring krav, kontroll och 
stöd.  
 

2.2.1 KASAM och dess betydelse 
Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (1987) ställde sig frågan vad det var som 
gjorde att en del av oss klarade av svåra påfrestningar och samtidigt hade hälsan i behåll 
medan andra blev sjuka. Han utvecklade begreppet KASAM som innefattar tre centrala 
komponenter, vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vad som får människor 
att klara tillvarons påfrestningar och i vissa fall till och med växa och vidareutvecklas som 
människor är att göra tillvaron sammanhängande. Vår starka eller svaga motståndskraft 
handlar om i vilken utsträckning vi upplever vår tillvaro vara begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Antonovskys salutogena modell publicerades år 1979 och fokuserar på hälsans 
ursprung och utifrån detta försöker man förklara varför människor är friska och vad är det 
som får dem att röra sig mer mot hälsa än ohälsa (Antonovsky 2005, ss. 15-17). 
 
De tre komponenterna inom KASAM är oskiljaktigt sammanflätade och spelar en betydande 
roll för individen. Begripligheten handlar om i vilken utsträckning individen upplever sin 
tillvaro som strukturerad, sammanhängande och tydlig. Individen känner en säkerhet i de 
situationer som individen kan komma att möta i framtiden. Situationerna förväntas vara 
förutsägbara och skulle de komma som överraskningar går de att lösa och förklara. 
Hanterbarhet handlar om i vilken grad individen upplever att det finns resurser att tillgå för att 



 

8 
 

kunna möta de krav som ställs från omgivningen. När individen har en hög känsla av 
hanterbarhet upplever individen livets olika skeden som utmaningar att bemöta och blir 
därmed inte ett offer för livets omständigheter. Meningsfullhet berör vikten av att vara 
delaktig i livets olika processer. Individen känner en hög meningsfullhet om utmaningarna 
upplevs vara värda att engagera sig i. Meningsfullhet ses som en motivationskomponent då 
det går att härröra till i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig betydelse 
(Antonovsky 2005, ss. 44-46). Komponenternas samspel behöver inte betyda att individen 
upplever sig vara på samma nivå inom de alla. En individ kan exempelvis uppleva sin sociala 
roll som strukturerad i en väl avvägd balans mellan över- och underbelastning men samtidigt 
uppleva en bristande delaktighet. Sådana erfarenheter illustrerar en situation där individen 
placerar sig högt i begriplighet och hanterbarhet men lägre i meningsfullhet. Antonovsky 
menar att meningsfullhet är den mest centrala delen i KASAM vilket förklaras genom att en 
hög begriplighet och hanterbarhet blir kortvariga om meningsfullheten är låg (Antonovsky 
2005, ss. 47-49). 
 

2.2.2 KASAM i arbetslivet 
I vår studie valdes KASAM-teorin för att förstå om bemanningsanställda känner en 
meningsfullhet med sina arbeten, om arbetsinsatsen är hanterbar samt om helheten är 
begriplig. Antonovsky (2005) beskriver hur känslan av meningsfullhet visar sig i huruvida 
individen upplever trivsel och stolthet i arbetet. Meningsfullheten ökar om individen har 
möjlighet till att själv påverka sitt arbete, sina arbetsuppgifter och sin arbetstakt. Känslan av 
hanterbarheten påverkas genom huruvida individen upplever att hen har nödvändiga resurser 
och utrustning, möjlighet till återhämtning vid tuffare perioder samt om kollegor ställer upp 
och avlastar vid dessa perioder. Begripligheten i arbetslivet handlar om förståelse hur saker 
hänger samman exempelvis att bemanningsanställda förstår vad deras arbetsuppgifter bidrar 
med till företaget i stort.   
 
KASAM som ett teoretiskt begrepp kan komma att hjälpa oss i vår analys och bidra till en 
ökad förståelse kring vad det är som bidrar till att individen upplever sin anställningsform 
vara mer eller mindre begriplig och hanterbar. Det kan också öka vår förståelse om hur 
upplevelsen av meningsfullhet kan bidra till en positiv respektive negativ känsla hos individen 
gällande sin anställningsform. Antonovsky (2005) menar däremot att KASAM inte är 
lösningen på alla problem dels eftersom det är få som innehar en väldigt stark KASAM och 
dels för att en del livsproblem inte är meningen att lösas. Däremot antyder Antonovsky att 
individer med stark KASAM har lättare för att hantera problem när de uppstår.  
 

2.2.3 Krav - kontroll- stödmodellen och dess betydelse 
Under 1960 till 1970-talet ökade ambitionsnivån hos individen och det räckte inte längre med 
att individer fick arbeta för en rimlig ersättning, nu vill individer att arbetet även ska ge en 
möjlighet till utveckling. Under denna period började det också forskas om arbete och 
arbetsmiljön som utmynnade i olika stressmodeller. Det visade sig att stressreaktioner både 
uppstår till följd av för höga krav (överstimulans) och för låga krav (understimulans) i 
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förhållande till individens egen förmåga. En av stressmodellerna är krav-kontrollmodellen 
som skapades av Robert Karaseks och som identifierar riskerna för stress och ohälsa. Denna 
modell har sedan vidareutvecklades av Töres Theorell till krav-kontroll-stödmodellen. Enligt 
Karasek grundar sig stress i arbetslivet inte endast i om individen upplever höga eller låga 
krav i arbetet utan kraven samspelar också med huruvida individen har kontroll över arbetet, 
med andra ord i hur stort besluts- eller handlingsutrymme individen innehar (Allvin et al. 
2006, ss. 139-140). För att bedöma den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på individens 
arbetssituation finns det två dimensioner som är viktiga, arbetsbelastning och möjlighet till 
inflytande på arbetsplatsen. Denna modell visar hur de olika faktorerna påverkar varandra. 
Figur 2.1 visar Karaseks och Theorells krav- kontroll-stödmodell och dess bild av relationen 
mellan krav och kontrollmöjligheter (Theorell 2012, s. 22). 
 

  
Figur 2.1. Karasek och Theorells krav- kontroll- stödmodell. 

Modellen delas in i fyra extremsituationer där den första är “avspänd”, individen kan arbeta i 
rimlig takt, kraven är inte för höga och kontrollen/beslutsutrymmet är högt. Nästa del i 
modellen är “passiv” som visar en situation med låga krav och med litet beslutsutrymme. Den 
tredje situationen är “spänd” där den präglas av höga krav och litet beslutsutrymme vilket är 
den grupp som enligt forskning löper högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Motsatsen till 
“spänd” är den sista situationen, “aktiv”. Aktiv anses vara den bästa kombinationen där höga 
krav och hög kontroll skapar möjligheter för individen att hantera oväntade händelser och 
skapa bättre förutsättningar för individen. Betraktar man även hur bra stödet är från chefer och 
kollegor förstärks modellen än mer. Vid bra stöd innebär det att man får både praktiskt och 
känslomässigt stöd vilket även minskar risken för att drabbas av sjukdomar. När 
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stöddimensionen inkluderas i modellen bildas en kub där ideal-arbetet innebär ett bra stöd 
medan motsatsen, den iso-spända situationen, ger mindre stöd och är därmed en kraftigt ökad 
risk för sjukdom (Theorell 2012, s. 22). Allvin et al. (2006, s. 141) visar att individer med hög 
kontroll också klarar av högre krav. När den tredje dimensionen socialt stöd utvecklades i 
krav-kontrollmodellen har det gjort att modellen både kan förhålla sig till den enskildes 
förhållande till arbetet och dess arbetsuppgifter men även expandera till relationer och 
interaktioner på arbetsplatsen. Det sociala stödet kan skapa större tillhörighet och inflytande 
på arbetsplatsen. Theorell (2012, s. 23) beskriver att stödet även innefattar det stöd som 
individen får från vänner och familj. Socialt stöd och socialt nätverk har en stor betydelse för 
individens hälsa och minskar risken för sjukdom.   
 
Sättet att bemästra problem benämns som coping, vilket är sambandet mellan individen och 
dennes sätt att vara samt hur individen interagerar med omgivningen. En aspekt på coping 
som är betydande för den psykosociala arbetsmiljön är kontroll-lokus vilket motsvarar 
individens möjlighet att göra något åt ett problem. Vid intern kontroll-lokus anses att 
individen själv kan göra något åt problemet. Om individen däremot inte kan styra över det 
själv och möjligheten ligger utanför individen kallas det istället för extern kontroll-lokus. 
Kontroll-lokus beter sig olika från person till person och individer har från ett tillfälle till ett 
annat varierande kontroll-lokus (Theorell 2012, s. 20). Sambandet mellan arbetsmiljö och 
copingmönster innebär att individer som kan påverka och har kontroll över sin arbetssituation 
tar kommandot över både oväntade och väntade situationer och befinner sig i en arbetsmiljö 
med större frispråkighet där alla behandlas lika. I arbetsmiljöer med litet beslutsutrymme, 
sämre möjlighet att utöva kontroll, är det ingen som bryr sig om vad individen säger vilket 
resulterar i att individen slutar säga sina åsikter. De copingmönster som individen besitter 
påverkar hens sätt att reagera i påfrestande situationer (Theorell 2012, s. 25). 
 
Krav-kontroll-stödmodellen visar därmed att kraven som ställs i arbetet bör ställas i relation 
till vilket beslutsutrymme och stöd individen har i sitt arbete. Därmed behöver individer med 
höga krav inte löpa en större risk för ohälsa om individen har möjlighet att påverka genom en 
hög grad av kontroll och stöd i arbetet. Är däremot individen i en arbetsmiljö där det ställs 
höga krav på individen och detta är förknippat med lägre grader av kontroll och stöd ökar 
risken för stress och ohälsa. Det senare visar även Aletraris (2010) där bemanningsanställda 
visar en lägre arbetstillfredsställelse, mindre anställningstrygghet, sämre möjlighet till sociala 
förmåner och mindre kontroll över arbetet än de tillsvidareanställda. 
 

2.2.4 Krav-kontroll-stödmodellen i arbetslivet 
Krav-kontroll-stödmodellen kommer användas som hjälpmedel vid tolkning av hur 
bemanningsanställda upplever kraven i arbetet från såväl kundföretaget som 
bemanningsföretaget. Modellen kommer även användas för att undersöka om de har 
handlingsutrymme och kontroll över sina arbetsuppgifter samt om de upplever socialt stöd 
från kundföretaget, bemanningsföretaget och kollegor. Om bemanningsanställda upplever 
höga krav men samtidigt har stora möjligheter att påverka hur kraven ska hanteras och finner 
stöd i situationen kommer det troligtvis att betyda att individen bättre klarar av stressiga 
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perioder. För att kunna erhålla en god hälsa är det även viktigt med kontinuerlig feedback från 
såväl kundföretaget som bemanningsföretaget (Theorell 2012). Krav-kontroll-stödmodellen 
kan därmed vara en förklaring till hur individerna upplever sin psykosociala arbetsmiljö och 
hur anställningsformen påverkar deras upplevelse. Om individerna upplever höga krav och 
samtidigt har en låg kontroll, det vill säga ett litet handlingsutrymme kan det vara en 
förklaring till varför de upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö. Om individerna istället 
upplever att kraven är hanterbara med hjälp av ett stort handlingsutrymme och socialt stöd 
gäller motsatsen. I en sådan situation upplever troligtvis individerna en god psykosocial 
arbetsmiljö.  
  
Antonovskys teori KASAM och Theorells krav-kontroll-stödmodell kommer att tillämpas 
som ett gemensamt analysverktyg för att kunna utläsa mönster i respondenternas upplevelser. 
Vi anser att det finns likheter mellan de teoretiska utgångspunkterna avseende individens 
psykosociala arbetsmiljö samt dess faktorer. Därmed kommer Antonovskys KASAM och 
Theorells krav-kontroll-stödmodell användas då de båda berör positiva respektive negativa 
faktorer och dess konsekvenser som går att koppla till individens psykosociala arbetsmiljö. 
Med hjälp av teorierna kommer vi analysera vilka konsekvenser positiva respektive negativa 
faktorer kan få för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. 
 

3 Metod 
I denna del får du som läsare ta del av studiens tillvägagångssätt, vilket urval som har 
tillämpats samt hur empirin har samlats in och analyserats. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse kring studiens kvalitetskriterier och vår förförståelse. 
 

3.1 Val av metod 
I vår studie tillämpades en kvalitativ ansats då det är en lämplig metod när syftet är att 
beskriva fenomen i dess kontext för att vidare kunna redogöra för en tolkning som genererar i 
en ökad förståelse av fenomenet (Justesen och Mik-Meyer 2010, s. 13). På så vis är den 
kvalitativa metoden användbar i denna studie då syftet är att få en ökad förståelse för hur 
bemanningsanställda upplever sin psykosociala arbetsmiljö och på vilket sätt 
anställningsformen påverkar deras upplevelse. Vidare är den kvalitativa metoden lämplig för 
att nå respondenternas subjektiva upplevelser och intervjuer gör det möjligt att upptäcka 
variationer och strukturer (Starrin 1994, s. 19, 23). 
  
Bryman (2011, ss. 229-230) beskriver fördelar med intervju som teknik däribland att intervjun 
gör det möjligt för intervjuaren att beakta det som uppfattas som viktigt hos respondenten 
vilket ökar flexibiliteten. Detta skiljer intervjuer från observationer och enkäter som anses 
vara bättre i kvantitativa studier. I intervjuer finns det möjlighet att hjälpa respondenten vid 
svårigheter i att tolka frågor, det är lättare att ställa följdfrågor och det minimerar risken att 
respondenten hoppar över frågor, vilket är problematiskt vid en enkätundersökning (Bryman 
2011, ss. 229-230). Observationer kräver att forskaren studerar en social miljö under en längre 
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tid vilket inte var möjligt för oss i denna studie (Bryman 2011, s. 266). Det lämpade sig heller 
inte att genomföra observationer i det avseende att det finns svårigheter i att observera 
subjektiva upplevelser. 
  
Justesen och Mik-Meyer (2010, ss. 9-10, 54) beskriver tre skilda perspektiv i 
samhällsvetenskapliga forskningen; realism, fenomenologi och konstruktivism. Valet av 
perspektiv kan ha metodologiska konsekvenser vilket förklarar varför det är betydande att 
forskaren redovisar vilket perspektiv som har valts. Det realistiska perspektivet menar att 
verkligheten existerar i en entydig form oberoende av vår kunskap om den. Utifrån ett sådant 
synsätt blir syftet att kunna upptäcka och förklara kausala förhållanden. Det konstruktivistiska 
perspektivet utgår från antagandet att verkligheten konstrueras av sociala processer. Forskaren 
uppgift blir då att fånga komplexiteten och förklara detta ur en rad olika aspekter. Med en 
fenomenologisk utgångspunkt är forskaren intresserad av de subjektiva handlingarna och har 
som syfte att tolka och förstå vilken mening subjekten tillskriver olika handlingar. I vår studie 
valde vi att utgå från ett fenomenologiskt synsätt där syftet var att kunna förstå sociala 
fenomen utifrån individernas egna perspektiv och på så sätt kunna beskriva världen utifrån 
hur varje individ upplever den. 
  
Under studiens gång har det skett en växelverkan mellan teori och empiri vilket betyder att vi 
har haft en abduktiv ansats (Starrin 1994, s. 26). Med en deduktiv ansats utgår forskaren från 
en eller flera teorier som härleder till en eller flera hypoteser för att därefter empiriskt granska 
fenomenet. Aspers (2011, s. 99) förklarar att en deduktiv ansats kan medföra en risk då 
utrymmet för att empirin ska ge en annan bild än vad teorin gör är begränsad. Det är således 
av stor vikt att även låta empirin styra studien. Då forskaren istället har en induktiv ansats 
betyder det att teorin är resultatet av forskningen. Tillvägagångssättet är således att samla in 
material utifrån empirin och erfarenheter (Bryman 2011, ss. 26-28). Vi kan därför se att vår 
studie är abduktiv eftersom den både har induktiva och deduktiva inslag. Detta eftersom 
empirin som samlats in via intervjuer har tillåtits skapa nya perspektiv och synvinklar i 
undersökningen.  
 

3.2 Urval 
I urvalet beskrivs det som tas i beaktande och därför är det viktigt att välja ett urval som är 
bäst lämpat för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Becker 2008, s. 78). Studiens 
begränsade omfång och den tid vi hade att förfoga över resulterade i en avgränsning gällande 
antal intervjuer och respondenter.	  Samtliga respondenter i vårt urval är bemanningsanställda 
och arbetar inom olika branscher såsom sjukvård, industri, ekonomi och service och innehar 
på så vis olika arbetsuppgifter. Respondenterna är mellan 20 år till 33 år och innehar olika 
typer av anställningskontrakt såsom tillsvidareanställning eller timanställning på 
bemanningsföretaget. I vårt urval innehar sex respondenter en tillsvidareanställning och 
resterande två respondenter har en timanställning.  
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Tabell 3.1 Uppdelning av respondenterna 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 

Timanställd x x       
Tillsvidareanställd   x x x x x x 
Tjänsteman x x   x x x x 

Kollektivanställd   x x     
 
Tabell 3.1 visar studiens åtta respondenter vilka kunde delades upp i timanställda och 
tillsvidareanställda samt i två olika yrkeskategorier såsom tjänstemän och kollektivanställda. 
Becker (2008) beskriver att undersökningar med olika yrkeskategorier öppnar upp för olika 
perspektiv och ökar på så vis trovärdigheten i studierna (Becker 2008, s. 102). I vår studie var 
det relevant att undersöka olika yrkeskategorier för att kunna belysa olika upplevelser och 
perspektiv hos respondenterna. Med respekt för respondenternas anonymitet och integritet har 
respondenternas ålder, kön och arbetsplats inte redovisats i studiens resultat (Vetenskapsrådet 
u.å. s. 13). 
 
För att få tillgång till lämpliga respondenter använde vi främst våra personliga kontaktnät men 
vi var också i direktkontakt med två olika bemanningsföretag. Vårt urval baserades endast på 
individer som arbetar på bemanningsföretag vilket betyder att vi tillämpade ett så kallat 
målinriktat urval i studien. Ett målinriktat urval innebär att forskaren på ett strategiskt sätt 
väljer ut respondenter till studien för att säkerställa att respondenterna är relevanta för de 
forskningsfrågor som är formulerade (Bryman 2011, s. 392). Vidare förklarar Bryman (2011, 
s. 352) att kvalitativa metoder såsom intervjuer med få individer gör att generaliseringar av 
resultatet blir problematiskt. Syftet med vår studie var att, med en fenomenologisk ansats, få 
en djupare förståelse kring bemanningsanställdas upplevelser och därmed var vi mindre 
intresserade av att kunna generalisera vårt resultat. Dock finns det en viss förutsättning för 
generalisering i vår studie genom att vi kan relatera vårt resultat till tidigare forskning. I vårt 
urval blev det en ojämn könsfördelning mellan respondenterna, vilket inte var ett medvetet val 
utan slumpens inverkan. Becker (2008, s. 79) menar att ett slumpmässigt urval ofta ses som 
det ultimata. Dock hade inte det slumpmässiga urvalet kunnat appliceras i denna studie då det 
fanns en risk att urvalet inte blev representativt mot studiens syfte. 
 

3.3 Material 
I vår studie valde vi att använda semistrukturerade intervjuer och utformade en intervjuguide 
med huvudfrågor och teman definierade på förhand. Semistrukturerade intervjuer anses vara 
fördelaktigt för att kunna säkerställa en viss jämförbarhet när det är flera forskare inblandade. 
Intervjuaren ges möjligheten att ställa följdfrågor eller avvika från intervjuguiden vilket 
tillåter respondenten att belysa något oväntat som kan vara av värde för undersökningen 
(Bryman 2011, ss. 415-416). Aspers (2011, s. 143) förklarar att strukturerade intervjuer inte 
ger samma möjlighet som semistrukturerade intervjuer gällande att kunna avvika från 
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intervjuguiden. På så vis hade den strukturerade intervjun kunnat begränsa studiens resultat 
eftersom den begränsar möjligheten till följdfrågor och friheten i att kunna följa upp 
intressanta svar. Den ostrukturerade intervjun saknar struktur och intervjuerna kan nästintill 
komma att likna ett öppet samtal vilket skulle kunna ha hämmat vår studie då avgörande och 
viktiga frågor oavsiktligt missas. 
  
Vår intervjuguide bestod av 35 frågor med tre centrala teman; flexibilitet, krav-kontroll-
stödmodellen och KASAM. Intervjuguiden inleddes med fyra bakgrundsfrågor. Det finns 
flertalet positiva faktorer gällande att ställa bakgrundsfrågor såsom att det kan skapa en känsla 
för platsen och en uppfattning om bakgrundsdetaljer, ge upplysningar om respondenternas 
bakgrund samt öka möjligheterna att förstå respondenternas svar i sin rätta kontext (Becker 
2008, s. 65; Justesen och Mik-Meyer 2010, s. 49; Bryman 2011, ss. 420). Intervjuguiden 
innehöll en del “hur-frågor” vilket Becker (2008, s. 69) rekommenderar då det genererar 
berättande historier fyllda med detaljer och tydliga redogörelser. Så kallade “varför-frågor” 
tenderar att ställa respondenten i en försvarsposition och svaren kan därför bli korta och 
stridslystna. För att kunna använda så neutrala frågor som möjligt var det viktigt att undvika 
frågor som syftar till våra egna förutfattade meningar. Vi valde därför att ställa många “ja och 
nej-frågor” som följdes av följdfrågor för att få respondenterna att vidareutveckla sina svar. 
Intervjuguiden innehöll även öppna frågor där vi gav respondenterna utrymme till 
reflekterande. En sådan fråga var exempelvis när respondenten skulle berätta vad hen ansåg 
vara en god arbetsmiljö. Bryman (2011, s. 244) menar att denna teknik begränsar risken att 
respondenten leds in på något förutbestämt spår vilket ökar möjligheten till oväntade svar som 
forskaren inte kunnat föreställa sig vid utformningen av frågan. Bryman (2011, s. 419) 
förklarar vidare att frågorna i intervjuguiden ska ha ett lättbegripligt språk så att 
respondenterna ska kunna förstå och besvara frågorna väl. Vi valde att göra en pilotstudie 
innan intervjuerna genomfördes för att kunna testa vår intervjuguide och dess frågor. Vi 
skickade vår intervjuguide till en bemanningsanställd som svarade på frågorna via mail. Det 
material vi fick tillbaka kunde vi sedan använda för att utveckla vår intervjuguide vilket 
resulterade i att en del frågor kunde tas bort och andra vidareutvecklas innan resterande 
intervjuer genomfördes. Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 50) rekommenderar att genomföra 
en pilotstudie och prova sin intervjuguide innan den ska användas för att kunna korrigera 
frågor som uppfattas som ledande eller svåra att förstå. 
 

3.4 Undersökningens genomförande 
När vi hade formulerat studiens syfte och frågeställningar kontaktade vi olika 
bemanningsföretag samt våra personliga kontakter inom bemanningsbranschen. Det 
resulterade i att vi fick två respondenter via de olika bemanningsföretagen och sex 
respondenter via våra kontaktnät. Vi kontaktade respondenterna via telefonsamtal och började 
med att presentera vår studie och dess syfte. De fick frågan om de hade intresse av att ställa 
upp som respondenter i vår studie och därefter kunde vi boka intervjuerna. Samtliga 
intervjuer, förutom en, skedde genom personliga möten. Den avvikande intervjun skedde via 
Skype eftersom respondenten inte hade möjlighet att träffa oss. Innan varje intervju fick 
respondenterna ta del av de fyra etiska principerna genom att vi förklarade var och en av 
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principerna (Vetenskapsrådet u.å. s. 6). Att respondenterna får ta del av denna information 
kan bidra till att skapa en trygg intervjusituation. Vid intervjun via Skype var en av oss 
studenter närvarande under intervjun. Samtliga intervjuer som skedde genom personliga 
möten var båda närvarande vid intervjusituationen. Vid intervjuerna varierade det gällande 
vem utav oss som hade huvudansvaret och vem som förde anteckningar. Huvudansvaret över 
intervjun innefattade att ställa frågorna från intervjuguiden och följdfrågor på det som var 
intressant eller otydligt. På så vis fick den som antecknade möjlighet att registrera övriga 
uttryck, reaktioner och gester. Enligt Becker (2008, s. 87) är en viktig del under intervjun att 
få med sig så mycket anteckningar som möjligt.  
 
Samtliga respondenter godkände att intervjun kunde spelas in vilket resulterade i att varje 
intervju spelades in via mobiltelefon eller dator. Inspelningsfunktionen kan hämma 
respondentens svar vilket vi är medvetna om. För att intervjuaren skulle kunna hålla fokus på 
respondenten istället för att föra anteckningar ansåg vi att det ändå var av stor vikt att spela in 
intervjuerna (Bryman, 2011, s. 428). Varje intervju varade i 45-60 minuter och intervjuerna 
genomfördes på en neutral plats såsom i förbokade grupprum på bibliotek eller på 
respondenternas arbetsplatser. På så vis kunde vi undvika att obehöriga tog del av samtalen 
samtidigt som varje intervju kunde hållas ostört. Som Aspers (2011, s. 141) beskriver finns 
det problem med intervjun som samtalsteknik. Det är svårt att undvika den maktobalans som 
existerar i intervjusituationen. Intervjuaren har ofta en tydlig intervjuguide med specifika 
frågor som således betyder att intervjuaren styr mer än den som blir intervjuad. Som forskare 
är det viktigt att reflektera över denna maktobalans. Av detta skäl valdes platsen för varje 
intervju med omsorg för att kunna skapa en avslappnad miljö och underlätta samtalet. Vidare 
är det enligt Aspers (2011, ss. 155-156) nödvändigt att reflektera över materialet och det sker 
främst då man arbetar med materialet. Det är därför viktigt att transkribera materialet till text 
och vidare ska varje transkribering läsas igenom flera gånger för vidare analys. Vi 
transkriberade materialet direkt efter avslutad intervju för att lättare kunna minnas eventuella 
känslor och uttryck. Vi ansåg att transkribering var det mest lämpade tillvägagångssättet för 
att kunna analysera det material vi samlat in. 
 

3.5 Databearbetning 
Efter avslutade intervjuer påbörjades transkriberingsarbetet där intervjumaterialet 
transkriberades ordagrant. Därefter började kodnings- och analysdelen där kodning innebär att 
man bryter ner materialet i olika delar, så kallade koder. Kodningen genomförs för att 
underlätta analysen av det empiriska materialet och för att identifiera olika mönster, urskilja 
likheter och skillnader, avvikelser och samband. Kodning kan både användas induktivt vilket 
innebär att de är konsekvenser av de material som samlas in eller deduktivt då de är knutna till 
teoretiska begrepp (Aspers 2011, ss. 165-169). Vårt empiriska material kodades genom 
marginalmetoden och analyserades genom rad-för-rad-kodning (Aspers 2011, ss. 184-185). 
Vi använde olika färger som representerade olika koder och noterade varje kod i kanten på 
pappret. Vi läste styckevis och en fråga i taget för att lättare kunna förstå vad avsnittet 
handlade om. Därefter kunde vi analysera varje rad för sig och ange den kod som bäst passade 
in. Några av de koder som användes var exempelvis krav, kontroll och stöd.  
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Aspers (2011, ss. 208-209) förklarar återtagning vilket tillämpas efter kodningen och innebär 
att några av koderna väljs ut för att granskas närmare. Återtagning används för att särskilja 
eller slå samman utvalda koder. I vår kodning återtogs koden “krav” och genom att vidare 
undersöka vårt transkriberade material kunde vi finna nya koder kring begreppet “krav”. I 
anknytning till “krav” fann vi nya underkoder såsom “individuella krav” och “organisatoriska 
krav”. Vi kunde då återta det empiriska materialet som är kodat under “krav” och 
“individuella krav” och jämföra med materialet som är kodat under “krav” och 
“organisatoriska krav”. Efter kodningen kunde vi därefter urskilja olika teman. Det fanns 
redan teman i intervjuguiden som var formulerade på förhand, vilka vi tog hänsyn till. 
Därmed innebär det att vår tolkning och analys av materialet utfördes abduktivt (Aspers 2011, 
ss. 168-169). 
 

3.6 Etiska överväganden 
Under studiens gång har vi beaktat fyra forskningsetiska principer för att kunna upprätthålla 
normer i förhållandet mellan oss som forskare och respondenterna (Vetenskapsrådet u.å., s. 
6). Individkravet är det grundläggande kravet och kan i sin tur delas in i fyra etiska 
överväganden såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet handlar om deltagarens rätt till information om 
forskningens allmänna syfte (Vetenskapsrådet u.å., ss. 7-8). Kravet tillgodoses genom att 
respondenterna i ett tidigt skede fick ta del av studiens syfte. Vi förklarade att vi var studenter 
från Högskolan i Borås som skrev vår kandidatuppsats och att studien ämnade undersöka 
deras upplevelse av sin anställningsform och psykosociala arbetsmiljö som 
bemanningsanställd. Samtyckeskravet handlar om deltagarens rätt att själva bestämma över 
sin medverkan och villkoren i studien. Denna information ska tydligt kommuniceras när en 
individ väljer att delta i en undersökning (Vetenskapsrådet u.å., ss. 9-10). Samtliga 
respondenter fick information om att deras deltagande i studien var frivilligt och kunde 
avbrytas när så önskades utan att det skulle medföra negativa konsekvenser. I vår 
undersökning behövdes det inte något samtycke med vårdnadshavare eftersom ingen av 
respondenterna var under 15 år (Vetenskapsrådet u.å., ss. 9-10). Konfidentialitetskravet 
innebär att respondentens uppgifter ska ges största konfidentialitet och att materialet förvaras 
så att obehöriga inte kan ta del av informationen. Efter avslutad studie ska allt material tas 
bort och inte användas för annat syfte (Vetenskapsrådet u.å., s. 12). I samband med att vi 
informerade respondenterna att vi spelade in intervjuerna förklarade vi att endast vi hade 
tillgång till inspelningsmaterialet. Det inspelade materialet ska raderas efter färdig studie. I 
den mån som är möjlig kommer respondenterna att hållas anonyma. Vi har därför valt att 
endast redogöra för respondenternas yrkeskategori samt anställningsform. Nyttjandekravet är 
det sista kravet och innebär att informationen från respondenten enbart får användas i studiens 
ändamål (Vetenskapsrådet u.å., s 14). Vi har kunnat säkerställa detta krav genom att använda 
allt material från respondenterna enbart för denna studie. Denna information fick samtliga 
respondenter ta del av. Vi anser att det finns en svaghet i vår studie eftersom den kommer att 
publiceras via Högskolan i Borås och på så vis begränsas nyttjandekravet eftersom obehöriga 
får möjlighet att ta del av den via Högskolans portaler. 
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3.7 Kvalitetskriterier 
Bryman (2011, ss. 353-354) redovisar fyra delkriterier som har betydelse inom den kvalitativa 
forskningen; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och kriteriet att styrka och konfirmera. 
Trovärdigheten handlar om att studien ger en överensstämmande bild av verkligheten. Med 
hjälp av den semistrukturerade intervjuguiden kunde vi samla in empiri som gav en 
beskrivning av respondenternas livsvärldar. Vi genomförde en pilotstudie där intervjuguiden 
testades på en individ som inte deltog i studien vilket resulterade i att vissa frågor kunde 
strykas och omformuleras innan det första intervjutillfället.  
 
Vidare förklarar Bryman (2011, s. 355) att överförbarhet är det kvalitativa kriteriet för 
generaliserbarhet. Överförbarhet handlar om att det sammanhangsunika och meningen av den 
sociala verkligheten får störst fokus i resultatet. Vidare syftar det till  i vilken utsträckning 
som forskningens resultat går att överföra till andra kontexter. För att uppfylla kriteriet var vår 
strävan att finna fylliga och täta beskrivningar vilken möjliggör för läsaren att bedöma hur 
överförbart vårt resultat är till en annan kontext. Enligt Bryman (2011, ss. 355-356) avser 
pålitligheten att forskaren ger en fullständig bild över forskningsproceduren. I vår studie har 
vi försökt återge en tydlig bild över hur vår forskning har gått till. Vi har redovisat vårt 
tillvägagångssätt och argumenterat för vårt metodval. På så vis har vi kunnat förhålla oss 
öppna i studien och möjliggör för andra att bedöma om vår studie är väl utförd. Kriteriet att 
styrka och konfirmera handlar om att forskaren ska förhindra att medvetet låta egna teoretiska 
inriktningar och värderingar inverka på resultatet. Gällande detta har vi försökt undvika att 
inte styra resultatet mot ett visst håll. I förförståelsen nedan kommer vi att beskriva detta mer 
ingående. 
 

3.8 Förförståelse 
Becker (2008, s. 23) menar att föreställningar är något vi både inleder och avslutar med. 
Föreställningar kan med andra ord beskrivas som de tankar forskaren på förhand har om det 
ämne som hen avser att studera. Därmed innebär föreställningar det som forskaren känner till 
om det specifika ämnesområdet innan studien påbörjas. För att kunna skapa oss en bild av 
fenomenet läste vi in oss på ämnet bemanningsanställningar och bemanningsanställdas 
arbetssituation och på så vis skapade vi våra föreställningar om ämnesområdet. Becker (2008, 
ss. 25-27) beskriver vidare att inriktningen på forskningen börjar i inledningsskedet och 
därmed formas vi av vår förförståelse genom vilka frågor vi ställer och vilka svar som vi 
anser vara rimliga. Det är viktigt att ha i åtanke att vi inte lever i respondenternas situation 
och att våra föreställningar om fenomenet kan ta över.  
 
Vår studie vilar på föreställningar om att anställningsformen har en inverkan på den 
psykosociala arbetsmiljön och därmed på individens hälsa. Vår förförståelse är att individer 
med en bemanningsanställning upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö då det finns 
riskfaktorer såsom höga krav och låg egenkontroll. Dessa faktorer är exempel på faktorer som 
påverkar individens hälsa negativt. Dessa föreställningar bygger på tidigare kontakt med 
ämnet psykosocial arbetsmiljö och de oregelbundna anställningsformerna. Exempelvis lyfter 
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Aletraris (2010) fram att det finns skillnader i arbetstillfredsställelse mellan tillfälligt anställda 
och tillsvidareanställda där studien visar att bemanningsanställda upplever lägre trivsel, 
anställningsotrygghet och sämre arbetsförhållanden. Liknande resultat visar Håkansson, 
Isidorsson och Strauss-Raats (2013) där möjligheterna till karriärutveckling, ta egna initiativ 
och kontroll är bristande hos bemanningsanställda. Detta har lagt grunden för våra 
föreställningar men de bygger även på egna upplevelser från vänner inom 
bemanningsbranschen. Dessa föreställningar kan kontrolleras genom insamling av data 
(Becker 2008, s. 28) för att se om de stämmer. Föreställningar behöver inte stämma överens 
eftersom felaktig föreställning kan göra studien än mer värdefull (Becker 2008, s. 31).  
 

4 Resultat 
I denna del får du som läsare ta del av studiens resultat. Resultatet presenteras i två olika 
teman: för- och nackdelar med anställningsformen och psykosocial arbetsmiljö. Temat 
psykosocial arbetsmiljö är uppdelat i krav och kontroll i arbetet, stöd i arbetet samt känsla av 
sammanhang som omfattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Under respektive 
tema redovisas svaren från samtliga deltagare vilka benämns som respondenter. 
  
I bakgrundsfrågorna kom det bland annat fram att respondenterna har arbetat som 
bemanningsanställda olika länge, allt från sex månader upp till tio år. Respondenternas 
anställningskontrakt ser olika ut där sex stycken innehar en tillsvidareanställning och två 
stycken innehar en timanställning. Faktorer som respondenterna nämner som viktiga med ett 
arbete är exempelvis möjlighet till utveckling, arbeta med något som man är intresserad av, 
göra kunder/patienter nöjda, ha ansvar i sitt arbete samt känna gemenskap. 
 

4.1 För- och nackdelar med anställningsformen 
Flera av respondenterna beskriver att de inte upplever någon större skillnad med att vara 
bemanningsanställd jämfört med att vara tillsvidareanställd på ett och samma kundföretag. De 
uttrycker att de känner sig som en i gänget samt upplever trygghet och tydlighet i sin 
anställning. De respondenterna som upplever en skillnad beskriver större flexibilitet och frihet 
i sin bemanningsanställning jämfört med att vara tillsvidareanställd på ett och samma 
kundföretag. En av respondenterna uttrycker att flexibiliteten ökar möjligheten att i större 
utsträckning kunna planera in längre resor. Detta upplever respondenten som positivt i sin 
livssituation som en ung arbetstagare. Det motsatta beskriver en annan respondent som 
förklarar svårigheterna med att kunna planera sitt liv i och med en hög flexibilitet. Detta 
eftersom respondenten får anpassa sig efter utbudet och behovet av arbetskraft som är störst 
på kvällar och helger. Detta resulterar i att respondenten får arbeta mycket på framförallt 
kvällar och helger vilket upplevs påverka familjesituationen negativt. De två timanställda 
respondenterna upplever dock anställningsformens oregelbundenhet som något huvudsakligen 
positivt. Fördelar som respondenterna lyfter fram är en känsla av frihet där de själva får välja 
när och hur de ska jobba.  
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Du kan göra som du vill. Du kan vara ledig en vecka om du känner för det. 
Du kan lämna ett önskeschema och är det inte så att avdelningen köper det 

så kan jag bara säga tack och adjö. - Respondent 2 
  
En av respondenterna upplever en fördel med oregelbundenheten genom att kunna testa på 
nya branscher och jobb som normalt inte hade varit möjligt att testa. Flera av respondenterna 
upplever inte en oregelbundenhet i anställningsformen främst då de innehar en 
tillsvidareanställning på bemanningsföretaget och är uthyrda till ett och samma kundföretag. 
De respondenterna uttrycker att de kunnat tänka sig att arbeta på olika kundföretag. 
Respondenterna beskriver detta som en möjlighet att samla på sig mer erfarenhet, både vad 
det gäller människor och arbetsuppgifter. En annan av respondenterna beskriver hur hen 
tidigare under sin studietid fått erfara en större oregelbundenhet och upplevde det som 
negativt då det var svårt att finna grupptillhörighet. Flera respondenter uttrycker likt detta en 
oro över att hamna på arbetsplatser där de inte skulle trivas. Däremot menar samtliga 
respondenter med en tillsvidareanställning att en fördel med anställningsformen är just dess 
säkerhet. Genom att vara tillsvidareanställd på bemanningsföretaget är respondenterna 
garanterade jobb.  
 

Låt oss säga att de inte skulle behöva mig på kundföretaget så är jag ju 
fortfarande fast på bemanningsföretaget. Så då måste de ju ge mig en 

annan arbetsuppgift eller ett annat jobb. - Respondent 7 
  
Däremot upplever en av respondenterna en större osäkerhet med anställningsformen när det 
gäller uppsägning av personal på kundföretaget då de bemanningsanställda är de som först får 
lämna. Det framkommer även att flera av respondenterna upplever höga krav på sig i arbetet.  
  

Om du inte tillgodoser kunderna till 110 %, så bokstavligt talat höga krav 
från bemanningsföretaget. Dom säger till oss vad vi får säga och inte 

säga, asså hur vi ska bete oss, vi ska sköta oss. - Respondent 6 
  
Respondenten beskriver, likt flertalet andra respondenter, att som bemanningsanställd blir det 
extra viktigt att kunna tillgodose kundens behov annars kan bemanningsföretaget förlora 
avtalet med kundföretaget.  
 

4.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Samtliga respondenter är relativt eniga om hur en god psykosocial arbetsmiljö bör vara. 
Positiva faktorer för en god psykosocial arbetsmiljö anses vara exempelvis gemenskap, 
närvarande och tydligt ledarskap, tillgång till resurser, trygghet samt tillfredsställande 
arbetsbelastning. Respondenterna beskriver däremot varierande upplevelser av sin egen 
psykosociala arbetsmiljö. En av respondenterna talar om ett tydligt ledarskap från chefen på 
kundföretaget som skapar ett bra klimat på arbetsplatsen där alla hjälper varandra. Samma 
respondent beskriver även tidigare upplevelser av ett sämre ledarskap där chefen varit 
frånvarande vilket påverkade stämningen i hela gruppen. En annan respondent förklarar att 
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chefen är delaktig och intresserad av att förbättra arbetet för de anställda vilket upplevs vara 
en viktig del. 
 
Under studien framkommer det att två av respondenterna upplever bemanningsanställningen 
som mer fördelaktig i jämförelse med en tillsvidareanställning på kundföretaget. Det handlar 
främst om att deras bemanningsanställning innebär bättre villkor och högre lön. Andra motiv 
till att bemanningsanställningen ses som positiv är enkelheten att få en anställning och att den 
bidrar till ett starkare CV vilket är bra inför framtiden. Övriga sex respondenterna föredrar 
istället en tillsvidareanställning på kundföretaget framför sin nuvarande 
bemanningsanställning. Respondenterna menar att bemanningsanställningen medför en större 
osäkerhet, sämre anställningsvillkor och lägre lön.  
 

... jag jobbar med personer som tjänar mer än mig, i alla fall 500 - 1000 kr 
mer. Riktig skitlön har jag. Dom sa ju i början att det fanns löneutveckling 

men sen hörde man att det inte fanns pengar.  
- Respondent 6 

  
Respondenterna förklarar att de tillsvidareanställda på kundföretaget även får ta del av sociala 
förmåner och tillträde till företagets gym och friskvårdsbidrag vilket är ytterligare en fördel 
med att vara tillsvidareanställd på kundföretaget framför att vara bemanningsanställd. 
Däremot uttrycker de två timanställda som befinner sig inom samma bransch att villkoren är 
bättre inom bemanningsbranschen, detta eftersom möjligheten finns att förhandla om 
villkoren. De menar att bemanningsbranschen ger högre löner och bättre villkor vilket är den 
största anledningen till att de väljer att vara bemanningsanställda framför att vara 
tillsvidareanställda på kundföretaget. Samtidigt beskriver en av respondenterna att det bästa 
vore om villkoren och lönen förbättras för såväl kundföretaget som hela branschen. 
  

Men egentligen så kan väl jag tycka att det hade varit jätteskönt om 
bemanningsbranschen bara försvann och att vi faktiskt hade jättebra 

arbetsmiljö och bra arbetsvillkor på riktigt. Men så ser inte världen ut.   
- Respondent 1 

  
Trots goda villkor inom bemanningsbranschen önskar en av de timanställda respondenterna 
ändå en tillsvidareanställning på kundföretaget. Respondentens motiv är att de 
tillsvidareanställda får bättre förmåner, större tillhörighet i gruppen och ett mer rutinartat 
schema. 
 

4.2.1 Krav och kontroll i arbetet 
När det handlar om krav i arbetet upplever respondenterna det på olika sätt och det visar sig 
också att kraven upplevs komma från olika håll. Två av respondenterna upplever höga krav 
från bemanningsföretaget eftersom de anser sig vara ansiktet utåt och en dålig arbetsinsats 
skulle kunna riskera att samarbetet går förlorat. En av respondenterna nämner att hen upplever 
att det ställs högre krav på de bemanningsanställda i jämförelse med kraven som ställs på  de 
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tillsvidareanställda på kundföretaget. Några av respondenterna beskriver att kraven de 
upplever i arbetet kommer från dem själva snarare än från arbetsgivaren. Hälften av 
respondenterna tycker att arbetsbelastningen är väldigt tung, både fysiskt och psykiskt. De två 
timanställda beskriver att de inte orka jobba heltid och kompenserar arbetsbelastningen med 
att schemalägga sig färre jobbdagar. 
  

Det finns inte många som jobbar heltid idag för man orkar inte. Det är 
tungt, det är allmänt tungt och då menar jag inte bara fysiskt utan även 

psykiskt. Det är anledningen till att jag bara jobbar 90 %.   
- Respondent 2 

  
Flera av respondenterna beskriver att arbetsbelastningen varierar och att tider med hög 
arbetsbelastning varvas med lugnare perioder vilket ger möjlighet till återhämtning. 
Respondenterna betonar att perioder med hög arbetsbelastning blir hanterbara genom att 
personalen på arbetsplatsen hjälps åt. Flera av respondenterna förklarar att de har möjlighet att 
påverka sina arbetstider och hur arbetsuppgifterna ska fördelas över dagen. Samtidigt 
förtydligar de att själva arbetsuppgifterna bestäms på förhand av kundföretaget. En av 
respondenterna beskriver att det handlar om att visa intresse för att lära sig nya 
arbetsuppgifter och på så sätt kunna öka sin kontroll i arbetet. En annan av respondenterna 
beskriver små möjligheter gällande att kunna påverka sitt arbete. Respondenten förklarar 
vidare att hen har tappat ambitionerna till att förändra och förbättra efter att ha försökt 
påtagliga gånger.  
  

Det här är bara ett bemanningsföretag som kommer in och ska hjälpa en 
stor kund. Vi har inte rätt att bestämma, så vem fasiken är jag liksom?  

- Respondent 6 
  
Majoriteten av respondenterna hävdar att deras kompetens stämmer överens med deras 
arbetsuppgifter. Detta betonas genom tidigare arbetslivserfarenheter och utbildning inom 
området. Däremot förklarar två av respondenterna att de är överkvalificerade för sitt arbete 
vilket ger sig uttryck i att de känner sig understimulerade. När vi frågade respondenterna om 
hur deras möjligheter ser ut i att kunna påverka vilket kundföretag de tilldelas svarade de båda 
timanställda att deras möjligheter är stora. Detta främst eftersom de befinner sig i en bransch 
som är i stort behov av arbetskraft. Andra respondenter beskriver sämre möjligheter att kunna 
välja vilket kundföretag som de vill jobba på då det är bemanningsföretaget som placerar ut 
bemanningsanställda där behov finns.  
 

4.2.2 Stöd i arbetet 
Samtliga respondenter upplever att de får stöd i sitt arbete, framförallt från kollegor. Två av 
respondenterna betonar att de upplever ett starkt stöd från sin arbetsledare på kundföretaget i 
form av delaktighet och ett genuint intresse gentemot sina anställda. De två timanställda inom 
samma bransch upplever en uppdelning på arbetsplatsen mellan bemanningsanställda och 
tillsvidareanställda på kundföretaget. De båda förklarar att bemanningsanställda är en grupp 



 

22 
 

för sig och stödjer varandra. Den ena förklarar vidare att ju längre anställningstid på företaget 
desto mer stöd upplevs från kollegorna på kundföretaget, vilket i sin tur leder till en starkare 
känsla av gemenskap på arbetsplatsen. När våra respondenter får frågan om de upplever 
återkoppling/feedback av sin chef på kundföretaget förklarar två av respondenterna att de får 
tillräcklig återkoppling genom utvecklingssamtalen en gång i halvåret. En annan respondent 
upplever en tillfredsställande feedback från chefen på kundföretaget vilket gör att hen känner 
sig uppskattad i sitt arbete. Flera av de övriga respondenterna upplever att de får återkoppling 
från chefen på kundföretaget för sällan och uttrycker önskemål om en mer direkt och 
kontinuerlig återkoppling. 
  

Jag hade gärna velat ha mer återkoppling från min chef, att vi satt så här 
som vi gör nu och säger det till mig istället för att jag får höra det lite 

varstans. - Respondent 7 
  
Under intervjuerna framkommer även respondenternas upplevelser av återkoppling/feedback 
från bemanningsföretaget. Tre av respondenterna beskriver att de har väldigt lite kontakt med 
sin chef på bemanningsföretaget. En av dessa tre upplever att det är tråkigt att inte “veta” vem 
de jobbar för. En annan respondent upplever att återkopplingen sker för sällan och skulle 
gärna vilja ha mer återkoppling i sitt arbete. I intervjuerna framkommer det att återkopplingen 
skiljer sig beroende på om den kommer från bemanningsföretaget eller kundföretaget vilket 
en respondent förtydligar när hen berättar om sin tid som sjukskriven. I denna situation var 
chefen på kundföretaget ett bra stöd medan chefen på bemanningsföretaget var oförstående 
och fokuserade endast på när respondenten kunde vara tillbaka i tjänst igen.  
 

4.2.3 Begriplighet 
Respondenternas upplevelser gällande introduktionen på kundföretaget ser olika ut. Några av 
respondenterna upplever att de blir inkastade i arbetet och förväntas kunna arbetsuppgifterna 
från start utan någon vidare upplärning. Några av respondenter förklarar att chefen från 
bemanningsföretaget är närvarande vid första arbetsdagen på kundföretaget vilket de upplever 
som en trygghet och ett bra stöd. Denna introduktionsdag följs inte av någon längre 
upplärningstid och respondenterna menar att de förväntas sätta sig in i arbetet på egen hand.  
  

Då kastades vi in och hade bara typ en eller två upplärningsdagar. Sen 
var vi bara helt själva och många på kundföretaget förväntade sig att vi i 

sin tur skulle kunna allt. - Respondent 6 
  
En annan respondent upplever att introduktionen på kundföretaget är bra där de nyanställda 
får möjligheten att gå olika kurser. Alla nyanställda går bland annat en introduktionskurs och 
får även möjlighet att gå bredvid ordinarie personal. Hur kundföretagets mål och värderingar 
kommuniceras till bemanningsanställda ser olika ut. I vissa fall ges informationen ut vid 
anställningsintervjun, andra får ta reda på informationen på egen hand och resterande nämner 
att de inte får ta del av denna typ av information.  
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Ibland får man ta del av mål och värderingar men inte på den här 
avdelningen. Här är det mer, hej hej här har du nycklar till ditt skåp, här 

har du ditt kort med mera.  - Respondent 1 
  
Vidare nämner de två timanställda respondenterna att de inte får delta på arbetsplatsmöten 
vilket de båda upplever som negativt. Den ena respondenten beskriver att det blir svårt att 
känna sig som en i gänget samtidigt som man går miste om viktig information. Vidare 
förklarar respondenten att hen fick delta på sådana möten på sin förra arbetsplats och att det 
visade sig gagna kundföretaget då de bemanningsanställda bidrog med värdefull information. 
Den andra timanställda respondenten beskriver att informationen från arbetsplatsträffarna 
kommuniceras via skriftligt protokoll till de bemanningsanställda. Två andra respondenter 
beskriver att de inte heller får delta på möten men det beror inte på deras anställning som 
bemanningsanställd utan att det gäller samtliga anställda med samma arbetsuppgifter, 
bemanningsanställda såsom tillsvidareanställda på kundföretaget. En av respondenterna 
upplever kommunikationen på kundföretaget som kaotisk. Vidare beskriver respondenten att 
det är allmänt rörigt på arbetsplatsen och att de anställda inte får reda på viktig information 
eller förändringar som sker i organisationen. 
  

Dom meddelar ju ingenting så det är ingen som vet vem som ska meddela 
till vem och var. - Respondent 6 

  
Några respondenter förklarar att de får ta del av samma information som de 
tillsvidareanställda på företaget. Det sker genom regelbundna företagsträffar och beskriver att 
kommunikationen även sker löpande under veckan via mailkonversationer som alla får ta del 
av, både bemanningsanställda och tillsvidareanställda på kundföretaget. Denna typ av 
kommunikation och möten är något som uppskattas av respondenterna. 
 

4.2.4 Hanterbarhet 
Majoriteten av respondenterna upplever att de har tillgång till de resurser som krävs för 
arbetet. De resurser som behövs i arbetet har funnits på kundföretaget från och med 
anställningen start. Några av respondenterna upplever dock att de saknar resurser för att 
kunna utföra vissa arbetsuppgifter. En respondent beskriver att hen måste fråga chefen på 
kundföretaget efter vissa resurser vilket upplevs som frustrerande och onödigt. En annan 
respondent upplever inte samma situation som problematiskt då respondenterna enkelt kan 
fråga chefen och få den access som är nödvändig för de arbetsuppgifter som hen ska utföra.  
  
Majoriteten av respondenterna upplever ingen oro över att bli uppsagda vilket delvis förklaras 
genom att de befinner sig i en bransch som är i stort behov av arbetskraft eller inom en 
organisation som för tillfället har väldigt mycket att göra. Däremot beskriver en av 
respondenterna att om situationen skulle förändras skulle hen troligtvis inte känna samma 
trygghet.  
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Nej! Det har nog mycket med att min bransch går väldigt bra just nu så 
jag blir, asså jag tänker inte ens på det eller så. Sen är det nog värre om 

det blir en dipp, då kanske man tänker mer på det. - Respondent 8 
  
En annan respondent beskriver att anställningen känns trygg för tillfället men när systembytet 
är gjort, som är anledningen till att respondenten är på kundföretaget, tror hen att det finns en 
större risk för att uppleva oro. Detta främst eftersom respondenten trivs på arbetsplatsen och 
inte vill byta kundföretag. En annan respondent beskriver däremot en stor oro och att hen har 
upplevt oro flera gånger under sin anställningstid. Respondenten beskriver den psykologiska 
biten som värst men har svårt att sätta ord på känslan. Den främsta konsekvensen av oron är 
att respondenten har svårt att slappna av. Respondenten menar att det värsta är att hen inte vet 
vad som väntas efter sommaren.  
 

Jag har jobbat inom industrin och då hamnar man på ställen där man 
känner, där vill jag inte vara. Det är dom ställena som oroar mig och det 

är dom ställena som sätter spöken i huvudet på mig. Och det kan vara 
tufft. Det påverkar. - Respondent 4 

  
En av de timanställda respondenterna upplever ingen oro över att blir uppsagd, främst för att 
det finns goda arbetsmöjligheter inom branschen. Däremot upplever respondenten en oro över 
att det blir allt fler företag inom bemanningsbranschen och konkurrensen ökar om de jobb 
som finns. 
 

4.2.5 Meningsfullhet 
Majoriteten av respondenterna upplever motivation till att lära sig nya saker i sitt arbete. Två 
av respondenter förklarar att med tiden vill de gärna lära sig mer och på så vis få mer ansvar i 
arbetet. En respondent beskriver det som positivt att hamna på olika kundföretag vilket är 
utvecklande och lärorikt. En annan beskriver att det ligger i hens personlighet att ha driv och 
ambitioner att hela tiden lära sig mer. Andra förklaringar är att det är viktigt att vara 
intresserad och lära sig nya saker för att vara attraktiv hos arbetsgivaren. En respondent ser 
därmed sin allsidighet och förmåga att klara av olika arbetsuppgifter som verktyg för att 
kunna behålla sin anställning. Däremot upplever en av respondenterna ingen motivation till att 
lära sig nya saker utan känner sig snarare tvingad till det. Huruvida kundföretaget och 
bemanningsföretagen tar tillvara på respondenternas motivation att lära sig nya saker varierar, 
men i huvudsak erbjuds det sällan möjlighet till kompetensutveckling.  
  

Det är första gången jag fått det, det är ju inte så här. Här har vi lite 
utbildningar, välj vilken du vill gå på... Nej, tyvärr inte. Jag hade gärna 
velat gå på någon mer utbildning faktiskt, det tycker jag är dåligt att det 

inte är mer sånt. - Respondent 7 
  
Majoriteten beskriver en bristfällig kompetensutveckling som bemanningsanställd. 
Respondenterna förklara att det är upp till varje anställd att fråga arbetsgivaren om de önskar 
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någon form av kompetensutveckling från kundföretaget. På så vis kan det erbjudas 
internutbildningar, föreläsningar eller programutbildningar till de anställda. Majoriteten av 
respondenterna beskriver att de får väldigt lite kompetensutveckling från 
bemanningsföretaget. Endast en av respondenterna upplever kompetensutvecklingen från 
bemanningsföretaget som riktigt bra där de bemanningsanställda blir erbjudna två till tre 
veckors utbildningar om året och får själva välja kurser efter eget behov.  
  
Hur relationen till de tillsvidareanställda upplevs är respondenterna till största del eniga om 
när de beskriver att de får vara med i gemenskapen och känna grupptillhörighet. De upplever 
en bra kamratskap där kollegorna är välkomnande. En av respondenterna upplever sig vara en 
del av kundföretaget och behandlas precis som de tillsvidareanställda på kundföretaget. 
  

Det har inte varit några bekymmer över huvud taget, man är en i gänget.  
- Respondent 5 

  
Däremot skiljer sig en respondent från de övriga där hen förklarar att de anställda på 
kundföretaget har varit där mellan 10 och 30 år och är därmed en stark grupp. Respondenten 
upplever att det är svårt att komma in i arbetsgruppen. Fortsättningsvis förklarar respondenten 
att det inte förekommer statusskillnader eller hierarkinivåer utan att samarbetet fungerar bra 
ändå. Övriga respondenter upplever heller inga statusskillnader eller hierarkinivåer på deras 
arbetsplatser. En respondent förklarar att många av de tillsvidareanställda på kundföretaget 
har startat sin anställning som bemanningsanställd och på så vis har de anställda på 
arbetsplatsen en stor förståelse till varandra. En annan respondent förklarar att arbetsledarens 
delaktighet är den främsta anledningen till den goda sammanhållningen mellan 
bemanningsanställda och tillsvidareanställda på kundföretaget. 
  

Han som är arbetsledare, han kan allt och gör allt och sedan även sina 
övriga uppgifter. Så det känns faktiskt som att vi alla är på samma nivå.  

- Respondent 5 
  
Däremot beskriver några respondenter att det förekommer samarbetsproblem och 
statusskillnader på kundföretaget och då mellan olika avdelningar, men förtydligar att det inte 
beror på om de är bemanningsanställd eller tillsvidareanställd på kundföretaget. Huruvida de 
bemanningsanställda känner sig inkluderade eller exkluderade i kundföretaget varierar. De två 
timanställda upplever en tydlig uppdelning där de bemanningsanställda är en grupp för sig 
och inte är delaktiga på samma sätt som de tillsvidareanställda på kundföretaget. Denna 
känsla förstärks när respondenterna inte får delta på sociala aktiviteter och inte heller får 
tillgång till kundföretagets gym. De övriga respondenterna upplever sig däremot vara 
inkluderade i kundföretaget bland annat genom ett inkluderande ledarskap från arbetsledaren 
där alla anställda tillfrågas vid fördelning av nya arbetsuppgifter. Några av respondenterna 
menar att deras långvariga bemanningsanställning på kundföretaget är en förklaring till att de 
känner sig som en del av kundföretaget. Att respondenterna även blir inbjudna till 
företagsfester och julbord förstärker känslan av en i gemenskapen. En av respondenterna 
beskriver det som extra viktigt att bli inkluderad i arbetsgruppen eftersom hen har upplevt det 
motsatta på ett tidigare kundföretag. 
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Då känner man inte lika mycket för företaget, då blir det ju inte samma 

gruppkänsla, att man vill jobba tillsammans. Då var det ju mer så här, du 
gör ditt och jag gör mitt. Det blir lite mer en vi och dom-känsla. 

 - Respondent 8 
 

Samtliga respondenter upplever att det är viktigt att känna sig inkluderade i kundföretaget 
eftersom det bidrar till en bättre arbetsprestation och en starkare gemenskap. En respondent 
beskriver att det skulle vara tråkigt att gå till jobbet om hen hade känt sig utanför. 
 

5 Diskussion 
I denna del får du som läsare ta del av studiens diskussion, slutsats, metoddiskussion samt 
fortsatt forskning. Studiens resultat analyseras i fyra olika teman grundade i resultatdelen; 
Flexibilitet, krav och kontroll i arbetet, socialt stöd i arbetet och gemenskap.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen (Theorell 2012) samt KASAM (Antonovsky 2005) 
kommer vi analysera vårt resultat och besvara våra frågeställningar. Teorierna hjälper oss 
att förstå hur bemanningsanställda upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 
 

5.1.1 Flexibilitetens påverkan på individen 
Agervold (2001, s. 78) menar att anställningstrygghet och säkerhet i arbetet är viktiga 
psykologiska villkor när det handlar om hur individen upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 
Ett fåtal respondenter upplever oro över sin anställning. En respondent beskriver ovisshet över 
var nästa uppdrag är någonstans vilket resulterar i svårigheter i att kunna slappna av. Sverke, 
Hellgren och Näswall (2002, ss. 242-245) visar i sin studie att upplevelsen av otrygghet är 
negativ för individens arbetsmotivation och hälsa med minskat välbefinnande och ökad stress 
som konsekvenser. Oro gällande sin anställning handlar ofta om långvarig osäkerhet vilket 
upplevs särskilt påfrestande. Agervold (2001, s. 76) förklarar att långvariga pressade 
situationer kan innebära en hög psykisk belastning för individen vilket i sin tur kan leda till 
psykosocial ohälsa. Vidare uttrycker en av respondenterna en viss oro över att de inhyrda är 
de som först får lämna om det sker en uppsägning av personal. På så vis är respondentens 
beskrivning i linje med vad Atkinson (1984) menar med att bemanningsanställda tillhör den 
numeriska flexibiliteten och därmed periferin. En sådan flexibilitet möjliggör för företag att 
kunna öka respektive minska antalet anställda utifrån behov. Samtidigt visar forskning att den 
upplevda psykiska hälsan är sämre hos anställda som tillhör periferin (Håkansson & 
Isidorsson 2009, s. 319; Aronsson, Gustafsson & Dallner 2000). Vårt resultat visar att 
majoriteten av respondenterna inte upplever någon större oro över sin anställning. De 
respondenter som innehar en tillsvidareanställning upplever anställningsformen som relativt 
säker och trygg. Respondenterna hävdar att en tillsvidareanställning innebär att de alltid är 
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garanterade jobb och på så sätt står de aldrig utan jobb, vilket anses som en trygghet. 
Ytterligare en förklaring till att respondenterna inte upplever oro över att bli uppsagda är att 
de befinner sig i branscher med stort behov av arbetskraft. Håkansson och Isidorsson (2009, s. 
366) beskriver i sin forskning liknande resultat där yrkesgrupper i bemanningsbranschen som 
har stora möjligheter att erhålla en anställning inte upplever oro i samma utsträckning som 
andra yrkesgrupper. På så vis tolkar vi att respondenterna i detta avseende har en hög grad av 
kontroll. Enligt tidigare forskning (Theorell 2012, s. 21; Zanderin 2005) är kontroll i arbetet 
en viktig faktor för att individen ska klara av olika situationer och det minimerar i sin tur 
risken för stress hos individen. När individen inte kan styra eller planera sitt arbete uppstår 
stress. 
 
När det handlar om oregelbundenheten i anställningsformen upplever flera av respondenterna 
det som positivt då det bidrar till ökad flexibilitet och frihet. En förklaring till detta är att 
flexibiliteten med anställningsformen gör att de själva kan styra över sitt arbetsschema. 
Samtidigt beskriver de respondenter som i nuläget inte upplever oregelbundenhet, då de är på 
samma kundföretag, att de kunnat tänka sig att arbeta på olika arbetsplatser för att samla på 
sig erfarenhet. Dock ställer vi oss frågande till i vilken utsträckning de kan tänka sig att vara 
flexibla när de samtidigt förklarar att gemenskap är en betydande del för dem. Vi menar likt 
Viitala och Kantola (2016) att när individer får byta arbetsplatser och kollegor försvårar det 
skapandet av långvariga relationer och att känna gemenskap med övriga på företaget. 
Avseende denna tvetydighet i respondenternas utsagor menar vi att det kan handla om att 
respondenterna ger uttryck för olika rationalitetsformer såsom värde- och målrationalitet. 
Respondenterna skulle kunna tänka sig att i större utsträckning förhålla sig flexibla eftersom 
det skulle generera i mer erfarenhet och ett bättre CV. På så vis kan deras direkta handlande 
leda till bättre möjligheter i framtiden men i den direkta situationen skulle det betyda en 
försämrad gemenskap. Max Weber menade att utvecklingen visade på rationalisering inom 
flera områden, bland annat i handlandet. Exempelvis har handlandet rationaliserats på så sätt 
att det utvecklats från traditionellt handlande till värde- och målrationellt handlande. I de 
rationella handlingarna blir själva handlandet ett medel för att uppnå målet. I exempelvis ett 
målrationellt handlande har individen ett syfte med sin handling vilket också styr handlingen. 
Individen överväger flertalet alternativ och väljer oftast det mest effektiva handlingssättet för 
att nå sitt mål (Boglind, Eliaeson & Månson 2014, s. 181). Kopplat till detta är det värt att 
nämna att majoriteten av våra respondenter är unga vilket kan vara en förklaring till att de ser 
flexibiliteten som något positivt. En äldre generation skulle möjligen inte se nya arbetsplatser 
som något positivt såsom lärande och utveckling.  
 

5.1.2 Krav och kontroll i arbetet 
Vårt resultat visar att några av respondenterna upplever höga krav i sin yrkesroll gällande 
samarbetet mellan bemanningsföretaget och kundföretaget. Respondenterna förklarar att de är 
ansiktet utåt för bemanningsföretaget och detta skapar en press i att hela tiden prestera på 
topp. En mindre lyckad arbetsinsats kan leda till att kontraktet och samarbetet går förlorat. 
Känslan som beskrivs stämmer överens med Zanderins (2005, ss. 149-150) förklaring av att 
diffusa eller okända krav i arbetet är en vanlig stressfaktor. Att inte veta vad som förväntas av 
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individen framkallar lätt oro och resulterar ofta i att individen presterar lite extra för att 
minimera riskerna att göra chefen missnöjd. Utifrån upplevelsen av höga krav i arbetet blir det 
betydande med en hög grad av kontroll och stöd i arbetet som därmed kan förhindra ohälsa 
(Theorell 2012). Majoriteten av respondenterna upplever att det blir inkastade i arbetet och 
förväntas sätta sig in i arbetet utan någon längre upplärningstid. I detta avseende tolkar vi att 
respondenterna ställs inför höga krav och innehar en lägre grad av kontroll och stöd i 
situationen. Därmed kan vi se att respondenterna befinner sig i den “spända” delen av krav-
kontroll-stödmodellen vilket är en situation som ökar risken för ohälsa (Theorell 2012, s. 22). 
Utifrån detta tolkar vi att respondenterna upplever en låg begriplighet när det blir otydligheter 
i arbetssituationen. Antonovsky (2005, ss. 44-45) beskriver att begriplighet innefattar bland 
annat att individen känner sin tillvaro som tydlig och sammanhängande vilket gör 
introduktionen till en viktig del i arbetet. Att individen känner sammanhang ökar 
förutsättningarna för att individen ska känna trygghet i kommande arbetssituationer. Ett fåtal 
av respondenterna menar att introduktionen varit tillfredsställande på så vis att de fick ta del 
av olika kurser vilket kan sägas öka deras begriplighet i arbetet. Genom att begripligheten i 
arbetet ökar kan individen även känna en högre grad av meningsfullhet. Vi anser att 
upplärningen är viktig och gör att individen blir delaktig i arbetsprocesser redan från 
anställningsstart vilket kan resultera i ett ökat engagemang. 

Aletraris (2010) redovisar att bemanningsanställda på grund av den låga graden av 
egenkontroll, beslutsmöjligheter och autonomi i arbetet visar en lägre grad av 
arbetstillfredsställelse än tillsvidareanställda. Studien visar också att bemanningsanställdas 
bristande kontroll över arbetstiden leder till en lägre grad av arbetstillfredsställelse vilket ökar 
risken för psykosocial ohälsa. Vårt resultat motsätter sig detta resonemang eftersom några av 
respondenterna upplever en frihetskänsla i sin arbetssituation. Två av respondenterna upplever 
de flexibla arbetstiderna och möjlighet att själv fördela arbetsuppgifterna under dagen som 
positivt med anställningsformen. Vidare beskriver de situationen som stressande men menar 
att de hellre är bemanningsanställda än anställda direkt hos kundföretaget. Som 
bemanningsanställda kan de kompensera stressen med att schemalägga sig lediga när de 
behöver. Likt vad Theorell (2012, s. 20, 25) menar med copingstrategier kan vi se att 
respondenterna tar till strategier för att undvika stressande och utmanande situationer. När 
individer hjälper varandra i sökandet efter lösningar utvecklas mer aktiva copingstrategier. På 
så vis påverkar våra copingmönster vårt sätt att reagera i stressande och utmanande 
situationer. Vi anser att denna arbetssituation som kräver denna typ av copingstrategi kan leda 
till negativa följder eftersom det tyder på en arbetsbelastning som är för hög.  

Några av respondenterna beskriver däremot bristande kontroll över arbetsuppgifterna och 
sämre möjligheter gällande att kunna påverka sitt arbete. En respondent förtydligar detta 
genom att beskriva att hen har tappat ambitionerna till att förändra och förbättra arbetsplatsen 
efter upprepade tillfällen med avslag på idéer. Theorell (2012, ss. 25-26) beskriver att om en 
individ inte får gehör för sina idéer leder detta till att individen slutar att säga sina åsikter. I en 
sådan situation har individen ett litet beslutsutrymme och sämre möjligheter att utöva kontroll. 
När individen under en längre tid befinner sig i den “spända” delen i krav-kontrollmodellen 
ökar successivt den spänning som uppstår när individen måste anstränga sig för att klara av 
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något som hen inte kan bestämma över och inte heller kan kontrollera. Den ökade spänningen 
kan leda till fysiologiska reaktioner och sjukdomar. Om individen istället befinner sig i den 
“aktiva” situationen under en längre tid stimuleras en psykisk tillväxt vilket i sin tur leder till 
att copingförmågan förbättras. Det är därmed av stor vikt att individen innehar kontroll i sin 
arbetssituation och känner sig delaktig i arbetet. Vidare anser vi att respondenten som får 
avslag på sina idéer har en låg känsla av meningsfullhet eftersom hen upplever en besvikelse i 
samband med att förbättringsförslagen inte får gehör. Konsekvenserna blir att respondenten 
känner mindre trivsel på arbetsplatsen. Med andra ord är det följderna som händelsen ger 
upphov till som har betydelse och som gör att respondenten upplever en lägre KASAM 
(Antonovsky 2005). På samma vis förklarar Viitala och Kantola (2016) bemanningsanställdas 
sämre möjligheter i att bidra med förbättringsförslag eller nytänkande. Bemanningsanställdas 
uppgift ses vara att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna.  

Agervold (2001, s. 76) beskriver att beroende på hur väl individens behov stämmer överens 
med villkoren i miljön är avgörande för hur individen upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 
Detta kan vara en förklaring till varför en respondent beskriver en sämre psykosocial 
arbetsmiljö genom bristande möjligheter till att kunna vara delaktig i organisationens 
utveckling medan en annan respondent beskriver en trivsam psykosocial arbetsmiljö trots små 
möjligheter till att påverka sitt arbete. Vi tolkar det som att respondenterna har olika behov 
och förväntningar och det resulterar i att passformen mellan behoven och miljön upplevs 
positivt respektive negativt. Enligt Agervold (2001, s. 76) leder negativ passform till stress 
och belastningar medan en positiv passform bidrar till lärande och utveckling. 

Respondenterna beskriver att de känner sig motiverade till att lära sig nya saker. Förklaringar 
till detta är att mer kunskap leder till större ansvar och gör individen attraktivare som anställd. 
Däremot erbjuder både bemanningsföretaget och kundföretaget få möjligheter till 
kompetensutveckling vilket kan bidra till både lägre begriplighet och hanterbarhet för 
framtida utmaningar. Utifrån respondenternas beskrivningar anser vi att de känner en hög 
meningsfullhet. Däremot ställer vi oss frågande till hur varaktig den höga meningsfullheten 
blir. Antonovsky (2005, s. 49) förklarar fall med låg begriplighet, låg hanterbarhet och hög 
meningsfullhet som ovissa där det inte finns några garantier i vad det kommer resultera i. 
Individen kan visa stort mod och engagemang i sökandet efter resurser och förståelse och på 
så vis finns det en chans att individen kan lyckas. Vi anser att det är arbetsgivarens ansvar att 
erbjuda lärande och utveckling för att stimulera individen och på så sätt bevara motivation 
och meningsfullhet.  
 

5.1.3 Socialt stöd i arbetet och gemenskap 
Utifrån Theorells (2012) krav-kontroll-stödmodell uppvisar vårt resultat att samtliga 
respondenter har en hög grad av stöd i sitt arbete. Att respondenterna känner stöd i arbetet gör 
att de krav som ställs blir hanterbara. Detta resonemang bekräftar Allvin et al. (2006, s. 141) 
när de förklarar att de krav som ställs på individen ska ses i relation till det stöd som individen 
upplever och erbjuds. På så vis är stöd i arbetet viktigt för att kraven inte ska påverka den 
psykosociala hälsan negativt. Samtidigt förklarar Håkansson, Isidorsson och Strauss (2013) 
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att socialt stöd är viktigt för individens hälsa och välbefinnande. En organisationskultur med 
låg grad av socialt stöd är därmed en psykosocial arbetsmiljörisk. Behovet av socialt stöd kan 
variera beroende på arbetssituationens krav och kontroll men även utifrån individens 
personliga behov. Samtliga av våra respondenter menar att stöd från chefen är en av de 
viktigaste delarna i en god psykosocial arbetsmiljö. Hur stödet från cheferna ser ut varierar 
och likaså hur respondenterna upplever stödet de får i arbetet. Hälften av respondenterna 
upplever ett bristfälligt stöd och de övriga upplever ett tillfredsställande stöd. Avseende 
upplevelserna gällande stödet kan vi se att respondenterna har olika stort behov av stöd. Några 
av informanterna pratar om ett bra stöd från chefen på kundföretaget men bristfälligt från 
chefen på bemanningsföretaget men upplever ändå att stödet de får är tillräckligt. I de fall där 
respondenterna beskriver stödet från kundföretaget som bristfälligt upplevs avsaknaden av 
stödet som större. På så vis verkar det vara viktigt för respondenterna att få ett bra stöd från 
chefen på kundföretaget och mindre viktigt från chefen på bemanningsföretaget. Detta kan 
handla om att det är viktigt med stöd och återkoppling i den direkta arbetssituationen. 
Samtliga respondenter upplever ett gott stöd från kollegorna främst genom omtanke och 
gemenskap men även att de hjälps åt vid hög arbetsbelastning. Vi anser att hanterbarheten hos 
respondenterna är hög då samtliga beskriver att det sociala stödet är viktigt för att klara av att 
hantera det påfrestande arbetet. Hanterbarhet definieras som att individen har tillgång till de 
resurser som kan möta de krav som ställs i arbetet. Resurserna kan bland annat vara kollegor 
och chefer (Antonovsky 2005, s. 45). I detta resonemang kan vi tillämpa krav-kontroll-
stödmodellen för att få ett bredare perspektiv. Vi kan se att det höga stödet från kollegorna gör 
kraven hanterbara genom att respondenterna tar kontroll över situationen när de frågar om 
hjälp vid stressade situationer. Genom att bördan delas med andra kollegor resulterar det i att 
kraven minskar. På så vis kan vi anta att respondenterna hamnar i den “avspända 
arbetssituationen” i Karaseks modell (Allvin et al. 2006, s. 140). Vidare kan vi se att 
respondenterna använder sig av copingstrategier genom att ta hjälp av sina kollegor vid 
arbetssituationer med hög arbetsbelastning. Med andra ord hittar respondenterna strategier för 
att klara av pressade situationer (Theorell 2012, s. 20). 

Alfonsson (2012) menar att den uppdelade arbetsmarknaden består av en kärna innehållande 
tillsvidareanställda med hög lön och avancemangsmöjligheter samt en periferi bestående av 
tillfällig arbetskraft med sämre lön, mindre kontroll i arbetet och inga möjligheter till 
kompetensutveckling. Vårt resultat problematiserar denna enkla uppdelning i vilken 
bemanningsanställda befinner sig i periferin och tillsvidareanställda i kundföretaget i kärnan. 
Våra respondenter upplever ingen större skillnad gällande att vara bemanningsanställd i 
jämförelse med att vara tillsvidareanställd i kundföretaget. Det är främst för att de känner en 
tillhörighet till de andra på företaget. Vidare upplever majoriteten av respondenterna att de är 
en del av kundföretaget. Många talar om ett inkluderande arbetsklimat och gemenskap med 
övriga kollegor vilket ökar trivseln på arbetsplatsen. Utifrån respondenternas upplevelser 
tolkar vi att bemanningsanställda kan tillhöra kärnan. Likt vad Zanderin (2005, s. 150) 
beskriver handlar trivsel på arbetsplatsen om gemenskap och tillit. Gemenskapen skapar 
således också känslor som trygghet och tydlighet hos respondenterna. Samtidigt förklarar 
Antonovsky (2005, s. 50) meningsfullhet som den viktigaste komponenten i KASAM och 
innefattar i vilken utsträckning individen känner känslomässig betydelse. Om individen inte 
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känner meningsfullhet blir vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. 
När individer är engagerade har de möjlighet att vinna förståelse och få tillgång till resurser 
vilket förklarar en hög begriplighet. Individens förståelse och resurser skapar i sin tur en hög 
hanterbarhet (Antonovsky 2005, s. 50). Vi tolkar meningsfullheten som hög utifrån att de 
beskriver att de trivs bra i arbetsgruppen. De respondenter som däremot känner sig 
exkluderade och en tydlig uppdelning mellan bemanningsanställda och tillsvidareanställda på 
arbetsplatsen upplever det motsatta. Detta resonemang styrker, likt vad Alfonsson (2012) 
menar med att bemanningsanställda befinner sig i periferin. Den bristande delaktigheten 
skapar en “vi och dom”-känsla och vi tolkar i detta avseende att respondenterna upplever en 
låg meningsfullhet. Den upplevda uppdelningen på arbetsplatsen resulterar även i att 
respondenterna upplever ett mindre socialt stöd. I en sådan situation menar Antonovsky 
(2005, s. 49) att individen har hög begriplighet och hög hanterbarhet men låg meningsfullhet i 
arbetet. Detta eftersom individen å ena sidan upplever sin roll som strukturerad men å andra 
sidan känner en bristande delaktighet. Faran i en sådan situation är att individen med tiden 
förlorar alltmer av sin förståelse vilket resulterar i en förlorad kontroll över resurser.  
  
När vi ser till beskrivningarna där respondenterna säger sig uppleva att de inte har fått ta del 
av företagets mål och värderingar anser vi att respondenterna upplever en låg begriplighet. 
Respondenterna beskriver hur de går miste om viktig information och på så vis tolkar vi att 
deras tillvaro blir mindre sammanhängande. Vidare nämner några av respondenterna att de 
inte får delta på arbetsplatsmöten vilket upplevs som negativt då de känner sig utstötta samt 
att de går miste om viktig information. Vi tolkar detta som ännu en anledning till att 
begripligheten försvagas samt att respondenterna även känner en lägre meningsfullhet. För att 
uppleva en hög meningsfullhet är det viktigt att individen får vara delaktig i olika processer. 
De respondenter som får ta del av all information uppskattar detta och vi tolkar det som att 
respondenterna känner en hög begriplighet samt att delaktigheten skapar en hög 
meningsfullhet (Antonovsky 2005, ss. 44-45). 

 

5.2 Slutsats 
Utifrån vår första frågeställning har studien ämnat besvara hur individerna upplever den 
psykosociala arbetsmiljön i och med att de innehar en bemanningsanställning. I vår empiri 
finner vi skiljaktigheter på hur situationen upplevs bland respondenterna. Samtliga 
respondenter är bemanningsanställda men befinner sig i olika branscher. Vilken bransch 
respondenterna befinner sig i och hur attraktiva de är på arbetsmarknaden, är i likhet med 
tidigare forskning av Håkansson och Isidorsson (2009, s. 336), en betydande faktorer gällande 
hur respondenterna upplever sin arbetssituation. Vårt resultat redovisar att respondenternas 
subjektiva uppfattningar av deras anställningsbarhet är betydande för hur de sedan upplever 
sin psykosociala arbetsmiljö. Flexibiliteten och friheten som kommer med anställningsformen 
upplevs för några respondenter som positivt. Kopplat till detta är det värt att nämna att 
majoriteten av våra respondenter är unga vilket kan vara en förklaring till att de upplever 
flexibiliteten som något positivt. Flexibiliteten ökar deras möjligheter att byta arbetsplats och 
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på så vis bättra på sitt CV inför framtiden. En äldre generation skulle möjligen inte uppleva 
flexibiliteten på samma sätt.  
 
En slutsats vi kan göra är att respondenternas upplevelser delvis bygger på de förväntningar 
och behov de har kopplat till sin anställning. Agervold (2001, s. 76) menar att om individens 
behov stämmer överens med villkoren i miljön kan det leda till lärande och utveckling och 
samtidigt reducera stress och belastning. Det är viktigt att betona att beskrivningarna av de 
psykosociala faktorerna enbart består av respondenternas subjektiva upplevelser och 
tolkningar av sin omgivning. Vi kan se ett mönster av relativt spridda uppfattningar gällande 
de psykosociala faktorernas värde. På så vis är det problematiskt att dra vidare slutsatser 
gällande faktorernas värde i relation till upplevd psykosocial arbetsmiljö. 
 
Gällande den andra frågeställningen kan vi utläsa att anställningsformen kan påverka de 
bemanningsanställdas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö i både positiv och negativ 
bemärkelse. De faktorer som gick att härleda till en negativ upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön var bland annat begränsad information, små utvecklingsmöjligheter, bristande 
delaktighet och höga krav. Respondenternas upplevelser ligger därmed i linje med bland annat 
Viitala och Kantolas (2016) tidigare forskning där bemanningsanställdas upplevelser av 
bristande förståelse och information samt små möjligheter till kompetensutveckling förstärker 
upplevelserna av utanförskap. De faktorer som däremot uppfattades som positivt för en god 
psykosocial arbetsmiljö var socialt stöd och gemenskap. De positiva respektive negativa 
faktorerna kring den psykosociala arbetsmiljön tenderar att integreras, där en faktor som 
upplevs påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt kan mildras genom en faktor som 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt. En slutsats blir därmed att respondenterna 
kan uppleva vissa faktorer negativt, men trots detta upplevs det sociala stödet och 
gemenskapen så pass positivt att de negativa faktorerna mildras. 
 
Avslutningsvis kan vi utifrån de teoretiska utgångspunkterna, KASAM och krav-kontroll-
stödmodellen, dra slutsatsen att stöd och gemenskap är avgörande för hur de 
bemanningsanställda upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Stödet är en förklaring till att 
respondenterna upplever att kraven är hanterbara. Den bristande delaktigheten som de 
bemanningsanställda upplever i arbetet minskar motivationen och meningsfullheten. Vi anser, 
likt Kantelius (2012), att arbetsgivare inom bemanningsbranschen bör arbeta med att utveckla 
den psykosociala arbetsmiljön. Det blir viktigt att arbetsgivare tar sitt ansvar och erbjuder 
bemanningsanställda och ordinarie personal samma möjligheter, både vad det gäller 
kompetensutveckling och sociala förmåner för att stimulera individen. Gemenskapen och 
delaktigheten ökar, likt vad Antonovsky (2005, s. 50) menar, känslan av meningsfullhet vilket 
är den viktigaste komponenten för att individen ska uppleva en stark känsla av sammanhang.  
 

5.3 Metoddiskussion 
Starrin (1994, ss. 21-22) förklarar att val av analysmetod ska göras utifrån vad forskaren tror 
kan ge de bästa förutsättningarna för att återskapa upplevelser. Vi anser att en kvalitativ 
analys gav oss de bästa förutsättningarna för att kunna få en ökad förståelse för hur 
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respondenterna upplever sin psykosociala arbetsmiljö och på vilket sätt anställningsformen 
påverkar deras upplevelse. Vår fenomenologiska ansats har fungerat bra och har underlättat 
för vår förståelse av respondenternas tolkningar och upplevelser. Genom att redovisa och 
motivera våra olika val har vi varit transparenta i vårt tillvägagångssätt. Genom att redovisa 
citat i resultatet har vi underlättat för läsaren att bedöma undersökningen tillförlitlighet och 
överförbarhet. 

Urvalet av respondenterna skedde främst genom våra personliga kontaktnät och vi är 
medvetna om att det kan ha påverkat hur respondenterna valde att svara på frågorna under 
intervjun och likaså våra tolkningar av svaren. Ett alternativt tillvägagångssätt gällande vårt 
urval hade varit att ta kontakt med ett och samma bemanningsföretag för att därigenom kunna 
bli tilldelade respondenter. Utifrån detta hade vi undvikit att vara kända för respondenterna. 
Vår intervjuguide gav oss fylliga och detaljerade svar vilket gör det möjligt för läsaren att 
värdera hur överförbart vårt resultat är till en annan kontext. På så vis upplever vi att antalet 
respondenter var tillräckligt och vi kunde den insamlade empirin uppnå vårt syfte. Vi kan i 
efterhand identifiera att vi borde ställt fler följdfrågor för att förtydliga vissa av svaren. Brist 
på uppföljning och följdfrågor gjorde att vi i analysfasen upplevde en viss osäkerhet vid 
tolkningen av respondenternas svar. Denna osäkerhet resulterade i att vi fick avstå från vissa 
delar i resultatet för att på så vis minimera risken för feltolkningar. Vi eftersträvade att 
förhålla oss på liknande sätt under samtliga intervjuer. Därmed kunde vi också säkerställa att 
samtliga frågor i intervjuguiden ställdes till varje respondent. Vi är även medvetna om att 
intervjun som skedde över Skype inte varit riktigt lika utförlig och detaljerad som de andra 
intervjuerna. Med mer tid att förfoga över hade vi kunnat använda både intervjuer och 
observationer för att samla in vår data. Med observationer som kompletterande teknik hade 
det intressanta varit att kunna se hur bemanningsanställda blir behandlade i jämförelse med 
tillsvidareanställda samt hur bemanningsanställda förhåller sig till tillsvidareanställda.  
 
Samtliga transkriberingar tolkades tillsammans och på så vis kunde vi göra gemensamma 
tolkningar av respondenternas svar. Däremot är vi medvetna om att våra förkunskaper och 
fördomar kan ha påverkat våra tolkningar. Utifrån detta har vi försökt att förhålla oss 
reflexiva. Vi kan nu se att denna studie har påverkat vår förförståelse. Den har bidragit till en 
större förståelse kring bemanningsanställdas varierande upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön.  
 

5.4 Fortsatt forskning 
Uppsatsen kan genom sitt bidrag i form av ökad förståelse kring bemanningsanställdas 
upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö samt de konsekvenser anställningsformen får på 
individers upplevda psykosociala arbetsmiljö skapa en grund för vidare forskning. I vår studie 
berörs olika yrkespositioner och anställningsformer. Vi har kunnat urskilja mönster gällande 
skillnader i upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön kopplat till anställningsformen. Det 
hade varit av intresse att vidare undersöka dessa mönster. Vi anser att en utökad studie med en 
större urvalsgrupp innehållande fler respondenter från varje bransch är en relevant 
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fördjupning i ämnet. På så vis kan studien också ge en djupare förståelse för kontextens 
betydelse för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön hos bemanningsanställda.  
 
Begreppet arbetsmiljö är omfattande och innefattar såväl fysiska som psykosociala 
förhållanden i arbetet. Dessa arbetsförhållanden påverkar hur individen mår på jobbet 
(Zanderin 2005). Vår studie redovisar hur individerna upplever sin psykosociala arbetsmiljö 
men flera av respondenter påtalade brister i den fysiska arbetsmiljön. De respondenterna som 
upplevde en sämre psykosocial arbetsmiljö beskrev samtidigt en sämre fysisk arbetsmiljö. Av 
denna anledning hade det varit av intresse att undersöka bemanningsanställdas upplevda 
arbetsmiljö innehållande såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö för att kunna få en ökad 
förståelse och kunskap kring bemanningsanställdas upplevda arbetsmiljö. På så vis kan mer 
kunskap om bemanningsanställdas upplevda arbetsmiljö bidra till att minska ohälsan på 
arbetsplatser som använder sig av inhyrd personal.  
 
Som Håkansson, Isidorsson och Strauss-Raats (2013) påtalar i sin kunskapssammanställning 
om arbetsmiljö för hyresarbetskraft är ämnet bemanning och dess sammanhang förhållandevis 
outforskat i relation till bemanningsbranschens utbredning på den svenska arbetsmarknaden. 
Företag väljer att i allt större utsträckning hyra in personal framför att anställda. Därmed anser 
vi att det är viktigt med fortsatt forskning inom detta ämnesområde som således kan ge ökad 
kunskap kring bemanningsanställningen som anställningsform och dess för- och nackdelar 
kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett mer hållbart 
arbetsliv. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 
2. Vad har du för utbildningsbakgrund? 
3. Hur länge har du varit på arbetsmarknaden? 

- Antal år inom bemanningsbranschen? 
- Vilket var din senaste anställning innan du blev bemanningsanställd? 
- Vilken är anledningen till att du valt att arbeta som bemanningsanställd? 

4. Berätta lite kort om det kundföretaget som du är uthyrd till idag. 
- Vilken typ av företag är det? 
- Antalet anställda? 
- Berätta lite om dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 
- Hur länge har du varit anställd hos detta kundföretaget och hur länge förväntas 
anställningen fortgå? 

 
Flexibiliteten 

5. Vilken anställningsform har du? 
6. Vad känner du själv är viktigt för dig med ditt arbete? Drivkraft? 
7. Hur upplever du att det är att arbeta som bemanningsanställd? 
8. Hur upplever du oregelbundenheten som du får erfara vid arbete hos olika 

kundföretag? 
- Beskriv vad som är positivt med denna anställningsform. 
- Beskriv vad som är negativt med denna anställningsform. 

9. Skulle du vara intresserad av att vara anställd på kundföretaget? 
-om ja/nej, vidareutveckla 

10. Vad tycker du kännetecknar en god arbetsmiljö? 
- Hur upplever du din arbetsmiljö? 

 
Krav-kontroll-stöd 

11. Upplever du krav på dig i ditt arbete? 
- om ja: på vilket sätt? Vem ställer högst krav, du själv, kollegor eller chef? 
- om nej: vad kan det bero på? 

12. Upplever du att du kan påverka ditt arbete? 
exempel: arbetstakt, raster, arbetstider och utförandet av arbetet 

13. Hur upplever du din arbetsbelastning? 
- Hur hanterar du situationer när det är mycket att göra? 
- Om du känner dig stressad, i vilka situationer är det i så fall? 
- Finns tid för återhämtning på arbetsplatsen? 

14. Upplever du att det finns möjlighet till avlastning ifall din arbetsbelastning blir för 
stor? 



 

 
 

- om ja: exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

15. Upplever du att du kan påverka dina arbetsuppgifter 
- om ja: exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

16. Upplever du att dina arbetsuppgifter skiljer sig från de fast anställdas arbetsuppgifter? 
- om ja: på vilket sätt? 
- om nej: vad kan det bero på? 

17. Upplever du att din kompetens stämmer överens med dina arbetsuppgifter? 
- om ja: exemplifiera 
- om nej: Vad är det som skiljer? Över/under kvalificerad? exemplifiera? 

18. Hur ser dina möjligheter ut i att kunna påverka vilket kundföretag du tilldelas? 
19. Hur upplever du dina möjligheter att kunna byta jobb? 
20. Upplever du att du får stöd i ditt arbete? 

- Stöd från fast anställda? Om ja/nej, vidareutveckla. 
- Stöd från bemanningsanställda? Om ja/nej, vidareutveckla. 

21. Upplever du återkoppling/feedback av din chef på kundföretaget? 
- Hur påverkar detta stödet din arbetsdag? 
- om ja: exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

22. Upplever du återkoppling/feedback av din chef på bemanningsföretaget? 
- Hur påverkar detta stödet din arbetsdag? 
- om ja: exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

23. Beskriv vad som är positivt och vad som är negativt med att ha två chefer? 
 
KASAM (Känsla av sammanhang) 

24. Hur skedde introduktionen på kundföretaget? 
- Fick du ta del av företagets mål och värderingar? 

25. Upplever du att du får information om vad som sker i verksamheten? 
Delta på möten, apt etc. 
- om ja: på vilket sätt, exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

26. Upplever du dig vara en del av kundföretagets verksamhet? Inkluderande eller 
exkluderande. 
- om ja, exemplifiera 
- om nej, vad beror det på? 

27. Påverkar denna uppfattning din inställning till arbetet? 
28. Upplever du att du som bemanningsanställd får ta del av sociala 

sammanhang/aktiviteter på kundföretaget? Ex. fikaraster, skvaller, nöjen etc. 
- om ja: på vilket sätt, exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

29. Upplever du att du som bemanningsanställd har tillgång till de resurser som krävs för 
ditt arbete? ex. nycklar, kopieringsmaskin etc 



 

 
 

- om ja: exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

30. Känner du dig motiverad till att lära dig nya saker? 
- om ja: exemplifiera 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

31. Får du möjlighet till kompetensutveckling på kundföretaget? 
- Får du möjlighet att delta på utbildningar/kurser? 
- om ja: exemplifiera, på vilket sätt? 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera 

32. Får du möjlighet till kompetensutveckling på bemanningsföretaget? 
- Får du möjlighet att delta på utbildningar/kurser? 
- om ja: exemplifiera, på vilket sätt? 
- om nej: Vad kan det bero på, exemplifiera? 

33. Upplever du oro över att bli uppsagd? 
- om ja: exemplifiera varför. 
- om nej: Vad kan det bero på? 

34. Hur upplever du relationen till dina arbetskollegor på kundföretaget? 
- Upplevs gemenskap och grupptillhörighet? 

35. Hur upplever du samarbetet med dina arbetskollegor på kundföretaget? 
- Förekommer statusskillnader? Hierarkinivåer? 

 
Avslutande frågor 

36. Finns det något som du önskar tillägga? 
- Något som du trodde att vi skulle fråga om men som vi kanske missat? 
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