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Sammanfattning                                                                                                                                       
Människan tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på sin arbetsplats, därför är en god arbetsmiljö av 
stor vikt. Det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskilda individen i olika utsträckning. 
Friskfaktorer är en sådan faktor som kan beskrivas med orden hälsa och frisk, som tyder på en 
frånvaro av sjukdomssymptom, medan hälsofaktorer beskriver de delar av arbetsmiljön som är 
positiva och hälsofrämjande. Den aktuella studien fokuserar på American Family Association 
insurance´s (AFA-försäkring) friskfaktorer. Arbetsmiljön i bemanningsbranschen kan i sin tur 
karaktäriseras som ett triangelledarskap, vilket kännetecknar branschen. Syftet med studien var att 
undersöka hur ett bemanningsföretag tillämpar AFA-försäkrings friskfaktorer. Metoden utfördes 
genom en kvalitativ intervjustudie med tolkande utformning. Det intervjuades totalt nio personer i de 
tre olika yrkeskategorierna, verksamhetschefer, konsultchef och konsulter på fältet. Den insamlade 
datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och med en deduktiv ansats. 
Resultatet visade på att virtuellt ledarskap, socialt stöd och möjliga utbildningsinvesteringar var tre av 
sex friskfaktorer som var påverkbara på bemanningsföretaget. Ledarskapet uppehölls i sin tur genom 
kommunikationsteknik samt en fysisk träff i veckan. Upplevelsen av ledarskapet var bra trots 
förutsättningarna, men mer fysisk närvaro och kommunikation önskades. En faktor som påverkade det 
sociala stödet var konstruktiv feedback. Det erbjöds utbildningsmöjligheter, utnyttjandet av 
erbjudandet var inte så stort då en tidsbrist rådde. Slutsats, resultatet visade på att bibehålla en 
kontinuerlig kommunikation försvåras vid ett fysiskt frånvarande ledarskap och en god relation kan 
därmed vara svår att skapa. Det sociala stödet påverkades genom feedback, vid en minskad feedback 
reducerades känslan av det sociala stödet. Arbetsplatsen ansåg att investeringar i utbildning är 
väsentligt för kompetensutvecklingen hos personalen.  
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People spend about one third of the day at their workplace, therefore are a favourable working 

environment of great importance. There are factors in the working environment that affect the 

individual in different extents. Health factors are such a factor and can be described by the words, 

health and well-being, which indicates an absence of disease symptoms. While health promotion 

factors describe the parts of the working environment that are positive and health promoting. The 

current study focuses on American Family Association insurance (AFA-insurance) health factors. The 

work environment in the staffing company can be characterized as a triangular leadership, which 

characterizes the industry. The aim of the study was to investigate how a staffing company applies 

AFA insurance's health factors. Method, the study was performed by a qualitative interview study with 

a interpretive configuration. Nine people were interviewed in the three different job types, 

businessmanagers, consultant and consultants in the field. The collected data was then analyzed by 

using a qualitative content analysis and with a deductive approach. The result showed that the virtual 

leadership, socialsupport and possible educational investment were three of six health factors which 

were influential at the company. Leadership was held by communication technology as well as a 

physical session per week. The experience of the leadership works well given the conditions, but more 

physical presence and communication were desired. One factor that affected social support was 

constructive feedback. Education opportunities were offered, the utilization of the offer was poorly due 

to a shortage of time. Conclusion, the result showed that social support was influenced by feedback, 

reduced feedback decreased the sense of social support. The workplace considered that investment 

in education was essential and important for the competence development among the employees. 

Maintaining continuous communication was complicated when the leadership was physically absent. 
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Förord 

 

Examensarbetet och dess process har varit väldigt lärorik och har resulterat i mer djupgående 

kunskaper inom området. Vårt gemensamma intresse för området har varit en stor fördel för 

oss, då samarbetet och engagemanget alltid funnits där. Båda har varit delaktiga i 

examensarbetets alla delar. Vid uppstarten delades vissa delar upp, men i slutändan har alla 

delar reviderats av oss båda. Vi vill rikta ett stort tack till bemanningsföretaget som tog sig tid 

till att medverka och visade ett stort intresse för vårt examensarbete. 

 

 

Slutligen vill även tacka vår handledare, Bengt Åhgren, som väglett oss med sina kloka råd 

genom hela processens gång. 

 

   

 

 

Kristianstad 2018-05-01, Stina Runesson och Evelina Forsberg. 
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1. Inledning  
Arbetsmiljön är av stor vikt likväl för den enskilda individens hälsa, som för organisationen 

och dess utveckling samt expansion. Faktorer som kan påverka den enskilda individens hälsa 

är, arbetsmiljö, anställningsformer samt möjligheten att finna en balans mellan fritid och 

arbetsliv. Statens folkhälsoinstitut (2010) belyser relevansen av att Hälsa i arbetslivet utgör 

ett eget målområde inom folkhälsopolitiken. Vidare beskriver de att inom målområdet Hälsa i 

arbetslivet utgör arbetsplatsen en betydelsefull arena för hälsofrämjande och förebyggande 

insatser, både direkt arbetsrelaterade faktorer och även hälsorelaterade levnadsvanor. 

Dessutom kan långsiktiga och kortsiktiga insatser på arbetsplatsen leda till en reducerad 

ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010). I den svenska arbetsmiljölagens portalparagraf står 

det att arbete är en aktivitet som inte enbart ska handla om att överleva, utan den ska generera 

i något mer (Clausen & Borg, 2008). Vidare menar författarna på att en individuell 

tillfredsställelse, hälsa, individuella framsteg, samt professionell kompetens i arbetet kan bli 

resultatet av ett sådant perspektiv. Utöver den enskilda individens vinning på ett sådant 

perspektiv gynnas även organisationer av hälsofrämjande och förebyggande 

arbetsförhållanden (Clausen & Borg, 2008).  

Hälsofrämjande insatser har en central roll i den psykosociala arbetsmiljön (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Vidare kan den psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt av ett 

flertal faktorer. Statens folkhälsoinstitut beskriver att det anmäls ungefär 100 000 

arbetsskador varje år. Det beskrivs även att cirka hälften av alla arbetstagare upplever att 

arbetstakten inte går att påverka under minst hälften av deras totala arbetstid. Dessutom 

förklarar Statens folkhälsoinstitut att en tredjedel av arbetstagarna upplever att beröm och stöd 

från sina arbetsgivare nästan aldrig eller aldrig sker. Arbetet är i sin tur en av anledningarna 

till att vardagliga bestyr upplevs som besvärliga av cirka var fjärde arbetstagare (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Det framkommer även att det finns en stor brist på företagshälsovård 

bland mindre företag, vilket är ett tecken på att det systematiska miljöarbetet inte uppnåtts 

fullt ut.  

Hälsa och Framtid (2008) beskriver att forskning tidigare har lagt fokus på risker i arbetslivet 

samt vad som bidrar till ohälsa. Projektet Hälsa och framtid (Hof) hade ett motsatt fokus och 

fann sex friskfaktorer, närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna, 

fortbildning och kompetensutveckling, möjlighet att framföra idéer och kritik, möjlighet att 

byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Friskfaktorerna var faktorerna som gjorde att arbetsplatsen 

bibehöll en låg sjukfrånvaro, efter ett jämförande med en arbetsplats som hade en hög 

sjukfrånvaro. Projektet finansierades bland annat av American Family Association 

insurance´s (AFA-försäkring). Utöver finansieringen tillförde AFA-försäkring även 

information kring sjukfrånvaro i olika kommuner. Resultatet pekar på att det är av stor 

relevans att lägga en större vikt vid friskfaktorer i det främjande och förebyggande 

arbetsmiljöarbetet på likväl offentliga som privata arbetsplatser (AFA-försäkring, u.å.).  

Den aktuella studien grundar sig i bemanningsbranschen, där friskfaktorernas roll har en 

central del. Bemanningsbranschen innehar ett tringelledarskap mellan bemanningsföretag, 

kundföretag och konsulter på fältet. Friskfaktorer som närvarande ledarskap och 

kommunikation kan därav vara svåra att tillgodose. Nielsen, Jørgensen, Garde och Clausen 

(2016) förklarar att en betydande del i framgången för en organisation är en god 

kommunikation mellan chef och anställd, motsatsen kan i sin tur leda till negativa 

konsekvenser för en organisation. Utifrån ovanstående resonemang och statistik finner vi ett 

stort intresse av att undersöka friskfaktorernas roll på ett bemanningsföretag. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

Nedan kommer olika perspektiv och en tydligare inblick kring arbetsmiljö, hälsoarbete, 

friskfaktorer samt förhållandena i bemanningsbranschen att lyftas fram.  

 

 

2.1 Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö kan definieras som något mer än en likgiltig arbetsmiljö och som har en 

positiv och gynnsam inverkan på den enskilda individen (Lindberg & Vingård, 2012). 

Thylefors (2018) menar på att arbetsmiljön handlar om fysiska, organisatoriska och sociala 

förhållanden. Vidare beskrivs det att kunskapen kring riskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön 

är stor. Däremot förklarar författaren att kompetensen kring individers psykiska och sociala 

tillämpning i den fysiska arbetsmiljön är bristfällig. Arbetsmiljön är av stor betydelse både för 

den enskilde individens hälsa och välbefinnande (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Välbefinnande på arbetsplatsen har många betydelser, men det kan konstateras att den utgör 

något mer än enbart frånvaro av elände (Kazemi, 2009). En betydande faktor för en 

upplevelse av välbefinnande på arbetsplatsen är arbetstrivsel (Törnblom & Kazemi, 2009). 

Vidare beskriver författarna att viktiga beståndsdelar gällande arbetstrivsel är kommunikation, 

delaktighet, ledarskap, socialt stöd och gemenskap. Liknande belyser Thylefors (2018) om att 

ledarskap, delaktighet, socialt stöd, handlingsutrymme och stimulans bidrar till en 

betryggande arbetsmiljö.  

 

 

Figur 1, arbetsmiljötrappan (Lindberg & Vingård, 2012 s.12).  

I figur 1 illustreras arbetsmiljötrappan som ger en bild av Sveriges utveckling de senaste 

hundra åren (Lindberg & Vingård, 2012). Vidare belyser trappan hur inriktningen på 

arbetsmiljön förflyttas parallellt med utvecklingen i arbetslivet. Det beskrivs även att det 

varierar bland olika delar i arbetslivet i förhållande till vilken nivå i arbetsmiljötrappan man 

befinner sig på. Det har visat sig att arbetsmiljöarbetet stegvis förskjutits uppåt och det fortgår 

i samma riktning i jämförelse med de första 50 åren då arbetsmiljöarbetet befann sig på 

nedersta steget (Lindberg & Vingård, 2012). Fortsättningsvis förklarar författarna att man 

utifrån arbetsmiljötrappan kan se att arbetsmiljöarbetet främst har haft ett preventivt fokus, det 

vill säga, arbeta med förebyggande åtgärder för att minska ohälsa. Författarna betonar att 

arbetsplatsen utifrån trappstegen även kan uppnå en arbetsmiljö som möjligen är bra, men den 

påstås varken främja eller skada arbetsmiljön. Författarna pekar på att perspektivet på 

arbetsmiljö har utvecklats och en mer främjande syn har trätt fram. För att främja hälsan i en 

arbetsmiljö menar författarna på att det finns faktorer som fungerar som ett motmedel mot 
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aspekter som är negativa i en arbetsmiljö (Lindberg & Vingård, 2012). Vidare lyfter 

Europeiskabyrån för säkerhet och hälsa vid arbete fram att sättet att arbeta på runt om i 

världen har förändrats, nya arbetsmiljötrender har växt fram (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2017). De berättar att arbetsorganisationsformer, nya arbetstider, nya 

arbetsförhållanden, förändringar i arbetskraften, ny tekniskutrustning likaså förändringar i 

arbetshälso- och säkerhetssystemen är exempel på sådana. 

En utav arbetsmiljölagens paragrafer består av SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, som 

syftar till att uppnå en sund arbetsmiljö genom ett samarbete mellan arbetsgivare och 

arbetstagare (AFS 2001:1). Enligt 2§ i föreskrifterna beskrivs det att arbetsgivaren har i 

uppgift att undersöka, genomföra samt följa upp organisationen för att uppfylla en god 

arbetsmiljö. Vidare förklaras att utefter 2§ kap.3 i Arbetsmiljölagen faller ansvaret för 

arbetsmiljön inom verksamheten under arbetsgivaren. Det beskrivs i rapporten Den goda 

arbetsmiljön och dess indikatorer att ansvarsfrågan inom en organisation bör vara uppenbar 

(Bolin, 2009). Fortsättningsvis är arbetsgivaren juridiskt ansvarig för att upprätthålla 

arbetsmiljön samt styra och tilldela arbetet. Samtidigt beskriver han att det finns en risk, då 

den enskilde individen inom moderna organisationer innehar ett större ansvar för sitt eget 

arbete. Det kan i sin tur innebära att arbetsgivarens skyldighet förbigås, därför finns 

angelägenheten kring en tydlighet i ansvarsfrågan inom en organisation (Bolin, 2009). För att 

förtydliga så har arbetsgivaren huvudansvaret för att uppnå en god arbetsmiljö (AFS 2001:1), 

men samtidigt betonar Harmon, DeGennaro, Norling, Kennedy och Fontaine (2016) att varje 

enskild individ har sitt eget ansvar att se till samt anstränga sig för att skapa en så bra 

arbetsmiljö som möjligt.  

 

2.2 Hälsoarbete  
Arbetsmiljöarbete, folkhälsoarbete, företagshälsovård och sjukvård är exempel på olika typer 

av hälsoarbeten (Ågren, 2003). I linje med det beskriver författaren att olika typer av 

hälsoarbeten utförs med växlande inriktning samt på flera olika håll. Arbetsmiljöarbetet i 

allmänhet fokuserar på att åskådliggöra och reducera riskfaktorer, det vill säga, att förebygga 

ohälsa har en central roll (Thylefors, 2018). I linje med det förklarar författaren att det finns 

ett krav på att arbetet aldrig får innebära att en enskild individ kommer till skada. Vidare 

beskriver Thylefors att genom att titta på möjligheter istället för brister i arbetsmiljön innebär 

att det ses utifrån ett salutogent perspektiv. Författaren menar även på att främja anställdas 

hälsa faktiskt inte är arbetslivets huvudsyfte.  

 

Ågren (2003) förklarar att hälsans bestämningsfaktorer sedan år 2003 är en nationell 

folkhälsopolitik. Vidare benämner författaren hälsans bestämningsfaktorer som olika 

förhållanden som tillför hälsa och ohälsa. Författaren förklarar att de olika förhållandena kan 

vara människors levnadsförhållanden samt olika relationer i samhällsorganisationer. Hälsans 

bestämningsfaktorer är en modell som har utvecklats och som illustrerar en halvmåne med 

både påverkbara samt icke-påverkbara hälsofaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). Vidare 

förklarar författarna att påverkbara faktorer riktar sig till individuella livsstilsfaktorer, 

samhälleliga och lokala nätverk, levnadsvillkor och arbetsförhållanden samt generella 

socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer. Hälsofaktorer som inte går att 

påverka är faktorer såsom ålder, kön och ärftliga faktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

Huvudsyftet med modellen är att komma till ytan med vilka hälsofaktorer som påverkar den 

enskilde individens hälsa (Scriven, 2013).  
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Det finns två olika perspektiv som hälsans utveckling kan analyseras genom, det salutogena 

och patogena perspektivet (Bauer, Davies & Pelikan, 2006). Det beskrivs att en utveckling av 

den positiva hälsan möjliggörs genom att fokusera på hälsofrämjande faktorer, som i sin tur 

stödjer det salutogena perspektivet (Bauer, Davies & Pelikan, 2006; Tangen & Conrad, 2009). 

Hansson (2004) beskriver vidare att det salutogena perspektivet syftar till att möjliggöra för 

den enskilda individen att utveckla sin hälsa. Ytterligare beskriver Hansson att forskningen 

inom det salutogena perspektivet riktar in sig på främjande faktorer. Vidare förklaras det att 

riskfaktorer och förebyggande av ohälsa, såsom att sluta röka beskriver det patogena 

perspektivet (Bauer, Davies & Pelikan, 2006; Hansson, 2004; Hultberg, Dellve & Ahlborg, 

2006). Samtidigt som botemedel och rehabilitering ses utifrån ett patogent perspektiv, menar 

författarna på att vissa läkningsprocesser i vården från hälsans resurser även stödjer det 

salutogena perspektivet (Bauer, Davies & Pelikan, 2006). 

 

Bauer, Davies och Pelikan (2006) beskriver vidare att modellen, European Community Health 

Promotion Indicator Development Model (EUPHID), illustrerar den mentala, sociala och 

fysiska hälsan. I linje med det ger modellen även inblick i hur hälsan har utvecklats genom 

den enskilda individens interaktion med omgivningen och dess hälsofaktorer. Modellen 

belyser även hur både det patogena och salutogena perspektivet utforskas samt hur 

perspektiven kan särskiljas (Bauer, Davies & Pelikan, 2006). Det sjukdomsförebyggande 

arbetet har länge haft en framträdande roll där fokus har syftat till att företa åtgärder 

(Hansson, 2004). Vidare beskrivs åtgärderna ha minskat lidande för den enskilda individen 

och minskade kostnader för samhället samt arbetsgivare. Hansson (2004) förklarar samtidigt 

för många år sedan att ett ökat engagemang för hälsofrämjande arbete trätt fram. 

Fortsättningsvis berättar han att det visserligen råder en stor variation i hur stor omfattning 

folkhälsoplanerna genomsyras av hälsofrämjande arbete i praktiken. 

 

 

“Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden.”   

(Menckel & Österblom, 2000, s.26) 

Att utveckla ett engagemang i arbetet, möjliggöra ett känslomässigt välbefinnande, stimulera 

den upplevda kvaliteten i arbetet samt bilda en stödjande social miljö beskriver Menckel och 

Österblom (2000) som främjande faktorer på en arbetsplats. Vidare förklarar författarna att 

förebyggande faktorer på en arbetsplats är att förhindra fysiska och mentala hälsoproblem, ge 

skydd mot hälsofaror, utveckla hälsa/rehabilitering och reducera riskfaktorer för ohälsa. 

Janlert (2000) förklarar i sin tur begreppet health promotion utifrån fyra byggstenar, att det 

befinner sig utanför hälso- och sjukvården, det är en stödjande resistens mot skador samt 

sjukdom, förbättrar individens upplevelse av hälsa och befolkningen i allmänhet är 

fokusgruppen. I linje med det beskriver författaren att begreppet disease prevention i sin tur 

befinner sig inom hälso- och sjukvården, avlägsnar orsaker till sjukdom och skador, 

förebygger diagnostiserad sjukdom samt att riskgrupper är i fokus.  

2.2.1 Hälsoinvesteringar                                                                                           
Hälsoinvesteringar bygger exempelvis på utbildningsinvesteringar och investeringar i hälsa 

och arbetsmiljö som kan resultera i en friskare personal (Johansson & Johrén, 2011). 

Författarna förklarar att hälsoinvesteringar på sikt genererar i ökad produktion samt minskad 

sjukfrånvaro bland personalen. Vidare beskriver Johansson & Johrén att ett intresse har ökat 

under de senaste årtiondena. Intresset har växt markant kring hur personalen och olika 

personalinvesteringar kan resultera i en ökad effektivitet bland verksamheter (Johansson & 
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Johrén, 2011). Fortsättningsvis beskrivs det att hälsoinvesteringar i flera undersökningar visat 

sig vara lönsamma och ha en positiv effekt på kostnaderna för hälso- och sjukvård samt 

sjukfrånvaro. Karlsson (2010) har gjort en rad forskningsöversikter inom området hälsa och 

lönsamhet/produktivitet. Hon förklarar att dem existerande studierna inom hälsorisker visar på 

ett samband mellan större hälsorisker och högre produktionsförluster. Aldana (2001) 

framhäver utifrån ovanstående att hälsoinvesteringar är utformade för att minska hälsorisker 

och är tydligt kopplade till sänkt sjukfrånvaro och sänkta hälso- och sjukvårdskostnader. 

Sammantaget finns det klara indikationer på att hälsoinvesteringar ger stora möjligheter till 

ökad lönsamhet för företag (Johansson & Johrén, 2011). 

 

2.3 Friskfaktorer 
Att inneha ett fokus på det som fungerar bra på en arbetsplats, betyder med andra ord att ha 

friskfaktorer som utgångspunkt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Men friskfaktorer 

kan även te sig olika beroende på arbetsplats och på individer som arbetar där, förklarar 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I olika arbetsmiljöarbeten och även i 

arbetsmiljölagstiftningen har fokus legat på risker och dilemman, men det har visat sig att ett 

fokus på positiva faktorer på en arbetsplats, kan generera i bättre hälsa och arbetslust (SKL, 

2017). Det beskrivs även att både ett främjande och förebyggande arbete kan resultera i 

välbefinnande hos arbetstagaren, med hjälp av en tillämpning av friskfaktorer (Vingård, 

2015). Friskfaktorer kan i sin tur förhindra en inverkan av opåverkbara negativa psykosociala, 

organisatoriska samt fysiska förhållanden på en individ (Lindberg & Vingård, 2012). 

Författarna beskriver vidare att friskfaktorer fungerar som ett hjälpmedel mot negativa 

faktorer. 

“En friskfaktor är en företeelse som förekommer i den enskilda människans arbets- och/eller 

totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, 

utvecklas och må bra i arbetslivet.” 

(Thornblad, 2012, s.4) 

Forskningsprojektet Hälsa och Framtid som AFA-försäkring bidrog till resulterade i sex 

följande friskfaktorer, närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna, 

fortbildning och kompetensutveckling, möjlighet att framföra idéer och kritik, möjlighet att 

byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, 

systematiskt arbetsmiljöarbete (Hälsa & Framtid, 2008). Vingård (2015) bekräftar några av 

AFA försäkrings friskfaktorer, genom att beskriva att en positiv social miljö, kontroll samt ett 

opartiskt ledarskap kan resultera i välbefinnande hos arbetstagarna. 

 

Nedan följer en mer ingående beskrivning kring AFA-försäkrings sex friskfaktorer.  

2.3.1 Ledarskap                                                                                                                             
“I verksamheter med låg sjukfrånvaro sker uppföljning och feedback genom direktkontakt. 

Högre chefer träffar ledare och medarbetare i möten avsatta för att diskutera sådana frågor 

eller direkt genom att vara ute i verksamheterna. Chefer anstränger sig för att vara 

tillgängliga” (AFA-försäkring, u.å.).  

Enligt studien Ledarskap i hälsofrämjande projekt på arbetsplatsen är ledarskapskvalitéer 

såsom respekt, belöningar samt feedback förknippade med större arbetslust hos arbetstagarna. 

I studien framförs det även att arbetstagarnas närvaro samt utförandeprocessen influeras av 
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WHP-strategier (hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen) och förhållningssättet ledarna har i 

relation till anställdas arbetsrelaterade hälsa (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). 

Arbetsgivare innehar en central roll för skapandet av tillfredsställande arbetsförhållanden för 

arbetstagarna (Wreder, 2008). Vidare förklaras den upplevda arbetstillfredsställelsen, samt 

bedriften påverkas av arbetstagarnas arbetsförhållanden och influerar i sin tur verksamhetens 

välgång. Följande faktorer kan påverka arbetsförhållandena, att inneha kontroll och uppleva 

att kraven i arbetet är hanterbara, att ha begripliga visioner samt uppföljning av dessa, att få 

växa i arbetet och att få arbetstagarna att känna sig involverade (Wreder, 2008).  

2.3.2 Kompetensutveckling                                                                                                           
”I verksamheter med låg sjukfrånvaro beskriver chefer på olika nivåer att det finns 

möjligheter för personalen att – utöver verksamhetens omedelbara och direkta behov – få 

individuella önskemål tillgodosedda i samband med personalutbildning och – utveckling” 

(AFA-försäkring, u.å.).  

I rapporten Det goda arbetet framförs nio principer kring hur arbetet ska vara konstruerat, 

varav en av principerna är att utbildning ska vara en del av arbetet (Lindberg & Vingård, 

2012). Johansson och Johrén (2011) styrker ovanstående och förklarar att 

utbildningsinvesteringar i sin tur är en hälsoinvestering som kan resultera i friskare personal, 

som i sin tur exempelvis kan leda till en reducering av sjukfrånvaro bland personalen. 

2.3.3 Kommunikation, feedback och öppenhet                                                                              
“I organisationer med låg sjukfrånvaro finns system och strategier för feedback. Chefer 

värdesätter att medarbetarna delar med sig av goda idéer och vill skapa forum där sådant 

kommer fram. De beskriver att det finns utrymme för feedback under möten samt att detta 

förs vidare uppåt och nedåt i linjen. Dessa forum kan även vara av mer informell karaktär, 

som att det är accepterat att gå in spontant till chefen eller att diskutera i korridoren eller på 

fikarasten” (AFA-försäkring, u.å.). 

Eklöf och Hagberg (2006) har i en studie undersökt huruvida feedback och diskussion 

påverkas av (1) kvaliteten på genomförda förändringar i arbetsplatsdesign, arbetsteknik eller 

psykosociala aspekter, (2) psykologiska krav, beslutsgrad och socialt stöd (3) komfort under 

datorarbete, känslomässig stress och förekomsten av muskuloskeletala symtom eller obehag i 

ögat. Resultatets utfall blev att feedback och diskussion hade en positiv effekt på socialt stöd 

(Eklöf & Hagberg, 2006). 

Välbefinnandet på en arbetsplats påverkas positivt av en öppenhet och snabbhet, feedback, en 

tillitsfull miljö samt en respektfullhet i kommunikationen. Kommunikationen är därav av stor 

vikt för välbefinnandet i arbetet samt insatser som utförs. Sjukfrånvaro och att bibehålla 

personal är också faktorer som påverkas av kommunikationen. Kommunikationen kan 

förbättras genom att utveckla en arbetsplats kommunikationskultur, samspelsförmåga samt 

färdigheten att lyssna (Hagerlund & Kaukopuro-Klemetti, 2013). 

2.3.4 Byte av arbetsuppgifter                                                                                                
“Chefer i kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro beskriver att de vid 

utvecklingssamtalen efterfrågar och/eller uppmuntrar personalens intresse att pröva nya 

arbetsuppgifter, skaffa ny kompetens eller flytta till andra arbetsuppgifter inom kommunen” 

(AFA-försäkring, u.å.). 
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Arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa miljön utefter den anställdas behov i den mån det 

är möjligt (Lennéer Axelson, 2018a). Hon förtydligar att arbetsgivaren ansvarar för att 

tillgodose eventuella justeringar och flexibla lösningar för att stödja den enskildes 

arbetssituation. Några exempel hon lyfter fram som kan förbättra den enskildes arbetssituation 

är en variation i arbetsuppgifter, flexibla arbetstider och förändrat arbetstempo.  

2.3.5 Prioritering av arbetsuppgifter                                                                                            
“I verksamheter med låg sjukfrånvaro tar chefer på ett tydligt sätt ansvar för att prioritera 

arbetsuppgifterna, till exempel genom att uppmärksamma om personal ställer för höga krav på 

sig själva och tar på sig för mycket att göra” (AFA-försäkring, u.å.). 

Genom att skjuta upp genomförandet av ett arbete, ta bort vissa arbetsuppgifter, att fler hjälps 

åt med en arbetsuppgift samt att öka antalet i personalen, kan reducera arbetsbelastningen. 

Arbetsbelastningen kan även minskas med hjälp av att arbetsgivaren tydliggör 

verksamhetensvisioner och arbetskrav. Att skära ned på arbetsmängden ökar förutsättningar 

genom stöd med att prioritera (Arbetsmiljöverket, 2017).  

2.3.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete                                                                           
“Kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro arbetar mer strukturerat och strategiskt med 

det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten” (AFA-försäkring, u.å.). 

Att arbetsgivaren kontinuerligt studerar arbetsförhållanden och gör en riskbedömning för 

ohälsa beskriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den Folkhälsopolitiska rapporten visar på 

att det finns svagheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och en korrelation mellan en 

verksamhets storlek och arbetsmiljöarbete har visat sig. Det innebär att det generellt mer 

sällan förekommer arbetsmiljöarbete i mindre företag (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

 

2.4 Ansvarsbärare i bemanningsbranschen                                                        
Arbetsmiljöverket (2016) beskriver att bemanningsbranschen har expanderat och år 2015 var 

cirka 67 000 individer anställda inom branschen i Sverige. Men samtidigt beskriver de att till 

följd av expansionen så följer även fler arbetsrelaterade olyckor. Bland arbetsrelaterade 

olyckor är de mest förekommande som rapporteras, belastningsskador, handverktyg, olyckor 

med transportutrustning samt fallolyckor (Arbetsmiljöverket, 2016). Främjande faktorer i 

arbetsmiljön för skiftarbetare är i sin tur högt stöd från kollegor och chef, hög jobbkontroll 

och flextid (Nielsen, Jørgensen, Garde & Clausen 2016). Arbetsmiljöverket (2016) förklarar 

även att ansvaret för den inhyrda personalen ofta är otydlig. Arbetsmiljöupplysningen (u.å.) 

förklarar därför vikten av ett fungerande samarbete mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget. Men arbetsmiljöupplysningen beskriver även att huvudansvaret för 

arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren (bemanningsföretaget). Arbetsgivaren ansvarar för att 

kontinuerligt inspektera arbetsmiljön för att minimera riskerna för den inhyrda personalen 

(Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Samtidigt som kundföretaget har ett ansvar i att följa 

säkerhetsföreskrifter samt rapportera om fel uppkommer. Ovanstående beskriver relationerna 

i triangelledarskapet, det vill säga förhållandet mellan konsultchef, konsult och kundföretaget.  
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Egen figur 1, illustration av triangelledarskap 

I triangelledarskapet ingår tre parter, förmedlaren, avsändaren och den anställde. 

Bemanningsföretag skulle kunna benämnas som förmedlaren, då deras uppgift är att para ihop 

resurs och behov till anställd och avsändare. Avsändaren, det vill säga kundföretaget, är i sin 

tur en aktör som nyttjar temporär arbetskraft. Konsulterna på fältet är därmed den anställde 

hos bemanningsföretaget men som arbetar på kundföretaget (Olofsdotter, 2008). 

2.4.1 Distans                                                                                                                          
Att nå sina medarbetare genom fysiska träffar eller genom andra kommunikationsverktyg 

syftar till ett distansledarskap (Zhang & Fjermestad, 2006). Vidare beskrivs kommunikation, 

påverkan och situationsanpassning som tre områden som en ledare bör ha god kunskap och 

färdighet inom. Nordengren och Olsen (2006) beskriver kommunikation och motivation som 

centrala faktorer i ett ledarskap, då dessa faktorer har en viktig innebörd då verksamheter idag 

är mer utspridda geografiskt. Vidare menar Nordgren och Olsen på att ledare därför har en 

viktig roll att motivera sina anställda oavsett geografiskt avstånd. Antonakis och Atwater 

(2002) beskriver i sin studie Leader distance att kommunikationsverktyg är grundläggande för 

att denna typ av ledarskap ska fungera. Vidare handlar studien om huruvida ledarens avstånd 

spelar en central roll för ledarskapsprocessen. Avståndet förklaras vara avgörande rörande 

huruvida ledarskapets process blir inflytelserik (Antonakis & Atwater, 2002). 

Om en jämförelse ska göras mellan en traditionell organisation och en organisation på distans 

så hamnar en större plikt på medarbetaren gällande det sistnämnda (Nordengren & Olsen, 

2006). Storleken på organisationen har en central roll kring huruvida distansledarskapet 

påverkas, de menar på att det blir mer problematiskt att påverka medarbetarna desto större 

organisationen är (Zhang & Fjermestad 2006). Förutom betydelsen av storlek på 

organisationen och dess påverkan följer även en svårighet för ledaren att uppfatta och 

observera medarbetarnas kroppsspråk (Popper, 2013). En problematik som i många fall 

uppstår är dock att allt fler inom framförallt bemanningsbranschen har osäkra eller korta 

anställningar, vilket minskar möjligheten till delaktighet i arbetsmiljöarbetet (Frick, 2013). 

 

2.5 Problemformulering  
Statens folkhälsoinstitut (2010) förklarar att åtgärder för att förbättra hälsan i arbetslivet är av 

stor relevans, då människor spenderar en stor del av sitt liv på arbetsplatser. Vidare fastställs 

en dålig arbetsmiljö som kostnadskrävande för individer, organisationer samt samhället. 

Statens folkhälsoinstitut förklarar även att skiftet i framtida generationers begäran på att 

verksamheters sociala ansvar ska vara mer central. I linje med det beskrivs det att i och med 

en önskan om möjlighet för utveckling i arbetet samt en konsekvent arbetskraftsbrist, kan 

arbetsmiljön ses som ett kommande rivalitetsverktyg på arbetsmarknaden. Den aktuella 
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studien grundar sig i bemanningsbranschen där det närvarande ledarskapet kan vara 

problematiskt, det medför i sin tur att öppna kommunikationsvägar försvinner. 

Kommunikation mellan chef och anställd är avgörande för framgången av organisatoriska 

insatser och en bristfällig kommunikation kan påverka organisationer negativt (Nielsen, 

Jørgensen, Garde & Clausen 2016). Arbetsmiljön och dess faktorer blir därmed ännu viktigare 

att värna om för att organisationer ska vara en attraktiv arbetsplats för individer. Därefter 

uppkom intresset för att undersöka friskfaktorers betydelse på ett bemanningsföretag.  

 

3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett bemanningsföretag tillämpar AFA-försäkrings 

friskfaktorer.                      

4. Frågeställningar 
Vilka friskfaktorer tillämpas på bemanningsföretaget? 

Hur arbetar bemanningsföretaget med friskfaktorerna i nuläget? 

Hur upplever anställda och chefer arbetet med friskfaktorerna i praktiken? 

 

 

5. Metod 
 

Nedan kommer val av metod, urval, exklusionskriterier, deltagare och kontext, genomförande, 

analys, tabell och etiska överväganden att presenteras.

 
5.1 Val av metod  

Studien genomfördes med en kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer samt en 

tolkande och beskrivande utformning. Då ett djupare material eftersträvades valdes färre 

deltagare ut till studien, en kvalitativ metod lämpade sig därför bättre än en kvantitativ metod 

(Silverman, 2013). Den insamlade datan analyserades sedan med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalysen utgick från en deduktiv ansats som utefter resultatet kom 

att bli mer induktiv (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Författarna för den aktuella studien hade AFA-försäkrings friskfaktorer som utgångspunkt i 

intervjuguiderna. Datainsamlingens resultat hamnade inom ramarna för friskfaktorerna och 

hade därmed en deduktiv ansats. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att i en deduktiv 

ansats så har man en referensram man utgår ifrån. Utefter bemanningsbranschens kontext och 

en manifest och latent innehållsanalys, skapades nya tolkande kategorier av AFA-försäkrings 

friskfaktorer. Endast tre av sex friskfaktorer visades vara av intresse att utveckla och fick 

därefter nya kategorinamn. Utifrån de nya tolkande kategorinamnen kom studiens utformning 

sedan att bli induktiv. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att man inte har någon 

referensram eller utgångspunkt i en induktiv ansats, vilket författarna för den aktuella studien 

inte hade vid tolkandet av de nya kategorinamnen.  

 

5.2 Deltagare och kontext 

Arenan är ett bemanningsföretag som är aktivt på 39 olika orter och organisationen har över 

2500 aktiva medarbetare. Bemanningsföretaget tillhandahåller rekrytering, bemanning, lager- 
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och logistik, utbildning eller smarta produktionslösningar. Studien har utgått från tre orter 

som ligger i Småland.  

 

Deltagarna består av två verksamhetschefer, två konsultchefer, en som handhar rekryteringar 

samt fyra konsulter på fältet. Urvalet kan bidra till en helhetssyn på hur arbetet med 

friskfaktorer fungerar och hur dessa upplevs genom alla yrkesroller. En av 

verksamhetscheferna blev vår gatekeeper som gav oss tillträde till personalen på företaget. 

Den främsta anledningen till varför författarna valde att utgå från bemanningsbranschen är 

intresset för att se hur det praktiska arbetet kring AFA friskfaktorer fungerar på distans. 
 

5.3 Urval  
Det arbetade inte så många internt på den delen av bemanningsföretaget som författarna 

undersökte. Urvalet blev därför anställda som kunde och hade tid, vilka var totalt fem stycken, 

två verksamhetschefer, två konsultchefer samt en rekryteringsansvarig. Konsulterna på fältet 

valdes sedan ut genom vår gatekeeper, på grund av språksvårigheter bland många utav 

konsulterna på fältet. Författarna fick sedan en lista med mailadresser och mobilnummer på 

totalt 16 personer. Först användes en systematisk strategi, där sms till varannan person 

skickades ut. Eftersom endast svar från två individer mottogs och en påminnelse hade sänts, 

skickades även sms ut till de resterande åtta individerna. Därefter mottogs svar från två 

personer till som ville delta och det resulterade i totalt nio intervjuer. I urvalsprocessen valde 

författarna att inte fokusera på könsfördelningen i och med att det fanns en snedfördelning 

mellan män och kvinnor internt på bemanningsföretaget. Den främsta anledningen var 

visserligen att författarna inte kunde styra vilka intervjupersonerna blev, då det berodde helt 

på vilka som hade tid och ville delta. Informanterna som deltog i intervjuerna hade arbetat 

olika lång tid inom bemanningsföretaget. Tidsspannet var allt mellan fem månader till sex år. 

 

5.4 Exklusionskriterier  
På företaget var många utomeuropéer med svårigheter inom det svenska språket anställda. Då 

författarna utgick från intervjuer var förståelsen för språket en viktig aspekt, därför valdes 

urvalet utefter språkkunnighet för att intervjumaterialet skulle bli tillförlitligt utan risk för 

missförstånd. 

 

5.5 Genomförande  
Författarna besökte bemanningsföretaget innan datainsamlingen för att bekanta sig med 

personalen samt introducerade studiens syfte och planerade upplägg, vilket Shenton (2004) 

belyser är en styrka för trovärdigheten. I samråd med vår gatekeeper skickades ett mail ut till 

urvalet med information kring studien samt informationsbrev. I mailet nämndes det att det 

bjuds på fika, då Ahrne och Svensson (2015) förklarar att vid intervjuer på fritiden kan det 

vara inbjudande att erbjuda fika för att deltagaren är villig att ta sig tid. Ersättningen kan även 

bidra till en trevligare stämning kring intervjusituationen (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Intervjuerna skedde i form av semistrukturerade intervjuer, Silverman (2013) förklarar att 

semistrukturerade intervjuer är uppbyggda kring öppna frågor. Utgångspunkten är oftast en 

intervjuguide som inte har fastställda konkreta frågor och det eftersträvas en dialog snarare än 

en intervju (Silverman, 2013). De semistrukturerade intervjuerna utgick från tre olika 

intervjuguider som var designade för de olika yrkesrollerna. Intervjuguiderna grundar sig i de 

tre olika yrkesrollerna som innehar olika perspektiv. Av verksamhetscheferna var det av 

intresse att se om och hur verksamhetscheferna själva anser att de arbetar med de olika 
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friskfaktorerna. Vidare huruvida konsultcheferna upplever verksamhetschefernas arbete samt 

hur konsultcheferna själva arbetar med friskfaktorerna gentemot konsulterna på fältet. Av 

konsulterna på fältet fann författarna det intressant att se hur konsulterna på fältet upplevde 

arbetet med friskfaktorerna från konsultcheferna. Utifrån dessa intervjuguider hade författarna 

en strävan efter en holistisk bild, det vill säga en helhet av organisationens arbete med 

friskfaktorerna. I intervjuguiderna fanns förutbestämda kategorier, vilka var AFA-försäkrings 

sex friskfaktorer, närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna, 

fortbildning och kompetensutveckling, möjlighet att framföra idéer och kritik, möjlighet att 

byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög samt 

systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 

Den första intervjun som utfördes var en pilotintervju, eftersom den fungerade bra togs den 

även med i resultatet. Intervjuerna hade olika lokalisationer, för att konsultcheferna var 

utspridda på tre olika orter. Men även konsulterna på fältet befann sig på olika företag, på 

olika orter. Det innebar att några intervjuer ägde rum på kontor, en på ett kundföretag och på 

ett café. Sju av nio intervjuer spelades in med hjälp av en ljudinspelningsutrustning, varav två 

spelades in med hjälp av två Iphone telefoner. Innan varje intervju så skrevs ett 

samtyckeskrav på utav intervjupersonen. Författarna kom överens om att hålla i varannan 

intervju, där den andra personen kunde inflika med följdfrågor när så behövdes. En intervju 

tog ungefär 30 - 40 minuter, total intervjutid var 278 minuter och det totala antalet 

transkriberingssidor blev 105 stycken. Transkriberingen delades upp utefter den 

intervjuförfattarna själva hållit i. Allt transkriberat intervjumaterial skrevs sedan ut för att 

lättare kunna påbörja innehållsanalysen och materialet blev sedan grunden för den kvalitativa 

analysen och resultatet. 

 

 

5.6 Analys                                                                                                                                           
Analysen verkställdes genom en innehållsanalys, vilket betyder att studiens resultat bygger på 

data som i sin tur har formaterats om till utvalda begrepp (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vidare beskriver författarna att innehållsanalysen är latent och manifest, vilket innebär att 

författarna synliggör det osynliga i den insamlade datan och beskriver det deltagarna sagt. I 

linje med det beskriver författarna att analysen bestod av flera steg, varav det första steget 

innebar att läsa igenom allt insamlat material för att få en helhetsuppfattning. Olika 

meningsenheter markerades i olika färger och klipptes sedan ut för att delas upp i två olika 

högar, chefer och konsulter på fältet. Eventuellt användbara citat markerades och klipptes ut, 

för att sedan läggas i en enskild hög. I nästa steg så delades materialet in i meningsenheter 

gemensamt av författarna. Därefter så kondenserades meningsenheterna, vilket Graneheim 

och Lundman (2004) förklarar som att meningsenheterna kortas ned, men behåller kontentan. 

I det tredje steget så kodades kondenseringen, vilket Graneheim och Lundman förklarar som 

att meningsenheterna namnges med en kod som ska reflektera kärnan i kondenseringen. I linje 

med det så jämfördes koderna med varandra för att sedan grupperas in i subkategorier. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar att subkategorierna tillsammans bildar innehållet i 

en kategori. Vidare beskriver författarna att analysprocessens sista steg består av att 

synliggöra den röda tråden i koderna, genom att åskådliggöra subkategorierna i kategorier. 
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Tabell I, exempel på innehållsanalysprocessen  

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

  

Vi har ganska 

mycket frihet och 

är väldigt 

självgående, men 

det är också högt i 

tak och det är inga 

problem att 

uttrycka det. 

Frihet under 

ansvar och högt 

i tak. 

Fria tyglar Öppenhet och 

delaktighet 

Virtuellt 

ledarskap 

Sen vet man att 

man mår ju inte 

heller bra av att 

vara tillgänglig 

hela tiden. 

Mår inte bra av 

att vara 

tillgänglig hela 

tiden. 

Kontrollera 

tillgänglighe

ten 

Att balansera 

tillgängligheten 

Virtuellt 

ledarskap 

Men där kan jag 

ibland känna att om 

jag får någonting 

positivt så kanske 

jag vill ha mer 

konstruktivt vad 

det var som var bra, 

inte bara att det var 

bra. 

Om jag får höra 

något positivt så 

vill jag veta vad 

som verkligen 

var bra. 

Konstruktiv 

kritik 

Stöd genom 

feedback 

Socialt stöd  

Det finns ett stort 

utrymme för 

utbildningar, men 

man får ta sitt eget 

ansvar i det. Men 

det finns, men har 

man själv ett stort 

intresse finns det 

stora utrymmen. 

Utbildningar 

sker på eget 

initiativ, vid 

intresse finns 

utrymme. 

Möjligheter Att ta sig tid 

eller bli tilldelad 

Möjliga 

utbildningsinves

teringar 

 

5.7 Etiska överväganden  
Mötet och relationerna som skapas under intervjutillfällena innebär bland annat att etiska 

frågor kan komma att bli aktuella kring hur individer agerar etiskt rätt i olika kontexter (Ahrne 

& Svensson, 2015).  Projektledarna innehar ansvaret för att information förmedlas kring 

forskningsetiska principer och att personuppgifter bevaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 

u.å.). 

  

I studien har författarna tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. Information kring 

studien och dess syfte har förmedlats både skriftligt och muntligt till samtliga deltagare, vilket 

uppfyller informationskravets kriterier. Samtyckeskravet har i sin tur beaktats genom ett 

skriftligt samtycke från samtliga deltagare. Det informerades även både skriftligt och muntligt 



19 
 

att deltagaren när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Genom att ändra 

nummerordningen på intervjupersonerna samt ge dem fiktiva namn kunde även 

konfidentialitetskravet tillgodoses. Dessutom var endast två av nio personer män, därför valde 

författarna att alla fiktiva namn ska vara kvinnliga. På så sätt kan ingen enskild person utläsas 

från materialet. Oberättigade kunde varken ta del av den insamlade datan eller 

personuppgifter då de förvarades inlåsta. Det insamlade materialet kommer inte förstöras efter 

att examensarbetet är godkänt, då en möjlighet till vidare forskning kan bli aktuell. Det har vi 

informerat samtliga deltagare om och därmed har även nyttjandekravet tagits i beaktande 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

 

 

6. Resultat 
 

Nedan presenteras och tolkas resultatet utifrån den genomförda datainsamlingen. 

 
 

Studiens analysprocess resulterade i tre kategorier, virtuellt ledarskap, socialt stöd och möjliga 

utbildningsinvesteringar. Kategorin virtuellt ledarskap blev den största och bestod av 

subkategorierna, öppenhet och delaktighet, tillämpade kommunikationsvägar och att 

balansera tillgängligheten. Det virtuella ledarskapet uppkom utifrån att ledarskapet skedde på 

avstånd och främst genom elektroniska verktyg. Dessa innefattar sociala aktiviteter, öppna 

och mer ärliga dialoger samt en rådande problematik i variationen av arbetstiderna. Socialt 

stöd, innehar subkategorin stöd genom feedback. Denna innehåller hur deltagarna får, ger och 

upplever feedback i form av positiv- och konstruktiv kritik. Att ta sig tid eller bli tilldelad blev 

den tillhörande subkategorin till möjliga utbildningsinvesteringar. Utvalda citat från 

intervjuerna stärker i sin tur studiens trovärdighet, där intervjupersonernas konfidentialitet tas 

i beaktande genom fiktiva namn. Nedan redogörs en tabell som representerar kategorierna, 

subkategorierna samt antal meningsenheter, ur det valda resultatet. Innehållet i tabellen 

beskrivs mer ingående i kommande delar av resultatet. 

 

Tabell II, Överblick över kategorier, subkategorier samt antal meningsenheter i varje 

subkategori. 

Kategorier Subkategorier Antal 

meningsenheter 

Virtuellt ledarskap • Öppenhet och delaktighet 

• Tillämpade 

kommunikationsvägar 

• Att balansera tillgängligheten 

 

26 

10 

 

23 

 

Socialt stöd  • Stöd genom feedback 10 

Möjliga 

utbildningsinvesteringar 

• Att ta sig tid eller bli tilldelad 

• Ovisshet kring 

utbildningsmöjligheter  

9 

  

*Med antal meningsenheter menas hur många gånger varje subkategori tas upp ur det valda resultatet. 



20 
 

6.1 Virtuellt ledarskap 
Under denna kategori uppkom det ett flertal aspekter som kom att beskriva ledarskapet. 

Konsultcheferna förklarar att vara självgående och ha frihet under ansvar  

är en stor del av deras arbetssituation. Vidare beskrivs det att för att det ska kunna uppnås 

krävs tillit och öppenhet. Samtliga deltagare beskriver i sin tur att ett mer fysiskt närvarande 

ledarskap skulle kunna ge en större inblick i hur det fungerar hos alla medarbetare, skapa en 

känsla och att kunna sitta ned och prata. Det nuvarande ledarskapet handlar i deltagarnas fall 

om att inte träffas fysiskt lika mycket, utan det sker en gång i veckan och kan ofta bli lite i 

förbifarten. Resterande kontakt förklaras ske över sms, mail eller telefonsamtal.  
 

6.1.1 Öppenhet och delaktighet                                                                                                                              
Högt i tak, kommunikation och gemensamma aktiviteter poängteras vara viktiga faktorer 

inom organisationen för att få ett mer öppet klimat. Men trots att ovanstående upplevs vara 

centrala komponenter för ett mer öppet klimat inom organisationen, kan det alltid utvecklas.  

“Vi hade kunnat ha en rakare och ärligare dialog, 

 vi kan ha ännu högre i tak...” (Britta, deltagare 3) 

 

En mer öppen och ärlig dialog samt att våga uttrycka sina åsikter beskrivs vara något som 

skulle kunna förbättras. Genom gemensamma aktiviteter har deltagarna dock kunnat se en 

förbättring i dialogerna och att det i sin tur gett en positiv effekt på arbetsklimatet. Att bowla, 

ha kick-off och sommarfester är några exempel på aktiviteter som verksamhetscheferna och 

konsultcheferna utför och som har gett upphov till ett bättre arbetsklimat. Utöver det åker 

anställda som arbetar internt på bemanningsföretaget på årliga resor för att skapa en 

gemensam vision och stärka gemenskapen. Samtliga beskriver att dessa resor har varit en 

bidragande faktor till att ha öppnat upp till mer samtal och att lära känna varandra bättre.  

 

”Och morgonmötena varje dag...” (Olivia, deltagare 1) 

 

En annan faktor som beskrivs bidra till ett förbättrat arbetsklimat är morgonmötena som 

verksamhetscheferna och konsultcheferna har internt varje dag. Mötena är till för att få en 

inblick i varandras arbete, se vad som behöver prioriteras samt ett tillfälle att rådfråga sina 

medarbetare och chefer.  

 

6.1.2 Tillämpade kommunikationsvägar                                                                         
Möjligheten till fysiska möten är något som saknas i distansledarskapet, men som ändå är 

förståeligt då konsultcheferna inte kan vara fysiskt närvarande på daglig basis. En uppmuntran 

i det dagliga arbetet blir därmed bristande, det är därför extra viktigt att ha en regelbunden 

kontakt med kundföretaget för att få återkoppling gällande konsulten. Kontakten med 

kundföretagen är väldigt varierande förklaras det, det beror helt på relationen som byggts upp 

och därefter styrs mängden kommunikation. Konsultchefernas ambition är att besöka 

konsulterna på fältet en gång i veckan, men det är väldigt varierande beroende på 

arbetsbelastningen. En konsultchef förklarar att hon tycker att konsulterna på fältet har en 

förmån gentemot vanliga anställda, då konsulterna på fältet har möjligheten att kunna prata tio 

minuter varje vecka med sin chef kring om trivsel på sin arbetsplats. Samtidigt som en annan 

av konsultcheferna förklarar att en önskan om att kunna åka på besök oftare finns, men att det 

inte är möjligt på grund av tidsbrist.  
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“Jag hade önskat att man hade kunnat ha samtal eller utvecklingssamtal med alla, 

 men det finns inte riktigt tid till det,  

sen är det svårt eftersom alla jobbar på olika företag.  

Så det är svårt att sitta ner och prata såhär...” (Olivia, deltagare 1) 

 

Det finns även en efterfrågan från några av konsulterna på fältet att prata mer ostört. 

Konsulterna på fältet beskriver vidare att möjligheten är liten till att sitta ned och prata när 

konsultcheferna besöker arbetsplatserna. Vissa av dem förklarar även att det vore bra både för 

dem själva och för konsultchefen, då det bidrar till en större förståelse och inblick i 

konsulterna på fältets arbetssituation. Det kan annars genom olika kommunikationsvägar vara 

svårt att fånga upp, då en uppfattning om kroppsspråket uteblir. 

 

”För jag tror att det är lättare att få ett öppet samtal om man vet att det stannar  

och att ingen annan kan höra...” (Betty, deltagare 5) 

 

Ofta sker samtalen ute på golvet där andra medarbetare även står, vilket gör att en del 

upplever det svårt att vara helt ärlig. Vidare berättar dem att det mest blir ett litet utbyte 

sinsemellan. Frågor som “Fungerar allt bra?”, “Trivs du bra?”, är exempel på frågor som 

konsulterna på fältet har svårt att vara ärliga med i de sammanhangen. 

 

“Och jag menar då kan jag ju inte säga nej  

när vi står vid maskinen vid 

 andra medarbetare...” (Klara, deltagare 7) 

 

Det finns även tankar från några håll att skapa utrymme på arbetsplatserna, som kan utnyttjas 

vid veckobesöken. Det ger möjligheten att kunna prata ostört och därmed få en mer öppen och 

ärlig dialog mellan de olika parterna. Veckobesök och sms är i sin tur kommunikationsvägarna 

där återkopplingen sker genom. Samtliga konsultchefer förklarar att feedback till konsulterna 

på fältet ges genom peppande sms. Samtliga förklarar även att konsultcheferna försöker vara 

lyhörda genom kommunikationsvägarna de har att tillgå.  

 

”Man blir motiverad om en chef ser det bra man gör 

 och får lite feedback och så...” (Klara, deltagare 7) 

 

En annan form av feedback som görs varje fredag är ett vecko-sms till alla konsulter på fältet. 

Där förmedlas det saker som konsulterna på fältet kan tänka på, exempelvis påminnelser kring 

hälsa, såsom rökning och alkohol. Det visas även tacksamhet till anställda som arbetar på 

bemanningsföretaget och ger beröm. Samtliga uppskattar vecko-smsen, då deltagarna ser det 

som en form av feedback och att en känsla av att vara en del av företaget uppstår. 

 

“Det är jättebra, då får man lite feedback 

 och lite framförhållning om vad som händer.  

Att vi gör ett bra jobb liksom...” (Linda, deltagare 4) 

 

Samtliga konsulter på fältet upplever att bemanningsföretaget är måna om sina anställda, genom 

att cheferna skickar peppande sms och visar uppskattning, samt erbjuder deltagande i olika 

aktiviteter. Samtliga upplever det som något väldigt positivt och vissa framhäver att det är andra 

bemanningsföretag som inte visar den aktningen gentemot sina anställda.  
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6.1.3 Att balansera tillgängligheten                                                              
Kommunikationstekniken är visserligen smidig, men innebär även att konsultcheferna 

ständigt behöver vara nåbara. Att alltid vara uppkopplad upplever flera som en omedveten 

stress och en svårighet att få en balans mellan arbete och deras faktiska fritid. De flesta är 

alltid tillgängliga på mailen, vilket försvårar möjligheten till att vara onåbar. Mail från 

kollegor och chefer kan ibland skickas vid 21.00, vilket kan vara en bidragande faktor till 

ovanstående upplevelse av omedveten stress. Det upplevs att det borde styras uppifrån, att 

mail ska skickas mellan 7 - 16 eller 8 - 17, även om någon känner att denne vill ha sitt gjort 

direkt bör hänsyns tas till de angivna arbetstiderna.  

 

”Jag kan tycka att man ska hålla det under arbetstiderna  

om det inte är något jätteviktigt...” (Linda, deltagare 4) 

 

Att alltid vara tillgänglig beskriver deltagarna som både positivt och negativt ur olika aspekter. 

Många konsulter på fältet jobbar dag, kväll- och nattskift, vilket resulterar i väldigt 

oregelbundna arbetstider för konsultcheferna. Det kan upplevas stressigt och jobbigt, till följd 

av det kan det vara svårt att planera sin egna fritid. Samtidigt som att det är jobbigt, så beskriver 

konsultcheferna även att de vill vara tillgängliga för konsulterna på fältet som arbetar kvälls- 

och nattskift.  

 

“Men alltså just tidsmässigt så är det rätt  

förståeligt att jag inte kan ringa konsultchefen vid 20 på kvällen...” (Klara, deltagare 7) 

 

Flera av konsulterna på fältet visar på en förståelse för konsultchefernas arbetstider. 

Konsulterna på fältet förklarar att de kan skicka iväg sms på kvällen, men att de inte förväntar 

sig något svar just då. Smsen som konsulterna på fältet skickar till konsultcheferna handlar 

ofta om frågor kring semester och sjukfrånvaro. En del av konsulterna på fältet upplever att de 

tycker att det fungerar jättebra med kommunikationen, samtidigt som en del tycker att 

konsultchefernas svar kan dröja något. 

 

“Jag vet att ibland är man inte jättelätt att få tag i kanske, det kan ju jag  

känna att jag är dålig på...” (Olivia, deltagare 1) 

 

En förståelse kring konsultchefernas arbetstider verkar infinna sig bland några av konsulterna 

på fältet, men inte alla. Konsultcheferna berättar med ett lätt skratt att de är tillgängliga 24/7, 

men förklarar sedan att om de kanske skulle vara tydligare med förmedling av arbetstiderna så 

skulle det kanske bli bättre. Men samtidigt står problematiken kvar kring vem konsulterna på 

fältet som arbetar kvälls- och nattskift ska höra av sig till i så fall. Det kan förstås som att en 

balans mellan arbete och fritid för konsultcheferna måste skapas.  

 

6.2 Socialt stöd 
Det framkommer ur resultatet att en minskad feedback upplevs ge minskat stöd hos 

informanterna. Feedbacken förekommer dock inte så ofta som önskat och ger därmed inte det 

stöd som kanske önskas. Det berättas även att en anledning till den bristfälliga feedbacken kan 

bero på den fysiska frånvaron. 
 

6.2.1 Stöd genom feedback                                                                                                     
Positiv feedback förekommer i olika proportioner internt, ibland upplevs den dock vara 
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fåordig. En respondent förklarar att den positiva feedbacken uppskattas, men att det finns en 

önskan om mer konstruktiv feedback. Respondenten vill veta vad som verkligen är bra och få 

det vidareutvecklat, men även få feedback kring ifall något upplevs vara negativt. En del 

förklarar att genom att få både positiv och negativ feedback finns möjligheten till att utvecklas 

och bli bättre.  

 

“Aa men där kan jag ibland känna att om jag får  

någonting positivt så kanske 

 jag vill ha mer konstruktivt vad det var som var bra, 

 inte bara att det var bra...”  (Olivia, deltagare 1) 

 

Den vardagliga feedbacken förekommer inte så ofta, utan det är mer när man lyckats bra med 

något det sker. Några förklarar att de är nöjda med mängden feedback, samtidigt som några 

upplever ett större behov av att få feedback mer kontinuerligt. Deltagarna menar på att 

feedback kan fungera som ett stöd. Samtliga uppger att en brist i att ge och få feedback från 

sina medarbetare finns. 

 

”Den här generella saken att det inte 

 är ofta du säger till en person utan lättare att säga om en person,  

oavsett om det är positivt eller negativt...”  (Pernilla, deltagare 6) 

 

Vid förmedlingen av konstruktiv feedback kan det bli missförstånd i mottagandet, alla är olika 

kring bemötandet av kritik och feedback. Ovanstående kan i sin tur resultera i att många väljer 

att inte säga något istället och därmed kan en avsaknad av stöd uppstå. 

 

6.3 Möjliga utbildningsinvesteringar  
Deltagarna anser att det är viktigt att ha möjlighet till att utvecklas på arbetsplatsen. Det är 

viktigt att känna att det finns möjlighet att utvecklas och växa i den riktning som önskas. Det 

betonas att det finns ekonomiska förutsättningar för utveckling och även något som 

förespråkas internt, då en minskad sjukfrånvaro kan uppnås. Det som främst kommer på tal 

när det kommer till att utvecklas är genom olika utbildningar. En svårighet kan uppstå då 

behovet av kompetensutveckling är svår att upptäcka ifall inte önskemål uppdagas.  

 

En ovisshet råder kring utbildningsmöjligheter bland konsulter på fältet, då informationen 

verkar vara bristfällig kring området. I och med att det är ett bemanningsföretag som 

samverkar med flera kundföretag kan en svårighet uppstå gällande utbildning. En annan 

aspekt som kan vara problematisk i denna bransch är att många ute på arbetsplatser inte får 

delta i några utbildningar då konsulterna på fältet är inhyrda och endast anställda tillfälligt. 

Därav anses det inte som en prioritet att erbjuda utbildningar till konsulter på fältet i samma 

utsträckning som för en traditionellt anställd.  
 

6.3.1 Att ta sig tid eller bli tilldelad                                                                                                
Det finns goda förutsättningar och möjligheter till utbildningar för medarbetarna internt. 

Deltagarna förklarar att initiativet till utbildningar dock oftast ligger hos dem själva. 

Konsultcheferna menar på att det är viktigt att skapa ett eget intresse för en utbildning, 

eftersom det ska vara något som upplevs värdefullt. Men även något som upplevs 

utvecklande, för att hålla sig frisk. Dilemmat i det egna ansvar leder till att konsultcheferna 

sällan tar sig tiden att gå en utbildning.  
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“Det finns ett stort utrymme för det, 

 men man får ta sitt eget ansvar i det...” (Lina, deltagare 2) 

 

Samtliga upplever att det kan vara svårt att hinna med att leta utbildningar när de har massa 

annat jobb. Samtidigt som konsultcheferna upplever att det är positivt med att finna ett eget 

intresse för en utbildning, så kan det ibland vara bekvämt att bli tilldelad en utbildning. En del 

konsultchefer förklarar att de har blivit tilldelade en utbildning av chefen vid något tillfälle 

och att de då verkligen tog sig tid och gick den. Vilket konsultcheferna beskriver som positivt 

och utvecklande. Det verkar dock vara en brist i kommunikationen kring utbildningar. Då det 

framkommer att utbildningar tillhandahålls, men problematiken är att anställda inte hinner ta 

sig tiden. Verksamhetscheferna arbetar i sin tur heller inte aktivt för att möjliggöra utrymme 

för just den tiden. Verksamhetscheferna ser det som något positivt att anställda själva ska 

skapa engagemang för en utbildning, vilket som sagt även de anställda upplever som positivt. 

Men dilemmat verkar vara tiden som även både de anställda och cheferna påpekar är en 

bidragande orsak till att utbildningar inte genomförs lika ofta. En framgångsfaktor för att gå 

en utbildning verkade som sagt vara när konsultcheferna försågs med en utbildning av 

verksamhetschefen.  

6.3.2 Ovisshet kring utbildningsmöjligheter                                                              
Möjligheterna till utbildningar för konsulter på fältet förmedlas från bemanningsföretaget om 

det är krav på en viss kompetens på en specifik arbetsplats. Den utbildning som 

bemanningsföretaget erbjuder och som är mest förekommande är truckkörkort. Övriga 

utbildningar ansvarar varje kundföretag för. Det framkommer att det är väldigt varierande 

beroende på kundföretag kring mängden av erbjudanden om utbildningar som konsulterna på 

fältet får.  

 

“Jag vet faktiskt inte... jag tror att jag kan gå till  

bemanningsföretaget och fråga om  

kurser för truckkort och sånt...” (Betty, deltagare 5) 

 

Det visar sig dock vara lite otydligt informerat kring möjligheterna till utbildningar, då en del 

tror det sker genom arbetsplatsen medan andra genom bemanningsföretaget. En tydlighet och 

öppenhet vid förmedlingen av informationen hade kanske minskat förvirringen och gett de 

anställda en mer inblick i organisationerna. 

 

6.4 Syntes 

Resultatet mynnade ut i tre huvudkategorier som intervjupersonerna upplevde påverka deras 

arbetssituation. Det virtuella ledarskapet bygger på att ha ett öppet arbetsklimat samt 

delaktighet med goda kommunikationsvägar, en balanserad tillgänglighet och kontinuerlig 

feedback. Ovanstående är aspekter som informanterna beskriver som ett bra ledarskap. Men 

bristfälligheter finns, såsom tidsbrist gällande fysiska möten samt att balansera 

tillgängligheten verkar vara av stor vikt. Det sociala stödet grundar sig i ett behov om mer 

kontinuerlig feedback, för att just känna stöd. När det gäller möjliga utbildningsinvesteringar 

så innefattar det främst vilka möjligheter som erbjuds och utnyttjas gällande utbildningar. Det 

visade sig vara en problematik mellan möjligheten till utbildningar och att verkligen utnyttja 

dessa, då tidsbrist och eget initiativtagande ansågs avgörande. Resultatet pekade även på att 

konsulterna på fältet upplevde informationen kring utbildningar som otydlig, då det rådde en 
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oklarhet vem konsulterna på fältet skulle vända sig till. Ovanstående faktorer som lyfts fram i 

resultatdelen kommer att diskuteras vidare nere i resultatdiskussionen. 

 

 

 

7. Diskussion 

 
Nedan kommer styrkor och svagheter med metoden att diskuteras utifrån fyra kriterier inom 

kvalitativ forskning. Resultatet kommer sedan att diskuteras utifrån olika teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning.  

 
 

7.1 Metoddiskussion 
Studien hade AFA-försäkrings sex friskfaktorer som utgångspunkt, syftet var att se hur 

bemanningsföretaget tillämpade friskfaktorerna och hur dessa upplevs i praktiken. Resultatets 

utfall kom att fokusera på tre av sex friskfaktorer som sedan utgjorde två huvudkategorier. Tre 

friskfaktorer kom att bli mer utmärkande då samtliga deltagare upplevde dessa friskfaktorer ur 

både en positiv respektive negativ bemärkelse. Innebörden kom att skilja sig beroende på 

vilken yrkesroll deltagarna var i besittning av. Resterande tre friskfaktorer som valdes att 

utelämnas från resultatdelen var på grund av nyfunnen kunskap under datainsamlingen. I 

bemanningsbranschen är friskfaktorerna svåra att påverka, då kundföretaget och 

bemanningsföretaget har vissa överenskommelser där de har olika åtaganden gentemot 

konsulten på fältet. Eftersom friskfaktorerna inte går att påverka i samma utsträckning, ansåg 

författarna att friskfaktorerna var irrelevanta att lyfta fram i detta avseende.  

Resultatet togs fram med hjälp av semistrukturerade intervjuer, då studien eftersträvar ett 

djupare material från några få personer istället för en större mängd. Som nämnt tidigare i 

metoddelen så är öppna frågor en central del i semistrukturerade intervjuer, att det finns en 

strävan efter en dialog och inte en intervju. För att det ska genomföras utgår oftast från en 

intervjuguide som inte har fastställda konkreta frågor (Silverman, 2013). Därtill skapar öppna 

frågor möjligheten till svar på andra frågor som inte var tänkta från början och dessutom 

tillgodose en bredare bild av fler nyanser och dimensioner än ifall frågorna skulle bestå av 

slutna frågor (Ahrne & Svensson, 2015). Vidare beskriver författarna även att genom 

intervjuer med individer som är delaktiga i en social miljö skapas efterhand insikter om de 

förhållanden som råder i miljön. På så sätt skapas en inblick i deltagarnas egen uppfattning 

och syn på hur miljön ter sig, vilket sker på ett djupare plan (Ahrne & Svensson, 2015). De 

semistrukturerade intervjuerna som utfördes i studien var öppna och intervjusituationen 

kändes mer som en dialog än en intervju, precis som Silverman påstår bör eftersträvas. 

Fokusgruppsintervjuer hade kunnat vara ett alternativ för författarna i den aktuella studien, då 

deltagare i grupper utforskar och diskuterar varandras åsikter och upplevelser kring ett 

specifikt ämne (Kitzinger, 1994). Vidare förklarar Kitzinger (1994) att fokusgrupper lägger 

fokus på interaktioner inom gruppen samt att det blir en kollektiv aktivitet. Men då författarna 

var ute efter att få rik information från varje intervjuperson, utan oro för att alla inte ska 

komma till tals, valde författarna semistrukturerade intervjuer (Silverman, 2013). Samtidigt 

skulle dem friare diskussionerna som fokusgruppsintervjuer medför ge oss ett innehållsrikt 

material (Kitzinger, 1994). 

En ambivalens har florerat kring ansatserna, deduktiv och induktiv. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att en deduktiv ansats tar avstamp i en referensram, det vill säga, det finns en 

utgångspunkt i datainsamlingen. Medan författarna beskriver induktiv ansats som att 
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datainsamlingen inte har någon referensram att utgå ifrån. Ambivalens har uppstått då 

intervjuguiderna som har använts under datainsamlingen utgått från AFA-försäkrings sex 

friskfaktorer. Därav har även informanternas svar formats utefter friskfaktorerna och 

meningsenheterna som tagits fram vid ett senare tillfälle likaså. Samtidigt var författarna vid 

databearbetningen noga med att läsa innehållet och inte fokusera på att svaren låg under 

respektive friskfaktor. Men som nämnt ovan var informanternas svar formade utefter varje 

friskfaktor och därmed ansåg författarna att studien snarare hade en deduktiv utgångspunkt än 

induktiv till en början. Efter innehållsanalys bestående av nya tolkningar av kategorier utifrån 

bemanningsbranschens kontext kom utformningen av studiens innehåll bli induktiv i ett 

senare skede.  

 

Nedan kommer fyra kriterier inom kvalitativ forskning att diskuteras, trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet.  

Trovärdigheten skildrar hur väl resultatet speglar verkligheten (Shenton, 2004). Vidare 

belyser han att en styrka i en kvalitativ studie är att besöka och bekanta sig med verksamheten 

och dess personal innan datainsamlingens start. Då författarna bekantade sig med 

verksamheten innan insamlingen av data började, ses det därmed som en styrka i studien. Som 

nämnt tidigare i metoden ägde ett samarbete rum med en av verksamhetscheferna där 

författarna fick tillgång till förteckningar över anställda inom verksamheten. Författarna 

tilldelades därför urvalet utan någon inblandning, vilket enligt Shenton (2004) kan anses som 

en svaghet i studien. Det bästa sett till resultatet hade varit ifall författarna själva fick en lista 

över alla anställda, för att sedan utifrån det göra ett systematiskt urval (Ahrne & Svensson, 

2015). Vidare beskriver Shenton (2004) att trovärdigheten på så sätt hade förstärkts. 

Fortsättningsvis hade resultatet kunnat påverkats, för Ahrne och Svensson (2015) menar på att 

resultatet kan ha manipulerats i en positiv riktning, då verksamhetschefen valde ut 

informanterna. Ytterligare förklarar Shenton (2004) att det finns en risk med att inte själva 

välja urvalet, då informanterna kan vara osamarbetsvilliga och förtegna. I författarnas fall var 

ett eget val av deltagare inte möjligt, då företaget är mångkulturellt och många anställda hade 

språksvårigheter gällande det svenska språket. Språksvårigheterna hade kunnat försvåra 

datainsamlingen och transkriberingen och även minskat trovärdigheten då risken för 

missförstånd relaterat till språket är stor.  

Ytterligare en svaghet i det här fallet var antalet informanter, i studien deltog nio informanter. 

Shenton (2004) pekar på att ett stort antal informanter leder till en större trovärdighet. I linje 

med det beskrivs trovärdigheten stärkas genom att ha informanter från olika organisationer. 

Anledningen till ett mindre antal informanter grundar sig i tidsbrist hos författarna samt 

tidsbrist bland personalen i verksamheten. Likaså gällande informanter från olika 

organisationer var tidsbrist orsaken till att det inte skedde. Slutligen betonar Shenton (2004) 

att betydande data framkommer genom att kombinera observation, fokusgrupper och separata 

intervjuer (triangulering), då de olika metoderna kompletterar varandra. Den så kallade 

trianguleringen är en svaghet i studiens datainsamling då endast semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Argumentet författarna har till den uteblivna trianguleringen är även här 

tidsbrist. 

Det användes tre olika intervjuguider till de tre olika yrkesrollerna, där samtliga fick samma 

frågor inom varje yrkeskategori (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka 

tillförlitligheten så utfördes även en pilotintervju på den första intervjupersonen, som sedan 

även kom att användas i resultatet. Pilotintervjun gjordes för att kontrollera och möjliggöra en 
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utveckling samt förbättring utav intervjuguiderna. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att en 

ojämlik maktfördelning kan uppstå vid en intervju om intervjuaren gör intervjun till ett förhör. 

Vidare beskriver författarna att förberedelser inför intervjuer är av stor relevans genom att 

exempelvis öva på att intervjua på varandra. Författarna för den aktuella studien får själv 

känna på hur det är att bli intervjuad och på så sätt få en inblick i intervjupersonens sits 

beskriver Ahrne och Svensson (2015). Genom att göra dessa förberedelser ansåg författarna 

att risken för en förhör-intervju minskade. 

I en innehållsanalys beskrivs vikten av kategorier och teman. Textens budskap introduceras 

ofta i form av kategorier, medan teman förklarar textens egentliga innehåll. Att inom koder 

och kategorier peka på differenser och samhörigheter samt att koncentrera sig på ett specifikt 

tema och dess kontext är innehållsanalysens signum (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ovanstående har författarna haft i åtanke när innehållsanalysen genomfördes. Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar att en viktig aspekt när fakta diskuteras är att en text kan tolkas på 

olika sätt och kan även innefatta olika innebörder för olika individer. Ovanstående har tagits i 

beaktande, vilket även mottagaren bör observera. Graneheim och Lundman (2004) framhäver 

i sin tur att överförbarheten av resultatet i slutändan bestäms av läsaren. Shenton (2004) 

förtydligar att kvalitativa studier riktar in sig på en särskild miljö, vilket gör att resultatet inte 

går att överföra direkt till andra miljöer. Därtill kan det ses som en svårighet gällande 

överförbarheten då studien som genomförts endast speglar den miljön studien syftat till. 

Samtidigt betonar även Shenton (2004) att överförbarheten i kvalitativa studier kan stärkas 

ifall fler studier görs inom samma område samt om längden på datainsamlingssessionerna 

framhävs. Den genomförda studien stärks på så sätt då det tydliggjorts och beskrivits längd på 

datainsamlingstiden i metoden.  

 

En styrka är om tillvägagångssättet kan beskrivas detaljerat i metoden, det blir på så sätt mer 

pålitligt förklarar Shenton (2004). I metoddelen framgår val av metod, urval, deltagare och 

kontext, exklusionskriterier, genomförande samt analys tydligt. Vidare beskriver Shenton 

(2004) att om en detaljerad beskrivning framgår kan forskare på så sätt göra liknande studier 

inom området. 

 

Shenton (2004) lyfter fram att bekräftbarheten stärks om val och beslut kan förklaras samt 

motiveras, vilket författarna av studien gör nedan. En aspekt att framhäva är författarnas val 

av plats för de två sista intervjuerna, då dessa ägde rum på ett café. Det på grund av att 

intervjupersonen arbetade på annan ort, vilket i sin tur innebar att författarna inte hade någon 

lämplig plats att genomföra intervjun på. Innan genomförandet av intervjuerna fanns i 

medvetandet att intervjuerna kan påverkas av buller eller andra störande moment (Ahrne & 

Svensson, 2015). Samtidigt som det kan uppfattas som en avslappnad miljö. Trots denna 

medvetenhet hade författarna som nämnt tidigare brist på intervjuplats. Författarna visste även 

att ljudinspelningsutrustningen var bra och kunde fånga upp ljud väldigt väl. Med dessa 

resonemang i beräknandet fann författarna ändå att intervjuerna kunde vara genomförbara. De 

resterande sju intervjuerna tog plats i en avslappnad miljö på respektive informanters 

arbetsplatser.  

 

De två första intervjuerna spelades in med hjälp utav två Iphone telefoner, då utrustning från 

Högskolan blivit fel. Resterande sju intervjuer spelades in med hjälp av en 

ljudinspelningsutrustning. Spänning och osäkerhet var något som kunde uppstå i början av 

intervjun, en orsak till det kan vara just ljudinspelningsutrustningen. Det hade författarna i 

beaktande och frågade först om samtycke för ljudinspelningen och försökte därmed skapa en 

avslappnad stämning innan intervjun. Författarna upplevde att eventuella spänningar släppte 

efter en stund in i intervjuerna.  
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Shenton (2004) lyfter fram att vara medveten kring regler för att handskas med de fyra 

kriterierna kan upplevas som en svårighet vid genomförandet av en studie. Författarna i denna 

studie har varit medvetna om reglerna och har därefter behandlat de fyra kriterierna i 

diskussionen ovan. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan kommer diskussioner att föras kring huruvida distansledarskapet, feedback som stöd, 

balans i tillgängligheten samt investeringar i personalen påverkar individers hälsa på 

bemanningsföretaget. Sedan kommer upplevelsen av friskfaktorerna, resultatet, att diskuteras 

med hjälp av två olika perspektiv på hälsa, kopplat till krav-kontroll-stöd modellen, PATH-

modellen och empowerment samt tidigare forskning.  

 

Tidigare forskning visar på att det är svårare att uppnå ett bra ledarskap vid en fysisk distans, 

trots fungerande kommunikationsvägar (Antonakis & Atwater, 2002). Den fysiska frånvaron i 

distansledarskapet är ett faktum och mestadels av kommunikationen sinsemellan sker genom 

mail, sms och telefonsamtal. Antonakis och Atwater (2002) tydliggör att en fysisk närvaro är 

av stor vikt för att forma en gemenskap mellan konsultchef och konsult på fältet. Å ena sidan 

är det problematiskt då tidsbrist hos konsultcheferna är en bidragande faktor till den uteblivna 

fysiska närvaron. Å andra sidan betonar Anshels (1992) att schemalagd kommunikation är 

väsentligt, vilket sker inom organisationen genom vecko-smsen. Zigurs (2003) hävdar att 

kommunikation via tekniska kanaler inte behöver vara något negativt utan likväl kan generera 

i ett positivt ändamål, trots det fysiska avståndet. Antonakis och Atwater (2002) pekar på 

motsatsen, då författarna menar på att distansen egentligen helt och hållet borde göras så liten 

som möjligt, för att möjliggöra skapandet av en relation. Eftersom relationen mellan 

konsultchef och konsult på fältet förnärvarande främst består av mail, sms och telefonsamtal, 

förklarar Nordengren och Olsen (2006) att möjligheten till uppfattningen av kroppsspråket 

uteblir. Författarna förklarar vidare att risken för missförstånd ökar vid frånvaro av 

kroppsspråket. I linje med det pekar Nordengren och Olsen (2006) på att mottagandet av 

information är svårare att utläsa vid en fysisk frånvaro. Cheferna på bemanningsföretaget 

berättar att det är svårt att veta och tillgodose alla anställdas olika önskemål av tilldelning av 

information. Nordengren och Olsen (2006) menar på att det kan variera från individ till 

individ hur individer föredrar att bli tilldelade information. Tilläggas kan att Nielsen, 

Jørgensen, Garde och Clausen (2015) betonar kommunikation mellan chef och anställd som 

avgörande för framgången av organisatoriska insatser. Författarna förklarar vidare att en 

bristfällig kommunikation kan leda till att hela organisationen påverkas negativt. På samma 

sätt bekräftar Antonakis och Atwater (2002) att kommunikationstekniken är av stor vikt och 

en god relation mellan konsultchef och konsult på fältet kan skapas om kommunikationen är 

god.  



29 
 

  

Egen figur 2, Triangelledarskap som illustrerar distans- respektive traditionellt ledarskap. 

 

Arbetsgrupper som inte får kontinuerlig feedback är ofta mindre produktiva än andra grupper, 

då det kan uppstå tvivel kring prestationerna inom gruppen (Lennéer Axelson, 2018b). 

Informanterna önskar en mer kontinuerlig, utvecklad och konstruktiv feedback. Samtidigt 

finns en oro kring hur bemötandet av denna feedback kommer att tas emot. Informanterna 

menar på att feedback är något som de upplever behov av för att de ska känna stöd. Resultatet 

ovan går att relatera till det som Lennéer Axelson (2018b) framhäver kring att ge konstruktiv 

feedback. Författaren menar på att konstruktiv kritik i många fall upplevs som en svårighet 

och obehag att ge, vilket cheferna på bemanningsföretaget också upplever. Slutligen betonar 

författaren att en viktig utgångspunkt för att kunna införliva ökad konstruktiv feedback bland 

de anställda är att det finns en trygghet i relationerna sinsemellan. Feedbacken sker främst 

genom sms och Nordengren och Olsen (2006) förklarar som nämnt tidigare att det finns en 

ökad risk för missuppfattning vid en fysisk frånvaro. På så sätt kan det vara en anledning till 

den mindre frekventa feedbacken inom organisationen. Samtidigt pekar Lennéer Axelson 

(2018b) på att blyghet också kan vara en anledning till att en individ tar avstånd från att 

förmedla den konstruktiva kritiken. Författaren lyfter fram vikten av kontinuerlig positiv 

feedback, där positiv feedback bör ses som en tillgång samt ett stöd till sina medarbetare och 

något som borde förekomma mer frekvent.  

Trots att det finns en önskan kring mer konstruktiv kritik tyder resultatet på en uppskattning 

vad gäller den digitala feedbacken genom sms. Å ena sidan indikerar AFA-försäkring (u.å) att 

spontana möten med chefen på kontoret är av stor vikt. Å andra sidan menar AFA-försäkring 

även på att forum för idéer också gynnar feedbacken (AFA-försäkring, u.å), ett sådant forum 

verkar elektroniska medel vara för bemanningsföretaget. Informanterna menar på att stödet 

dels kommer genom feedback, så när feedbacken inte är kontinuerlig så innebär det att de 

anställda upplever minskat stöd. Thylefors (2018) förklarar innebörden av stödet i arbetslivet 

och hur en kombination av en lagom nivå av krav, kontroll och socialt stöd kan leda till 

välbefinnande hos individer i arbetslivet. Karasek och Theorell (1990) beskriver vidare att 

socialt stöd inom krav-kontroll-stödmodellen kan reducera negativ stress. Fortsättningsvis 

betonar Karasek och Theorell att positiv feedback genererar i positiva effekter. Om 

bemanningsföretaget fokuserar på att leverera en mer frekvent positiv och konstruktiv 

feedback, kan det sociala stödet fungera förebyggande mot negativ stress. Slutligen beskriver 

Karasek och Theorell (1990) att om fokus ligger på att skapa positiva relationer mellan 

kollegor och chefer på en arbetsplats kan det generera i lönsamma effekter på arbetet, ur en 

hälsoaspekt.  
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Tillgängligheten i ett distansledarskap bör eftersträva samma villkor som vid ett fysiskt 

närvarande ledarskap (Zigurs, 2003). Tillgänglighet inom bemanningsbranschen handlar 

framförallt om att som konsultchef ständigt vara nåbar genom elektroniska medel. Med den 

konstanta nåbarheten följer en oavbruten tillgänglighet för konsultcheferna, då många 

konsulter på fältet arbetar kvälls- och nattskift. En problematik växer fram då det 

framkommer att en del konsultchefer upplever det som jobbigt. Konsultcheferna medger även 

en stress kring att alltid vara nåbar och har svårt att planera sin fritid. Samtidigt förklarar 

konsultcheferna att de vill finnas tillgängliga för konsulterna på fältet och att de alltid ska 

känna att de kan höra av sig, oavsett tid på dygnet. Många konsulter på fältet visar dock god 

hänsyn till konsultchefernas dagliga arbetstider, men ändå upplevs tillgängligheten som en 

stressfaktor. Zigurs (2003) förklarar att telepresences, lika nåbar på distans som på kontoret, 

är något som en chef bör ersätta frånvaron vid ett ledarskap på distans. Därmed kan det 

konstateras att en konsultchef bör vara lättillgänglig. Karasek och Theorell (1990) nämner att 

det finns fyra olika arbetssituationer i krav- och kontrollmodellen. Dessa illustrerar 

förhållandet mellan individens krav och kontroll samt upplevelse av stress. Karasek och 

Theorell (1990) förklarar även i krav- och kontrollmodellen att en av arbetssituationerna är, 

spänd arbetssituation. Vidare innebär arbetssituationen höga krav i kombination med ett litet 

handlingsutrymme, den arbetssituationen kan resultera i mycket stress och press. Några utav 

konsultcheferna förklarar att det är mycket arbete och att de måste vara tillgänglig 24/7, då 

konsulterna på fältet arbetar dag, kväll- och nattskift. Samtidigt berättar de att de var 

medvetna om mängden arbete samt tillgängligheten när de började arbeta inom 

organisationen. Theorell (2003) belyser i sin tur att om en anställd kan påverka rutin och 

struktur i sin arbetssituation kan den anställda uppleva en känsla av kontroll. I och med den 

konstanta och obalanserade tillgängligheten konsultcheferna innehar, upplevs situationen 

därför som mindre kontrollerbar. Tilläggas kan dock att konsultcheferna har en flexibel 

arbetstid, som innebär frihet under ansvar, vilket Lindberg och Vingård (2012) förklarar är en 

av nycklarna till att upprätthålla en balans mellan arbete-livsbalansen i PATH-modellen. Den 

flexibla arbetstiden visar på en hälsofrämjande och salutogen aspekt gällande att bibehålla en 

balans i arbets- och livssituationen i PATH-modellen, medan krav-kontrollmodellen ovan 

syftar till ett patogent synsätt.  

 

En viktig del av ledarskapet är att skapa förutsättningar för en öppenhet och delaktighet hos 

och bland medarbetarna, för att möjliggöra deras skapande av empowerment (Svanström, 

2002). En positiv aspekt som uppkom från flertalet informanter var verksamhetens 

gemensamma huvudbegrepp, frihet under ansvar och högt i tak. Huvudbegreppen ansåg 

konsultcheferna leda till en delaktighet. Harris och Kacmar (2005) studie visar på att 

arbetstillfredsställelsen ökar markant vid en förhöjd delaktighet. Liljeberg (2005) pekar även 

på att delaktighet och hälsa innehar en korrelation. Även om flertalet av konsultcheferna 

upplever att begreppen omsätts i praktiken framkom det att huvudbegreppen kan utvecklas 

och främjas ytterligare. Konsultcheferna upplever huvudbegreppen inom verksamheten som 

positiva och känner att de fått en tillit från verksamhetschefer och ledning. Tangen och 

Conrad (2009) förklarar att skapandet av en förhöjd delaktighet på ett företag är förknippat 

med medarbetarskap, vilket Kinlaw (1995) menar på kan associeras med empowerment. 

Samtidigt som konsultcheferna beskriver att de är självgående och har högt i tak, så kan 

konsultcheferna känna ett engagemang och stöd från sina medarbetare. Att ta ansvar för sig 

själv, men även sina medarbetare kan anses som ett gott medarbetarskap (Hällstén, 2003). 

Svanström (2002) beskriver att empowerment är en grundpelare i det hälsofrämjande arbetet. 

Laverack (2016) betonar i sin tur att samtidigt som empowerment handlar om en inre 

utvecklingsprocess så kan den även ske gemensamt med andra. Vidare förklarar han att 
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delaktigheten i processen till att uppnå empowerment är viktig, det vill säga, empowerment 

går inte att uppnå utan att individen själv är delaktig. Genom att konsultcheferna är delaktiga 

och självgående och har högt i tak, menar Svanström (2002) på att de har tillgång till att ta 

makten över sin arbetssituation de har befogenhet till, vilket i sin tur möjliggör skapandet av 

empowerment. I linje med det förklarar Lindberg och Vingård (2012) att inflytande och 

delaktighet som ingår i PATH-modellen handlar om att skapa arbetsgrupper som är 

självstyrande samt att inkludera anställda i beslut. Bemanningsföretaget har genom att skapa 

tillit mellan olika parter på företaget skapat förutsättningarna för arbetsgruppernas autonomi. 

Lindberg och Vingård (2012) menar på att på så sätt kan välbefinnandet öka samt stärka 

empowerment hos anställda, vilket i sin tur även kan gynna verksamheters effektivitet.  

 

Kompetensutveckling är en utbildningsinvestering som kan gynna både den enskilda 

individen och företaget (Lindberg & Vingård, 2012). Ekonomiska förutsättningar till 

utbildning finns och kompetensutbildning anses vara betydelsefull inom bemanningsföretaget. 

Det framkommer även att möjligheten till utbildning erbjuds, däremot har det visat sig uppstå 

en problematik i att nyttja erbjudandet. Uppfattningen är att ett eget initiativtagande är 

väsentligt för att en utbildning ska verkställas. Johansson och Johrén (2011) förklarar att det 

finns en korrelation mellan sjukfrånvaro och utbildningsinvesteringar. Vidare lyfts det fram 

att utbildningsinvesteringar kan resultera i en reducering av sjukfrånvaron bland anställda, 

vilket i sin tur kan leda till en förhöjd produktion inom verksamheter (Johansson & Johrén, 

2011; Hansson, 2004). På samma sätt menar AFA-försäkring (u.å) på att genom att synliggöra 

och tillfredsställa anställdas behov gällande utbildningar, mynnar det ut i en minskad 

sjukfrånvaro. I resultatet framkommer det att utbildningsinsatserna ofta brister på grund av att 

arbetsgivaren inte tilldelar utbildningar, utan det ofta måste ske på eget initiativ. Anledning 

till det är att arbetsgivaren är mån om att det ska ske på eget intresse för att en meningsfullhet 

ska infinna sig. AFA-försäkring (u.å.) menar på att det både är viktigt att synliggöra anställdas 

behov samt att ta hänsyn till önskemål för att en låg sjukfrånvaro ska uppnås.  

 

8. Konklusion 

Nedan kommer en slutsats av resultatet att presenteras, nyttan med den aktuella studien samt 

idéer kring vidare forskning.

 

Den aktuella studien belyste främst tre påverkbara faktorer i arbetsmiljön. Faktorerna 

påverkade informanternas välbefinnande på arbetsplatsen och visade sig i sin tur vara 

betydande för deras arbetssituation. De tre friskfaktorerna som uppkom utifrån den aktuella 

studien var virtuellt ledarskap, socialt stöd och möjliga utbildningsinvesteringar. Det virtuella 

ledarskapet är en av friskfaktorerna som påverkade informanternas välbefinnande. För att 

förbättra ledarskapet, krävs en mer kontinuerlig kommunikation samt fler fysiska träffar. Det 

sociala stödet var i sin tur beroende av feedbacken informanterna fick. Resultatet visade på ett 

litet samband mellan att få lite feedback och att ha en upplevelse av lägre socialt stöd. En 

ökad kommunikation mellan berörda parter var av stor vikt för att skapa mer utrymme för 

utbildningsinvesteringar. Att skapa en balans mellan att bli tilldelad utbildningar eller ta sig 

tiden att delta i utbildningar var av stor relevans för att uppnå friskare personal. 

 

Den aktuella studien har bidragit till att medvetandegöra faktorer som påverkar individers 

hälsa i arbetsmiljön. Genom att medvetandegöra dessa faktorer för bemanningsföretag kan det 
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resultera i ett fortsatt arbete för att skapa en god arbetsmiljö. Studien visar på olika faktorer 

som kan underlätta arbetssituationen, då det är en komplex situation bemanningsföretag har 

gällande delat ansvar med arbetsgivare på kundföretag. I denna kontext kan 

folkhälsopedagogen tydligt se sin roll, genom att tillämpa pedagogiska metoder samt planera 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Som folkhälsopedagoger finns en medvetenhet 

kring tiden det tar att uppnå förändringar, därav är ett långsiktigt hälsoarbete en viktig aspekt. 

Nyttan den aktuella studien har gett oss som folkhälsopedagoger är en inblick kring hur vi kan 

tänka och i framtiden arbeta med faktorer som påverkar hälsan på arbetsplatsen.  

 

Studien har resulterat i ytterligare tankeställningar kring området. En intressant aspekt att 

forska vidare inom är att göra en jämförelse mellan två eller flera bemanningsföretag, med 

antingen lika förutsättningar eller vitt skilda. Det skulle i sin tur kunna inge en större 

trovärdighet om den framtida forskningen skulle visa på liknande resultat. Distansledarskapet 

hade även varit spännande att utforska mer djupgående kring, för att finna fler fungerande 

lösningar och strategier, då det blir allt mer vanligt med geografiska avstånd inom 

organisationer. Tilläggas kan att ännu en intressant synvinkel är att endast fokusera på 

positiva hälsofaktorer, för att se vilka hälsofaktorer som kan främjas på bemanningsföretag. 

Även hur bemanningsföretag kan arbeta med dessa hälsofaktorer utifrån olika yrkesroller. 

Utifrån det undersöka hur det kan påverka välbefinnandet och resultera i en god arbetsmiljö 

på ett bemanningsföretag. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag, Evelina Forsberg och Stina Runesson studerar sista året på det Folkhälsopedagogiska 

programmet i Kristianstad. Vi håller i nuläget på med vårt examensarbete som handlar om hur 

ni på EPAB tillämpar och upplever AFA-försäkrings sex friskfaktorer. De sex friskfaktorerna 

är närvarande ledarskap, kompetensutveckling, kommunikation, feedback & öppenhet, byte 

av arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter och systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 

Vi har sedan tidigare varit i kontakt med Jaana angående tillträde att få göra denna 

undersökning på er arbetsplats.  

För att undersöka det hade vi velat genomföra intervjuer som kommer bestå av de sex 

friskfaktorerna som vi nämnt ovan, men vi vill betona att det är helt frivilligt att delta. En 

intervju tar ungefär 30-40 minuter, där Jaana har bekräftat att intervjuerna är okej att 

genomföras under arbetstid. Ditt namn kommer inte att synas någonstans och någon enskild 

individ kommer inte kunna utläsas utifrån vårt material. Innan intervjun av etiska skäl är det 

viktigt att ett samtyckeskrav skrivs under, om du vill delta. Samtyckeskravet tar vi med till 

intervjutillfället och mer info kring etiska aspekter kommer delges till dig som deltagare innan 

intervjuns start.  

 

Vi ser gärna att intervjuerna sker mellan v.7-9 och under dessa veckor är vi helt flexibla med 

tider och dagar. En önskan från vår sida hade varit att få intervjuerna något samlade.  

 

Om du vill delta får du gärna besvara detta mail med ett ja och tider samt dag! 

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!  

Vi är jättetacksamma för att vi får genomföra vårt examensarbete på din arbetsplats!  

 

Med vänliga Hälsningar 

Evelina Forsberg & Stina Runesson.  
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Bilaga 2 – Intervjuguider  
 

VERKSAMHETSCHEFER 

  

• Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken yrkesroll har du på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Har du någon tidigare utbildning? 

4. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

5. Vad har du för arbetstider? 

  

• Ledarskap 

1. Vad är ett bra ledarskap för dig? Kan du ge exempel på detta? 

2. Hur upplever du ditt eget ledarskap? 

3. Hur upplever du din egen närvaro under din arbetsdag gentemot anställda? 

4. Hur upplever du att din tid räcker till för att arbeta med det vi gått igenom? Eller 

önskar du mer tid till detta? 

  

• Kompetensutveckling 

1. Hur upplever du att du möjliggör utrymme för kompetensutveckling hos dina anställda 

i deras arbete? På vilket sätt? 

2. Hur upplever du att du möjliggör för dina anställda att gå på olika utbildningar? 

3. Föreslår du utbildningar för anställdas eller är det på deras egna initiativ? 

4. Hur upplever du att du bemöter dina anställda gällande om de har en önskan 

utbildningar/kompetensutveckling? 

  

• Kommunikation, feedback & öppenhet 

1. Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig, konsultchefen och 

konsulterna på fältet? 

2. Hur upplever du möjligheten för dina anställda att nå dig om de exempelvis arbetar 

oregelbundna tider? 

3. Har ni förmedlat den tillgängligheten på något sätt till konsulterna på fältet? 

4. Hur ger du feedback och uppmuntran till dina anställda? Positiv & konstruktiv kritik? 

Förekommer detta ofta? 

5. Hur ges/ ges feedback och uppmuntran av dina medarbetare? 

6. Skulle du beskriva din arbetsplats som kreativ och öppen? Varför? Varför inte? 

7. Hur ofta har ni medarbetarsamtal? Önskar du att detta sker oftare? 

8. Upplever du att du kan vara ärlig och öppen med vad du känner under dessa samtal? 

9. Upplever du att dina anställda kan vara ärliga och öppna med vad känner under dessa 

samtal? 

10. Känner du att det finns något du kan göra/påverka för att det ska bli en mer öppenhet i 

samtalen? 

  

• Byte av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever dina anställdas möjligheter till variation i arbetsuppgifter? 

2. Känner du att du som chef har ett intresse av att uppmuntra till en variation i 

arbetsuppgifter? Gör du detta? 
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• Prioritering av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever du att dina anställda hinner med sina arbetsuppgifter under deras 

ordinarie arbetstid? 

2. Har du någon strategi eller något tillvägagångssätt för att veta vilka arbetsuppgifter 

som främst bör prioriteras för din anställda? 

3. Har detta förmedlats tydligt till de anställda? 

4. Hur upplever du att du själv reagerar ifall dina anställda känner stress över att hinna 

med sitt arbete och har för höga krav på sig själva? Någon strategi? 

  

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

1. Hur definierar du en bra arbetsmiljö? 

2. Hur upplever du arbetsmiljön du arbetar i? 

3. Bedriver ni ett aktivt arbetsmiljöarbete? Hur iså fall, på vilket sätt? 

4. Delger du någon information kring arbetsmiljö/arbetsmiljöarbete till dina anställda? 

Kan de anställda ta del av information kring detta på något sätt? 

5. Hur ser er policy ut gällande arbetsmiljöarbete? 

6. Hur väl medveten upplever du att dina anställda är kring denna policy? 

  

Finns det något du önskar förändras/förbättras på din arbetsplats? 

Har du något mer som du vill tillägga? 

  

KONSULTCHEFER 

• Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken yrkesroll har du på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Har du någon tidigare utbildning? 

4. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

5. Vad har du för arbetstider? 

  

Du som chef 

• Ledarskap 

1. Vad är ett bra ledarskap för dig? Kan du ge exempel på detta? 

2. Hur upplever du ditt eget ledarskap? 

3. Hur upplever du din egen närvaro under din arbetsdag gentemot anställda? 

4. Hur upplever du att din tid räcker till för att arbeta med det vi gått igenom? Eller 

önskar du mer tid till detta? 

  

• Kompetensutveckling 

1. Hur upplever du att du möjliggör utrymme för kompetensutveckling hos dina anställda 

i deras arbete? På vilket sätt? 

2. Hur upplever du att du möjliggör för dina anställda att gå på olika utbildningar? 

3. Föreslår du utbildningar för anställdas eller är det på deras egna initiativ? 
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4. Hur upplever du att du bemöter dina anställda gällande om de har en önskan 

utbildningar/kompetensutveckling? 

  

• Kommunikation, feedback & öppenhet 

1. Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig och dina anställda? 

2. Hur upplever du möjligheten för dina anställda att nå dig om de exempelvis arbetar 

oregelbundna tider? 

3. Har ni förmedlat den tillgängligheten på något sätt till konsulterna på fältet? 

4. Hur ger du feedback och uppmuntran till dina anställda? Positiv & konstruktiv kritik? 

Förekommer detta ofta? 

5. Hur ges/ ges feedback och uppmuntran av dina medarbetare? 

6. Hur upplever du kommunikationen mellan arbetsgivaren på arbetsplatsen och dig? 

7. Hur upplever du kommunikationen mellan dig, konsultchefen och konsulterna på fältet 

fungerar? 

8. Skulle du beskriva din arbetsplats som kreativ och öppen? Varför? Varför inte? 

9. Hur ofta har ni medarbetarsamtal? Önskar du att detta sker oftare? 

10. Upplever du att du kan vara ärlig och öppen med vad du känner under dessa samtal? 

11. Upplever du att dina anställda kan vara ärliga och öppna med vad känner under dessa 

samtal? 

12. Känner du att det finns något du kan göra/påverka för att det ska bli en mer öppenhet i 

samtalen? 

  

• Byte av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever dina anställdas möjligheter till variation i arbetsuppgifter? 

2. Känner du att du som chef har ett intresse av att uppmuntra till en variation i 

arbetsuppgifter? Gör du detta? 

  

• Prioritering av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever du att dina anställda hinner med sina arbetsuppgifter under deras 

ordinarie arbetstid? 

2. Har du någon strategi eller något tillvägagångssätt för att veta vilka arbetsuppgifter 

som främst bör prioriteras för din anställda? 

3. Har detta förmedlats tydligt till de anställda? 

4. Hur upplever du att du själv reagerar ifall dina anställda känner stress över att hinna 

med sitt arbete och har för höga krav på sig själva? Någon strategi? 

  

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

1. Hur definierar du en bra arbetsmiljö? 

2. Hur upplever du arbetsmiljön du arbetar i? 

3. Bedriver ni ett aktivt arbetsmiljöarbete? Hur iså fall, på vilket sätt? 

4. Delger du någon information kring arbetsmiljö/arbetsmiljöarbete till dina anställda? 

5. Kan de anställda ta del av information kring detta på något sätt? 

6. Hur ser er policy ut gällande arbetsmiljöarbete? 

7. Hur väl medveten upplever du att dina anställda är kring denna policy? 
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Din chef 

• Ledarskap 

1. Hur upplever du att din chef utför sitt ledarskap? 

2. Hur upplever du din chefs närvaro under din arbetsdag? 

  

• Kompetensutveckling 

1. Hur upplever du att det finns utrymme för utveckling för dig i ditt arbete? På vilket 

sätt? 

2. Har du fått möjligheten att gå på utbildningar? 

3. Hur upplever du möjligheten att gå olika utbildningar på din arbetsplats? Känner du att 

din kompetens utvecklas av det? 

4.  Föreslår chefen utbildningar eller är det på eget initiativ? 

5.  Hur upplever du bemötandet från chefen gällande om du har en önskan 

utbildningar/kompetensutveckling? 

  

• Kommunikation, feedback & öppenhet 

1. Hur upplever du möjligheten att nå din chef när du arbetar oregelbundet? 

2. Hur ges eller ges feedback och uppmuntran av din chef? Positiv & konstruktiv kritik? 

3. Förekommer detta ofta? 

4. Hur ges/ges feedback och uppmuntran av dina medarbetare? 

5. Hur ofta har ni medarbetarsamtal med chefen på bemanningsföretaget? Önskar du att 

detta sker oftare? 

6. Upplever du att du kan vara ärlig och öppen med vad du känner under dessa samtal? 

  

• Byte av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever du möjligheterna till variation i arbetsuppgifter? 

2. Känner du att cheferna har ett intresse av att uppmuntra er till en variation i 

arbetsuppgifter? 

  

• Prioritering av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever du att du hinner med dina arbetsuppgifter under din ordinarie arbetstid? 

2. Har chefen förmedlat någon strategi eller något tillvägagångssätt för att veta vilka 

arbetsuppgifter som främst bör prioriteras? 

3. Hur upplever du att chefen reagerar ifall du känner stress över att hinna med arbete 

och har för höga krav på dig själv? 

  

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

1. Har du fått någon information kring arbetsmiljön från bemanningsföretaget? 

  

Finns det något du önskar förändras/förbättras på din arbetsplats? 

Har du något mer som du vill tillägga? 
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Konsulter på fältet 

  

• Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken yrkesroll har du på kundföretaget? 

2. Hur länge har du arbetat på bemanningsföretaget? 

3. Har du någon tidigare utbildning? 

4. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

5. Vad har du för arbetstider? 

  

• Ledarskap 

1. Vad är bra ledarskap för dig? Kan du ge exempel på detta? 

2. Hur upplever du att din chef utför sitt ledarskap? 

3. Hur upplever du din chefs närvaro under din arbetsvecka? 

  

• Kompetensutveckling 

1. Hur upplever du att det finns utrymme för utveckling för dig i ditt arbete? På vilket 

sätt? 

2. Har du fått möjligheten att gå på utbildningar? 

3. Hur upplever du möjligheten att gå olika utbildningar på din arbetsplats? Känner du att 

din kompetens utvecklas av det? 

4. Föreslår chefen utbildningar eller är det på eget initiativ? 

5. Hur upplever du bemötandet från chefen gällande om du har en önskan 

utbildningar/kompetensutveckling? 

  

• Kommunikation, feedback & öppenhet 

1. Hur upplever du att kommunikationen mellan dig, konsultchefen och 

verksamhetschefen fungerar? 

2. Hur upplever du möjligheten att nå din chef när du arbetar skift? 

3. Hur ges eller ges feedback och uppmuntran av din chef? Positiv & konstruktiv kritik? 

4. Förekommer detta ofta? 

5. Hur ges/ges feedback och uppmuntran av dina medarbetare? 

6. Hur upplever du att kommunikationen mellan din arbetsgivare på arbetsplatsen och 

din chef på bemanningsföretaget fungerar? (konsultchef). 

7. Hur ofta har ni medarbetarsamtal med chefen på bemanningsföretaget? Önskar du att 

detta sker oftare? 

8. Upplever du att du kan vara ärlig och öppen med vad du känner under dessa samtal? 

9. Hur upplever du tillgängligheten till spontana möten med chefen? 

10. Hur upplever du att idéer och tankar från dig själv mottages av chefen? 

  

• Byte av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever du möjligheterna till variation i arbetsuppgifter? 

2. Känner du att cheferna har ett intresse av att uppmuntra er till en variation i 

arbetsuppgifter? 

3. Hur upplever du att arbeta på ett bemanningsföretag? Möjlighet/stress? 

4. Hur är din upplevelse av att komma till nya arbetsplatser? 
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• Prioritering av arbetsuppgifter 

1. Hur upplever du att du hinner med dina arbetsuppgifter under din ordinarie arbetstid? 

2. Har chefen förmedlat någon strategi eller något tillvägagångssätt för att veta vilka 

arbetsuppgifter som främst bör prioriteras? 

3. Hur upplever du att chefen reagerar ifall du känner stress över att hinna med arbete 

och har för höga krav på dig själv? 

  

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

1. Hur definierar du en bra arbetsmiljö? 

2. Hur skulle du beskriva den arbetsmiljö du arbetar i? 

3. Märker du av ett arbetsmiljöarbete från bemanningsföretaget? Hur iså fall, på vilket 

sätt? 

4. Har du fått någon information kring arbetsmiljö från bemanningsföretaget? 

  

Finns det något du önskar förändras/förbättras på din arbetsplats? 

Har du något mer som du vill tillägga? 

 


