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Sammanfattning 

Arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna med ökad global konkurrens, har 

lett till att arbetsgivare efterfrågar större flexibilitet på arbetsmarknaden. Inhyrning av 

personal har blivit en strategi för att möta behoven av flexibilitet. De senaste åren har 

bemanningsbranschen ökat kraftigt i Sverige och har idag 65 500 anställda. Tidigare 

internationella studier visar att bemanningsanställda känner en lägre arbets-

tillfredsställelse än andra anställda. Eftersom bemanningsanställda i Sverige generellt 

har bättre anställningsförhållanden än anställda i andra länder kan utländska studier inte 

enkelt överföras till svenska förhållanden. 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka om 

bemanningsanställda uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö i enlighet med teori och 

tidigare forskning och att undersöka hur de upplever sin arbetstillfredsställelse. 

Tre olika teorier med olika faktorer som förklaringsgrund används för att utvärdera den 

psykosociala arbetsmiljön. Teori och tidigare studier pekar på att bemanningsanställda 

borde ha en dålig arbetsmiljö och eftersom arbetsmiljöfaktorer är viktiga för upplevd 

arbetstillfredsställelse, borde även den vara låg. Undersökningen försöker visa i vilken 

mån bemanningsanställda upplever att anställningen innehåller de faktorer som enligt 

teorierna bidrar till dålig arbetsmiljö och om de har låg arbetstillfredsställelse. 

Resultatet från undersökningen ger inget entydigt svar beträffande om arbetsmiljön 

uppfattas som bra eller dålig, vilket kan bero på att generella teorier om arbetsmiljö och 

arbetstillfredställe inte enkelt kan överföras till bemanningsbranschen. Avseende 

arbetstillfredsställelse visar resultatet att framförallt socialt stöd har en positiv påverkan 

medan lön/förmåner samt kompetens- och karriärutveckling har en negativ påverkan. 

  

Nyckelord 

Bemanningsanställda, psykosocial arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse 



 

  

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................ 1 

1.1. Syfte och frågeställningar ........................................................... 1 

1.2. Avgränsningar ............................................................................. 2 

1.3. Disposition .................................................................................. 2 

1.4. Om bemanningsbranschen och att arbeta där ............................. 2 

2. Teori och tidigare studier ....................................................... 7 

2.1. Goda versus dåliga jobb .............................................................. 7 

2.2. Krav-kontroll-stöd ....................................................................... 8 

2.3. Sense of Coherence ..................................................................... 9 

2.4. Effort-Reward Imbalance .......................................................... 10 

2.5. Fokus på bemanning ................................................................. 10 

2.6. Krav, egen kontroll och socialt stöd .......................................... 11 

2.7. Studier som belyser skillnader .................................................. 12 

3. Metod ................................................................................ 14 

3.1. Urval ......................................................................................... 14 

3.2. Intervjumall .............................................................................. 14 

3.3. Genomförande av intervjuer ..................................................... 15 

3.4. Etiska aspekter.......................................................................... 15 

3.5. Analys ....................................................................................... 15 

3.6. Begränsningar ........................................................................... 16 

4. Resultat och analys ............................................................. 17 

4.1. Trygghet/otrygghet i anställningen .......................................... 17 

4.2. Socialt stöd/brist på socialt stöd ............................................... 17 

4.3. Kontroll/brist på kontroll .......................................................... 18 



 

  

4.4. Krav .......................................................................................... 19 

4.5. Kompetens- och karriärutveckling ............................................ 20 

4.6. Lön/Förmåner ........................................................................... 21 

4.7. Utanförskap .............................................................................. 21 

4.8. Sammanfattande jämförelser med modeller och faktorer ......... 22 

5. Diskussion .......................................................................... 25 

6. Referenser ......................................................................... 28 



 

 1 

1. Inledning 

Arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna med ökad global konkurrens har 

bidragit till att arbetsgivare efterfrågar större flexibilitet på arbetsmarknaden (Allvin, 2006). 

Inhyrning av personal har blivit en strategi för att möta behoven av flexibilitet. (Olofsdotter, 

2008). Över tid har bemanningsbranschen ökat kraftigt i Sverige, från ca 30 000 år 2002 till 

närmare 65 000 år 2014 (Almega, 2015) och det anses sannolikt att branschen kommer 

fortsätta att växa (Konjunkturinstitutet, 2015).  

Tidigare internationella studier visar att bemanningsanställda känner en lägre 

arbetstillfredsställelse än andra anställda (De Cuyper m.fl., 2009). Det anses bero på 

psykosociala faktorer - främst otrygghet i anställningen. Andra kvantitativa studier lyfter fram 

faktorer som är viktiga för arbetstillfredsställelse, till exempel karriärmöjligheter och 

egenkontroll, faktorer som anses vara sämre bland bemanningsanställda (Forde & Slater, 

2006; Aletraris, 2010). Dessa faktorer används även för att definiera arbetsmiljön och ingår i 

teorier som den här studien använts sig av. Det anses således finnas ett samband mellan 

arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö där låg/hög arbetstillfredsställelse enligt teorin även 

indikerar en dålig/bra arbetsmiljö.  

Eftersom bemanningsanställda i Sverige generellt har bättre anställningsförhållanden än 

anställda i andra länder (Håkansson m.fl., 2013) borde det leda till bättre arbetsmiljö och 

därmed högre arbetstillfredsställelse, jämfört med resultat från utländska studier. Tidigare 

studier inom området har dessutom i relativt stor utsträckning varit kvantitativa och applicerat 

antaganden om faktorer som påverkar psykosocial arbetsmiljö för arbetsmarknaden generellt 

på bemanningsanställda. Frågan är om bemanningsanställda själva upplever de här faktorerna 

som de mest avgörande, eller om det är andra faktorer som spelar större roll.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för om bemanningsanställda 

uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö i enlighet med teori och tidigare forskning och att 

undersöka hur de upplever sin arbetstillfredsställelse. Mina forskningsfrågor är:  
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1. Uppfattar bemanningsanställda att de har en psykosocial arbetsmiljösituation som 

överensstämmer med vad teori och tidigare forskning säger att de borde ha? 

2. Hur uppfattar bemanningsanställda sin arbetstillfredsställelse? 

1.2. Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till bemanningsanställda på den svenska arbetsmarknaden med arbete 

på bemanningsföretag som omfattas av kollektivavtal inom tjänstemannasektorn. Vissa 

jämförelser görs med bemanningsbranschen internationellt och även med traditionella 

tillsvidareanställningar för att betona skillnader och tydliggöra sammanhang, men det har inte 

varit studiens huvudsakliga syfte. Studien undersöker inte hur arbetsmiljösituationen objektivt 

ser ut utan fokuserar på hur den upplevs av respondenterna i studien.  

1.3. Disposition 

Uppsatsen fortsätter med beskrivning av bemanningsbranschen, som syftar till att visa hur den 

skiljer sig från generella arbetsmarknaden, vilket betyder att teorier baserade på vanliga jobb 

kanske inte är relevanta. Teori och tidigare studier är uppdelat i två delar, där första avsnittet 

presenterar inflytelserika modeller och teorier om faktorer som påverkar risken för 

psykosociala arbetsmiljöproblem och arbetstillfredsställelse. Den andra delen beskriver 

teoretiska resonemang och empiriska studier som visar att negativa faktorer kan förväntas 

vara mer omfattande bland bemanningsanställda. Därefter följer ett metodavsnitt som redogör 

för hur studien genomförts. Resultat och analys presenteras gemensamt i efterföljande kapitel 

och även det är uppdelat i två delar. Den första delen presenterar resultat och analys för olika 

teman. Den andra presenterar resultat i direkt koppling till modeller i den mån det är möjligt 

och därefter analyseras hur väl modellerna fungerar och får stöd. Avslutningsvis förs en 

diskussion där forskningsfrågorna besvaras. 

1.4. Om bemanningsbranschen och att arbeta där 

Nedanstående avsnitt ger en beskrivning av bemanningsbranschen och hur det är att arbeta i 

den. Avsnittet ger grund för teoretisk diskussion om hur arbete utifrån tidigare forskning 

ansetts vara, med konsekvens för arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Det ges en kort 

historisk förklaring till branschens utveckling, samt lyfter fram det som skiljer den från andra.  
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1.4.1. Utveckling av bemanningsbranschen i Sverige 

Sedan 1993 har vi i Sverige lagen om privat arbetsförmedling (SFS 1993:440), tidigare hade 

arbetsförmedlingen monopol på all arbetsförmedling. Lagstiftningen innebar att det blev 

möjligt att bedriva förmedling och uthyrning av arbetskraft i vinstsyfte. Ett par år efter att 

lagen tillkom började problem som rörde arbetsvillkor i bemanningsbranschen 

uppmärksammas och efter utredning kom branschen att regleras av kollektivavtal på liknade 

sätt som andra branscher (Håkansson m.fl., 2013). 

Branschen växte snabbt och från att till en början vara koncentrerad till storstäderna 

etablerades den snart över hela landet. Likaså ökade uthyrningen från enstaka branscher och 

yrken till ett stort urval av branscher och yrken (Håkansson m.fl., 2013). Förändringen av 

yrkestrukturen gjorde att branschen gick från att ha varit kvinnodominerad till att bli 

könsblandad. Bemanningsbranschen är i stor utsträckning en ungdomsbransch, där 

åldersgruppen 16-24 är överrepresenterad. En annan grupp som är överrepresenterad är 

individer födda utanför västvärlden. I likhet med övriga arbetsmarknaden har 

utbildningsnivån ökat i bemanningsbranschen, och den genomsnittliga utbildningsnivån är nu 

till och med något högre än på övriga arbetsmarknaden (Ibid). 

I Sverige domineras bemanningsbranschen av ett fåtal stora bemanningsföretag som även har 

verksamhet internationellt. De stora bemanningsföretagens dominerar bemanningsbranschen, 

och har ca 75% av marknaden. (Olofsdotter, 2008). Enligt Bemanningsföretagens årsrapport 

2014 uppskattas att 65 500 är anställda inom bemanningsbranschen (Almega, 2015). 

1.4.2. Varför anlitas bemanningsföretag? 

Motivet till inhyrning varierar men de vanligaste är att kundföretaget vill skapa stabilitet eller 

flexibilitet. Genom att hyra in arbetskraft kan kundföretagen ersätta frånvarande personal, 

alternativt bemanna vakanta positioner. En annan anledning att hyra in arbetskraft kan vara att 

skapa numerär flexibilitet, vilket innebär att inhyrda anlitas för att täcka ett tillfälligt behov av 

personal, eller användas som en buffert mot uppsägningar av tillsvidareanställda (Håkansson 

m.fl., 2013). Att hyra in personal kan också vara ett sätt att rekrytera. Om det visar sig att den 

uthyrde gör bra ifrån sig och har en kompetens som efterfrågas, har det inhyrande företaget 

möjlighet att ta över anställningen. Inhyrning kan därmed vara ett effektivt sätt att utvärdera 

en individ för kundföretaget, och för den bemanningsanställda en möjlighet att få en 

traditionell anställning. Övergångar enligt ovan är relativt vanliga.  
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1.4.3. Dubbel organisatorisk tillhörighet 

Utmärkande för bemanningsbranschen är att den uthyrde har dubbel organisatorisk 

tillhörighet. Bemanningsföretaget har ett arbetsgivaransvar medan kundföretaget har ett 

arbetsledaransvar. Det innebär att det blir ett triangulärt förhållande mellan 

bemanningsanställd, bemanningsföretag och kundföretaget, se figur 1. (Håkansson m.fl., 

2013). 

 (Figur 1) Relationerna i bemanningsbranschen (Håkansson m.fl., 2013). 

 

 

 

Arbetsmiljöansvaret är delat mellan det uthyrande bemanningsföretaget och det inhyrande 

kundföretaget (SFS 1977:1160 2 kap., 1 §). Kundföretaget ansvarar för att det dagliga arbetet 

utförs på ett säkert sätt, samt att nya inhyrda konsulter får en korrekt introduktion i arbetet. 

Bemanningsföretaget har det långsiktiga arbetsmiljöansvaret för till exempel rehabilitering 

och utbildning. För den bemanningsanställda innebär det att hen har två organisationer att 

förhålla sig till, vilket skulle kunna innebära att det ställs motstridiga krav på bemannings-

anställda (Håkansson m.fl., 2013).  

1.4.4. Anställningstrygghet i bemanningsbranschen 

Regleringen av inhyrning är utformad (SFS 2012:854, 6§) med en strävan mot att 

likabehandling ska uppnås både i arbetsgivarerelationen och i arbetsledarrelationen (se figur 1 

sid 4). Med likabehandling menas att den inhyrde har motsvarande villkor som kundföretagets 

anställda. I den tredje relationen, den mellan bemanningsföretaget och kundföretaget, vilken 

är en affärsrelation, kan kundföretaget bestämma villkoren. Kundföretaget kan inte bara välja 

vilket företag de ska hyra in från, utan även peka ut enskilda konsulter som mer eller mindre 
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lämpliga (Håkansson m.fl., 2013). Detta anser de fackliga organisationerna kan påverka de 

uthyrdas anställningstrygghet och gör att anställningstryggheten i bemanningsbranschen i 

praktiken är svagare än i andra branscher (Björkemarken, 2012). I ett internationellt 

perspektiv har dock bemanningsanställda i Sverige det betydligt bättre avseende anställnings- 

och inkomsttrygghet jämfört med flertalet andra länder. Det är enbart i ett fåtal länder som 

tillsvidareanställningar inom bemanningsbranschen tillämpas (Håkansson m.fl., 2013). 

1.4.5. Vad innebär det att arbeta som bemanningsanställd?  

Stycket är tänkt att ge en förtydligande bild av de omständigheter som gör en anställning i 

bemanningsbranschen speciell i förhållande till en traditionell anställning. Beskrivningen av 

bemanningsbranschen baseras till viss del på egna erfarenheter som bemanningsanställd. När 

en bemanningsanställd blir uthyrd kan uppdraget variera mycket i tid, allt från en månad till 

flera år. För den uthyrde finns inga garantier för att få stanna på samma kundföretag utan den 

uthyrde måste vara beredd att ta nya uppdrag beroende på var det finns behov (Håkansson 

m.fl., 2013). Vartefter uppdragen avlöser varandra måste den uthyrde klara av att anpassa sig 

till nya arbetsuppgifter och arbetskamrater. En bemanningsanställd förväntas dels vara 

flexibel inför kundföretaget önskemål, men också lojal mot sin arbetsgivare (Olofsson, 2008).  

Även om uppdraget är tänkt att vara över en längre tid har uppdragsgivaren möjlighet att 

avsluta uppdraget med mycket kort varsel (i princip samma dag), vilket skapar osäkerhet 

(Ibid). En bemanningsanställd utan uppdrag har rätt till en viss lön förutsatt en 

tillsvidareanställning (garantilön/garantitid), men enbart om den anställda står till 

arbetsgivarens förfogande och inte tackar nej till de uppdrag som erbjuds. Som 

bemanningsanställd på ett uppdrag är det vanligt att man inte deltar i möten och sociala 

aktiviteter hos kundföretaget. Till skillnad från anställda på det inhyrande företaget får du som 

bemanningsanställd inte betalt på röda dagar och du har inte heller halvdag, dag före helgdag. 

När bemanningsföretaget får en förfrågan från ett kundföretag alternativ ”hittar” ett uppdrag 

måste processen för att få en inhyrd på plats gå fort. Bemanningsföretaget kontrollerar först 

vilka anställda som finns tillgängliga och utser därefter den mest lämpliga. De måste även ta 

hänsyn till vad kundföretaget är beredd att betala för uppdraget, samt vilken lön den 

bemanningsanställda har, för att säkerhetsställa att uppdraget är lönsamt. En kort presentation 

av kandidaten/kandidater i form av ett CV skickas därefter till kundföretaget för ett första 

godkännande. När en person anses aktuell för ett uppdrag kontaktas personen av den 

konsultchef som har kontakt med kundföretaget och erbjuds uppdraget. Vanligtvis bokas ett 
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möte redan nästa dag där den bemanningsanställda ensam träffar kunden för en intervju. 

Ibland skickar bemanningsföretaget flera anställda så kunden har möjlighet att välja mellan 

dem. Vanligtvis får den bemanningsanställda enbart begränsad information om kundföretaget, 

en adress och namn på den person de ska träffa. I många fall konkurrerar flera 

bemanningsföretag om ett uppdrag och då är tiden för hur snabbt man kan presentera en 

kandidat oftast avgörande. Om kundföretaget efter intervjun är nöjd, påbörjas uppdraget 

vanligtvis inom några dagar. Det innebär att den bemanningsanställda måste vara flexibel och 

snabbt kunna anpassa sig efter nya omständigheter. Om kundföretaget efter intervjun inte är 

nöjd med kandidaten ber de att få träffa fler kandidater från samma bemanningsföretag 

alternativ vänder sig till ett annat. Konkurrensen i bemanningsbranschen ger kundföretagen en 

stark förhandlingsposition. 

Genom kollektivavtalet ges anställda rätt till lön även när de under perioder är utan uppdrag, 

givet att du har en tillsvidareanställning. Detta kallas inom bemanningsbranschen för 

garantilön. Inom tjänstesektorn – vilken fokuseras i den här studien - har man inte garantilön 

eftersom man har månadslön, istället har man garantitid. Personer som varit anställda upp till 

18 mån har en garantitid på 133 timmar i månaden. De som varit anställda längre har en 

garantitid på 150 timmar i månaden (Bemanningsavtalet 2012B: 12.2.1 § samt 12.2.2 §). 

Konkret innebär det att den uthyrdes lön består dels av en grundlön (som du får oavsett om du 

har uppdrag eller inte), samt en rörlig del (prestationslön). Den grundar sig på antalet timmar 

du har möjlighet att arbeta per månad, beroende på hur många arbetsdagar som månaden har 

och hur många timmar du varit uthyrd. Det innebär att månadslönen för en 

bemanningsanställd kan variera betydligt. En sjuk- eller vård-av-barndag ”kostar” mer för en 

bemanningsanställd för att dagarna du får prestationslön för försvinner först när du är 

frånvarande. Sjuklön beräknas på fulltid om du har ett uppdrag och på garantitid om du inte 

har det (Birgersdotter & Karlsson, 2002). 

En följd av en bemanningsanställning kan vara att den anställde har mindre möjlighet att styra 

vad man gör och hur det ska göras på arbetet. En annan svårighet kan vara att veta vem man 

ska vända sig till när problem uppstår.  Kompetensutveckling kan det vara svårt att lösa rent 

praktiskt om en bemanningsanställd är uthyrd. Tillsvidareanställning kan erhållas om den 

uthyrde har långa uppdrag hos samma kund, men bemanningsföretagen föredrar vanligtvis att  

endast ge tidsbegränsade anställningar för att undvika den kostnad som uppstår då 

tillsvidareanställda inte kan hyras ut. 
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2. Teori och tidigare studier 

Kapitlet är uppdelat i två delar där första avsnittet presenterar inflytelserika modeller och 

teorier om faktorer som påverkar risken för psykosociala arbetsmiljöproblem och 

arbetstillfredsställelse. Kortfattat kan den psykosociala arbetsmiljön beskrivas som den del av 

arbetsmiljön som rör sociala relationer, arbetets innehåll och organisering (Ericsson & 

Larsson, 2009). Respektive modeller poängterar olika faktorer som avses representera, orsaka 

eller predicera psykosociala arbetsmiljöproblem. Gemensamt för dem är att 1, merparten är 

baserade på kvantitativa studier (ex. epidemiologiska studier baserade på enkät eller 

registerdata) riktade till den generella arbetsmarknaden, där traditionell tillsvidareanställning 

(dvs heltid hos en arbetsgivare och på given arbetsplats) mer eller mindre explicit utgör 

normen. 2, de anser att relativt sämre arbetsmiljösituation utifrån modell, antingen leder till 

lägre arbetstillfredsställelse, eller ser låg arbetstillfredsställelse som en del av ”dålig” 

arbetsmiljö. Den andra delen beskriver teoretiska resonemang och empiriska studier som visar 

att negativa faktorer kan förväntas vara mer omfattande bland bemanningsanställda. 

2.1. Goda versus dåliga jobb 

I en australiensisk studie (Warhurst m.fl., 2012) som inte är en enskild studie utan en 

genomgång av forskning (review), sammanfattar författarna vad som anses leda till goda jobb. 

De kommer fram till att bra jobb kan särskiljas från dåliga genom 11 särdrag. Dessa är: bra 

lön, trygghet i anställningen, bra arbetstidslösningar, bra arbetsförhållanden, bra rumsliga och 

tidsmässiga anpassningar till övriga livet, bra möjligheter för lärande och utveckling, 

inflytande, jobbkontroll och bra sociala relationer på arbetet. Vidare menar författaren att en 

kombination av dessa särdrag kan leda till hög arbetstillfredsställelse och bättre hälsa och vid 

frånvaro av dessa till motsatsen (ibid). Samtliga särdrag är en del av den psykosociala 

arbetsmiljön. Givet lägre anställningstrygghet, sämre arbetstidslösningar, sämre rumslig och 

tidmässig anpassning till övriga livet, mindre inflytande, sämre utvecklingsmöjligheter, sämre 

jobbkontroll och sämre sociala relationer hos bemanningsanställda kan man anta att de har 

sämre arbetsmiljö och därför lägre arbetstillfredsställelse än övriga grupper av anställda.  
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2.2. Krav-kontroll-stöd 

För att beskriva den psykosociala arbetsmiljön har Karasek utvecklat krav-kontroll-stöd 

modellen (Karasek & Theorell, 1990). Med krav menas det kunskaper som behövs för att en 

medarbetare ska kunna klara av sitt arbete, vilka kan vara både fysiska och psykiska. Fysiska 

krav avser den fysiska ansträngning som krävs för arbetet och psykiska krav kan till exempel 

vara att arbetet är för omfattande, men också för enformigt. Kontroll delas upp i två olika 

delar där den ena handlar om hur du har möjlighet att utvecklas genom att lära dig nya saker 

och använda hela din kapacitet i arbetet. Den andra delen avser möjligheten att fatta egna 

beslut till exempel om hur arbetet ska läggas upp (ibid). Socialt stöd kan vara emotionellt, 

instrumentellt och värderande och komma från arbetsledare, såväl som från kollegor. Det 

emotionella stödet handlar om att känna sig omtryckt och att känna att andra på arbetsplatsen 

bryr sig om ditt välbefinnande. Det instrumentella stödet innebär samarbete och det 

värderande stödet innebär feedback på arbetsinsatsen (Eriksson & Larsson, 2009). 

Ursprungligen innehöll modellen enbart krav och kontroll och utgångspunkten var att se hur 

arbetsvillkoren påverkades genom det krav som ställs på en medarbetare samtidigt som man 

undersöker hur stora möjligheter en medarbetare har att kontrollera sitt arbete. Genom att 

utvärdera om en person har höga respektive låga arbetskrav samt hög eller låg kontroll över 

sitt arbete, skapade Karasek en fyrfältsmodell som visade på fyra olika typer av 

arbetsförhållanden (fig 2). Dessa fyra typer av arbeten var passiva-, aktiva-, lågstress och 

högstressarbeten. I modellen finns även en två diagonaler som demonstrerar högre respektive 

lägre stress- och aktivitetnivå. 

 (Figur 2) Karaseks krav/kontroll modell (Eriksson & Larsson, 2009).  

 

Karasek menar att ju längre ut på aktivitetsdiagonalen, desto bättre är arbetet för den anställde 

eftersom arbetsuppgifterna då är intressanta och utvecklande. Störst risk för ohälsa löper den 
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med ett arbete långt ut på stressdiagonalen. De sämsta arbeten är enligt Karasek 

högstressarbeten och det bästa är aktiva arbeten. Det som skiljer dessa arbeten åt är graden av 

kontroll en medarbetare har över sitt arbete (Eriksson & Larsson, 2009). Förutsatt att 

bemanningsanställda upplever höga krav och låg egenkontroll bör detta medföra sämre 

arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. 

Modellen har utvecklats med en tredje determinant, socialt stöd. Man fann att socialt stöd dels 

tillgodosåg ett grundläggande behov av tillhörighet, men också att socialt stöd kunde fungera 

som en buffert i de fall där det fanns en obalans mellan krav och egenkontroll (Eriksson & 

Larsson 2009).  

2.3. Sense of Coherence  

Antonovskys begrepp Sense of Coherence (1996) ger ett alternativt perspektiv på hur faktorer 

i arbetsmiljön kan påverka en individs hälsa där fokus är på positiva faktorer och förståelse 

för sammanhang, som anses förebygga ohälsa.  

Sence of Coherence (SOC) betyder känsla av sammanhang och i Sverige förkortas det 

KASAM (Antonovsky, 1996). Antonovsky ville i sina studier undersöka vilka faktorer som 

bidrar till och vidmakthåller hälsa. Han menar att livet innehåller utmaningar i form av så 

kallade stressorer, som man som individ måste lära sig hantera. Hur man klarar av dessa 

utmaningar beror på en individs generella motståndsresurser (generalized resistance 

resources; GRR). Gemensamt för dessa motståndsresurser är att det hjälper individer att ” se 

världen som vettig” (see the world as ”making sense”), både kognitivt, instrumentellt och 

emotionellt (ibid). (Jmf Weick. 1995).   

Begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet gör tillvaron sammanhängande och är tre 

begrepp som enligt Antiovsiky skapar SOC. Med begriplighet menas att tillvaron är begriplig, 

att man som människa kan förstå och sätta sig in i en situation.  Hanterbarhet handlar om i 

vilken utsträckning man som individ känner att man kan möta de krav som ställs i olika 

situationer och sammanhang, samt att hitta lösningar eller sätt att hantera situationen. 

Meningsfullhet är sammankopplad med motivation. Att få verka i olika sammanhang ger en 

känsla av meningsfullhet vilket leder till motivation. (Antonovsky, 1996). Givet att 

bemanningsanställda har låg SOC kan sämre arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse förväntas.  
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2.4. Effort-Reward Imbalance 

Siegrists (2002) Effort-Reward Imbalance modell (ERI) fokuserar mer på hur övergripande 

villkor som lön, förmåner och karriärutveckling påverkar psykosocial arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse. Fokus för ERI är på interaktionen mellan ansträngningar och 

belöningar men även på det som Siegrist kallar arbetsrelaterat överengagemang. Med 

ansträngningar menas individens krav och skyldigheter kopplat till arbetsuppgifter. 

Belöningar refererar till karriärmöjligheter, pengar och uppskattning   verengagemang anses 

vara ett personlighetsdrag och innebär att individen överdriver sina insatser och förväntar sig 

belöning därefter. Utöver överengagemang finns ytterligare två faktorer som kan bidra till en 

ökad obalans mellan ansträngningarna och belöningarna: i) om individen har låg 

statuskontroll, dvs. få alternativa anställningsmöjligheter, ii) om individen accepterar ett 

obalanserat kontrakt av strategiska skäl i hopp om framtida belöningar.   

Siegrist (2002) anser att om det finns en balans mellan den ansträngning (effort) du investerar 

i ett arbete och det du får tillbaka i form av belöning (reward) leder det till god hälsa. Om det 

istället finns en obalans (imbalance) mellan ansträngning och belöning leder det i sin tur till 

negativa känslor kopplade till stress. Med tanke på regler om likabehandling (SFS 2012:854, 

6§) och ofta lägre lön än ”vanliga” anställda, men med samma krav på insats, är det rimligt att 

anta att bemanningsanställda upplever obalans mellan ansträngning och belöning och därmed 

har sämre arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse.  

2.5. Fokus på bemanning 

Som nämnts baseras tidigare teorier på jobb generellt. Vad säger empiriska studier och 

bakgrundsbeskrivning i kap 2 om situationen för bemanningsanställda? I följande del 

utvecklas teoretiska resonemang och empiriska studier som antyder att de negativa faktorerna 

kan tänkas vara mer omfattande bland bemanningsanställda. De faktorer som ingår i Karaseks 

modell krav-kontroll-stöd har i olika undersökningar visat sig aktuella för 

bemanningsanställda då faktorerna kan uppfattas som typiska för deras arbetssituation.  
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2.6. Krav, egen kontroll och socialt stöd 

2012 genomfördes i Nederländerna en studie där man analyserade arbetsförhållanden och 

hälsa för olika typer av anställningsförhållanden (Kompier m.fl. 2009). De olika anställnings-

förhållandena som jämfördes var: bemanningsanställda, provanställda, tidsbegränsat 

anställda, tillsvidaranställda samt behovsanställda. Studien tar avstamp i Karaseks och 

Theorells modell om krav och egenkontroll i arbetet (som redovisas ovan). I studien finner 

man att bemanningsanställda har lägst egenkontroll av grupperna som jämfördes och även att 

bemanningsanställda är överrepresenterade i passiva arbeten och högstressarbeten. Passiva 

jobb innebär låg egenkontroll och låga krav. Högstressarbeten innebär låg egenkontroll i 

kombination med höga krav. Det senare är den sämsta kombinationen när det gäller 

psykosociala risker (Wagenaar m.fl. 2012). 

Att det finns ett samband mellan kontroll i arbetet och hälsa verifierar tidigare studier. Spector 

(2009) påpekar dock att den egna uppfattningen avseende kontroll har stor betydelse. Med 

kontroll menas i vilken utsträckning anställda har möjlighet att påverka sin omgivning. I 

arbetssituationer kan kontroll handla om när och var en individ ska arbeta och hur arbetet ska 

utföras. Även om det finns objektiva särdrag i arbetsmiljön som förhindrar eller tillåter 

kontroll, är det den egna uppfattningen avseende kontroll, som har störst inverkan på hälsa 

(Spector, 2009). 

Studier visar att socialt stöd har en direkt påverkan på hälsa. Socialt stöd kan fås från olika 

håll, från chefer eller kollegor inom organisationen alternativt från familjen eller andra privata 

nätverk (Cox & Griffiths, 2010). I en kvalitativ studie som Bellaagh och Isaksson genomfört 

(1999) vilken riktar sig direkt till bemanningsanställda, framkommer att socialt stöd både har 

betydelse avseende arbetstillfredsställelse och som buffert vid risk för ohälsa. Studien lyfter 

också fram att det skiljer sig i möjligheter att få socialt stöd beroende på om man är 

bemanningsanställd eller traditionellt anställd. Då det finns en kontinuitet i relationerna till 

arbetskamraterna för de med traditionell anställning har de större möjlighet att få emotionellt 

stöd. Författarna menar att denna typ av stöd saknas för bemanningsanställda som inte alls har 

samma kontinuitet när det gäller kontakten med ansvarig på bemanningsföretaget. (Bellaagh 

& Isakssons, 1999) 
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2.7. Studier som belyser skillnader  

I nedanstående studier redovisar hur uppdelning och skillnader skapas och upprätthålls mellan 

bemannings- och traditionellt anställda och i vilken mån begrepp baserat på traditionella jobb 

enkelt kan överföras till bemanningsbranschen. 

Ett fenomen där bemanningsbranschen skiljer sig från traditionella jobb är den dubbla 

organisatoriska tillhörigheten, vilken innebär att bemanningsanställda har två organisationer 

att förhålla sig till (Håkansson m.fl., 2013). Den dubbla tillhörigheten skulle kunna leda till 

att: 1, det ställs motstridiga krav på bemanningsanställda, dels från bemanningsföretaget men 

också från kundföretaget. 2, kundföretaget kan ställa höga krav på att den 

bemanningsanställda ska börja prestera direkt från dag ett. 3, mindre egenkontroll kan bli en 

konsekvens av den dubbla tillhörigheten eftersom den bemanningsanställda har två 

organisationer att förhålla sig till. 4, eftersom arbetskamrater och chefer byts ut i samband 

med att uppdrag tar slut kan det betyda att det sociala stödet blir mindre för 

bemanningsanställda. Den dubbla organisatoriska tillhörigheten kan därmed antas bidra till att 

bemanningsanställda har sämre arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. 

Charles Tilly (2000) belyser uppdelningen mellan grupper, vilket pekar på begränsningar med 

att dra slutsatser om specifika gruppers arbetssituation utifrån generella studier (jfr. Barley & 

Kunda, 2001), även om han inte direkt gör en koppling till arbetsmiljö. I sin teori utgår han 

från kategoriella skillnader, varför och hur de uppkommer, samt hur de blir bestående. Tilly 

beskriver en kategori som en grupp aktörer som skiljs från en annan grupp genom en 

gränslinje. En kategori samlar aktörer som anses lika och skiljer ut aktörer som bedöms vara 

olika och definierar relationen mellan de båda grupperna. Kategorierna är relationella, vilket 

innebär att gränslinjen upprätthålls av båda kategorierna som gränslinjen delar. Även 

den förfördelade parten i ett ojämlikt par tenderar enligt Tilly att försvara en (begränsad) 

ojämlikhet eftersom den trots allt är ett bättre alternativ än att helt uteslutas ur det kategoriella 

ojämlika parrelationen (Tilly, 2000). Kopplat till bemanningsbranschen är det rimligt att anta 

att uthyrda accepterar en lägre ersättning för samma jobb än anställda vid det de inhyrande 

företaget och ser den lägre ersättningsnivån som ett rimligt pris för förmånen att vara insider 

jämfört med de outsiders som står helt utanför inkomstmöjligheten. 

Vidare menar Tilly (2000) att olika ersättningar för prestationer kan bli utmärkande för 

relationerna mellan parter och skapa katergoriella skillnader. Lön i form av kompensation kan 

variera betydligt i form beroende på ”arten av berörda social relationer”  Att formerna för 
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ersättning varierar systematiskt har ett samband med relationen arbetare emellan och mellan 

arbetare och chef. (Ibid). Utifrån Tilly kan man argumentera för att bemanningsanställda 

”objektivt” har sämre arbetsmiljö, men att det inte nödvändigtvis leder till lägre 

arbetstillfredsställelse – de nöjer sig. Håkansson och Isidorsson (2012) har i en studie å andra 

sidan kommit fram till att inhyrning kan skapa en uppdelning mellan en kärna bestående av 

ordinarie personal och en periferi bestående av inhyrd personal, vilket kan ses som en 

psykosocial risk i sig. Bemanningsanställda som dagligen jobbar tillsammans med andra som 

har samma arbetsuppgifter men bättre villkor upplever det som orättvist, vilket leder till lägre 

arbetstillfredsställelse. 

Enligt vad som framkommit i avsnittet borde bemanningsanställda ha en sämre arbetsmiljö 

och även låg arbetstillfredsställelse. I efterföljande resultatdel undersöks huruvida faktorer, 

som enligt teori och tidigare studier karaktäriserar arbetsmiljön, även påverkar 

bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse. 
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3. Metod 

Studien är kvalitativ då syftet var att få en djupare och nyanserad förståelse kring 

bemanningsanställdas arbetssituation. Studien har en hermeneutisk ansats där jag tolkar 

respondenternas beskrivningar med hänsyn till det sammanhang som de befinner sig i. 

Respondenternas uppfattningar och personliga erfarenheter ligger i fokus vilket ger studien en 

fenomenologisk infallsvinkel (Denscombe, 2009).  

3.1. Urval 

Jag valde att använda mig av en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval för att 

snabbt komma i kontakt med fältet. Respondenterna (sex st) består av bemanningsanställda 

(tre st) och före detta bemanningsanställda (tre st) som avslutat sin anställning inom det 

senaste året. Tjänstesektorn är en avgränsning eftersom samtliga respondenter genom 

urvalmetoden tillhör samma kollektivavtal. Jag eftersträvade att få respondenter från olika 

bemanningsföretag för att få bredd i urvalet. Respondenterna har tillsammans erfarenhet från 

sex av de stora bemanningsföretagen i branschen och omfattas av kollektivavtal. Att ha med 

före detta bemanningsanställda var inte planerat ursprungligen, men blev ett bra alternativ då 

studien kunde kompletteras med en jämförande faktor och ett distanserande perspektiv. 

Metoden ger en övervikt av kvinnor (fem av sex) med samma arbetsinriktning (tre av sex) i 

ålderspannet 28-53 år. Fördelen med äldre respondenter är att de har mer erfarenhet av andra 

typer av anställningar och att det bidrar till att man genom studien tydligare kan belysa 

skillnaderna mellan att vara bemanningsanställd och traditionellt anställd.  

3.2. Intervjumall 

För att ha möjlighet att besvara mina frågeställningar använde jag semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuguiden delades upp i områden/teman som framkommit som relevanta i 

teorier och tidigare studier (arbetsmiljö, relationer, lön, arbetstillfredsställelse, socialt stöd, 

egen kontroll och uppfattning om rollen som bemanningsanställd).  
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3.3. Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under två veckor i april och varje intervju varierade tidmässigt 

mellan 30 och 45 minuter. Samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna genomfördes vid 

personliga möten utanför arbetsplatsen. Samma teman togs upp med samtliga respondenter, 

men följdfrågorna varierade.  

3.4. Etiska aspekter 

I samband med att respondenterna kontaktades och även vid intervjutillfället informerades de 

om studiens övergripande syfte och användningsområde och om etiska riktlinjer, det vill säga 

att deltagande i undersökningen är frivilligt, att alla frågor inte behövde besvaras, att både 

respondenter och bemanningsföretag kommer vara anonyma och hur insamlandet av material 

och transkribering kommer att genomföras. (Hermerén m.fl., 2011) Ingen respondent hade 

någon invändning mot förfarandet.  

3.5. Analys 

Samtliga intervjuer transkriberades ord för ord så snart som möjligt efter varje intervju och 

reflektioner antecknades vartefter. När alla intervjuer var transkriberade genomlästes 

intervjuerna mer noggrant och tankar, idéer, begrepp och uttryck antecknades. I samband med 

kodningen skedde även en reducering av det insamlade materialet (Ahrne m.fl., 2011). Vissa 

koder var analytiska och gick att koppla till teori och tidigare studier, andra var beskrivande 

och gav bakgrundsinformation. Angreppsättet har varit deduktivt, det vill säga jag har utgått 

från teori och tidigare forskning inom området när materialet analyserats. Koderna 

sammanställdes i en matris för att ge en bra översikt och analyserades var för sig. Nästa steg 

var att sortera materialet i kategorier och då samlades koder som beskrev samma fenomen 

under vissa teman. Exempel på kategorier var: faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse 

positivt och faktorer som påverkar negativt. Därefter gjordes en teoretisk generalisering där 

studiens resultat kopplades samman med teori, tidigare forskning och begrepp (Ahrne m.fl., 

2011).  
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3.6. Begränsningar 

Min bakgrund i bemanningsbranschen och mitt kontaktnät inom den har påverkat urvalet mot 

kontakter med likartad arbetsinriktning. Det har medfört att urvalet koncentrerats till ett 

yrkesområde som är kvinnodominerat, vilket inte stämmer överens med bemannings-

branschen i stort, där fördelningen mellan män och kvinnor är jämn. Att använda sig av 

bekvämlighetsurval har inneburit att har respondenterna har en högre genomsnittsålder (38 år) 

än branschen i övrigt som vanligtvis betraktas som en ungdomsbransch. 

Det hade givetvis varit bra med fler respondenter för att få större teoretisk mättnad. Antalet 

svar är ändå tillräckligt för att problematisera användandet av generella teorier och för att 

förstå situationen för bemanningsanställda.  

Vid både bekvämlighets- och snöbollsurval finns risk att respondenterna delar erfarenheter 

och attityder eftersom det finns en etablerad kontakt/relation mellan respondenterna eller 

mellan mig och respondenterna (Ahrne m.fl., 2011). Jag anser dock att de varierande svaren i 

resultatet talar för att det inte skulle vara så och att kontakter/relationer kan ha bidragit till 

öppenhet och ärlighet som kan anses positivt för studien.  

Som nämnts tidigare har jag erfarenhet av bemanningsbranschen och det finns därför en risk 

att jag tolkat respondenterna svar i enlighet med egna upplevelser. För att undvika detta har 

jag försökt att distansera mig genom att inte styra respondenterna under intervjuerna utan 

istället låta dem prata fritt. Slutligen bör nämnas att ett urval med fler respondenter med mer 

olika profiler (ålder, kön och etnicitet) hade varit att föredra då det hade gjort resultaten mer 

säkra och allmängiltiga. 
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4. Resultat och analys 

Resultatet är uppdelat i två delar där den första delen presenterar resultat och analys för olika 

teman. I del två presenteras resultat i direkt koppling till modeller i den mån det är möjligt. 

Slutligen analyseras hur väl modellerna fungerar och får stöd. 

4.1. Trygghet/otrygghet i anställningen 

De Cuyper m.fl. (2009) menar att bemanningsanställda känner en lägre arbetstillfredsställelse 

än andra anställda och att främsta anledningen till det är otrygghet i anställningen. Studiens 

resultat visar att respondenterna har varierande uppfattningar om hur trygga de känner/kände 

sig i sin anställning. Anställningsformen, det vill säga om de var timanställd, hade vikariat 

eller en tillsvidareanställning hade ingen påverkan på känslan av trygghet, utan det som 

påverkade mest var relationen till ansvarig chef på bemanningsföretaget. En respondent 

uttrycker sig så här: ”Respondent 6”Jag borde vara trygg, jag intalar mig själv att jag kan vara trygg, (med 

tillsvidareanställning och lång anställningstid) men jag tycker att min konsultchef ständigt påpekar för mig att 

jag inte är så trygg i min anställning. 

Citatet visar att formell anställningsform i sig inte ger tillräcklig trygghet i anställningen, utan 

bristen på sociala relationer har en större betydelse, vilket kan kopplas till Karasek & Theorell 

(1990) teori om betydelsen av socialt stöd för välbefinnande. 

4.2. Socialt stöd/brist på socialt stöd 

Generellt anser respondenterna att de får för lite värderande stöd. En respondent svarar på 

frågan om hen får feedback: ”Respondent 4”Det händer inte jätteofta, men det händer. Det går dock 

inte att tolka resultatet som att brist på värderade stöd upplevs som ett problem. De som anser 

sig få värderande stöd får det från kundföretaget och aldrig från bemanningsföretaget. En 

respondent förklarar vad hen gör om det uppstår problem och stöd efterfrågas: Respondent 1” 

Hon ser ju det här varje dag och om det är någonting går jag givetvis till henne för hon kan ju lösa det direkt på 

plats. Citatet beskriver att respondenten vänder sig till ansvarig på kundföretaget för att få stöd. 

En trolig förklaring till varför man vänder sig till kunden för stöd är att bemanningsföretaget 

inte är på plats och därför varken kan värdera den uthyrdes prestation det vill säga ge 
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värderade stöd eller har möjlighet att lösa problem i arbetsgruppen. Även det emotionella 

stödet kommer främst från kundföretaget och kollegor på uppdraget. Beroende på relation till 

ansvarig på bemanningsföretaget får de uthyrda även emotionellt stöd därifrån. Instrumentellt 

stöd kommer uteslutande från kundföretagen för det är där det positiva samarbetet sker. 

Samtliga har bra erfarenheter kring instrumentellt stöd. 

Bortsett från att mer feedback önskas så anser respondenterna att de får socialt stöd, vilket är 

bra för arbetstillfredsställelsen. Här anser jag, kan den dubbla organisatoriska tillhörigheten 

vara en fördel jämfört med traditionellt anställda eftersom stöd för bemanningsanställda kan 

fås från två olika håll. Denna tolkning överensstämmer inte med det som Bellaagh och 

Isaksson (1999) fick fram i sin studie angående bemanningsanställda och traditionellt 

anställdas möjlighet till socialt stöd. Författarna menade att eftersom det skiljer sig avseende 

kontinuitet i relationer till arbetskamraterna har bemanningsanställda sämre möjligheter att få 

socialt stöd. Däremot är det givetvis svårare att utveckla mer långsiktiga och djupare 

relationer till arbetskamrater för bemanningsanställda, eftersom uppdrag är begränsade i tid.  

4.3. Kontroll/brist på kontroll 

Upplevelsen av kontroll varierar, vissa upplever mer kontroll, andra mindre och vissa jämför 

med andra jobb och tycker inte att det är någon skillnad. Det är tydligt att det spelar roll vilket 

uppdrag den uthyrde har eftersom den uthyrde anpassar sig till uppdraget. En respondent 

säger: ”Respondent 2”På vissa uppdrag har jag haft mer kontroll och kunnat lägga upp mitt arbete hur jag vill 

och kunna flexa med arbetstider och så där. På andra har det varit mycket mindre, där har det räknats timmar 

och minuter och det är bara att förhålla sig till vad som gäller på uppdraget. Citatet visar på hur graden av 

kontroll kan variera. 

En annan respondent svarar på vikten av kontroll: ”Respondent 6” Det är jätteviktigt  

Eftersom jag har familj och måste få ihop det här. Det går att utläsa av citatet att behovet av 

kontroll framförallt är viktigt för de respondenter som har familj. Den gruppen efterfrågar 

kontroll som ger möjlighet till flextid, arbetstid som passar med dagistider, restid – vilka är 

faktorer de inte har kontroll över, utan faktorer som kan bli ett problem beroende på 

kundföretagets regler och lokalisering. Detta går att koppla till Warhurst m.fl. studie (2012) 

som beskriver att bra arbetstidslösningar och rumsliga och tidsmässiga anpassningar till 

övriga livet är särdrag som ger bra jobb och arbetstillfredsställelse.  
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De som inte har familj reflekterar över kontroll i betydelsen hur de kan lägga upp sitt arbete 

och ser inte det som något problem i branschen. Precis som Spector (2009) påstår får jag upp-

fattningen att oavsett vad som förhindrar eller tillåter kontroll i arbetsmiljön så har den egna 

uppfattningen avseende kontroll stor inverkan. Två personer med objektivt sett samma 

kontrollutrymme kan uppleva situationen olika, vilket får olika följder i termer av 

arbetsmiljösituation och arbetstillfredställese. 

Som uthyrd har man sällan kontroll över vilket uppdrag man hamnar på, än mindre hur stor 

kontroll man kommer att få över hur arbetet ska läggas upp. Trots detta tycker man att man i 

stor utsträckning har kontroll över arbetets utförande. Kontroll kan ses som en faktor som 

påverkar bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse både positivt och negativt. De tre 

respondenter som gått vidare från bemanningsbranschen upplever att det har lika mycket eller 

mer kontroll sedan de fick en traditionell anställning.  Den upplevelse av kontroll som 

respondenterna uttrycker beror sannolikt på att bemanningsanställda inom tjänstesektorn ofta 

har en god utbildning och kompetens som är efterfrågad på det företag där de har uppdrag. 

Detta bidrar sannolikt till upplevelsen av kontroll. För inhyrd personal utan särskild 

kompetens ser troligen situationen annorlunda ut. 

4.4. Krav 

Ingen av respondenterna anser att det ställs orimliga krav på dem. Med krav menas här 

kunskap och kompetens för att klara arbetsuppgifterna i enlighet med Karasek och Theorell 

(1990) tolkning. Däremot framkommer föreställningar om hur man bör vara och vad som 

förväntas av en bemanningsanställd. Jag uppfattar inte detta som uttalade krav men funderar 

kring hur föreställningarna uppkommer. Någon beskriver det som att man måste vara av ett 

särskilt ”virke” för att orka med många korta uppdrag och att man behöver vara en ”extremt 

extrovert person”  Någon annan uttrycker: ”Respondent 5” (som bemanningsanställd ska man) 

Producera, gärna från dag ett och även då vara social.., lära känna människor. . Det ingår också i rollen att 

man är flexibel och…inte be om en massa stöd, då kanske man inte är någon bra konsult.  

Citatet uttrycker föreställningar som skulle kunna tyda på en annan typ av krav än kunskap- 

och kompetenskrav. Det handlar snarare om sociala och emotionella krav samt krav på 

flexibilitet för att möta kundens önskemål.  

 I undersökningen framkommer ingenting om motstidiga krav från arbetsgivare och 

uppdragsgivare som skulle kunna vara en risk då bemanningsanställda ingår i den triad som 
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redovisas i figur 1 (sid 4). Även om respondenterna upplever krav går det inte utifrån empirin 

att uttolka några tydliga mönster för vilken betydelse krav har.  

4.5. Kompetens- och karriärutveckling 

De respondenter som fått möjlighet att testa nya yrken som bemanningsanställd eller för första 

gången kommit ut på arbetsmarknaden anser att anställningen i bemanningsföretaget bidragit 

till deras kompetensutveckling. De som däremot hade erfarenhet av en anställning innan de 

blev bemanningsanställda och uthyrda inom samma yrkesroll, upplever inte att de fått någon 

kompetensutveckling. De som gått vidare från bemanningsbranschen upplever samtliga att 

tiden som bemanningsanställd bidragit till deras karriärutveckling. Överlag finns dock av flera 

skäl en brist på arbetstillfredsställelse. Man anser sig överkvalificerad, att man inte fått gehör 

för önskemål om kompetensutveckling eller så anser man att bemanningsföretaget inte alls 

bidragit till kompetensutveckling. En respondent säger: ”Respondent 1”Om du vill 

kompetensutvecklas måste du gå vidare och byta arbete. Brist på kompetens- och karriärutveckling kan 

tolkas som faktorer som påverkar bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse negativt. Enligt 

Siegrist ERI-modell (2002) är uteblivna belöningar en anledning till obalans som tyder på 

dålig arbetsmiljö. Karriär- och kompetensutveckling ingår i det som Siegrist beskriver som 

belöningar. Warhurst m.fl. (2012) tar upp lärande och utveckling som viktiga särdrag som ger 

bra jobb, arbetstillfredsställelse och god arbetsmiljö. 

Triaden i figur 1 (sid 4) kan vara en möjlig förklaring till bristen på kompetensutveckling. 

Ansvaret för kompetensutveckling ligger hos arbetsgivaren, men då den uthyrde tillbringar sin 

arbetstid hos kundföretaget och där utför arbetsuppgifter som den arbetsledande inhyraren 

ansvarar och betalar för, faller ansvaret kompetensutveckling för den uthyrde lätt mellan 

stolarna. Om kompetensutveckling ska ske på arbetstid, samtidigt som den uthyrde är på 

uppdrag, blir det en dubbel kostnad för bemanningsföretaget, dels för eventuell utbildning och 

dels en kostnad för inkomstbortfall. I det här fallet kan det vara den dubbla organisatoriska 

tillhörigheten som ställer till problem men också det faktum att det är svårt att ordna med 

kompetensutveckling rent praktiskt. Som bemanningsanställd medför uppdragen ofta ett 

informellt lärande genom utförande av praktiska arbetsuppgifter men det som efterfrågas av 

respondenterna är snarare formell utbildning och/eller fortbildning. 
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4.6. Lön/Förmåner 

De flesta anser att de har en låg lön jämfört med de traditionellt anställda på uppdragen. Man 

påtalar även det negativa med att lönen kan variera väsentligt dels på grund av anställnings-

formen (timanställning), men även på grund av lönemodellen med garantitid och 

prestationstid. ”Respondent 2” jag har svårt att förklara och försvara varför jag ska ha 5-10 000 kr mindre 

än mina kollegor trots att jag gör samma arbete. Citatet visar att respondenten upplever sig ha en 

orättvis lön. Respondenterna lyfter även fram skillnader mellan dem och traditionellt anställda 

på uppdraget avseende obetalda ”röda dagar”, halvdagar som bemanningsanställda inte har, 

färre semesterdagar, dyrare vab- och sjukdagar och sämre bonusmodeller (vid försäljning). Av 

de som lämnat bemanningsbranschen har samtliga fått bättre lön och villkor. En respondent 

säger: ”Respondent 5” jag fick betydligt bättre nu när jag blev fast anställd (utanför bemanningsbranschen). 

Lön och förmåner är båda faktorer som påverkar bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse 

och som tydligt belyser skillnader som respondenterna upplever mellan sig och de traditionellt 

anställda. Lön och förmåner är faktorer som enligt ERI-modellen påverkar arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse.  

Tilly (2000) menar att olika ersättningar för prestationer kan bli utmärkande för relationerna 

mellan parter och skapa katergoriella skillnader, vilket överensstämmer med vad som 

framkomit med den här studien. Tilly (2000) förklarar även varför ojämlika relationer mellan 

olika kategorier blir bestående. Enligt hans teori kan i vissa situationer orättvisa villkor 

försvaras och accepteras av den förfördelade parten. En respondent säger: ”Respondent 1” den 

lön som jag hade hos X, den var inte bra även om det finns andra som har det värre. Citatet visar att även 

om lönen inte upplevs som ok så finns alternativ som är sämre, vilket kan tolkas som att de 

sämre villkoren accepteras eller relativiseras: man har inte bara fast anställda som 

referenspunkt, utan också de som har en sämre inkomst – eller kanske till och med är 

arbetslösa. 

4.7. Utanförskap 

Utanförskap är en faktor som undersöktes eftersom det i tidigare studier visats att man som 

bemanningsanställd tillhör periferin och inte själva kärnan av anställda, något som ses som en 

psykosocial risk (Håkansson och Isidorsson 2012). Begreppet syftar på de omständigheter 

som skiljer bemanningsanställda från traditionellt anställda, dels i form av villkor men också 

genom att bemanningsanställda tillfälligt under en uthyrningsperiod, är en del av en arbets-



 

 22 

grupp. Samtliga respondenter berättar om situationer när de tillfälligt känt utanförskap i 

relation till de ”vanliga” anställda på arbetsplatsen där de för närvarande har uppdrag. Det kan 

handla om att man inte blivit inbjuden till sociala aktiviteter eller att man inte har utvecklings-

samtal när kollegorna har det. Men det går inte att tolka utanförskap som något 

respondenterna konstant upplever och inte heller som något som påverkar deras 

arbetstillfredsställelse negativt. Möjligtvis går det att förstå utanförskap i relation till socialt 

stöd, eftersom man kan anta att om det finns ett socialt stöd så upplever man inte utanförskap, 

vilket överensstämmer med denna studie. 

4.8. Sammanfattande jämförelser med modeller 

och faktorer 

4.8.1. Krav-kontroll-stöd 

Utifrån resultatet är det svårt att tolka bemanningsanställdas arbetsmiljö enligt krav-kontroll-

stöd modellen (Eriksson & Larsson 2009). De varierande svaren gör det svårt att utvärdera 

generella arbetsförhållanden för bemanningsanställda och hur deras arbete kan klassificeras 

utifrån Karaseks modell (se fig 2 sid 8). Det går inte heller att verifiera att 

bemanningsanställda har passiva eller högstressarbeten (se fig 2) som Wagenaar m.fl. (2012) 

kom fram till i sin studie.  

Enligt tidigare studier borde krav-kontroll-stöd modellen visa på att bemanningsanställdas 

objektiva arbetsmiljö ökar risken för psykosocial ohälsa, men det är inget som bekräftas av 

den här studien. Varken krav eller kontroll påverkar arbetstillfredsställelsen på ett entydigt 

sätt men stöd anses ha en positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen. 

Eftersom den här gruppen ständigt byter arbetsmiljö när ett uppdrag tar slut kan 

arbetsförhållandena snabbt förändras, det gör att krav-kontroll-stöd modellen troligen är bättre 

lämpad för att utvärdera psykosocial arbetsmiljö för individer som mer långsiktigt befinner 

sig i en viss arbetsmiljö. 

4.8.2. ERI-modellen 

Lön och förmåner likväl som kompetens- och karriärutveckling och uppskattning ingår i det 

som Siegrist (2002) benämner som belöningar i sin ERI-modell. Om vi tolkar uppskattning 

som värderande stöd visar resultatet att bemanningsanställda efterfrågar mer värderande stöd. 
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Eftersom vi har konstaterat brister inom dessa tre områden kan det vara fruktbart att analysera 

bemanningsanställdas arbetsmiljö med hjälp av ERI-modellen. Utifrån vad som framkommit i 

denna undersökning skulle det kunna finnas en obalans mellan ansträngning och belöning 

som i sin tur visar på dålig arbetsmiljö och låg arbetstillfredsställelse. 

ERI-modellen är även intressant i ett annat avseende. Siegrist (2002) menar att det finns andra 

faktorer som också kan bidra till en ökad obalans. En av dessa handlar om att individer kan 

acceptera obalanserade kontrakt av strategiska skäl, vilket även framkommit i undersök-

ningen. För vissa är en anställning i bemanningsbranschen ett sätt att ta sig in på arbets-

marknaden och bort från arbetslöshet, för andra ett sätt att skaffa erfarenhet inom ett nytt 

område med målsättningen att komma vidare till annat jobb. Resultatet visar också att ett 

uppdrag ger möjligheter till anställning på det inhyrande företaget.  

4.8.3. Sense of Coherence 

Att respondenterna inte upplever kategoriella skillnader och utanförskap skulle kunna 

förklaras av Antonovskys teori SOC (1996). Som nämns i tidigare teoriavsnitt menar 

upphovsmannen att vissa faktorer kan bidra till att en individ känner ”känsla av 

sammanhang”, vilket bidrar till bättre hälsa (eller åtminstone minskad risk för ohälsa). Om en 

bemanningsanställd har en känsla av sammanhang skulle det kunna innebära att den 

kategoriella skillnaden inte får samma betydelse. Att situationen som bemanningsanställd är 

begriplig för respondenterna framgår av deras förklaringar och förståelse kring olika särdrag 

som hör ihop med anställningen (till exempel att ofta byta uppdrag och inte kunna jobba i 

önskad omfattning). ”Respondent 1”de (bemanningsföretaget) kunde ju bara hyra ut folk efter den 

bemanning som behövdes.  

Även när det gäller tidbegränsade anställningsavtal finns förståelse: ”Respondent 5 ”2010 då när 

jag kom ut, hade konkurrensen blivit så hård i branschen, att det var svårt för dem att få ut konsulter och därför 

vill de inte ha dem tills vidare.  

Jag tänker att lika väl som dessa förklaringar hjälper bemanningsanställda att förstå sin 

omvärld gör det den också hanterbar. I ett annat fall när en respondent upplevt utanförskap 

säger hen: ”Respondent 5”Jag tror vissa människor inte har energi att lägga på massa nya små konsulter som 

kommer inhoppandes, och det kan jag förstå. Här kan förklaringen ses som en rationalisering som 

skyddar respondenten från att ta beteendet personligt. Att arbetet som bemanningsanställd 

kändes meningsfullt var samtliga överens om, men skälen varierade. Någon svarande: 

”Respondent 2” Fick lära mig nya saker, trevlig organisation och arbetskamrater. Citatet visar vad som 

gjorde arbetet meningsfullt för hen. Respondenterna anser att arbetet som bemanningsanställd 
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är/var meningsfullt på grund av: uppskattningen man fick på uppdragen, arbetskamrater och 

gemenskap, för man upplevde att arbetet gav av nya erfarenheter och värdefulla kontakter och 

för att man fick en yrkesmässig utveckling.  

SOC-modellen (Antonovsky, 1996) kan vara ett bra komplement när arbetsmiljön ska 

utvärderas. Problemet med modellen är att det är komplicerat att ställa frågor om hur 

bemanningsanställda uppfattar sin situation och samtidigt få fram konkreta svar som tydligt 

visar att respondenterna ser tillvaron som sammanhängande genom att den är begriplig, 

hanterlig och meningsfull. Uppfattningen är ändå att respondenterna har hög SOC och med 

viss försiktighet tolkar jag det som bemanningsanställda inte löper förhöjd risk för 

psykosociala arbetsmiljöproblem enligt den här modellen. 

4.8.4. Osäkerhet på arbetsmarknaden 

Det framkommer i resultatet att respondenterna värdesätter en anställning i 

bemanningsbranschen på grund av rädsla för att annars hamna utanför arbetsmarknaden. I 

ERI-modellen (Siegrist, 2002) nämns låg statuskontroll, vilket innebär att en individ har få 

alternativa anställningsmöjligheter vilket också bidrar till en ökad obalans mellan 

anstängningar och belöningar. Både Siegrits och Tilly menar att rädslan för att hamna utanför 

arbetsmarknaden ger skäl för bemanningsanställda att upprätthålla det Tilly kallar för 

kategoriell ojämlikhet och Siegrits benämner obalanserade kontrakt. (Siegrist, 2002) (Tilly, 

2000). Även om teorierna kopplat till resultatet visar att bemanningsanställda accepterar sina 

arbetsvillkor finns dock en tydlig strävan mot en traditionell anställning; det är en motvillig 

acceptans i brist på alternativ och en önskan om att förändra sin situation. En respondent 

svarar på frågan om framtiden att hen är intresserad av: ”Respondent 5”inte bara en 

bemanningsanställning, utan en riktig anställning. Citatet visar inte bara på den skillnad som upplevs 

mellan bemanningsanställda och traditionellt anställda utan säger även något om 

arbetstillfredsställelsen. Samtliga som avslutat sin anställning är överens om att de numera 

känner sig tryggare i sin anställning, har bättre lön och bättre utvecklingsmöjligheter.  
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5. Diskussion 

Enligt teori och tidigare forskning har bemanningsanställda objektivt sätt en arbetssituation 

som borde utgöra en förhöjd risk för psykosociala arbetsmiljöproblem och visa på låg 

arbetstillfredsställelse. Studien visar på att de olika teorierna som applicerats inte ger något 

entydigt resultat och möjligen inte fungerar bra för att studera föränderliga jobb som 

bemanning. Om Siegrist ERI-modell (2002) tillämpas kan vi tolka bemanningsanställdas 

arbetsmiljö som dålig. När vi tillämpar Antonovskys SOC-modell (1996) kan vi med viss 

försiktighet tolka den här gruppens arbetsmiljö som bra. När Karaseks krav-kontroll-stöd 

modell(1990) applicerats går det inte att utvärdera vilken typ av arbete (se fig. 2 sid 8) som 

respondenterna anser sig ha. Därför går det heller inte att rakt av använda modellen för att 

säga något om arbetsmiljön. 

Teorierna är samtliga generella och vid tillämpningen av ERI- och SOC-modellen är det inget 

problem eftersom de faktorer som undersöks har relevans kopplat till bemanningsanställdas 

arbetsmiljö. Avseende krav-kontroll- stöd är det något förvånande att det inte gick att tillämpa 

modellen då olika fristående studier kommit fram till att faktorerna var för sig är relevanta för 

bemanningsbranschen och borde visa på en dålig arbetsmiljö. Ingen av dessa tidigare studier 

gick att bekräfta med den här studien, däremot framkom att i vilken mån respondenterna 

känner kontroll, beror inte på arbetets karaktär, utan snarare på den egna uppfattningen om 

vilken grad av kontroll man upplever sig ha. Beträffande krav för bemanningsanställda går det 

inte värdera i termer av generella kravnivåer. Det beror på att uppdragen och därmed kraven 

är tillfälliga. Snarare är det andra typer av krav (sociala, emotionella samt krav på flexibilitet) 

som har betydelse för arbetsmiljön. Den här studien visar att socialt stöd finns i deras 

arbetsmiljö, även om det fanns en önskan om att få mer värderande stöd. 

Teorierna ger inte en entydig förklaring till bemanningsanställdas psykosociala arbetsmiljö 

och ger inte heller något entydigt svar på hur bemanningsanställda uppfattar sin arbetstill-

fredsställelse. När vi analyserar olika faktorers inverkan på arbetstillfredsställelse framgår att 

faktorn socialt stöd påverkar känslan av arbetstillfredsställelse positivt, medan lön/förmåner, 

kompetens- och karriärutveckling påverkar negativt. Det framkommer även i studien att 

samtliga respondenter önskar lämna bemanningsbranschen för en traditionell anställning. Det 
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innebär att det går att dra slutsatsen att trots vissa positiva faktorer så måste ändå 

arbetstillfredsställelsen sammanvägt betraktas som låg.  

Den här studiens resultat skiljer sig i flera avseenden från tidigare studier och det finns flera 

förklaringar till det. En förklaring kan vara att flertalet studier är genomförda i andra länder 

där anställningsvillkor och anställningstrygghet är betydligt sämre än vad det är i Sverige. En 

annan förklaring är att tidigare studier främst har varit kvantitativa och gett ett statistiskt 

objektivt resultat. Då bemanningsanställdas arbetssituation är väldigt beroende av vilket 

kundföretag och uppdrag man placeras på, kommer uppfattningen om arbetsmiljö vara väldigt 

beroende av var respondenten befinner sig just då. En kvantitativ undersökning ger enbart en 

ögonblicksbild som skulle kunna vara missvisande eller skev. Den kvalitativa metod som 

använts i denna studie grundar sig på en tolkning av de individuella svaren vilket ger en 

subjektiv uppfattning av arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Med denna metod kan vi 

undvika att enbart få en ögonblicksbild eftersom respondenterna ges möjlighet att värdera sin 

upplevelse av arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse utifrån, såväl nuvarande, som tidigare 

arbetssituationer.  

Det är givet att man inte hittar statistiskt generella mönster i kvalitativa studier. Samtidigt 

tyder resultat på att modeller inte nödvändigtvis fungerar för att förstå arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse hos bemanningsanställda. I likhet med Barley och Kunda (2001) finns 

behov av alternativa synsätt för att förstå subjektiva uppfattningar; man kan inte enkelt 

applicera begrepp och modeller som mer eller mindre explicit utgår från traditionella jobb där 

en heltidsarbetande tillsvidareanställd individ har en arbetsgivare och regelbundet befinner sig 

på en arbetsplats med samma kollegor, arbetsuppgifter, etc. Istället behövs empiriskt 

grundade kvalitativa fallstudier av specifika nya arbetsformer vilka kan bidra med nya 

begrepp och teorier (Barley & Kunda, 2001) 

Eftersom vi idag har en relativt hög arbetslöshet i Sverige och samtidigt har en arbetsmarknad 

som efterfrågar flexibilitet är det förståeligt att bemanningsbranschen fyller en funktion. Det 

skulle vara intressant att i framtida studier utvärdera vad som händer med bemannings-

anställdas arbetstillfredsställelse om arbetslösheten sjönk. Är arbetslösheten en central förut-

sättning för branschens existens? Frågan känns väsentligt då samtliga respondenter i studien 

menade att en traditionell anställning var att föredra framför en bemanningsanställning.  
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Inledningsvis ställde jag mig frågan om bemanningsanställda är så (miss-)nöjda som de borde 

vara? Min slutsats är att de inte är så missnöjda som de objektivt sätt borde vara. 

Bemanningsanställda har en situation som egentligen inte är vad de önskar och de är 

medvetna om att det finns bättre alternativ, men de anpassar sin syn utifrån sin nuvarande 

situation. Förklaringen till det beror enligt studien på den osäkra arbetsmarknaden med hög 

arbetslöshet som får människor att godta ett alternativ som är ”second best”  
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