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IVL Svenska Miljöinstitutet 

Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut  

 

Tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet 

och övriga samhället. 
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Hållbart arbetsliv 

Tillämpad FoU och uppdrag i nära samverkan med 

kunder och med arbetsmarknadens parter.  

Olika branscher/utifrån vissa problem såsom 

partiklar, mögel, belastningsskador, 

bemanningsanställning eller företagshälsovårdens 

stöd till företagens arbetsmiljöarbete. 

Fokus på vad som är möjligt 

Goda exempel 
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Exempel på olika  

typer av verktyg 

Checklistor 

Webbplatser 

– Korta filmer som underlag för utbildning 

– Interaktiva webbtester 

Broschyrer 

Böcker 

– Arbetsplatsens ventilation 

 

Mycket (men inte allt) produceras och publiceras av 

Prevent 

 

Svetsa Rätt 

Allt om städ 

Checklistor 

KemiGuiden 
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Upphandling och arbetsmiljö(arbete) 

Hur kan olika aktörer bidra till 

arbetsmiljöstyrningen för tjänster som 

upphandlas? 

Kunskapssammanställning för Arbetsmiljöverket, 
maj 2015 
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Sammanfattning 
Upphandling försvårar ofta arbetsgivaransvaret 

Upphandlande organisation har goda möjligheter att bidra till bra 

arbetsmiljö(arbete) 

- Ställa krav på arbetsmiljön 

- Stödja entreprenörens arbetsmiljöarbete 

Kravställning underlättas av goda kunskaper, strategisk inköpsprocess och 

uppföljning 

Stöd till entreprenören underlättas av effektiva verktyg, samverkan och 

planering samt anställdas deltagande 

Andra lagrum (samordningskrav mm) kan användas 

Mer kunskaper om effektiva metoder behövs 
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Översikt 

Presentation 

Bakgrund 

Upphandling som möjlighet 

Syfte och forskningsfrågor 

Studerade branscher 

Metod och data 

Lagrum och lagtolkning 

Kravställning och uppföljning 

Säkerhet genom utformning 

Styrning av värdekedjan 

Beställaransvar 

Samverkansentreprenader 

Sammanfattning av aktörernas 

möjligheter 
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Bakgrund 

Arbetsmiljölagstiftningen utgår, med några undantag, från att 

arbetsgivaren har kontroll över arbetsmiljön och arbetsplatsen där 

den anställde arbetar.  

 

Upphandlande organisationer formar i hög grad förutsättningarna för 

entreprenörers arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.  

 

Bristande hänsyn till eller bristande kunskap om arbetsmiljöarbetets 

förutsättningar och hård konkurrens med priset som huvudsakligt 

urvalskriterium leder i alltför många fall till en dålig arbetsmiljö.  
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Upphandling formar förutsättningarna för 

entreprenörers arbetsmiljö(arbete) 

Definiera vad som ska åstadkommas 

Hur arbetet ska utföras (ofta)  

Tilldela resurser för detta 

Urval av entreprenörer  

Genom kontroll av/utformning av arbetsplatsen 
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Upphandling försvårar ofta arbetsmiljöarbetet 

Bristande samordning eller konflikterande intressen 

Oklara ansvarsförhållanden 

Bristande kommunikation och samverkan 

Underleverantörer som brister i kunskap om relevanta risker 

Ineffektiv planering 

Bristande organisatoriskt minne kring arbetsmiljöarbete 
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Upphandling formar förutsättningarna för 

entreprenörers arbetsmiljö(arbete) 

Definiera vad som ska åstadkommas 

Hur arbetet ska utföras (ofta)  

Tilldela resurser för detta 

Urval av entreprenörer  

Genom kontroll av/utformning av arbetsplatsen 
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Upphandling som möjlighet 

Preventionshierarkin: 

Enskilt mest effektiva metoderna för att förhindra arbetsskador och 

ohälsa är strukturella åtgärder för att förebygga risker (bygga bort 

riskkällor genom säker teknik och utformning av säkra 

arbetsprocesser)  

 

Allra mest effektivt är multidimensionella åtgärdsprogram som 

inriktas även mot exempelvis kunskaper, regelverk och beteende 
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Syfte 

Hur kan olika aktörer bidra till säker och god arbetsmiljö och till 

arbetsmiljöarbetet i verksamheter som upphandlas? 

 

Organisatoriska aktörer: upphandlande organisation i egenskap av 

upphandlare och i andra egenskaper, entreprenörer, 

frivilligorganisationer, media, arbetsmarknadens parter, 

forskningsaktörer och myndigheter, expertstöd  

 

Enskilda aktörer: upphandlare, projektörer, säljare, företagsledning, 

arbetsledare, skyddsombud m.m. 
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Offentlig upphandling 
Fem principer 

1. Likabehandling  

2. Icke-diskriminering 

3. Transparens  

4. Proportionalitet 

5. Ömsesidigt erkännande 

 

Omfattande kritik mot rådande tillämpning 

Sociala mål blivit viktigare 

Nya direktiv från 2014 – svenska lagar 2016 
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Lagrum och möjligheter 

Arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(mm) gäller för arbetsgivaren 

LOU och LUF ger vissa möjligheter för upphandlaren att 

a) ställa krav på entreprenörens arbetsmiljöarbete 

b) skapa förutsättningar för entreprenören att ta sitt 

arbetsgivaransvar 

 

Upphandlande organisation i andra roller än upphandling 
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Möjligheter för upphandlande organisationer att 

stödja entreprenörens arbetsmiljöarbete 

Upphandlande organisation i andra roller än upphandling 

AML-krav kring samordning mellan arbetsgivare, projektering, 

tillhandahållande av utrustning 

Föreskriften om Byggarbetsmiljösamordning  

ILO 94 kring arbetsvillkor för upphandling 

EUs utstationeringsdirektiv 

Miljölagar 

Olika verktyg och metoder – inte bara i byggbranschen 
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Metoder/verktyg för styrning av 

arbetsmiljön vid upphandling 

Kravställning och uppföljning 

Styrning av värdekedjan 

Säkerhet genom utformning 

Beställaransvar 

Samverkansentreprenader 
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Verktyg bra men implementeringen svår 

 



Mallsidor 

IVL Färger 

Kravställning på arbetsmiljön 

Kunskap om aktuella risker och effektiva metoder att hantera dem 

Kraven legitima – vetenskaplig grund 

Kunskapen formuleras för icke-specialister 

Mer attraktivet om kraven del av underlag som omfattar även andra 

krav på kvalitet 

Skall-krav undviker viktningsproblem 

Miljökrav kan användas som komplement 

 

Strategisk inköpsprocess nödvändig 
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Upphandling – inte bara juridik 
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Några exempel på hur upphandling kan användas som 

en del av styrningen av arbetsmiljön för upphandlande 

tjänster 
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Upphandling av städning – Sverige 

Vanliga problem: 

- Muntliga kontrakt, otydliga krav, ingen uppföljning av krav, svårt 

veta om kraven proportionerliga 

Men det finns kunder som: 

- Ställer krav på ledningssystem, inklusive arbetsmiljö 

- Uppföljning på olika sätt, tex enligt mall/standard 

- Föredrar skall-krav framför viktade krav 

Städföretagens syn på arbetsmiljökrav: 

- Positiva eftersom kundens förhållanden styr förutsättningarna 
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Styrning av arbetsmiljöarbetet genom värdekedjan 

Färre underleverantörer/färre led 

Återkommande underleverantörer 

Krav på arbetsledare utan eget arbete med direkt arbetsmiljöansvar 

Ger möjlighet att lära av erfarenheten 

 

Drivkrafter: produktkvalitet beroende av arbetsmiljö, upphandlarens 

anseende, intressenter utanför värdekedjan, metoder för att värdera 

arbetsmiljö, miljökrav på produkter, färdiga underlag 



Mallsidor 

IVL Färger 

Säker utformning av byggarbeten 

Många arbetsmiljörisker uppstår tidigt i processen – och åtgärdas 

effektivast där 

Oftast teknisk karaktär – utforma bygget för att minska riskerna vid 

byggande (+drift och underhåll): fokus på kritiska framgångsfaktorer, 

checklistor,  

Implementeringen försvåras av  

- Mycket komplex process med inbördes beroenden 

- Sena konstruktionsändringar svåra hantera säkert 

- Fokus på estetik, inte funktion 

- Bristande kunskaper hos konstruktörer 
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Beställaransvar – en fallstudie 

Upphandling av kollektivtrafik i Danmark  

Ambivalens hos upphandlare 

- Vill inte ta på sig arbetsgivaransvar 

- Dåligt arbetsmiljöarbete tecken på låg kvalitet: drivkraft till 

engagemang 

Implementering 

Brister i uppföljning av krav vid beslut om tilldelning samt under 

drift 

Trepartssamverkan upphandlare-entreprenör-fack bra forum för 

kvalitetsarbete/arbetsmiljöarbete 
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Samverkansentreprenader 

Tätt samarbete olika delar av affärskedjan 

Delar risker och möjligheter 

Kan tillvarata de möjligheter som ges kring säker utformning av 

byggarbetsplatser 

Tillvaratar nödvändig kompetens säkert och bra bygge 

Minska behov ombyggnad – bibehållen flexibilitet 

Möjliga drivkrafter: 

- Ökad kvalitet och leveranssäkerhet 

- Hantera krav från myndigheten på SAM, BAS  

- Ökar möjlighet för entreprenörer ta arbetsmiljöansvar 
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Vad kan olika aktörer göra? 

Entreprenörer: bidra med kunskap, samverkan under kontraktstiden 

Upphandlande organisationer: ta tillvara möjligheter att ställa krav 

och att stödja entreprenörens arbetsmiljöarbete, samverkan under 

kontraktstiden 

Myndigheter och arbetsmarknadens parter: samverka för att öka 

kunskaper och för att underlätta för upphandlare som stöder 

entreprenörernas arbetsmiljöarbete 

Media och frivilligorganisationer: bevaka upphandlade verksamheter 

för att uppmärksamma brister 

Expertstöd: ta fram underlag som kan användas vid upphandling 
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Kunskapsluckor 

Stort behov av användarvänliga underlag, verktyg och 

upphandlingsprocesser 

Behov av expertkunskaper kring arbetsmiljöproblem vid upphandling 

Behov av verktyg och metoder för andra branscher än byggbranschen 

Mer kunskap om effektiva former för implementering 
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Sammanfattning 
Upphandling försvårar ofta arbetsgivaransvaret 

Upphandlande organisation har goda möjligheter att bidra till bra 

arbetsmiljö(arbete) 

- Ställa krav på arbetsmiljön 

- Stödja entreprenörens arbetsmiljöarbete 

Kravställning underlättas av goda kunskaper, strategisk inköpsprocess och 

uppföljning 

Stöd till entreprenören underlättas av effektiva verktyg, samverkan och 

planering samt anställdas deltagande 

Andra lagrum (samordningskrav mm) kan användas 

Mer kunskaper om effektiva metoder behövs 
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Rapporten Upphandling och arbetsmiljö(arbete). Hur kan olika 

aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som 

upphandlas? Kunskapssammanställning 2015:13 finns på 

Arbetsmiljöverkets hemsida, av.se 

 

 

Tack för er uppmärksamhet! 
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Hur kan man skapa god arbetsmiljö för 

anställda i bemanningsföretag? 

 
Ann-Beth Antonsson, Johan M. Sanne,  

Lisa Schmidt, John Sjöström 
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Om bemanningsföretag och deras anställda 

40 % arbetare, 60 % tjänstemän 

Täcker de flesta branscher och många yrken 

Både kvalificerade och eftertraktade yrkesarbetare och 

oerfarna och lågkvalificerade 

 

Stor variation 

Projektets resultat, mest exempel från arbetaryrken men 

även relevant för tjänstemannayrken 
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Utgångspunkt 

Delat ansvar för arbetsmiljön mellan bemanningsföretag och 

inhyrande företag 

 

Forskningsfrågor 

Hur organiserar man ett fungerande samarbete om arbetsmiljön 

mellan bemanningsföretag och inhyrande företag? 

Vad kan man hantera i affärsavtal om bemanningstjänster? 
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Hur har vi arbetat i projektet? 

Intervjuer med 38 anställda i bemanningsföretag som anmält 

arbetsskada 

Intervjuer med fyra bemanningsföretag och deras kunder om 

exempel på väl fungerande arbetsmiljöarbete  

Statistik, litteraturstudier 

Workshop med arbetsmiljöansvariga på olika nivåer inom 

bemanningsföretag och parterna 

Återkommande återkoppling och förankring i 

partssammansatt referensgrupp 
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Vem är boven i arbetsmiljödramat? 

 

Det finns (oftast) ingen bov 

 

Det finns aktörer som ibland inte tar sitt arbetsmiljöansvar, 

ibland inom bemanningsföretag, ibland i inhyrande företag 

 

Svårt att lösa problemet genom att peka ut en ansvarig 

 

Viktigt med samarbete och fokus på kvalitet vid inhyrning av 

personal 



Mallsidor 

IVL Färger 

Synen på vad bemanningsföretag kan bidra med 

styr arbetsmiljön … 

… men också bemanningsföretagens syn på sin egen verksamhet och sina 

anställda har stor betydelse 

 

– Bara extra händer och fötter? 

 

– Eller personer som kan bidra till effektivitet och kvalitet i verksamheten? 

 

Med fokus på kvalitet blir bemanningsanställda viktiga, liksom att de har 

rätt kompetens, att introducera dem väl i arbetet och säkerställa god 

kommunikation med arbetsledare och kollegor på inhyrande företaget 
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Kundens val av bemanningsföretag 

Därför att de behandlade folk som förbrukningsvaror 

och de tog inget större ansvar för vad det var för typ av 

människor som man fick… Och han som var 

konsultchef, han fick man inte tag på per telefon och 

det var väldigt sporadiskt. 

 

Men jag har samarbetat med tre stycken 
bemanningsföretag och har positiva 
erfarenheter av två… Och så har jag jobbat 
med ett större bemanningsföretag och de 
kommer aldrig in här igen. 
 

Varför då? 

Produktionschef 
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Jag tror det har varit tydligt uppifrån hur och vad som förväntas av oss 
konsultchefer. Vi har ju, ända från introduktionen så pratar vi om 
arbetsmiljö, vi har fått utbildning i arbetsmiljö, vi pratar väldigt mycket 
om arbetsmiljö tycker jag.  
 
För oss är det ganska självklart, vad åligger mig som konsultchef? Jo att 
jag ska tala om det här om arbetsmiljö och att det är viktigt att man 
berättar för sin konsultchef om något inte är bra och att man har de här 
avstämningarna men jag vet att man inte har det eller att det ses så 
överallt. 

Hur kommer det sig att ni har 
 ett bra tänk om arbetsmiljö?  

Konsultchef 
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Intervjuerna berättar om känsliga relationer 

Bemanningsanställda som kan känna sig utsatta, osäker anställning, 

beroende av arbetet 

 

Säljare och konsultchefer som inte vill klampa på och prata om 

arbetsmiljö 

 

Men också exempel på när inhyrande företag uppskattar kvalitet 

och att bemanningsföretaget bryr sig 



Mallsidor 

IVL Färger 

Men som jag sa tidigare, kunderna vill inte släppa in en i 
det första och om jag kommer och bara bombar in, ’gör ni 
skyddsronder här, gör ni riskanalyser?’ Då kan jag vända 
igen. Utan man får hantera det på ett lite smidigare sätt. 
Men vi har en avstämning som vår säljare gör när han 
säljer in tjänsten och går ute i produktion och tittar, så det 
är ju punkter som vi stämmer av. 

Om sätt att bedöma risker 

Konsultchef 
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Redundans i arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöarbetet fungerar bättre när flera parter hjälps åt. 

 

Om en aktör inte tar sitt ansvar, ska andra aktörer upptäcka det och vidta 

åtgärder. 

 

Redundans motverkar svagheter och sårbarheter i arbetsmiljöarbetet och 

i det delade arbetsmiljöansvaret. 

 

Med redundans utnyttjas den samlade kompetensen bättre 
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Redundans: 

Starka kedjor eller skyddsnät? 
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Många aktörer kan och behöver bidra i arbetsmiljöarbetet 

Bemanningsföretaget Inhyrande företag 
 

Bemanningsföretag Inhyrande företag 
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Fyra faser och många aktörer 
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Fyra faser och många aktörer 
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Fyra faser och många aktörer 
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Exempel: Inför 

Konsultens kompetens för arbetet 

 

 Viktigt för att nå rätt matchning 

 Undvika att konsulter utsätts för arbetssituationer/miljöer de inte har 

kompetens för 

 

 

 



Mallsidor 

IVL Färger 

Nej, de frågar inte ens. Det var 
några som jobbade som inte 
hade kort överhuvudtaget och 
de körde ändå. 

Så här beskriver en intervjuad konsult  
kunskapskontrollen på ett inhyrande företag. 
 
Du har truckkort  
sedan tidigare?  Ja, sedan 2005. 

Gör de någon  
kontroll på det?  



Mallsidor 

IVL Färger 

Exempel: Inför 

Bedöma risker inför uthyrning 

 

Kunskap om arbetet 

Rutiner för att bedöma 

Rutiner för att efterfråga 
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För då när de kommer med en kravspecifikation och jag kommer med alla 
dumma frågor eftersom jag inte jobbat där då vet [säljaren] att det såg ut så här, 
det var de här maskinerna, det var den programmeringen och det är detta som 
är. Och vad bra, då kan jag förmedla det, dels när jag ska lägga annonsen men 
även när jag hittat något snyggt att skriva in mina krav på, och även när jag ska 
träffa konsulterna på intervjuerna sen.  
 
För de måste också få en känsla av att, det är ändå tre parter som ska må bra i 
det här sammanhanget. Det är vi, kunden och konsulten. Det ska kännas bra att 
ta det jobbet. Den känslan ska finnas redan vid intervjutillfället tycker jag så att 
jag inte lägger ner mer tid på att sälja in en konsult som egentligen inte vill vara 
där. 

Om sätt att bedöma risker 

Konsultchef 
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Exempel: Under  

 

Fungerande arbetsmiljöarbete 

Säkerställ introduktion  

Rutiner om kontakt och dialog 

Säkerställ uppföljning 

Nya/tillfälliga arbetsuppgifter 

Rutiner inför förändrade förhållande 

Kunskap om arbetet 
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Exempel: Under  

Nya/tillfälliga arbetsuppgifter 

Jag blev nedkallad till den här maskinen eftersom det saknades en gubbe. Det var något 
fel på maskinen, håligheterna som skulle ha stansats var inte korrekta. Egentligen skulle 
maskinen göra det här själv. Det var fel kalibrerat, så det fanns inga hål och det blev 
överproduktion av plast. Det skapades ett provisorium. Jag fick stå tillsammans med fyra 
andra och med en kniv försöka skrapa bort den extra plasten. Det var ett febrilt arbete och 
en jättepress på att ett visst antal skulle produceras i timmen. Klarade man inte det fanns 
det hot om vite och böter. Inga arbetsinstruktioner utan mer ”så här ska det se ut, bort 
med det här och kör, så fort som det bara går”.  
 
Några dagar innan hade det varit någon som fått göra ett liknande jobb, när det var fel på 
maskinen då. Han körde kniven i magen på sig och fick ett djupt sår. Och det var en som 
skadade handen efter mig vid samma moment, så totalt tre stycken. 
 
 
 

Arbetsskadad konsult 
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Exempel: Efter 

Att lära från erfarenheter 

Uppföljning och utvärdering av samarbetet 

Samla erfarenheter 

Bidrag till affärsnyttan 
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Exempel Om:  

Upprepade arbetsskador 

Olyckor och incidenter inträffade flera gånger under den tiden jag var där, även om 

det inte var så allvarligt. Men de reagerade inte. Det var de som bara som blev 

påkörda, och blev skadade. En tjej från ett annat bemanningsföretag som körde på 

en stolpe, hon blev sparkad på en gång.  

De gjorde ingenting om något hände. En av oss från samma bemanningsföretag 

han vägrade, han berättade att han varit med om en fruktansvärd upplevelse när 

hans kollega ramlade och dog. Men de blev bara sura på honom när han vägrade, 

och ropade på någon annan som gjorde det. 

 

Arbetsskadad konsult 
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Exempel: Om 

Arbetsskadeanmälan 

Om det inträffar en olycka på en arbetsplats så gör vi en utvärdering på 

arbetsplatsen. Vi anmäler i sedvanlig ordning och så har vi ett möte på 

arbetsplatsen med inblandade, platschef, skyddsombud och killen. Insatsen 

sedan ligger på arbetsplatsen så vi gör endast en utvärdering och ser vad 

olyckan beror på. 

VD, Bemanningsföretag 
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Exempel: Om 

Okunskap om arbetsskadeanmälan 

Arbetsskadeanmälan gjorde jag tillsammans med skyddsombudet på företaget. Det var 

en liten dispyt då. Skyddsombudet tyckte att min chef skulle vara med och skriva 

arbetsskadeanmälan, men det tyckte inte min chef på bemanningsföretaget utan att det 

räckte att företaget skrev den.  

Kundföretaget tyckte också det, eftersom bemanningsföretaget är min arbetsgivare. 

Men till slut fick jag göra den här på kontoret, för mina chefer på bemanningsföretaget 

vet liksom inte vad arbetsuppgifterna är, och vad som kan göras för att förhindra att det 

ska hända igen. 

Arbetsskadad konsult 
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Slutsatser 

Redundans viktigt för ett fungerande arbetsmiljö-arbete. Det måste 

finnas någon som fångar upp brister, om den som är ansvarig inte 

gör sitt jobb 

Fokus på kvalitet i bemanningstjänster underlättar diskussionerna 

om och intresset för arbetsmiljön 

Viktigt att förstå att det finns känsliga relationer och att hitta sätt 

att trots det fånga upp problem, t.ex. via inhyrande företags 

skyddsombud och chefer 

Läs rapporten – där finns många tips för de aktörer som på olika 

sätt kan påverka arbetsmiljön för bemanningsanställda 
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Rapporten Arbetsmiljö för anställda i bemannings-

företag - Hur kan ett väl fungerande arbetsmiljöarbete 

utformas? finns på IVL Svenska Miljöinstitutets 

webbplats  www.ivl.se/publikationer 

 

 

Tack för er uppmärksamhet! 
 

http://www.ivl.se/publikationer
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Fyra cafébordsfrågor 

Hur får vi arbetsmiljö som starkt kriterium i upphandling? Niclas 

 

Vilket stöd/underlag/verktyg behöver den som upphandlar? Karin 

 

Hur följa upp arbetsmiljökraven /efter upphandling/ och vad göra 

med de som inte sköter sig? Marianne 

 

Hur inkludera inhyrda och entreprenörer i arbetsmiljöarbetet på ett 

bra sätt (men utan att ”ta över” arbetsgivaransvaret)? Johan 

 


