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Sammanfattning 

Sex personer har intervjuats för att ta reda på hur de ser på sin arbetssituation, samt vad skillnaden 

är mellan deras upplevelser. Vi intervjuade växeltelefonister och fritidsledare. Samtliga 

respondenter saknade fast anställning alltså, tillsvidareanställning. Växeltelefonister och 

fritidsledare är två exempel på yrken som har många timanställda och vikarier. Som timanställd och 

vikarie lever man under en viss press. Det finns många teorier om vad som krävs för att man ska må 

bra på arbetet. Deltagande, kontroll, självbestämmande, erkännande, gemenskap och 

kommunikation är de viktigaste bitarna enligt Dahlgren & Dahlgren (1981). Socialt stöd är en 

angelägen del för att tillfredsställelse ska uppnås på arbetet (Karasek och Theorell, 1990; Dahlgren 

& Dahlgren, 1981; Näswall, 2003). Som timanställd och vikarie uppfylls inte alla dessa kriterier. 

Trots detta skiljer sig dessa två yrken åt. Växeltelefonisterna som är timanställda, känner sig mer 

utsatta på arbetsplatsen än vad vikarierna som arbetar som fritidsledare gör. Exempelvis genom att 

de inte kände sig som en del av gemenskapen.  
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1. 

1.1.

2. 

Inledning 
De flesta människorna börjar sin karriär som timanställd eller vikarie. Individer upplever 

arbetssituationen på olika sätt beroende på anställningsform och yrkesgrupp. Enligt en 

arbetskraftsundersökning som SCB genomförde under första kvartalet 2009, har 

arbetslösheten ökat med 1,5 procent i jämförelse med förra året. Detta gäller individer mellan 

15-74 år. Tidsbegränsade anställningen har minskat sedan 2008. Minskningen har inneburit 60 

000 färre individer i jämförelse med föregående år. Däremot ses ingen förändring av andelen 

fast anställda (Scb, 2009).  

Vi fann ämnet intressant då vi själva har arbetat som timanställda/vikarier inom bland annat 

områdena fritidsledare och växeltelefonist och med anledning av detta valde vi just dessa 

yrkesgrupper. En timanställd eller vikarie har svårt att planera sin vardag eftersom deras 

arbetstimmar varierar och det är osäkert när deras tjänster behövs av arbetsmarknaden.  

Arbetstiden kan variera från heltid till deltid från den ena månaden till den andra.  Ekonomin 

påverkas, men även det sociala umgänget då det kan innebära svårigheter att hålla kontakt 

med vänner och bekanta. En mental påfrestning kan i vissa fall även ske då individen kan 

börja ifrågasätta sin duglighet och kompetens. 

 Syfte 
Fokus ligger på hur individer som saknar tillsvidareanställning upplever sina 

anställningsformer. Vi har inriktat oss på vikarier och timanställda. Ett undersyfte är att 

jämföra skillnaderna mellan dessa två anställningsformer. 

 

Disposition  
I bakgrund förklarar vi våra respondenters anställningsform men vi tar även upp andra likande 

anställningsformer. I metodkapitlet avser vi att presentera den metod vi valt att använda samt 

studiens validitet och reliabilitet. I teoriavsnittet tar vi upp våra teorier av Dahlgren & 

Dahlgren (1981), Karasek & Theorell (1990), Näswall (2003) och Furuåker (1991). Resultat 

och Analys börjar med en presentation av respondenterna för att ge läsaren en bättre inblick i 

vilka de är. Sedan följer resultat i form av teman utifrån intervjuguiden. I avsnittet Diskussion 

besvarar vi våra frågeställningar med hjälp av de teorier som vi använt oss av. 

 

 



 

3. 

3.1.

3.2.

3.3.

Bakgrund 
Anställningsavtalet är ett individuellt avtal men det ska gälla tills vidare så länge inget annat 

anges. (Iseskog, 2007). Det finns två ”huvudgrupper” av anställningsformer; tillsvidare- och 

tidsbegränsad anställning. Den förstnämnda innebär att den anställde är fastanställd och har 

sin tjänst tills den sägs upp eller tills att personen varslas av arbetsgivaren. För någon som är 

tillsvidareanställd råder alltid uppsägningstid. Vi koncentrerar oss enbart på den 

tidsbegränsade anställningsformen. 

 Tidsbegränsad anställning 
Tidsbegränsad anställning kallas även ibland visstidsanställning. Visstidsanställning innebär 

att personen har en tidsbegränsad anställning, alltså att anställningens slut är bestämd i förväg. 

Visstidsanställning regleras genom avtal och i de flesta fall finns ingen uppsägningstid. Ett 

undantag är om den anställde och arbetsgivaren kommit överens om annat i 

anställningskontraktet. Anställningstidens längd ska framgå i avtalet. Kollektivavtal, som 

offentliga och statliga arbetsgivare har slutit med arbetstagarnas centralorganisationer, 

innehåller regler som arbetsgivaren måste följa vid uppsägning. Även lagen om 

anställningsskydd innehåller regler som måste följas för att skydda individens anställning 

(Nutek, 2008). 

 Timanställda  
En timanställning innebär att arbetsgivaren betalar den anställde per arbetad timme (Nutek, 

2008). Det är inte en lagreglerad anställningsform. Timanställning kan vara en tidsbegränsad 

anställning eller en tillsvidareanställning. Detta beror på hur det speglar tjänstgöringsgraden 

och tjänstgöringsåtagandet. Till exempel kan en ”timanställning” vara en tillsvidareanställd 

arbetstagare med oregelbunden tjänstgöringsgrad (Iseskog, 2007). 

 Vikariat 
Vikariat pågår under en tidsperiod med ett datum för start och ett datum för avslut.  Avsikten 

med anställningsformen är att ersätta personal som är ledig för till exempel: sjukdom, 

semester, tjänstledighet, föräldraledighet och studier. Det finns en tidsbegränsning för hur 

länge ett vikariat kan pågå. Ett vikariat som pågår längre än två år eller om individen har 

jobbat i sammanlagt två år under en period på fem år hos samma arbetsgivare, övergår 

anställningsformen automatiskt till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren kan, i normala fall, 

  



inte avsluta ett vikariat i förtid men däremot förlänga den genom att blanda 

tillsvidareanställning och vikariat. Arbetsgivaren kan formulera anställningsavtalet på sådant 

sätt att det framgår att vikariatet gäller tills vidare, dock längst till fastställt datum. Om 

vikariatet inte kommer att förlängas, har den anställde rätt att få besked minst en månad innan 

anställningen upphör.  Denna reglering gäller om individen arbetat mer än ett år under en 

tidsperiod på tre år (Nutek, 2008). 

4. 

4.1.

4.2.

Metod 
Undersökningen gjordes utifrån en kombination av induktiv och deduktiv metod eftersom 

teorin generades utifrån materialet men vi hade bestämt teman innan vi skrev vår 

intervjuguide. Vår studie gjordes genom en kvalitativ metod, detta för att vi ansåg att metoden 

passade vårt syfte. Eftersom vi ville få fram respondenternas upplevelser ansåg vi att metoden 

fick oss att komma närmare deras berättelse och komma djupare in i deras resonemang och 

funderingar. Syftet med den kvalitativa metoden är just att få en fördjupad förståelse för det 

ämne som vi vill studera (Creswell, 2007).  

 Urval 
Vi valde att intervjua sex personer. Tre vikarierar som fritidsledare i en kommunal skola. De 

arbetar på olika fritidshem på samma skola. Från en annan kommun har vi intervjuat tre 

timanställda växeltelefonister. Dessa arbetar i den kommunala växeln. Respondenternas 

anställningsform stämmer överens med Nuteks (2008) definition av timanställda och vikarier. 

Samtliga respondenters arbetstider varierar från 50 till 100 procent av heltid.  Respondenterna 

valdes ut genom kriterieurval och bekvämlighetsurval. Kriterieurval kallas det när alla 

respondenter uppfyller vissa kriterier. I vårt fall var det timanställda eller vikarier och något 

av yrkena växeltelefonist eller fritidsledare. Bekvämlighetsurval används för att spara tid, 

pengar och ansträngning. I vårt fall valdes det av dessa anledningar. Samtliga respondenter 

har arbetsuppgifter som är serviceinriktade men det skiljer ändå en stor del mellan yrkena. 

Fritidsledarna har hand om barn när det inte är klassbelagd skoltid och fritidshemmet har 

öppet till cirka kl. 18.  Växeltelefonisteras främsta arbetsuppgifter är att svara i växeln, 

hänvisa samtalen till rätt person eller instans och att informera kommunens invånare om olika 

blanketter.    

 Avgränsningar 
Vi har främst fokus på arbetstyp utifrån timanställdas och vikariers perspektiv. De 

  



respondenter som vi valt att intervjua kommer från dessa grupper. Vi har själva erfarenhet av 

att vara timanställd och vikarie och vi vet att detta kan generera ekonomiskt osäkerhet om 

framtiden kommer att se ut. Denna osäkerhet antar vi att fastanställda individer, inte har. 

Därför valde vi timanställda och vikarier som forskningsgrupp. 

4.3.

4.4.

 Tillvägagångssätt 
Vi intervjuade de sex respondenterna var för sig. Anledningen till detta var att vi ville lyfta 

fram deras egna upplevelser och synpunkter på ett bättre sätt, vilket inte hade kommit fram 

vid en gruppintervju. Vi delade upp respondenterna mellan oss för att de skulle känna sig 

trygga med att möta samma intervjuare hela tiden. Vi ville skapa ett förtroende mellan 

respondent och intervjuare som förhoppningsvis innebar att de kunde vara öppna med sina 

synpunkter. Den första kontakten med de intervjuade gjordes antingen via SMS eller 

telefonsamtal. Vi förklarade vad studien gick ut på och vårt syfte.  Alla var positiva till att 

ställa upp på en intervju. Två intervjuer med de timanställda växeltelefonisterna genomfördes 

hemma hos en av oss. Den tredje intervjun gjordes hemma hos en av växeltelefonisterna, 

enligt respondentpersonens önskemål. Samtliga intervjuer med fritidsledarna genomfördes i 

en park intill deras arbetsplats och vid ett tillfälle förlängdes intervjun med en promenad i ett 

bostadsområde bredvid deras arbetsplats. Som hjälpmedel vid samtalet använde en av 

författarna en utarbetad intervjuguide, vilket innebär att intervjun var semistrukturerad. 

Intervjuguiden var därmed inte styrande utan användes som ett stöd för att viktiga teman 

skulle komma med i intervjun. Guiden kompletterades med följdfrågor. Alla intervjuer 

spelades in med en inspelningsapparat. 

 Trovärdighet 
Validitet handlar om huruvida teorins och undersökningens forskningsfrågor har en logisk 

koppling eller inte. Det beskriver hur bra eller relevant datainsamlingen är jämfört med det 

som ska undersökas. Det handlar om krav, kvalitet och trovärdighet. Validitet beskriver hur 

bra undersökningen och svarsresultaten stämmer överens med verkligheten. Vi har stärkt 

undersökningens validitet genom att utföra djupintervjuer med logisk och relevant koppling 

till både syfte och teorin. Trovärdigheten som beskriver tillförlitlig datakälla, är hög anser vi. 

Att intervjuerna genomfördes antingen i hemmamiljö alternativt i utemiljö gjorde att ett bra 

samspel mellan intervjuare och intervjuad uppstod, och att respondenterna upplevdes som 

trygga. Detta förbättrar undersökningens kvalitet eftersom respondenterna inte kände sig 

stressade, utan hade tid att fundera på sina svar. Utemiljön valdes för att den låg nära 

  



respondenternas arbete och upplevdes avspänd och naturlig för de medverkande. Inspelningen 

genomfördes vid dessa tillfällen med mobiltelefon för att inte verka konstlad. 

 

Fördelen med bandspelare alternativt mobil med inspelningsmöjligheter var att 

uppmärksamheten mot respondenterna blev bättre och följdfrågor kunde ställas på en gång. 

Bandspelare och mobil innebar också möjlighet till användandet av direktcitat från 

respondenterna för att förtydliga uttalanden. Transkriberingen gjordes ordagrant för att minska 

risken för informationsbortfall. Intervjuerna avlyssnades för en transkribering i nära 

anslutning till samtalet för att inte förlora viktig information eller att missuppfattningar skulle 

uppstå. Möjligheten att läsa transkriberingen gavs till respondenterna för att de skulle kunna 

opponera sig mot felaktigheter eller missförstånd. Flera respondenter har tagit tillvara den 

möjligheten samt därefter godkänt materialet. Respondenterna erbjöds möjlighet att kontakta 

författarna efteråt om de hade frågor eller något mer att tillägga. Vid behov fick vi tillåtelse att 

kontakta respondenterna om oklarheter uppstod. 

 

Interkodarreliabilitet, även kallat interbedömarreliabilitet, betyder att två eller flera personer, 

har samma syn på hur data ska kodas och att varje kodare ska vara konsekvent över tid 

(Kvale, 1997). Detta har vi lyckats med eftersom våra teman ständigt har kontrollerats så att 

de inte överlappar varandra.  

4.5.

4.6.

 Intervjuns upplägg 
Undersökningen gjordes med öppen, semistrukturerad intervju och teman genomarbetades väl 

innan intervjuerna för att inte hamna för långt ifrån ämnet men också för att inte bli alltför 

strikta. Intervjuguiden arbetades fram utifrån de olika teman som var kopplade till studiens 

syfte (Bilaga 1). Inledningsvis ställdes frågor om respondenternas bakgrund. Sedan gick vi in 

på deras anställningsform, relationer och kommunikation på arbetsplatsen. 

 Kodning 
Kategorisering är en metod för intervjuanalys. Att använda meningskategorisering kan 

förklaras på så sätt att man kodar intervjun i kategorier. Man delar in texten, som man fått av 

de ordagrant utskrivna intervjusvaren, i olika bitar. Långa uttalanden blir korta och kan 

benämnas som till exempel ”ja” eller ”nej” vilket visar på om fenomenet finns. Det kan även 

delas in i en skala som 1,2,3... och så vidare (Kvale, 1997). Vi har använt oss av kategorierna: 

”bakgrund”, ”anställningsform”, ”relation”, ”kommunikation” och ”framtidsplaner”. 

  



Analysen har varit tydlig och koderna har talat för sig själv genom att teman är inlagda i rätt 

tema utan att något har lagts till eller ändras av oss. I och med detta har undergrupper uppstått 

när nya fenomen har uppkommit (Kvale, 1997). Vi behöll dessa undergrupper för att göra 

materialet mer tydligt. I kategori ”relation” var en undergrupp ”gruppkänsla”. Kategorin 

”kommunikation” var indelad i ”respons”, ”information” samt ”inflytande och påverkan”. 

Den sista kategorin som användes för att få fram olika teman var ”anställningsform”. Ur 

kategorin ”anställningsform” togs teman kallade för ”för- och nackdelar” samt ”rättigheter 

och skyldigheter” Senare la vi in temat ”rättigheter och skyldigheter” under ”för– och 

nackdelar” med anställningsformen. ”Bakgrund” använde vi för presentation av 

respondenterna. Kategorin ”framtidsplaner” använde vi inte i vår vidare undersökning då vi 

ansåg att det var överflödig information som inte var relevant för studiens syfte. 

Sammanställningar med varje tema för varje person gjordes för att göra studien mer 

lätthanterligt. Vilket underlättade kopplingen till teorin i resultatet. Det ska även påpekas att 

en provintervju genomfördes för att komma underfund med förbättringar. Detta betyder att 

frågorna testades på en oberoende person innan intervjuerna genomfördes.  

4.7. Etiska aspekter 
Inledningsvis informerades respondenterna om forskningsetiska principer. Informationskravet 

handlar om rätten till anonymitet och deras frivillighet att delta i studien (Kvale, 2007).  För 

att de skulle vara säkra på syftet och upplägget tydliggjordes detta ytterligare vid första 

intervjutillfället. Samtyckeskravet beskriver respondentens rätt att själv bestämma villkoren 

dennes medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2009). Innan intervjun tillfrågades 

respondenterna om de godkände att bandspelare användes, vilket samtliga respondenter 

accepterade. Respondenterna kunde när som helst avsluta intervjun om de inte längre ville 

medverka. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär respondentens rätt till 

anonymitet. Respondenterna informerades om att deras namn skulle vara fingerade, och att 

detaljer som skulle kunna avslöja deras arbetsplats skulle tas bort. Nyttjandekravet går ut på 

att information om att materialet ska hanteras på ett konfidentiellt sätt efter att intervjuerna 

utgick. Vi informerade om hur materialet skulle hanteras när studien är avslutad. Det finns 

etiska problem med att bli intervjuad, till exempel kan det vara svårt att tala illa om sitt arbete 

(Vetenskapsrådet, 2009). 

 

 

  



 

5. 

5.1.

Teori 

 Den psykosociala arbetsmiljön – inledning 
Arbete och familjeliv är de två största delarna i en vuxen människas liv. Enligt psykologerna 

Dahlgren & Dahlgren (1981) är det på arbetsplatsen vi spenderar flest av de vakna timmarna i 

jämförelse med familjelivet och andra aktiviteter som individen har.  ”Med ett psykosocialt 

synsätt på arbetets betydelse för människan ser vi arbetet och människans upplevelser där som 

integrerade delar i hela livssituationen. Arbetet är en av de faktorer som påverkar hela 

livssituationen och ens tillfredsställelse med tillvaron” (Dahlgren & Dahlgren 1981, sid. 26). 

Vidare menar Dahlgren & Dahlgren (1981) att det är omöjligt att skilja mellan det fysiska och 

det psykiska i två olika delar eftersom de påverkar varandra. Både fysiska arbetsmiljöfaktorer 

och den psykosociala arbetsmiljön kan påverka hur en person upplever sitt arbete.  

Det psykosociala synsättet på arbetsmiljön 
Det psykosociala synsättet på arbetsmiljön bygger på olika utgångspunkter. En av 

utgångspunkterna är att människans upplevelser av arbetet, till exempel hennes arbetsglädje, 

är resultatet av ett samspel mellan människan och arbetsmiljön. Med objektiv arbetsmiljö 

menas de egentliga omständigheterna i arbetsorganisationen, arbetets upplägg och innehåll 

som styr hur man upplever arbetsglädje, välbefinnande och hälsa. Den objektiva arbetsmiljöns 

effekter avgör i sin tur av hur vi upplever den. Det är många olika element i arbetsmiljön som 

bestämmer om man uppfattar den som tilltalande eller inte (Dahlgren & Dahlgren, 1981). 

 

Människans upplevelser speglar den objektiva arbetsmiljön som speglar vissa behov. Dessa 

behov kan mer eller mindre tillfredsställas. De följande behoven har visat sig aktuella för de 

flesta människor, men i vilken utsträckning dessa behov är gällande, är subjektivt. De 

grundläggande behoven är följande: 

 

• inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen, självständighet med ett eget 

ansvar, 

• ett innehåll i arbetet som utnyttjar var och ens olika resurser 

• kontakt och gemenskap med andra människor, 

• meningsfulla och ”hela” arbetsuppgifter, att kunna se arbetets betydelse för andra 

  



människor och omvärlden, 

• reaktioner på hur arbetet utfallit och erkännande för utfört arbete, 

• att kunna lära i arbetet och att kunna fortsätta att lära, att se personliga 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (Dahlgren & Dahlgren, 1981). 

 

Arbetsuppgifternas stimuleringsgrad i fråga om arbetsmängden, svårighetsgraden och de 

sociala kontakterna, är betydande för att vi ska leverera och må bra. Människan har ett visst 

minimibehov av stimulering. Under detta minimibehov av stimulering, eller i extremfall helt 

och hållet utan stimulering, är människans prestationsförmåga och välbefinnande hotad. En 

människas vakenhet och prestationsförmåga kräver stimulering annars blir arbetssituationer 

besvärliga. Likadant är det med alltför stor stimulering. Människan har en övre toleransnivå 

för stimulering. Om arbetsmängden, svårighetsgraden och/eller omfattningen av kontakterna 

överskrider vad individen klarar av, försämras prestationsförmåga och välbefinnande. Har 

man liten handlingsfrihet och självbestämmande över sitt arbete, är risken större att drabbas 

av negativ stress. Personer med stora möjligheter till självbestämmande och inflytande kan 

ändå uppleva det ökande arbetskravet negativt (Dahlgren & Dahlgren, 1981).  

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer i organisationen 
I de flesta teorierna om arbetsmotivation och arbetsglädje finns det ett genomgående tema om 

möjligheterna till inflytande och kontroll över sitt arbete. Viktigt är då att 

inflytandemöjligheterna rör flera olika frågor på olika nivåer i arbetet. Till exempel det egna 

arbetets utförande, arbetets uppläggning och innehåll inom arbetsgruppen eller övergripande 

frågor i organisationen. Den egna arbetsenheten är den avdelning, sektion eller grupp där man 

har sin organisatoriska tillhörighet. Genom större möjligheter att delta i arbetets planering, ger 

det individen spelrum för egna idéer och eget ansvarstagande (Dahlgren & Dahlgren, 1981). 

Möjligheter att påverka arbetsmetoder, arbetsredskap och styrsystem 
Som vi tidigare konstaterat, är möjligheterna till självbestämmande och kontroll över sin egen 

arbetssituation av betydelse för arbetsglädjen och arbetsmotivationen. Val av metoder och 

redskap är ett exempel på hur individen kan bestämma att utföra sitt arbete. Finns det brister i 

inflytandet av den egna arbetssituationen ökar riskerna för både otillfredsställelse och stress 

vilket kan ta sig både psykiska och fysiska uttryck.  Att inte kunna planera och styra arbetet är 

den största begränsningen av människans möjligheter till inflytande och kontroll. Vanligt är 

att ”styrsystem”, vilket betyder riktlinjer, inte ger individen chans till egna initiativ (Dahlgren 

  



& Dahlgren, 1981). 

Deltagande och kontroll 
Det är en teori som Näswall (2003) har, att när anställda känner att de har möjlighet att 

påverka och vara delaktiga vid beslut om uppsägning, upplevs det mer positivt i jämförelse 

med om de inte fått vara delaktiga. För personer som kände att de hade kontroll och blev 

rättvist behandlade var de negativa reaktionerna mindre och därmed viljan att lämna 

organisationen mindre. Engagemanget och arbetstrivseln var större än hos de individer som 

inte kände att de var delaktiga eller hade kontroll. 

Ansvarsområde, självbestämmande 
Enligt Dahlgren & Dahlgren (1981) ska individen vara på det klara med vilka som är hennes 

arbetsuppgifter, bland annat avseende ansvarsområdets omfattning och avgränsningar, för att 

hon ska känna sig motiverad till att arbeta. Detta gäller både de enskilda anställda, 

arbetskamraterna och arbetsledningen. Det är att rekommendera att det finns 

befattningsbeskrivningar där detta framgår. Utan möjlighet att påverka och själv bestämma 

hur ansvaret ska förverkligas i arbetet blir det svårare att ta ansvar för resultatet. Det kan vara 

påfrestande att ha både ett för litet och för stort ansvarsområde. Det är därför av största vikt 

att arbetsorganisationen är flexibel och öppen för förändringar. Människor utvecklas konstant 

vilket kan leda till kompetenshöjning och möjligheter att utvidga sitt ansvarsområde. Apropå 

motivation och trivsel är det centralt att den anställde får uppskattning för utfört arbete. I vissa 

organisationer kan erkännandet eller uppskattningar tillfalla endast personer med ”högre” 

position eller med mer makt. Vilket kan leda till försämrat arbetsklimat (Dahlgren & 

Dahlgren, 1981). 

Anställningstrygghet 
Det psykologiska grundkravet, att känna trygghet i anställningen, kan liknas vid en säkrad 

framtid. Denna aspekt är inte bara till stor betydelse för den enskilda individen. Det finns en 

lagstiftning på området, som har utgångspunkterna för att man ska känna trygghet i 

anställningen. Medbestämmandelagen (MBL) och medbestämmandeavtalen ger möjlighet till 

mer inflytande att påverka frågor kring anställningen. (Dahlgren & Dahlgren, 1981). Näswall, 

(2003) menar att anställningsotrygghet råder när det finns en skillnad mellan den upplevda 

tryggheten och den faktiska tryggheten för individen. Det vill säga att individen inte kan 

känna sig säker på att den får ha sin anställning kvar. 

  



Arbetsgruppen och det sociala systemet 
En stor del av upplevelsen av arbetet grundar sig på de mänskliga relationerna på 

arbetsplatsen. För att kunna använda och utveckla det sociala systemet, som den resurs som 

det faktiskt är kan arbetsmiljön påverkas på olika sätt. För att arbetsgruppen ska fungera 

behövs ett positivt utbyte inom gruppen vilket kräver samarbete. Samarbete är viktigt i alla 

avseenden och på alla nivåer, till exempel så stöder organisatoriska faktorer samarbete. 

Förutsättningar för ett bra samarbete utgår bland annat från följande punkter: 

• ömsesidiga mål, 

• klara, öppet avgränsade och växlande roller, 

• ”demokratisk” ledarroll 

• klar kommunikation och känslor uttrycks öppet 

• överseende med skiljaktigheter 

• stödjande och inspirerande klimat 

• utnyttjande av varandras resurser 

• erkännande för utfört arbete 

• gemensam tidsplanering, tidsnormer 

• klara gruppkontakter internt och externt  

(Dahlgren & Dahlgren, 1981) 

 

Ett bra sätt att undvika missförstånd och att stimulera en öppen och fri dialog, är att 

arbetsgruppen diskuterar sina arbetsförhållanden vad gäller arbetsfördelning, ansvar, roller 

och regler med varandra. Detta bör göras innan själva arbetet sätts igång för att samarbetet 

inte ska försvagas. Kommunikationshinder beror bland annat på att man formulerar sig oklart 

eller otillräckligt, yttrar sig avvisande mot varandra eller tar upp oväsentliga saker, ger dubbla, 

motstridiga budskap, använder olika språkbruk eller lägger olika innebörd i orden. Andra 

kommunikationshinder beror på att man förtrycker eller uttrycker olikheter aggressivt, döljer 

känslor, har olika makt och möjligheter att använda informationen eller tvivlar på hur 

informationen kommer att användas (Dahlgren & Dahlgren, 1981). 

Rollklarhet  
Råder det oklarhet och konflikter i en persons arbetsroll kan det ge utlopp till privata 

spänningar och stress hos den enskilde individen. De hävdar att det är viktigt med klar och 

fullständig kommunikation som ligger till grund för att individer ska veta vilka förväntningar 

  



de har på sig, som de sedan kan anamma i sin arbetsroll. Med roll menas en formell funktion 

eller befattning. Förväntningarna på rollen kan antingen förmedlas direkt eller indirekt. Direkt 

via instruktioner och befattningsbeskrivningar och indirekt via olika formuleringar för 

tillfredsställelse eller otillfredsställdhet med rollinnehavarens uppförande, åsikter och 

förhållanden till övrig personal. Via de indirekt förmedlande rollförväntningarna kan det 

ibland skapas roller som inte finns i instruktioner. Dessa roller kallas informella roller. Det 

kan uppstå påfrestningar för den enskilde arbetstagaren om den formella och informella rollen 

inte stämmer överens. Med rollsändaren menas arbetskamrater, chefer, eller organisationen i 

sig som via instruktioner sänder ut förväntningar till den enskilde arbetstagaren. Huruvida den 

enskilde personen upplever rollförväntningarna har att göra med hur man uppfattar vad man 

ser, tidigare erfarenheter, egna förväntningar, krav, inspiration och så vidare. Alltså bygger 

den enskilda individens reaktion på den subjektivt uppfattade rollen, och inte på den objektivt 

sända rollen. Den roll man upplever är den roll som man mottar, och som man i sin tur 

försöker leva upp till. En och samma individ kan förfoga över flera uppgifter och alltså korsa 

över flera roller samtidigt. Risken är att, om rollen inte är enkelt och klart definierad, så kan 

rollmottagaren uppleva en konflikt där flera olika förväntningar uppstår, och försvårar 

möjligheten att leva upp till de olika förväntningarna. De vanligaste typerna av rollkonflikter 

är att det finns flera olika rollsändare och de upplever konflikt mellan varandra, till exempel 

mellan ledning och underställd personal. De kan ha olika eller oförenliga förväntningar på 

arbetsledaren. Individen känner att rollen inte passar hans/hennes egna behov, värderingar, 

förväntningar, kunskaper. En konflikt mellan individen och rollen uppstår. En annan 

rollkonflikt kan vara när det finns en oklar roll, som när rollförväntningar saknas. Individen 

känner inte till sina skyldigheter, vet inte hur man ska utföra arbetet på bästa sätt eller 

uppfattar inte vems rollförväntningar som individen ska leva upp till (Dahlgren & Dahlgren, 

1981). 

Arbetets innehåll och uppläggning – närmiljö 
Närmiljö kallas de arbetsförhållanden som gäller för varje enskild person. Denna närmiljö 

betyder att arbetet liknas vid det som utförs inom ungefär ”en armlängd avstånd”. I den 

psykosociala närmiljön är en huvudfråga möjligheterna att påverka sitt eget arbete. Har 

individen mer handlingsfrihet och självbestämmande över sitt arbete är förutsättningarna 

bättre att undgå stress eller att aktivt kunna handskas med dess orsaker. Beroende på de 

arbetsmiljöegenskaper som individen har, kan han eller hon ha inflytande på det egna arbetet i 

  



varierande grad (Dahlgren & Dahlgren, 1981). 

Kompetensutnyttjande och kompetensutveckling 
Dahlgren & Dahlgren (1981) tar upp att mycket av individens arbetstillfredsställelse grundar 

sig på om denne får utnyttja sin kompetens och sina personliga resurser, men också om denne 

får utveckla dessa. Vilket betyder att den enskilde individens unika kunskaper inte ska 

nonchaleras men att arbetet ska ”matcha” de personliga kvalifikationerna. 

Upplevd anställningsotrygghet  
Näswall (2003) hävdar att det finns en skillnad mellan individernas bakgrundsfaktorer för hur 

de upplever anställningsotrygghet. Ett exempel på en faktor är ålder. En äldre person kan 

känna större anställningsotrygghet eftersom de kan ha svårare att hitta ett nytt arbete om de 

skulle bli av med den nuvarande anställningen. Författarna hävdar att organisationer ofta vill 

anställa yngre personer och inte äldre. Vidare kan hot om uppsägning kännas större eftersom 

äldre personer oftast har lån eller har en familj att försörja och därmed kan konsekvenserna 

vara mer negativa. Skälet till detta är att en individ som har en partner som också har en 

anställning kanske inte känner av hotet lika starkt än en individ som själv står för inkomsten. 

En annan faktor för anställningsotrygghet är vilken typ av anställningsform individen har. 

Oftast är det personer som har en tidsbegränsad anställning som upplever högre grad av 

anställningsotrygghet eftersom de fyller ut tillfälliga behov och dessa tjänster är enklast att 

skära ner på. Den andra faktorn för anställningsotrygghet är att de som är anställda vid behov 

inte har samma kontakt med organisationen, vilket leder till att det är de som påverkas 

starkast vid nedskärningar. Författarna hävdar att det är kvinnor som uttrycker mest negativa 

reaktioner i jämförelse med män eftersom de representerar flest med tidsbegränsade 

anställningsformer. Författarna tar upp att det inte beror på könsroller utan mer på vilken 

arbetsbörda personen har. De anser att man ska se till individens familjesituation samt tillgång 

till socialt stöd för att undersöka hur de kan uppleva en anställningsotrygghet. 

5.2. Krav och Kontroll 
Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en modell som klarlägger relationen mellan olika 

grader av arbetsbelastning och stressymptom. Modellen är känd under namnet Krav och 

kontrollmodell. Utifrån sambandet mellan arbetskrav, beslutsutrymme och kontroll, som delas 

in i två dimensioner, låg och hög, formas fyra olika psykosociala arbetsmiljöer. Dessa 

kombinationer av krav och kontroll utvecklar fyra typer av arbeten. Dessa arbetstyper 

  



definieras som spända, aktiva, avspända och passiva. Den första varianten av psykologisk 

belastning på jobbet, kallas för spända arbeten och innebär att arbetsuppgifterna har höga 

psykologiska krav tillsammans med låg grad av kontroll. Den anställda känner att det finns 

lite utrymme för kontroll samtidigt som det är krävande. Aktiva arbeten innefattar höga krav 

på den anställde men den anställda har kontroll över arbetet. Den anställde kan använda sig av 

sina kunskaper och lära sig nya färdigheter. Avspända arbeten kännetecknas av att den 

anställde har arbetsuppgifter med låga psykologiska krav och hög grad av kontroll. Denna typ 

av arbeten är det mest optimala för den anställda då det finns tid för, att på bästa möjliga sätt, 

utföra arbetsuppgifterna utan onödig stress och även tid för rekreation och förbättring. Dessa 

arbeten innehåller en del utmaningar. Passiva arbeten är den fjärde typen och passiva arbeten 

karaktäriseras av låga arbetskrav och låg kontrollsgrad. Befinner man sig i denna arbetstyp 

känner arbetaren ingen stimulans i arbetet och man är en riskgrupp för psykosociala besvär. 

Utifrån modellen är passiva arbeten det näst allvarligaste tillståndet för hälsan, ur ett 

psykosocialt arbetsperspektiv (Karasek & Theorell, 1990).  Enligt Karesek och Thorell (1990) 

finns det två olika delar av kontroll i arbetet, uppgiftskontroll och färdighetskontroll. Den 

första delen handlar om hur mycket den anställda själv kan påverka vad som ska göras, men 

också när och hur det ska göras. Den andra delen betyder att den anställda har användning för 

sina kunskaper som hon eller han har och kan lära sig nya saker i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stressdiagonalen visar den successivt ökade graden av stress. Stressdiagonalen anger att ju 

högre upp man befinner sig, desto större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Den andra 

diagonalen, aktivitetsdiagonalen, visar den ökade graden av aktivitet hos individen. Denna 

aktivitet är, till skillnad mot stressdiagonalen positiv för individens livshälsa. Den 

representerar utvecklande arbeten för individen. Sammanfattningsvis menar Karasek och 

Theorell (1990) att modellen visar på att den anställde antingen känner stress på jobbet eller 

god hälsa. Upplever man att det finns möjlighet till vidarebildning på arbetsplatsen och att 

man har hög grad av beslutsfattande, leder det till mindre risk för depression och psykisk 

obalans samt muskulär värk. 

5.3. Socialt stöd  
Enligt Dahlgren och Dahlgren (1981) är socialt stöd viktigt för att kunna hantera 

stressituationer bra. Gemenskap, förtroende och engagemang är alla grunder för socialt stöd. 

De minskar stressen för individen och gör den stressfyllda situationen övervinnlig. Personen 

känner större trygghet och säkerhet, oavsett vilka grupper eller personer det sociala stödet 

kommer ifrån, inom eller utanför arbetsplatsen. Det finns två typer av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Ett mellan kollegor, ”mellanmänskligt stöd” och ett professionellt, 

”yrkesutvecklande stöd”. Det är dock en markant skillnad att få ett socialt stöd och att minska 

ansträngningarna genom att avlägsna orsakerna till stress i arbetslivet (Dahlgren & Dahlgren, 

1981). Enligt Näswall (2003) är det sociala stödets betydelse för en individ stor eftersom det 

hjälper denne att hantera en otrygg anställningssituation. Vidare hävdar Näswall att det sociala 

stödet kan ändra på upplevelsen av hot samt känslan av otrygghet samt stärka individens 

självförtroende. För individen är detta en resurs som underlättar till exempel hanteringen att 

bli uppsagd.   Individen kan få hjälp av sitt nätverk vilket kan utgöras av kollegor på arbetet 

och vänner och familj på det privata planet. Denna hjälp kan handla om att söka nytt arbete, få 

möjlighet att prata om eventuella orosmoment för att sedan bearbeta detta samt att få 

uppmuntran. Genom att få prata om det kan individen få någon annans perspektiv och därmed 

få tillgång till annan värdefull information om hur situationen kan förbättras (Näswall, 2003). 

Även om individen har ett nätverk utanför arbetet befinner sig de flesta på arbetet större delen 

av dagen och därför är det vanligt att kollegorna utgör den största delen av kontaktnätet enligt 

Näswall (2003). Med andra ord finns det en stor risk för att de också upplever 

anställningsotrygghet. Det kan därför vara svårt för personerna att hjälpa varandra, om de 

befinner sig i samma otrygga arbetssituation. Näswall (2003) hävdar att ett annat socialt stöd 

  



på arbetet kan vara chefen. Det är chefen som har det största ansvaret för att de underställda 

ska känna välbefinnande och uppleva en positiv arbetsmiljö. Vidare hävdar författarna att 

chefen är en så kallad budbärare i organisationen som ska fungera som 

”organisationsledningens förlängda arm.” Med andra ord innebär detta att chefen ska 

informera sina anställda om beslut om vad som kommer att ske i organisationen som fattats av 

ledningen. Om det finns ett stöd från närmaste chef kan individen uppleva att denne får stöd 

från den högre ledningen (Näswall, 2003). Enligt Karasek och Theorell, (1990) är arbetets 

sociala relationer som råder mellan arbetaren och kunder, eller som kan finnas mellan 

arbetaren och de överordnade, ett socialt stöd. De hävdar att arbetets grundläggande relationer 

mellan arbetaren och dess omgivning är en viktig aspekt, även i deras krav och 

kontrollmodell. Enligt Furuåker (1991) finns det olika typer av socialt stöd: emotionellt, 

värderande, informativt och instrumentellt. Emotionellt stöd handlar om tillit, omtanke och 

känslor. Människans grundläggande behov av hälsa och välbefinnande byggs upp genom 

umgänge och gruppkänsla. Det emotionella stödet är det mest betydelsefulla. Det värderande 

stödet är viktigt eftersom vi vill kunna jämföra oss med andra. Det ger en möjlighet att känna 

att vi inte är ”sämre” än någon annan. En tredje typ av socialt stöd är informativt stöd. 

Informativt stöd betyder att andra människor återger information i form av råd och förslag.  

Slutligen handlar instrumentellt stöd om ett tydligt stöd, till exempel hjälp i arbetet i form av 

avlastning. Socialt stöd kan ges direkt eller indirekt på arbetsplatsen. Direkt kan det ges som 

emotionellt stöd. Indirekt stöd kan ges genom att ha marginal mellan individuella 

förutsättningar och arbetskrav, till exempel bör nyanställda ha lägre arbetskrav eftersom deras 

individuella förutsättningar är lägre. Detta på grund av brist på det specifika företagets rutiner. 

Furuåker (1991) menar att ett starkt socialt stöd skapar en gemenskap som utgör en tillgång 

när det gäller att möta krav från omgivningen. Enligt Karasek och Theorell (1990) är den 

sociala kontakten och sociala strukturer viktigt för människan. Den påverkar de psykosociala 

framstegen och är central för hälsan på lång sikt. Stödet har också inverkan på förvärvande av 

ny kunskap. I enlighet med Karasek och Theorell (1990) är socialt stöd också grundläggande 

för produktivt beteende.     

Information och kommunikation 
För att kunna känna trygghet och säkerhet är information en viktig del i 

arbetslivssammanhang. Individer är beroende av kunskap om omgivningen och att ha 

överblick över arbetssituationen för att må bra. Detta är särskilt viktigt vid omorganisation. 

  



Arbetsgivaren kan undvika onödiga besvärligheter genom att informera om planer inför 

framtiden vilket är grunden för att arbetstagaren ska känna inflytande och göra medarbetarna 

delaktiga i god tid. Enligt Dahlgren & Dahlgren (1981) kan arbetstagaren inte ta in hur 

mycket information som helst. Däremot bör det ej råda informationsbrist eftersom detta leder 

till en rad negativa konsekvenser, som till exempel stress. Att ha möjlighet till dialog med 

informationsgivaren är betydelsefullt. Detta gör att själva tillvägagångssättet och typen av 

informationsform är av betydelse och alla informationsformer har sina för och nackdelar. Det 

bästa sättet för den enskilde individen, är att muntlig direktinformation ges eftersom det ger 

en möjlighet till åsiktsutbyte. Skriftlig information är mindre lätt att påverka men den har 

fördelen att den kan spridas till flera.  Det spelar roll om kontakten mellan arbetskamrater och 

chefer är både positiv och negativ. Endast negativ kontakt mellan arbetskamrater och chefer 

minskar företagets produktivitet och effektivitet av den anledningen att arbetskamraterna inte 

känner sig engagerade och motiverade. Den positiva beskrivs som engagerande och givande 

för individen. Kommunikationen mellan organisationen och arbetstagaren bör fungera, hävdar 

Dahlgren & Dahlgren (1981), eftersom det är en viktig faktor för att individen inte ska 

uppleva otrygghet. För individen är det bra att ha kunskap om vad som sker i organisationen 

och hur detta kan påverka den anställde (Dahlgren & Dahlgren, 1981). Det är av yttersta vikt 

att rätt och relevant information sprids till de anställda, på så sätt undviker organisationen 

spekulationer och rykten. Utan information uppstår det en stor risk att det skapas oro och 

osäkerhet om anställningarnas framtid bland de anställda (Näswall, 2003). 

 

6. 

6.1. Växeln 

Resultat  

Av våra sex respondenter arbetar tre av dem: Petra, Lena och Mia, i kommunhusets växel. 

Den ligger i en förort till Stockholm. Samtliga timvikariernas arbetsuppgifter är att täcka upp 

vid ordinaries frånvaro eller när det är stort tryck i växeln. Arbetsplatsen där växeln finns 

avdelas med skärmar och varje person har en egen arbetsplats. Personalen i växeln arbetar 

även på en annan avdelning med att svara på kommuninvånares frågor om den kommunala 

servicen och fritidsutbudet. Växeltelefonisterna hjälper invånarna att hitta rätt kontakt inom 

kommunens förvaltningar och andra myndigheter. Detta arbete görs över en disk, det vill säga 

att det finns en reception dit invånarna har sökt sig. Receptionen ligger i kommunhuset. De 

som arbetar med äldreguiden hjälper de äldre kommuninvånarna att besvara på frågor 

  



gällande kvalité på vård och omsorg mellan olika kommuner.  

De arbetar mellan 50% till 100 %. 

6.2.

6.3.

 Fritidsgården 
De andra tre respondenterna: Nils, Mikael och Christoffer arbetar i en kommunal skola som 

finns i en förort till Stockholm. På skolan finns det fem fritidsenheter. Dessa respondenter 

arbetar i var sin fritidsenhet. På denna arbetsplats jobbar fritidspersonalen med ca 200 barn. 

Fritidsavdelningarna har aktiviteter för barnen efter skoltid. De intervjuade är anställda som 

vikarier. De arbetar mellan 50 % till 100 %.  

 Presentation av respondenterna 
Petra, 24 år, är anställd i den kommunala växeln som timanställd. Hennes främsta 

arbetsuppgift är att svara i telefonen men hon har fått ytterligare uppgifter, som att sitta i 

receptionen när ordinarie personal sitter på möten. Hon har tidigare arbetat som barnskötare 

på en förskola, som vikarie. Petra har gymnasieutbildning.  

 

Lena, är 60 år och är timanställd i växeln. Arbetsuppgifterna består av att sitta i växeln och 

besvara samtal samt att arbeta med äldreguiden. Hennes tidigare arbeten var barnskötare och 

telefonist. När hon slutade arbeta som telefonist fick hon avtalspension. Hon har en 

barnskötarutbildning.  

 

Mia, är 23 år och är timanställd i den kommunala växeln där hon besvarar samtal samt sitter i 

kommunalhusets reception. Hon har tidigare arbetat som en orgelrenoverare en sommar och 

som ambulerande tjänsteman i en rekryteringsgrupp. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta 

som timanställd. Hon har genomgått gymnasiet. 

 

Nils, är 33 år och är vikarie på ett fritidshem i en kommunal skola. Hans arbetsuppgift är att 

ha tillsyn över barnen. Han har tidigare arbetslivserfarenhet arbete på en ungdomsgård med 

äldre barn. I den tjänsten ingick även hemvist som är en slags fritids för tonåringar, alltså en 

ungdomsgård. Han har läst barn och fritidsprogrammet på gymnasiet. 

 

Mikael, är 24 år och är vikarie och arbetar 70 procent på ett fritidshem, Han arbetar där med 

barnen. Han har arbetat inom barnomsorgen, fritids, dagis och som: brevbärare, tidningsbud, 

skyltmontör, målare och telefonförsäljare. Detta är den andra skolan han arbetar på som 

  



fritidspersonal. Mikael har samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning med inriktning mot 

ekonomi. 

 

Christoffer, är 23 år och arbetar som vikarie på halvtid 50 procent på ett fritidshem och hans 

främsta arbetsuppgift är att ha tillsyn över barnen. Han har tidigare arbetat på ett fritidshem. 

Christoffer har gymnasiekompetens inom barn och fritid. 

 

6.4. Relation 

6.4.1. Gruppkänsla 
Gruppkänsla ska jämställas med känslan för gemenskap. Det är respondentens egna ord som 

har fått ge oss en idé om vad gruppkänsla innebär, allteftersom de berättar om gruppkänslan 

på arbetet.  

 

Två av växeltelefonisterna ansåg att det inte fanns någon gruppkänsla på deras arbetsplats. 

Petra uppgav att det inte fanns någon kommunikation och att arbetsgruppen kändes splittrad. 

Mia framförde att det saknades tillit och personalen hade så mycket att göra att det kunde bli 

kaos. Kaoset resulterade i att frustrationen gick ut över alla i rummet vilket påverkade 

gruppkänslan negativt. Av växeltelefonisterna kände två av tre att de inte hade så bra kontakt 

med enhetschefen eftersom att denne var ny. Växeltelefonisterna uppgav att de kunde ställa 

frågor om arbetet men inte om andra saker som kunde anses tillhöra det personliga området. 

Petra uttryckte att det var en annan stämning med den nya enhetschefen än vad det var med 

den förra. Alla tre växeltelefonisterna ansåg att det fanns vissa inom personalen som de måste 

vara observanta på. Lena betonade att vana i arbetet kunde ha betydelse för relationen med 

den övriga personalen eftersom att mer erfarenhet innebär att den anställde är mer på det klara 

med vad denne kan och vill. Hon menade att det alltid kommer att finnas konflikter mellan 

personer på en arbetsplats, det handlar mycket om personkemi. För växeltelefonisterna svarar 

en att det finns diskriminering på arbetsplatsen. Petra upplevde att de ordinarie såg ner på 

henne på grund av att hon var timanställd. Hon kände inte att hon var lika högt värderad som 

de med tillsvidareanställning. Petra berättade om en händelse som hon upplevde som 

diskriminerande: 
En gång när de skulle på kurs och jag inte hade lärt mig grunderna för receptionen så fick jag bara höra att ”du 

gör så, så, så”. Jag kände att jag bara inte kunde något. Jag vet ju inte hur allt ska vara helt enkelt. Då var det en 

  



tjej som sa att man ska göra si och så. Då kändes det som att jag skulle veta allt på en gång och att jag gjorde fel 

hela tiden. Det var ju inte hon som skulle få skulden om det blev fel, utan jag. Jag kände att förväntningen från 

dem var att man SKULLE kunna. Det kände jag lite som diskriminering. 

 

Ett exempel på brist på gruppkänsla, som växeltelefonisten Lena berättade om, var en incident 

som hade inträffat en gång när hon som enda timanställd hade fått en inbjudan till en 

personalmiddag. Resterande gäster var heltidsanställda. Lena valde att inte gå. Det kändes inte 

rätt för henne då hon upplevde att hon favoriserades. Hon ansåg att alla ska vara med i samma 

team.  

 

Fritidsledarna upplevde en stark gruppkänsla på arbetet och menade att den var viktig. Nils 

uppskattade att personalens gruppkänsla på skolan var starkast mellan fritidsledarna:   
 

Vi har mest kontakt med dem i fritidsgruppen, för vi har mer gemensamma grejer på eftermiddagarna. 

  

Nils beskrev att man däremot inte kunde ha samma gruppkänsla med alla fritidsledare som 

finns på skolan och att det är naturligt: 

 
Man kan inte ha samma sammanhållning med alla femton, vissa känner man privat och vissa känner man inte 

alls privat utan känner dem bara på arbetsplatsen… men det finns ingen man är osams med. 

 

Fritidsledaren Mikael beskrev sin upplevelse i fråga om gruppkänsla mellan de vuxna: 

 
Alla har sitt att säga, alla respekterar ens åsikter. Men gruppkänslan är inte bra med de jag inte jobbar med för 

hinner inte ha samtal med dem. 

 

Gruppkänslan påverkar inte huruvida man är timanställd eller heltidsanställd menade 

fritidsledaren Nils. Han ansåg inte att det har något med relationer att göra. Fritidsledarna 

upplevde ingen diskriminering. Däremot använde Mikael ordet separatistiskt mellan män och 

kvinnor. Han kände att han hade annorlunda relationer med tjejerna än med killarna. Mikael 

pratade inte med en man på samma sätt som med en kvinna. Han menade att det var 

”naturligt” och att det fick man acceptera. Mikael tog ett exempel för att förtydliga: ”att man 

inte pratar på samma sätt med sin mamma som man gör med sin lillebror”.  

Mikael upplevde att relationen mellan den andra mannen på fritidsavdelningen var stark och 

  



han menade att det kanske hade att göra att det var för att männen var i kraftig minoritet. De 

fick en stark gruppkänsla mellan dem två per automatik i och med att de pratade mer med 

varandra: 

                           
  Eftersom de är i minoritet går man ihop. 

Analys  
Fritidsledarna hade ett socialt stöd likt det Karasek och Theorell, (1990) beskriver, nämligen 

att den sociala kontakten och sociala strukturer är viktigt för människan. Deras teori om 

socialt stöd handlar om arbetets sociala relationer som råder mellan arbetaren och kunder, 

eller det sociala stöd som kan finnas mellan arbetaren och de överordnade. Detta sociala stöd 

är viktigt för den psykosociala förbättringen och hälsan på lång sikt. Då fritidsledarna kunde 

rådfråga kollegor och överordnade när det behövdes liknande det Karasek & Theorells (1990) 

generella definition av sociala stöd. På frågan vem fritidsledaren Mikael skulle vända sig till 

om det uppstod något problem mellan personalen svarade han att han inte hade råkat ut för 

något sådant. Han skulle välja att gå till en kollega om det var något han ville ha hjälp med. 

Han sade: 

 
Personalen vet jag inte, har inte haft något sådant, skulle nog gå till den andra killen som jag jobbar med för han 

är den enda killen, jag vet inte. 

 

Under temat gruppkänsla visade sig att den var god för samtliga fritidsledare utifrån 

Furuåkers (1991) teori om socialt stöd. Även informativt stöd, vilket betyder att andra 

människor ger information i form av råd och förslag, förekommer bland fritidsledarna 

kollegor emellan. Främst via fritidshemmet ”chef” och vikarierna då det är ”cheferna” är de 

heltidsanställda som går på mötena och informerar vikarierna om verksamhetens planer, 

ändringar och liknande.  

 

På frågan hur fritidsledaren Nils hanterade sitt missnöje i sin arbetssituation svarade han att 

det berodde på situationen, men att han vände sig till sina kollegor först: 

 
Jag försöker prata med arbetskamrater, ibland går jag till chefen (rektorn) men jag försöker att lösa så mycket 

som möjligt internt innan jag går till chefen. Det tycker jag att man ska göra för oftast kan man lösa det själv på 

avdelningarna. Ibland måste man kanske gå dit men det är sällan det händer. 

  



 

Fritidsledaren Nils upplevde att det fanns gruppkänsla i sin arbetssituation och att den 

innehöll inslag av både direkt och indirekt socialt stöd, i enlighet med det Furuåker (1991) tar 

upp, personalen hjälper varandra med problem sinsemellan innan de går till rektorn. 

Fritidsledarna har god samhörighet och alla rankade deras gruppkänsla som den viktigaste 

faktorn för att de trivdes på jobbet. Fritidsledarna kände sig engagerade och de hade bra 

produktivitet i arbetet, som är viktigt utifrån vad Karasek och Theorell (1999) skriver. Att 

känna gruppkänsla och välbefinnande, är viktigt för hälsan enligt Furuåker (1991). 

Emotionellt stöd som innehåller tillit, omtanke och känslor är en form av socialt stöd. 

Växeltelefonisten Mia upplevde att det fanns en låg gruppkänsla på hennes arbetsplats: 
 

Ja, jag tycker inte att det var så bra faktiskt. Jag tycker det var, alltså jag kände...(kort tystnad) det fattades 

liksom, allting fattades. Det saknade pålitlighet och det var väldigt kaosigt ibland. Man märkte att dem hade 

jobbigt själva och det gick ut på alla som var i rummet. Så den tyckte jag inte det var så jättebra. 

 

På frågan hur gruppkänslan var mellan de timanställda svarade växeltelefonisten Mia: 

 
Jag tror inte att den fanns nog inte ens. Jag kände aldrig att det var en grupp. Jag tror bara att jag inte kände att 

det fanns en grupp även om vi var flera timanställda så kände jag inte, jag pratade inte så mycket med 

”timisarna” (anm. Timanställda) i jämförelse med de ordinarie. Den var nog jättedålig i så fall. 

 

6.5. Kommunikation 

6.5.1. Information 
Här syftar vi på information som angår jobbet och på vilket sätt den förmedlas mellan 

kollegor och överordnade. Information kan till exempel, föras från mun till mun eller 

skriftligt. Den kan vara riklig, fattig eller helt utebli.  

  

Nästan alla respondenter ansåg att kommunikationen på basnivå mellan personal och chefer 

var bra. Enligt växeltelefonisterna skulle informationen till de timanställda kunna förbättras. 

Petra berättade att det hade skett en förändring sedan den nya enhetschefen började. Hon 

upplevde att enhetschefen inte ställer frågor om personalens välmående. Vidare berättade både 

växeltelefonisterna Petra och Lena att de hade behövt gå via de ordinaries anställdas möte för 

att ta upp frågor som rörde dem. Tillvägagångssättet var att skriva ner frågorna som rörde 

  



deras arbetssituation eller arbetsplats och be en ordinarie ta med sig dem till mötet. För att få 

information måste de timanställda växeltelefonisterna gå till en pärm där alla protokoll fanns 

nedskrivna för att få tillgång till vad som sagts på mötena. Både Petra och Lena kände att det 

inte fanns tillräckligt med tid för att titta i pärmen, medan Mia ansåg att det alltid fanns tid.  

Alla växeltelefonister hade fått fler arbetsuppgifter än vad som stod i deras arbetsbeskrivning. 

Petra hade fått i uppgift att sitta ute i receptionen, Mia och Lena höll i äldreguiden. 

Växeltelefonisten Petra kände inte att hon fick tillräckligt med information och introduktion 

när hon började i receptionen. Hon upplevde att hon bara satt där och förväntades kunna 

utföra arbetsuppgiften. Växeltelefonisten Lena hade bestämt sig från början att hon inte ville 

sitta i receptionen eftersom hon ansåg att det krävdes mer kompetens än hon hade. Dock 

upplevde även hon att hon förväntades kunna allt om äldreguiden. Lena fick sitta och lyssna 

på personalen när de berättade om äldreguiden men upplevde att de borde ha suttit med i 

början när de fick samtalen. Hon kände att hon blev övergiven och visste knappt vad hon 

skulle göra eller vilka samtal som förväntades komma. Växeltelefonisten Mia uttryckte 

missnöje med avsaknaden av information som borde vara uppenbar och som kunnat påverka 

hennes arbete. I grund och botten var det personalen som enligt henne, borde informerat de 

timanställda. Hon hävdade ändå att det låg i den timanställdes ansvar att ta reda på mycket av 

informationen. Hon sade: 
 

Alltså jag kan bli jävligt irriterad på sådana uppenbara saker. Som typ som att ”Hej vi har bytt kommundirektör” 

och bara för att jag är kommuninvånare så är det inte på min topplista att ta reda på det. Alltså förstår du, som 

privatperson. Det är sådana grejor som jag kan känna att man borde få veta när man kommer till arbetet. Eller att 

de ska lägga en ny matta eller liknande grejer som kan påverka mitt jobb. Annars tycker jag att det mesta kan jag 

hitta själv. Och det är inte ofta att det ringer så mycket att man inte hittar tid till att leta. Ändå tycker jag i grund 

och botten att det är dåligt att man inte får den information som man behöver för arbetet. Men ja, det är väl att 

det ligger lite på ens eget ansvar. Att ändå påminna att: ” jag har inte varit här på si och så länge, har det hänt 

någonting? Är något som jag behöver kolla upp, ta reda på?” Så på den nivån är det inte bra och det behöver 

förbättras överallt faktiskt. 

 

Mia upplevde att hon möjligtvis fick mer information än andra timanställda då hon ställde 

frågor. Hon ansåg dock att kommunikationen borde förbättras. 

 

Bland fritidsledarna upplevde alla att informationen till de timanställda om vad som hade hänt 

och vad de skulle göra som viktig. Mikael kände att det kunde vara svårt med ”damerna” 

eftersom de inte var raka i sin kommunikation utan enligt honom hymlade väldigt mycket. 

  



Mikael upplevde att möten och samtal blev längre än vad de behövde vara då han upplevde att 

den kvinnliga personalen inte kom någonvart. Däremot var informationen till timanställda 

mycket bra, enligt Mikael. Han blev påmind om saker som han behövde göra och att han fick 

veta nya bestämmelser i tid som rörde det som han arbetar med.  

Analys 
De mellanmänskliga relationerna har en viktig roll för upplevelsen av arbetet enligt Dahlgren 

& Dahlgren (1981). För att det ska finnas ett bra samarbete på arbetsplatsen har till exempel 

punkten ”klar kommunikation där känslorna uttrycks öppet” inte uppfyllts på någon av 

växeltelefonisternas arbetsplatser. En av fritidsledarna, Mikael ansåg att kvinnorna på hans 

arbetsplats inte kommunicerade likadant som män där de, enligt honom, sade rakt ut vad de 

ville utan att ”hymla”. För växeltelefonisterna fanns det socialt betingande 

kommunikationshinder där kollegorna uttryckte sig oklart, ofullständigt eller gav motstridiga 

budskap. Dessa hinder visade sig när Petra fick olika budskap om vad hon skulle göra i 

receptionen. Detta kan vara ett resultat av att de timanställda inte hade möjlighet att vara med 

på personalmötena eller ha en öppen dialog med sina kollegor, och därmed fick svårare att 

veta vad som gällde. Då de inte öppet har diskuterat om arbetsförhållanden, arbetsfördelning, 

ansvar, roller och regler, menar Dahlgren & Dahlgren (1981) att psykisk ohälsa, exempelvis 

stress, kan uppstå. Eftersom denna kommunikation inte fanns på arbetsplatsen var risken att 

växeltelefonisterna gissade sig fram och gjorde antaganden, vilket ledde till missförstånd, 

stress eller olika former av rollkonflikter. Enligt Dahlgren & Dahlgren (1981) är det viktigt att 

den anställda får reaktioner på sin arbetsinsats samt möjlighet att kunna diskutera detsamma. 

Petra upplevde att förväntningarna var för höga på henne första gången hon satt i receptionen 

men att hon inte fick tillfälle att prata om det med sina kollegor. Dessa oklarheter kunde leda 

till att de anställda kände stressreaktioner och upplevde personliga påfrestningar. Enligt 

Dahlgren & Dahlgren (1981) är det en grundläggande nödvändighet att känna till vilka 

förväntningar som ställs på arbetsplatsen.   

 

Växeltelefonisten Lena framförde att informationen och undervisningen hade varit dålig. Hon 

beskrev speciellt ett tillfälle när hon skulle lära sig att svara på frågor angående äldreguiden: 
 

Ja. Jag satt ju satt ju den dagen och då hade vi samtal på samtal. Man visste knappt vad man skulle göra. Jag fick 

bara ett papper. Så ibland kan det kan kännas torftigt. Men det tror jag inte att dem är ensamma om, jag tror att 

det är så på alla företag att man bara blir satt där kanske.  Egentligen skulle man behöva en som följde en som 

  



när jag började på växeln. Där man satt med någon som hade erfarenhet av växeln. Det tycker jag att dem gjorde 

bra, det skulle ha varit bra att dom gjorde på det här också. Det blir ju en annan bit va. 

 

 

Enligt Furuåkers (1991) teori om socialt stöd, och främst den tredje typen: informativt stöd, 

var inte växeltelefonisten Lena nöjd då hon kände behov av mer stöd och information till de 

timanställda. Hon ansåg inte att hon fick tillräckligt med information om äldreguiden vilka 

frågor hon kunde förväntas få. Hon sade: 
 

Nae, eller, jaa, vi fick en information av personalen. Vi fick sitta och lyssna på dem men då visste vi ju inte vad 

det var för samtal på äldreguiden. 

 

Växeltelefonisten Mia fick inte heller information och hon beskrev det såhär: 
 

 Men däremot kommunikation med informationen där, alltså det här har hänt och det här ska vi göra, det är noll.  

Alltså när jag jobbade som timanställd så hade vi inget sånt. Inte på informationsnivå, det var sällan vi fick utbytt 

information så att jag skulle få veta vad som skulle hända eller vad som hade hänt eller så. Så det är jävligt trist. 

 

Hos växeltelefonisterna fanns inte en säkerhet och trygghet då de kände sig tvungna att själva 

ta reda på aktuell information. De fick inte heller information om förändringar som kunde 

vara av värde för deras arbete, vilket innebar att de inte upplevde att de var med och 

påverkade vilket skapade påfrestningar för dem. För fritidsledarna var det skillnad. De ansåg 

att de fick nödvändig information. Beroende på hur många procent de arbetade som vikarier 

fick de delta, respektive inte delta, i verksamhetens planeringsmöten. De fick bra information 

om vad som sagts på mötena. Om deras arbetsuppgifter inte blev av eller ändrades på grund 

av vädret till exempel, fick alla fritidsledare tydlig information om det.  
 

6.5.2. Inflytande/påverkan 
Här menar vi hur intervjupersonen kan påverka eller på annats sätt ha inflytande på 

arbetsplatsen vad gäller arbetets upplägg och arbetstider. 

 

Alla tre växeltelefonisterna ansåg att det var svårt att ha inflytande och att kunna påverka.  

Petra berättade om en händelse där hon var tvungen att åka till ett utekontor, som har samma 

princip som ett medborgarkontor. På ett utekontor sitter en samhällsvägledare i till exempel 

ett bibliotek nära ett bostadsområde. Syftet med ett utekontor, är att öka tillgängligheten för 

  



kommunens invånare. En samhällsvägledares roll är att till exempel hjälpa kommunens 

invånare med information och service om kommunens olika områden och andra myndigheter. 

Hon tog upp sin oro med enhetschefen men upplevde att chefen inte lyssnade på hennes 

önskan om att inte bli tillfrågad igen. Detta upplevde hon negativt.  Petra kände att hon inte 

riktigt hade någon inflytande.  

 

Däremot kände Mia att hon inte hade några behov av att påverka annat än att påtala om det 

uppstod något fel i växeln. Efter tidigare arbetet annan arbetsplats kände hon att hon fått mer 

erfarenhet och kunde säga ifrån och framföra sina åsikter lättare. Hon var osäker på om de 

fastanställda lyssnade på hennes idéer och tankar trots allt. 

 

Växeltelefonisten Lena upplevde att det var svårt att påverka saker som timanställd då hon 

inte var på arbetet varje dag. Hon betonade att de timanställda måste ha god självkänsla då det 

var viktigt att kunna stå på sig. Att veta att man gör ett bra jobb och gör så gott man kan efter 

förmåga är något som är viktigt tyckte Lena. 

 

Fritidsledarna upplevde alla tre att de kunde påverka och ha inflytande på sitt arbete. 

Christoffer ansåg att han kunde påverka om han hade velat men kände inte att han hade 

behövt göra det. Han sade: 
 

Jag får visa vad jag kan under tiden jag har. Jag är mer med barnen, lär dem saker och tar hand om dem. 

 

 

Christoffer upplevde möjlighet till inflytande när det gällde passbyten och liknande på ett 

positivt sätt. Han hade inte har haft några problem med påverkan eller inflytande hittills. Han 

sade: 
 

Jag vet inte, har aldrig hamnat i den situationen. Det beror på men jag tror att det skulle gå bra. 

 

På frågan om han kunde påverka arbetet även som timanställd svarade han: 

 
Ja, på eftermiddagarna kan jag påverka, det har jag försökt med. Jag har en grej jag ska som jag tar hand om då 

som jag bestämmer själv. 

 

  



Om Christoffer ville ändra på någonting som han skulle hålla i, berodde det på vem av 

kollegorna han talade med om det skulle vara genomförbart. Han trodde att det skulle gå bra, 

att han var van att samarbeta för bästa resultat. 

 

Mikael upplevde att han kunde påverka sin arbetssituation. Om han ville byta dag eller ändra 

på något som rör planeringen av hans tider, brukar det gå att lösa. Mikael menar, att skulle det 

inte fungera att jobba fler timmar, kan någon annan ersätta honom. Likadant är det om han 

skulle vilja vara ledig en specifik dag, så kan situationen lösas. Det spelade ingen roll vad för 

anställningsform man har om någon föreslog inköp till fritidsgården. Vill Mikael till exempel 

köpa in hyllor, så kan han göra det.  Mikael menade att alla var relativt förstående och 

lyssnade på honom. 

 

Fritidsledaren Nils ansåg att han har inflytande. En speciell upplevelse som han berättade om 

var när personalen skulle köpa in saker, och han kan styra så att det blir enligt hans önskemål. 

Nils menade att han hade fått igenom ett sängköp, för att barnen skulle kunna leka i den, 

vilket ingen annan avdelning på skolan har. Nils var stolt över den bedriften men också lite 

smått förvånad över att det gick. Nils påpekade att det är en liten grej men ändå ”häftigt”.  

Han sade: 
 

Ofta när vi ska köpa in saker, och jag säger att jag vill ha det på ett sätt har jag fått igenom, det konstigt nog…. 

Det är en liten grej men det är ändå något, det är lite häftigt. 

Analys 
Enligt Dahlgren & Dahlgren (1981) är sättet som en arbetsgivare för vidare information till 

sina anställda av betydelse. På den arbetsplats där växeltelefonisterna arbetade får de själva ta 

reda på vad som har sagts på ett möte eller söka informationen via en pärm. Att de själva 

behöver ta reda på ny information minskar individens inflytande och påverkan enligt 

Dahlgren & Dahlgren (1981). Till exempel kan det lägga hinder i vägen för en möjlig dialog 

med chefen och kollegorna. En positiv aspekt i detta sammanhang är att informationen sprids 

till flera personer samtidigt. Växeltelefonisterna använde sig av ett ombud för att föra fram 

sina åsikter eller synpunkter. Risken är att delar av informationen kan försvinna på vägen. 

Kontakten med chefen är viktig, enligt Näswall (2003), eftersom chefen ansvarar för de 

anställdas välbefinnande samt deras arbetsmiljö. För växeltelefonisterna fanns stödet inte från 

chefen, en anledning till detta kan vara att chefen var relativt ny på sin tjänst. Dahlgren & 

  



Dahlgren (1981) menar att en öppen kommunikation leder till att medinflytandet och 

påverkan av arbetssituationen möjliggörs. Detta var dock svårt för växeltelefonisterna enligt 

Petra och Lenas utsagor. Detta var en skillnad för fritidsledarna som hade möjlighet att köpa 

in saker och påverka även som vikarier. De kände att de hade inflytande. De hade bättre 

förutsättningar än växeltelefonisterna att undgå stressreaktioner och fritidsledarna kunde 

aktivt hantera orsakerna till stressen på ett bättre sätt genom att de hade större handlingsfrihet 

och självbestämmande vad gällde deras psykosociala närmiljö. 

 

6.5.3. Respons 
Respons innebär, för oss, att individen i fråga får feedback för deras arbetsinsats. Denna kan 

komma från kollegor eller ledningen.  

 

Alla tre växeltelefonister ansåg att de fick respons från ordinarie personal om de behövde 

hjälp, när de frågade fick de svar.  Växeltelefonisten Petra ansåg att det kunde vara lite svårare 

att få hjälp när de ordinarie hade fullt upp eller var på möten och det bara fanns timanställda 

på arbetsplatsen.  Växeltelefonisten Mia frågar gärna de ordinarie om de behöver hjälp när det 

är hög belastning för att underlätta för dem. Växeltelefonisten Lena kände att hon gjorde en 

insats och hon fick användning av sin långa erfarenhet. Det var som en bekräftelse på att hon 

var bra på det hon gör. Lena ansåg att hon har bra självförtroende och kan göra bort sig 

samtidigt som att hon kan stå för sina fel och misstag.  

 

För fritidsledarna var det i princip samma sak som för växeltelefonisterna, de fick respons. 

Fritidsledaren Mikael berättade att han brukade fråga när han inte visste hur han skulle agera 

med barnen ibland. Mikael upplevde att han alltid kunde prata med en kollega som gav råd 

eller hjälp. Han upplevde sig lika uppbackad som en heltidsanställd fast att han var vikarie.  

Enligt Mikael var det just för att han är man, vilket är relativt ovanligt inom barnomsorgen. 

Han har upplevt positiv respons från både personal och barn. När Mikael ordnade med till 

exempel fotbollsmatcher upplevde han att det uppskattades av personalen. Fritidsledaren Nils 

menade att han själv visste när han gjort något bra. Självklart kunde han få en klapp på 

ryggen, men han trodde att det kanske inte var som på andra arbetsplatser. Han menade att det 

kan vara annorlunda om man jobbar med siffror och det händer någonting mer konkret i 

arbetet. Nils uppgav att det var svårare att se på respons på samma sätt på fritidshemmet där 

han arbetade då det är svårare att mäta respons eftersom det är abstrakt. Han framförde att det 

  



inte var så ofta någon gav honom beröm och påtalade hur mycket pengar han hade dragit in, 

eftersom fritidsledaryrket inte går att mäta i pengar.  Så länge ingen gnäller kan man säga att 

man har gjort ett bra jobb enligt Nils:  
 

Det är inte så ofta någon säger: Bra gjort Nils nu har du dragit in en miljon! Man kan inte mäta det här yrket i 

pengar tyvärr, men föräldrar säger kanske bra gjort Nils, så länge ingen gnäller kan man säga att man har gjort ett 

bra jobb. Om jag gör ett bra jobb så kanske det inte märks på samma sätt för det är svårare att se. 

 

Positiv respons, för att han är man, tyckte Nils kunde förekomma. Äldre kvinnlig personal såg 

på Nils som en son och de säger att han är gullig. Detta behövde inte bara vara positivt, 

menade Nils, De hade säkert respekt för honom, men att han befarade att när det väl kommer 

till kritan, hade de ingen respekt för honom alls. Nils menade att det kunde vara riskabelt att 

bara gå runt och vara ”söt”, eftersom det kunde leda till att de i slutändan inte lyssnade. 

Mikael upplever positiv respons av sina bra kollegor vilket han tycker att han har. På 

förmiddagen arbetar han med två kvinnor som enligt honom är ”pojkflickiga”, vilket 

underlättar arbetet anser han. På eftermiddagen arbetar han med en man som är mycket 

erfaren, vilket är jättebra för Mikael. Han säger att alla bryr sig om varandra och att de inte 

har några konflikter, utan att allt rullar på som det ska. Uppstår det problem, ”hittar man 

lösningar” enligt Mikael. 

Analys 
Växeltelefonisterna fick god respons från sina kollegor, det fanns alltid hjälp att få. Även om 

situationen kunde bli kaotisk. Till skillnad från fritidsledarna var det svårt för 

växeltelefonisterna att få respons från sin chef. De upplevde att chefen inte var lika insatt i 

arbetet som den ordinarie personalen. Det sociala stödet från ledningen som Karasek & 

Theorell (1990) beskriver, kan antingen komma från ledning eller kollegor. Det saknades 

socialt stöd från ledningen i detta fall. 

 

Växeltelefonisten Lena hade stort engagemang och trivdes bäst på arbetet av 

växeltelefonisterna. Den erfarenheten som Lena har, gör att hon har mer kunskap om arbetet 

vilket underlättar i enlighet med vad Näswall (2003) skriver om delaktighet och kontroll. Det 

vill säga att om en anställd känner sig engagerad i sitt arbete och även kände att de hade 

kontroll var arbetstrivseln hög. 

 

  



Att fritidsledaren Mikael fick uppbackning av sina kollegor påverkar hans upplevelser av 

arbetet. Han fick även positiva reaktioner på sitt arbete av från både kollegor och barn, vilket 

ökade hans motivation och arbetsglädje. Nils upplevde responsen både positiv och negativt. 

Det positiva var att han som man fick feedback men det kunde även ge negativ respons. Det 

kunde bli svårt att bli tagen på allvar om man är en ”mjuk” kille menade fritidsledaren Nils. 

Han nämnde att risken fanns att han blev missbedömd och inte behandlad med respekt. 

Fritidsledarna var sammanlagt mer positivt inställda till responsen eftersom de hade en bra 

kontakt med, och tillgång till, reaktioner från såväl kollegor som överordnade som lyssnade, 

vilket enligt Karasek & Theorell (1990) är av betydelse för sociala relationer. Mikael var inte 

lika övertygad om att ledningen verkligen gav personalen allt det sociala stöd som skulle 

behövas på hans avdelning. Han sade: 

 
Den personalansvariga jobbar med oss, hon är jättebra och noga med att fylla i och hon arbetar för just vårt lilla 

fritids med 15 ungar totalt. Jättebra är hon. Rektorn är enhetschefen antar jag… hon ser verkligheten på pappret. 

Det är det som räknas. Vikarie behöver inte ni för ni har ju bara 10 barn. Det kan uppstå konflikter och så men 

det tar inte jag i, men det påverkar mig för vi har det tungt ibland. Det kan kännas som Bagdad här nere och då är 

det dåligt planerat. 

 

Alltså upplevde Mikael sin arbetssituation stundvis som ansträngande. Detta fenomen 

beskriver Furuåker (1991) som ett instrumentellt stöd. Mikael kunde ha fått en extra personal 

eftersom fritishemmet där han arbetar, har hand om barn med extra behov. Här finns en brist i 

det instrumentella stödet. 

 

Vidare hävdar Dahlgren & Dahlgren (1981) att oftast ”matchar” arbetet individens personliga 

förutsättningar och kvalifikationer. Detta är inte riktigt vad växeltelefonisten Petra upplever. 

Hon ställs i en svår situation där hon måste åka ut till utekontoret och arbeta, men Petra 

känner att hennes kunskaper inte stämmer överens med arbetskraven. Hon upplever sig som 

outbildad för den typen av tjänst eftersom hon inte har gått någon utbildning i vad man gör på 

ett utekontor. En orsak till att Petra inte alltid kände engagemang i arbetet var att hon inte var 

tillfredsställd med det arbete som hon utfört. Kollegorna och chefen gav inte erkännande för 

det hon gjorde, vilket enligt det psykosociala synsättet är viktigt. I brist på erkännande som 

ledde till att hon kände sig stressad och ibland inte hade så stor motivation och arbetsglädje. 

Enligt resonemanget som Dahlgren & Dahlgren (1981) för så menar är chefens erkännande 

som är av betydelse för att den anställde ska känna motivation för arbetet. 

  



6.6. Anställningsform 

6.6.1. För och Nackdelar 
Vi vill belysa för - och nackdelar med timanställning och vikariat som anställningsform, något 

som samtliga respondenter upplevt på olika sätt.  

 

Fördelar med anställningsformen enligt växeltelefonisterna: 

Mia och Petra tyckte om möjligheten att studera medan de arbetade, så länge de kunde sköta 

sitt arbete. Växeltelefonisten Mia ansåg att anställningsformen var smidig och i och med detta 

kunde hon tjäna extra pengar. Växeltelefonisten Lena, som var äldre och hade avtalspension, 

upplevde att anställningsformen passade henne och att hon kunde påverka sin situation. Att ha 

högre lön var inget som lockade Lena då det skulle innebära högre krav och fler 

arbetsuppgifter. Timanställningen innebar att arbetsuppgifterna var mindre krävande än vad 

det var för de ordinarie.  

 

Nackdelar med anställningsformen enligt växeltelefonisterna: 

Alla de tre timanställda växeltelefonisterna kände att de kunde säga nej om det inte passade 

dem att arbeta. Självförtroendet var störst hos Lena. Alla de tre timanställda kände att de 

kunde tacka nej om det inte passade dem att arbeta, men inom en viss gräns. Mia berättade att 

hon kunde få ont i magen då hon kände en press att ta arbetet när hon blev tillfrågad. Både 

Mia och Petra upplevde samma rädsla över att arbetsgivaren inte skulle ringa igen om de sa 

nej många gånger. Lena ansåg att en timanställd ska vara flexibel och öppen för förändringar. 

Petra uttryckte att hon inte alltid kände engagemang för sitt arbete. Hon kunde uppleva arbetet 

som stressigt och inte tillfreds med det jobb som hon hade utfört. För samtliga av de 

timanställda växeltelefonisterna var det svårt att planera sitt liv och svårt med information om 

vad som skett på arbetsplatsen eller vid en ny arbetsuppgift. Lena framförde att timanställda 

måste vara starka för att inte bli utnyttjade. Mia menade att arbetsuppgifterna kunde ta slut om 

ingen ringde så då tyckte hon att de kunde ge henne något annat att göra. ”Dem använde inte 

resurserna på rätt sätt” enligt Mia. En annan sak var att om arbetsplatsen har behov av en 

ersättare, har växeltelefonisterna en vecka på sig att boka in sig på det arbetstillfället. Detta 

upplever alla tre växeltelefonisterna som en nackdel med anställningsformen. 

 

Fördelar med anställningsformen för fritidsledarna: 

För fritidsledaren Nils fungerade anställningsformen bra medan han studerade. Nils ansåg att 

  



en timanställning eller ett vikariat är en positiv anställningsform för någon som är ung och 

som bor hemma. Eftersom Nils har ett vikariat på 70 procent innebar det att han hade mindre 

pengar i plånboken men fler sovmorgnar. Mikael nämner att en fördel med att vara timanställd 

eller vikarie är att, ”de inte kan tvinga en att arbeta mer än vad man är anställd för, om man 

inte kan just då eller om man inte vill. Detta får arbetsgivaren acceptera, det eftersom man 

ändå inte är anställd för dem timmarna.”  

 

Nackdelar med anställningsformen för fritidsledarna: 

För fritidsledaren Mikael är att det svårt att planera framtiden då han arbetar som vikarie. Han 

hade hellre arbetat som fastanställd och ha framtiden tryggad. Det är osäkert om han kommer 

att få fortsätta. Mikael har ögonen öppna för andra arbeten. Han försöker planera i förväg 

eftersom hyran måste betalas och han vet inte riktigt vad han får för lön. Fritidsledaren 

Christoffer hade gärna arbetat fler timmar. Det är pengarna som motiverar honom. De är 

vikarier och har upplagda scheman men dessa kan variera mycket från månad till månad, 

vilket är en nackdel anser alla fritidsledarna.  

Analys 
Skillnaden mellan våra informanter är att de timanställda kallas in vid behov samma dag eller 

dagen innan och vikarierna har upplagda scheman. De timanställda växeltelefonisterna har 

möjlighet att boka upp sig på timmar när arbetsplatsen har behov av en ersättare, en vecka 

innan. Vid för lite handlingsfrihet och självbestämmande över sitt arbete, kan detta upplevas 

som stressande och leda till negativa konsekvenser av arbetssituation, enligt Dahlgren & 

Dahlgren (1981). Mia, som kunde studera på arbetet, hade stor handlingsfrihet och kunde 

bestämma över hur hon disponerade arbetstiden mellan samtalen, under förutsättning att hon 

skötte sitt arbete. På så sätt minskade hon stressen som skulle ha uppstått om hon inte hade 

kunnat kombinera sina studier och arbete. Växeltelefonisterna upplevde trots det hög stress på 

arbetsplatsen i och med att de hade lite handlingsfrihet, de kunde inte lämna arbetsplatsen 

utan att någon annan kom i deras ställe, och deras självbestämmande begränsades av 

arbetsuppgiften. 

 

Mikael hade önskat sig en fastanställning eftersom det ger mer trygghet. Förutom att ha ett 

arbete, är trygghet i sin anställning, ett psykologiskt grundkrav enligt Dahlgren & Dahlgren 

(1981). Denna trygghet saknar Nils. Det kan leda till att det blir ett orosmoment, vilket 

  



fritidsledaren Mikael upplever, då en inkomst är nödvändigt för att kunna betala utgifterna. 

Växeltelefonisten Lena, som har avtalspension, känner inte att tillvaron är otrygg, då hon har 

något att falla tillbaka på. Alla timanställda växeltelefonister uttryckte ändå en viss oro varje 

gång de avböjde erbjudande om arbete för att säga ja varje gång som arbetet ringde då de 

riskerade att inte bli uppringda i framtiden.  

 

Alla respondenterna upplevde för det mesta stimulans i sina arbeten och kände att de kunde 

utnyttja sina kunskaper och personliga resurser, trots att de arbetade som vikarier och 

timanställda. Att respondenterna kände sig stimulerade exemplifieras speciellt i Mikaels och 

Lenas fall, där Mikael kände att hans arbete innebar att han fick möjlighet att använda sig av 

pedagogik i arbetet med och barnen och att det var ”riktigt kul för en gångs skull, annars 

brukar det vara lite småsegt, nu gör man någon nytta”. Att arbeta med barn med speciella 

behov innebar att Mikael behövde ”tänka lite längre.” För Lena innebar det att hon fick 

användning av sin långa erfarenhet och att hon kände att hon gjorde nytta. Fritidsledarna hade 

mer varierande arbetsuppgifter än vad växeltelefonisterna har, eftersom de kan göra aktiviteter 

med barnen vilket gör att de får större handlingsutrymme och möjlighet att byta arbetsmiljö. 

Under sommarmånaderna fanns bland annat möjligheter för barnen att åka på utflykter, till 

exempel parkteater, och åka och bada, enligt Nils. Enligt Dahlgren & Dahlgren (1981) innebär 

detta att de anställda får en större arbetstillfredsställelse genom att de kan utnyttja sin 

kompetens, personliga resurser och utveckla sina tillgångar.  

 

Självförtroendet som Lena kände visar på att åldern kan spela en viss roll. Lena har mer 

arbetslivserfarenhet och vet vad hon vill. Hennes säkerhet och trygghet grundar sig också i att 

hon har en ytterligare grund att stå på för sin försörjning, avtalspensionen. I detta avseende 

överensstämmer inte Lenas upplevelse med Näswalls (2003) teori om att äldre personer har en 

större upplevelse av anställningsotrygghet. Däremot påverkade anställningsformen både Petra 

och Mia, som upplevde att otryggheten var större för dem på grund av timanställningen, 

eftersom de känner större press att ta erbjudet arbete. Det påverkade Mia som fick ont i magen 

och upplevde obehag, som vi har beskrivit tidigare.  

 

Fritidsledarna har stöd av sina kollegor och överordnade, i enlighet med det Karasek & 

Theorell (1990) hävdar; att den sociala kontakten och den sociala omgivningen är viktig för 

människan för att man ska må bra och känna att man utvecklas i arbetet. Detta gäller såväl 

  



kollegor som chefer. Fritidsledarna upplever detta sociala stöd även fast de inte är 

tillsvidareanställda utan vikarier. Alltså har deras anställningsform ingen betydelse för att de 

ska få socialt stöd av omgivningen på arbetsplatsen. Ett exempel på det, är att de kunde vända 

sig till biträdande rektor med frågor om anställningsformen eller problem som rör den. 

Christoffer uppgav att vid problem som rör anställningsformen, vänder han sig till chefen: 

 
Inte kollegor. Bara om det är något med barnen går jag till kollegorna annars går jag till rektorn. Eller till henne 

som sitter bredvid rektorn, hon som sköter alla papper och sådär, henne går jag till först, sen kanske till rektorn 

om hon är borta. 

 

Alla på arbetsplatsen har en viss roll. Att vara timanställd växeltelefonist innebär även det en 

viss roll. Skulle rollen vara diffus eller otydlig kan detta medföra problem för arbetstagaren. I 

Petras fall finns det rollkomplikationer, hon är timanställd. Detta problem finns inte hos någon 

av de vikarierande fritisledarna. Ett exempel är när Petra skickades till utekontoret där hon 

fick hantera situationer som hon egentligen inte hade i sin roll som växeltelefonist. I samma 

ögonblick uppstod en rollkonflikt vilket ledde till påfrestningar för Petra. Enligt Dahlgren & 

Dahlgren, (1981) uppstår rollkonflikter när individen känner att rollen inte passar dennes egna 

behov, värderingar, förväntningar eller kunskaper. 
 

7. Diskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur individer som saknar tillsvidareanställning, upplever 

sina anställningsformer. Fokus ligger på vikarier och timanställda. Ett undersyfte är att 

jämföra skillnaderna mellan dessa två anställningsformer. 

 

Det har framkommit, att dessa individer som saknar tillsvidareanställning, upplevde den som 

påfrestande på grund av ovissheten om anställningens varaktighet, samt att de hade svårt att 

planera sin tid. Vi fann skillnader mellan timanställda och vikarier där de timanställdas 

situation är mer osäker, de känner att de ofta riskerar sitt arbete om det kommer till en 

omorganisering, eller en nedskärning av tjänster på arbetsplatsen. Det råder även 

rollkomplikationer hos Petra som är timanställd, som inte förekommer hos de vikarierande 

fritidsledarna. Enligt Dahlgren & Dahlgren, (1981) uppstår rollkonflikter när individen känner 

att rollen inte passar dennes egna behov, värderingar, förväntningar eller kunskaper. 

 

  



Det som skilde dessa två anställningsformerna åt var att relationen mellan kollegor och 

cheferna varierade på de två arbetsplatserna. Växeltelefonisterna hade inte hunnit skapa en 

relation med chefen på grund av att denne var relativt ny på sin post. De framförde att de kom 

olika bra överens med olika personer i arbetsgruppen. Kontakten med cheferna skiljde sig 

mellan dessa två arbetsgrupper. Växeltelefonisterna upplevde att de inte hade en så bra 

kontakt, medan fritidspersonalen upplevde kontakten med chefer mer positivt. En likhet 

mellan vikarierna och de timanställda var att kollegorna var viktiga för båda grupperna, det 

vill säga att kontakten och gemenskapen var grundläggande för arbetstillfredsställelsen. 

Kontakten mellan arbetaren och de överordnade eller kontakten mellan arbetaren och 

kunderna, är grunden för att socialt stöd, gemenskap, förtroende och engagemang, ska 

existera på arbetsplatsen (Dahlgren & Dahlgren 1981; Karasek & Theorell 1990). Enligt 

Furuåker (1991) finns det olika typer av socialt stöd. Vi anser att fritidsledarna och 

växeltelefonisterna har både emotionell samt instrumentellt stöd i och med att de upplever 

tillit, omtanke och har känslor för sina kollegor. De fick visst stöd och respons från kollegor, 

barn och föräldrar, när de behövde hjälp. Växeltelefonisterna upplevde att de fick hjälp av fast 

personal när det fanns tid, annars fick de vända sig till den mest erfarna timanställda. 

Fritidsledarna upplevde att responsen var bra då de fick beröm när de gjorde något bra.  

 

Enligt Näswall (2003) är informationen viktig i den mån att individen ska känna trygghet och 

säkerhet. Växeltelefonisterna fick inte tillgång till relevant information, på ett, enligt dem 

själva, smidigt sätt. Det vill säga på ett muntligt sätt. Detta ger en fördel på så sätt att de 

kunde ställa frågor direkt till sin överordnade om de undrade något eller hade åsikter.  Detta 

kan i sin tur påverka deras upplevelse av inflytande.  För fritidsledarna var detta inga problem 

då de upplevde att de fick all information som de behövde samt att de kunde vara med och 

påverka upplägget av arbetet med barnen. Fritidsledarna fick i förväg veta vad som 

förväntades av dem och det innebar att deras roller var stabila. De kunde också påverka 

arbetet en aning, till exempel vilka aktiviteter som skulle göras, när och hur. I detta avseende 

hade växeltelefonisterna mindre handlingsutrymme att påverka vad, när och hur de ska lägga 

upp sitt arbete och deras påverkan på arbetet upplevdes som mindre. Båda arbetsgrupperna 

upplevde att de fick användning av sina kunskaper och möjlighet att lära sig nya 

arbetsuppgifter.  Enligt Karasek & Theorell (1990) finns det två olika kontroller i arbetet, 

uppgiftskontrollen och färdighetskontrollen. Fritidsledarna har en hög uppgiftskontroll då de 

kan påverka vad som ska göras, tillexempel aktiviteter med barnen, samt när och hur det ska 

  



göras. I detta avseende har växeltelefonisterna mindre handlingsutrymme att påverka vad, när 

och hur de ska lägga upp sitt arbete. Färdighetskontrollen är lika hög i båda arbetsgrupperna 

eftersom att de får användning av sina kunskaper och de får lära sig nya arbetsuppgifter eller 

liknande på arbetet. Detta beror på att de har de yrkena som de har, inte för att de råkar vara 

timanställda eller vikarier.  

 

Fritidsledarna som var vikarier, hade en kommunikation som gjorde att de upplevde sin 

arbetsplats och arbetsinsats som givande. Här fann vi en skillnad mellan arbetsgrupperna vad 

gäller information, speciellt när de ställs inför en ny arbetsuppgift. Enligt Dahlgren & 

Dahlgren (1981) kan informationsbristen leda till att individen känner spänningar och stress, 

varför det är viktigt att det finns en klar och fullständig kommunikation mellan arbetstagaren 

och arbetsgivaren. För växeltelefonisterna kan upplevelsen av informationsbrist vara 

stressande då de inte fick tillräcklig med information kring nya ”kommunuppgifter” eller 

information angående kommunen. Mia känner att det finns brister i kommunikation och 

informationsspridningen på arbetsplatsen. Hon menar att man inte borde behöva ta reda på 

alla nyheter själv, utan att de arbetsrelaterade nyheterna borde informeras till arbetarna direkt.  

 

Angående de timanställda växeltelefonisternas upplevelse av anställningsformen, var det svårt 

att planera framtiden då de kunde blir inringda när som helst. För fritidsledarna, som var 

vikarier under en bestämd period, upplevde de situationen mer ”säkert”. Trots det kände de 

viss otrygghet inför framtiden eftersom de ville ha en heltidstjänst samt att de inte säkert 

visste, hur mycket de skulle arbeta och hur länge till, de skulle arbeta på skolan. De hade 

möjlighet att söka arbete under vikariatet för att säkerhetsställa tiden efter vikariatet. Men 

trots det påverkade det upplevelsen av anställningsotrygghet, detta i enlighet med det Näswall 

(2003) hävdar. Hon menar på att individer med tidsbegränsade anställningsformer eller 

vikarier och timanställda med tidsbegränsade ”anställningsformsvillkor”, upplever sig mer 

otrygga då det är deras anställningar som är i riskzonen för nedskärningar. En annan 

bidragande orsak till otryggheten är för att de timanställda och vikarier inte har samma 

kontakt med organisationen som en fast anställd (Näswall 2003). Växeltelefonisterna var inte 

på arbetet lika ofta som fritidsledarna vilket påverkar inte bara deras upplevelse av otrygghet, 

utan även deras möjlighet till inflytande. Fritidsledarna som befann sig på arbete varje dag, 

kunde påverka sin arbetssituation på ett bättre sätt.  

 

  



Respondenterna kände att det fanns positiva aspekter med timanställning och vikariat. Dessa 

var, för fritidsledarna, att man inte kunde bli tvingad att arbeta mer än vad man kunde och 

ville på kort varsel. Både fritidsledarna och växeltelefonisterna upplevde timanställning och 

vikariat medan man bodde hemma eller studerade för att få en extra inkomst. För 

växeltelefonisterna var ett positivt exempel på att vara timanställd, att man kunde studera på 

arbetstid om det inte fanns annat arbete att utföra.  

 

Vi har sett att individen mår bra då arbetsmängden och svårighetsgraden inte är för hög men 

ej heller för låg. Enligt Dahlgren & Dahlgren (1981) hävdar de att om en individ är 

understimulerad kan det påverka dennes prestationsförmåga och välbefinnande. Positivt för 

samtliga respondenter var att de upplevde att stimulansen på sitt arbete, var lagom. Ett 

undantag var att Mia ibland inte tyckte att hon blev tillräckligt stimulerad på arbetet. De 

kunde utnyttja sina kunskaper och färdigheter samt utveckla sina färdigheter ytterligare 

genom nya arbetsuppgifter. Vi såg förutspådde hade dessa personer en mer osäker 

föreställning om framtiden. Dock blev de bättre behandlade än vad vi trodde, eftersom de 

hade ett socialt stöd från ledning och kollegor och detta ökade deras trivsel och gruppkänsla. 

En viss skillnad finns mellan fritidsledarna och växeltelefonisternas iakttagelser vad gäller 

anställningsform. Fritidsledarna hade vikariat som innebar att de kunde ha en mer utpräglad 

period av arbete som de förhöll sig till. Medan växeltelefonisterna med timanställning, som 

innebar att de blev inringda vid behov, vilket kunde variera, bidrog till ovisshet inför 

framtiden för individerna. Resultatet kan dock bero på deras individuella anställningsvillkor 

och inte bara ha att göra med yrkesval. Alla timanställningar och alla vikarier har inte samma 

anställningsvillkor vilket gör det svårt att dra slutsatser om hur det är att vara en timanställd 

respektive vikarie. 

8. Kritisk reflektion 
Det kan vara ett problem att vi har råkat få respondenter som inte är representativa för sin 

yrkesgrupp. Eftersom fritidsledaryrket är ett kvinnodominerat arbete och de respondenter vi 

hade var män. Vi kontaktade de som var tillgängliga och vi gjorde ingen specifik värdering av 

kön. Det fanns inga manliga timanställda växeltelefonister och inga kvinnliga 

fritidsledarvikarier där vi gjorde vår studie. Vi har genus som viktig aspekt i vår uppsats, men 

detta var inte vår avsikt. Vi kunde ha haft med en genusteori eftersom vår studie blev 

uppdelad mellan kvinnor och män, men då huvudsyftet skulle behandla timanställdas och 

  



vikariers upplevelse om sin arbetssituation, ville vi inte göra detta till en genusfråga. 

Dessutom är det många faktorer: timanställda – vikarier, män – kvinnor och fritidsledare – 

växeltelefonist. Detta gör att jämförelserna kan bli svåra att göra. Då det är en kvalitativ studie 

är en jämförande undersökning ointressant att göra då man inte kan generalisera kvalitativ 

data av den anledningen att urvalet är för litet och inte slumpmässigt. Ytterligare kritik är att 

våra teorier kunde ha varit mer ”spetsade” för just vikarier eller timanställda. De vi har 

anammat har haft en generell framtoning av arbetstagaren och inte just vikarier eller 

timanställda. Anledningen till varför vi inte hade en mer utpräglad teori till vikarier och 

timanställda, är att vi trots mycket letande, inte hittade en sådan teori. 

9. 

10. 

Förslag till framtida forskning 
Det sociala stödet har varit en central punkt för deras upplevelse, samtliga av våra 

respondenter trivdes på sin arbetsplats. Dock har det skiljt sig mellan de två arbetsområdena 

då ledningens sociala stöd varierade. Det skulle vara intressant att titta närmre på skillnader i 

upplevelsen av timanställning/vikariat mellan könen på arbetsplatser där det råder dominans 

av ett kön. Man skulle kunna lyfta fram hur till exempel kvinnliga visstidsanställda upplever 

det på en mansdominerad arbetsplats och vice versa. Detta skulle kunna synliggöra och 

eventuellt leda till en förbättring av vikariens situation. Det skulle också vara intressant att 

undersöka hur visstidsanställda resonerar över sin arbetssituation beroende på vilken bransch 

de arbetar i eller vilken ålder de har.  
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Intervjuguide  
 

Inledningsfrågor 

• Ålder 

• Berätta om dig själv 

• Övrig sysselsättning 

• Beskrivning på en vanlig arbetsdag 

 

Anställningsform 

• Vilken typ av anställningsform har du? 

• Positivt med anställningsformen? 

• Negativt med anställningsformen? 

 

Relation 

• Hur ser samhörigheten ut? 

• Relation till ordinarie personal? 

• Relation till enhetschef, personalchef? 

 

Kommunikation 

• Med ordinarie personal? 

• Med enhetschef, personalansvarig? 

• I vilken grad känner du att du kan påverka din arbetssituation? 

• Tycker du att du får feedback på din arbetsinsats? 

 

Tack för din medverkan! 
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