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Sammanfattning 

Tidsbegränsade anställningsformer inom vården har ökat i dagens samhälle. Den typen av 

anställning uppfattas vara mer otrygg och riskerar ofta att inte följa lagar rörande 

anställningsvillkor och skapar därmed svåra arbetssituationer för många. Arbetstagare som 

behöver hjälp och stöd i sådana svåra situationer kan söka det i fackliga organisationer genom 

att vara medlem. Det finns mycket forskning främst kring arbetsförhållanden mellan 

arbetsgivare och arbetstagare som har tidsbegränsad anställning samt fackets roll som 

handledare för medlemmar, däremot inte lika mycket som behandlar fackets konkreta arbete 

för att skapa bättre förutsättningar för den anställde. I föreliggande studie undersöks hur 

facket arbetar med att skapa bättre förutsättningar för tidsbegränsade anställda. För att se hur 

facket arbetar för att förbättra anställningsvillkor och arbetssituationen för personer med 

tidsbegränsade anställningar inom vården genomfördes kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med sex stycken förtroendevalda på olika sektioner i Stockholmsområdet hos 

fackförbundet Kommunal. Själva studien är inspirerad av en fenomenologisk ansats. 

Respondenterna fick svara på olika frågor som ledde till beskrivningar av deras dagliga arbete 

och hur det fokuseras kring personer med tidsbegränsade anställningar inom vården. Till hjälp 

att analysera och tolka det funna resultatet har författarna utgått från teorier och tidigare 

studier angående fackets roll för de anställda, relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, 

samt ytterligare en teori som applicerats i syfte att bättre förstå processerna som utgör 

Kommunals arbete och försök att ändra strukturer på arbetsförhållanden för att påverka 

arbetsmarknaden i större skala. Resultatet visade att de arbetar med att representera 

medlemmar vid exempelvis överläggningar och möten mellan arbetstagare och arbetsgivare 

där problem eller konflikter har uppstått rörande arbetsförhållanden och anställningsformer, 

samt att informera om sin verksamhet till både medlemmar och icke-medlemmar. Det har 

dock upplevts som att informationsflödet på vissa punkter är bristande samt att Kommunal 

riskerar att inte verka för de som har tidsbegränsade anställningar inom vården på grund av 

det värvningsförhavande de har. 

Nyckelord 

Tidsbegränsad anställning, facket, Kommunal, vården, mikro, makro, bemanningsstrategi. 
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Inledning 

Det har under senare år varit stort fokus på kvalitén inom vården. Skandaler har florerat i 

media gällande pensionärer som ej blir tillräckligt omhändertagna. Frågan är, vem vårdar 

vårdaren? Den tidsbegränsade anställningsformen är vida använd inom vården, en 

anställningsform som kan tänkas leda till ökad flexibilitet och billigare personalkostnad. Vi 

lever i en tid där bemanningsföretag ligger under ständig granskning, men där det inom 

vårdsektorn finns ett helt system som tillåter otrygga anställningsformer och en uppluckrad 

arbetsrätt. Man kan tänka sig att personer med dessa typer av otrygga anställningsformer 

behöver någon som kan föra dess talan, någon som kan företräda denne gentemot 

arbetsgivaren - en fackförening. Denna fackförening är Kommunal, det förbund som 

företräder ett brett spektra av arbetaryrken och som även tar sig an undersköterskor, 

vårdbiträden och liknande titlar inom vården. Då personal med tidsbegränsade anställningar 

ofta blir naturligt löskopplade från kärnverksamheten finns även risken att de försvinner ur 

Kommunals fokus. Vi vill därför undersöka hur Kommunals förtroendevalda arbetar för att 

förbättra anställningsvillkoren för människor som har tidsbegränsade anställningar. 

 

Det finns tidigare forskning som tyder på att alternativa bemanningsstrategier där man 

minskar användandet av tidsbegränsade anställningar är bättre såväl sett till vårdens kvalitet 

som ur ett ekonomiskt perspektiv. En av forskarna inom området är Paula Liukkonen (2006), 

vars forskning presenteras i uppsatsen. Vidare finns det forskning om fackets inverkan på 

arbetsmarknaden. Det finns dock mindre forskning som studerar hur fackföreningar arbetar 

för personer med tidsbegränsade anställningar. I denna studie försöker vi ge en bild av hur 

fackföreningar arbetar med dessa typer av anställningsformer.  Detta görs genom att intervjua 

sex förtroendevalda som arbetar för Kommunal och på olika sätt har en koppling till frågor 

som rör tidsbegränsade anställningar. Utöver tidigare forskning använder vi även teorier från 

Collins (1981) gällande händelser på mikronivåns påverkan för en makrostruktur. Detta för att 

förstå hur det fackliga arbetet på individnivå kan åstadkomma en samhällsmässig 

strukturförändring.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån uppsatsens valda intervjupersoners erfarenheter 

undersöka hur fackförbundet Kommunal arbetar för att förbättra anställningsvillkor och 

arbetssituationen för personer med tidsbegränsade anställningar inom vården. 

Frågeställningar 

 Hur beskriver intervjupersonerna inom Kommunal att de arbetar för att förbättra 

anställningsvillkoren och arbetssituationen för de med tidsbegränsade anställningar 

inom vården? 

 Vilka strategier beskriver intervjupersonerna att de använder i sitt arbete? 

 Vilka hinder beskriver intervjupersonerna i Kommunals arbete i att förbättra 

anställningsvillkoren och arbetssituationen för dessa människor? 

Avgränsningar 

Denna uppsats har avgränsats till att enbart undersöka hur de intervjuade som arbetar för 

Kommunal beskriver att de arbetar för att förbättra arbetssituationen och anställningsvillkoren 

för människor med tidsbegränsade anställningar inom vården. Uppsatsen är avgränsad till 

Kommunals sektioner i Stockholms Län - dock har vi även kartlagt övergripande mål från 

Kommunal som inbegriper deras arbete i hela Sverige. Dessa har vi använt på så sätt att 

uppsatsens respondenter talar om mål som kommer från Kommunal som organisation och 

som inbegriper hela landet och inte enbart Stockholmsregionen. 
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Teori och tidigare forskning 

Då studien syftar till att undersöka hur fackförbundet Kommunal arbetar för att förbättra 

anställningsvillkor och arbetssituationen för personer med tidsbegränsade anställningar inom 

vården har vi utgått från ett antal olika teorier. Dessa teorier och tidigare forskning har 

fokuserats kring fackligt arbete, hur fackligt arbete påverkar medlemmarna och slutligen med 

hjälp utav ytterligare en teori försöka se sambandet med det fackliga arbetet och hur det 

påverkar samhällets ramar för tidsbegränsade anställningar. Tidigare forskning visar hur 

fackliga organisationer arbetar, men det finns inte lika mycket inom den tidigare forskningen 

som redogör för hur detta sker med tidsbegränsade anställningar i fokus.  

Tidsbegränsad anställning som anställningsform 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad anställda inom facket anser att 

de gör för att aktivt hjälpa personal med tidsbegränsad anställning inom vården. För att lättare 

förstå processerna i detta arbete utgår vi bland annat ifrån Randall Collins (1981) teori om 

mikro- och makrosociologi och hur dessa påverkar varandra, framför allt hur sociala processer 

i mikro kan förändra makro. Detta kan ses som Kommunals arbete med att förbättra 

arbetsförhållanden för personal med tidsbegränsade anställningar som i större utsträckning 

kan bli en samhällsförändring. Collins beskriver de olika begreppen på följande vis: 

mikrosociologi ses som en detaljerad analys av det människor tänker, säger och gör, i flödet 

av upplevelser som är kortvariga. Makrosociologi förklaras som den analys vilken är av en 

större skala och vid upplevelser eller sociala processer som är mer långvariga. Exempel på 

detta är bestående enheter som organisationer, stater, ekonomi, klass, samhälle, kultur, med 

mera (a.a.). I denna studie tar vi fasta på vilka delar i det funna resultatet som kan relateras till 

mikro- respektive makronivåerna. Exempelvis att samhällstrukturer och lagar kring 

anställningar tolkas som delar av makronivån, medan Kommunals arbete för förändring av 

dessa utgör delar i mikronivån. Även tidsbegränsad anställning kopplas till mikro, då det 

önskas ske förändringar kring anställningsformen (bland annat önskas den inte förekomma i 
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så stor utsträckning som den gör idag), för att det sedan ska ske en förändring på samhällelig 

nivå. 

 

Vi har även använt oss utav tidigare forskning som har utförts av Paula Liukkonen (2006). 

Detta för att hennes forskning kring bemanningens ekonomi bidrar till en ökad förståelse 

kring varför tidsbegränsade anställningar är så vanligt förekommande och således varför det 

uppfattas som att det arbetas mycket med den gruppen anställda utifrån facket. Liukkonen för 

fram argumentationen som många enhetschefer och anställda i liknande positioner för fram 

kring att det är billigare att låta bemanningsbehovet uppfyllas genom en större del anställda 

med tidsbegränsade anställningar, där de anställda får betalt per timme. Detta återkopplas till 

att Kommunal verkar uppfatta att många arbetsgivare är positivt inställda till att fylla ut 

luckor i sin personalstyrka med individer som har tidsbegränsade anställningar, vilka de kan 

ringa in endast vid behov. Liukkonen diskuterar såväl för- som nackdelarna, men varnar för 

att många arbetsgivare räknar på fel sätt. En mängd olika faktorer kan påverka bemanningen 

och leder till att arbetsgivaren i själva verket använder fler timmar än vad som verkligen 

behövs för att täcka bemanningsbehovet när denne nyttjar tidsbegränsade anställningar där 

den anställde får betalt per timme för att täcka frånvaro så som den vid sjukdom och liknande. 

 

Liukkonen påtalar olika för- och nackdelar med olika bemanningsstrategier i sin forskning 

och har ett fokus på bemanning inom äldresjukvården. Hon för fram någonting som hon kallar 

för overheadkostnad, vilket är den merkostnad det kostar att ha en anställd utöver lönen, skatt 

och avgifter. Detta är exempelvis personal- och löneadministration. Genom Liukkonens 

ekonomiska modeller räknar hon ut snitt på overheadkostnad inom äldresjukvården. Denna 

overheadkostnad är samma oberoende om den anställde arbetar hel- eller deltid, eller om 

denne har en fast- eller tidsbegränsad anställning. Således kommer organisationen att få en 

högre total overheadkostnad om organisationen har fler anställda, vilket man får per 

automatik då man löser bemanningsbehov genom att använda sig utav anställningsformen 

med tidsbegränsad anställning där betalning sker per timme (det vill säga ej längre vikariat), 

då fler personer behövs för att täcka upp samma behov (a.a.).  

 

Daniel G Gallagher (2002) påtalar också faktumet att antalet visstidsanställda har ökat. Han 

argumenterar för både arbetsgivar- och arbetstagarsidan, snarare än för- och nackdelar. 

Arbetsgivarna uttrycker ofta en önskan om att bli mer flexibla i sin kapacitet att kunna öka 
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och minska organisationens arbetsstyrka, vilket associeras med att antalet projekt- och 

visstidsanställningar ökat. Den strategiska avsikten för arbetsgivaren är att minska 

personalkostnader genom att ha mer rörliga än fasta tjänster. Ur ett arbetstagarperspektiv 

skriver Gallagher att det i första hand rör huruvida visstidsanställningen är önskvärd eller inte. 

Det är vanligt bland främst yngre människor att ha en rörlig anställning för att 

kompetensutbilda sig själv i hopp om att senare få en fast tjänst. I andra fall är en 

tidsbegränsad anställning inte det en arbetstagare egentligen vill ha (a.a.). Det är vanligen 

sådana personer som Kommunal försöker hjälpa, samt de arbetstagare som hoppas på en fast 

anställning men ännu inte har fått det. 

 

Anna Pollert (2008) har utfört en studie i syfte att visa på att det är många fler än enbart de 

som är fackliga medlemmar som är i behov av hjälp vid problem på arbetsplatsen, framför allt 

bland de som är lågavlönade. Detta är relevant för vår studie då det kan finnas brister i 

Kommunals arbete med information till både medlemmar och icke-medlemmar, det vill säga 

främst rörande vad det är deras organisation kan göra för att hjälpa arbetstagare vid problem 

med arbetsförhållanden. Därför skulle det som Pollert påvisar angående den brittiska 

arbetsmarknaden kunna relateras till personer med tidsbegränsad anställning i Sverige. Pollert 

skriver att URWS, som liknas vid brittiska arbetskraftsundersökningar (eller UK 

guvernements Labour Force Survey (LFS)), ger en fingervisning på vad personer som är 

lågavlönade och inte är fackmedlemmar uppfattar sig ha störst problem med.  

 

De mest återkommande kategorier av problem som uppkom ur respondenternas svar var lön, 

arbetsförhållanden, arbetsbelastning, trygghet på arbetsplatsen, arbetstimmar, arbetskontrakt 

eller arbetsbeskrivning, hälsa och säkerhet, arbetstillfällen, möjlighet att ta ledigt och 

upplevelse av diskriminering (a.a.). Det handlar alltså om en uppfattning att dessa kategorier 

är bristande för arbetstagaren. Pollert (2008) förtydligar dessa kategorier enligt följande: 

lönen uppfattas vara lägre jämfört med personer som har liknande arbeten eller att den är 

felaktig, stress som är en följd utav att ledningen upplevs som översittare, oroskänslor kring 

att förlora sin anställning, arbetstider som är oförutsedda och att arbetstimmarna överstiger 

vad som är överenskommet, samt brist på arbetsbeskrivning eller att vissa arbetsuppgifter går 

utanför dessa. Pollert (a.a.) skriver dock, som tidigare nämnts, om lågavlönad personal som 

inte är fackmedlemmar och således söker hjälp på annat håll eller tar itu med problemen på 

egen hand, exempelvis genom att konfrontera sin chef eller ledningen i organisationen. 
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Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning om tidsbegränsade anställningar på att 

arbetsgivare ter sig ha en uppfattning om att det effektiviserar verksamheten samt gör den 

billigare i drift genom att ha mycket personal med tidsbegränsade anställningar. Detta är dock 

missvisande enligt Liukkonen som för fram att ha fler anställda i personalstyrkan bidrar 

snarare till ökade kostnader. I samband med detta pekar Pollerts på att arbetstagare vanligtvis 

upplever många svårigheter med att ha en otrygg anställning, såsom tidsbegränsad anställning 

uppfattas vara. Gallagher påtalar dock vikten av att många arbetstagare väljer att ha en 

tidsbegränsad anställning. För att det däremot ska ske en förändring kring lagar och de 

samhälleliga förutsättningarna för att skapa goda arbetsförhållanden måste det först ske en 

förändring på mindre skala, vilket är en process som är applicerbar på Collins teorier om 

mikro- och makrostrukturer. Det som kan vara bristande i den tidigare forskningen är just hur 

det fackliga arbetet fortgår i syfte att förbättra arbetsförhållanden för de med tidsbegränsad 

anställning.  

Interaktioner 

De fackliga möten som hålls ansluter sig även till Collins (1981) teorier kring mikro och 

makro. I vissa mikrosociologier finns det nämligen olika mekanismer, en utav dessa kallas 

rituella interaktionskedjor (interaction ritual chains) (s. 985). Den här mekanismen innebär att 

det bildas kedjor utifrån möten på mikronivå som skapar viktiga drag i socialt organiserande 

eller skapade roller och situationer, exempelvis som att känna tillhörande, ha auktoriteter och 

gruppmedlemskap (a.a.). Detta är relevant och hjälpsamt i att förstå en stor och viktig del i 

arbetet som Kommunals förtroendevalda gör, vilket är att ha tidigare nämnda möten för att 

hålla såväl dialoger som överläggningar med arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Det är i övrigt viktigt för facket att interagera med sina medlemmar i relation till vad de 

faktiskt åstadkommer. Detta för att öka engagemanget i organisationen hos medlemmarna, 

men också för att nå ut och kunna värva fler medlemmar. Det här ämnet tas upp utav Angela 

B Bissonnette, Victor M Catano och E Kevin Kelloway (2002) som skriver att information är 

viktigt för medlemmars förståelse för fackets roll som en förmedlande organisation och utgör 

kärnan för att nya medlemmar ska kunna komma in i de värderingar och riktlinjer som 

existerar inom facket. Det fackliga arbetet som utförs för att skapa bättre arbetsförhållanden 

och anställningsförmåner räcker inte, utan Bissonnette et al. menar på att det måste skapas en 
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klar uppfattning kring att det är exempelvis Kommunal som bidragit till dessa. Det bör ske ett 

informationsflöde kring vilka förändringar som har skett, samt vilka framtida förändringar 

som är planerade. På den här nivån tolkas det som att interaktionskedjorna sker mellan 

Kommunal och de fackliga medlemmarna, såväl gamla som nya eller potentiella medlemmar. 

Bissonnette et al. fortsätter med att påtala att nya medlemmar inte enbart ska vägledas genom 

historiska bedrifter, utan behöver även få reda på fackets värderingar, mål och syfte. Det är 

med andra ord en del av socialiseringsprocessen för nya medlemmar att ta del av denna typ av 

upplysningar. Dessa argumentationer som Bissonnette et al. (a.a.) för är väsentliga för denna 

studie då detta kopplas ihop med att det framkommit att många icke-medlemmar inte är 

införstådda med vad det är Kommunal gör för arbetstagare. Många väljer att inte vara 

fackmedlemmar då de inte är medvetna om den hjälp de skulle kunna få av att vara det. 

 

Rituella interaktionskedjor är även någonting som kan kopplas till Liukkonnen (2006). Hon 

argumenterar för att problem med att arbetsgivare räknar fler timmar än vad som behövs för 

att täcka arbetet kan bero på att det uppkommer mer effektivitet genom inarbetade 

arbetsgrupper. Dessa grupper kan alltså bli svåra att komma in i om man inte har en fast 

anställning, utan bara är inne på arbetsplatsen vid vissa tillfällen (a.a.). I denna uppsats tolkas 

det som att interaktionerna sker mellan de arbetstagarna. Liukkonen (2006) påpekar även att 

det inom grupperna finns en gemenskapskänsla som bidrar till att kollegor som arbetat 

tillsammans under en längre tid “täcker upp” för varandra och således tillfälligt kan 

åstadkomma en gemensam arbetsinsats för att täcka bemanningsbehov när en i gruppen är 

sjuk - istället för att ta in en ersättare. Liukkonen menar att detta luckras upp när man 

använder sig av anställda med tidsbegränsade anställningar där betalning sker per timme, då 

dessa har en naturlig löskoppling och står längre från verksamheten och den aktuella 

arbetsgruppen (a.a.). Detta kan bidra till att en person med tidsbegränsad anställning känner 

sig utnyttjad och inte får den lön eller anställningsform som de egentligen bör ha. Sådana 

tillfällen är exempel på när Kommunal kan företräda en sådan person eller fungera som ett 

språkrör mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

 

Det som har tagits upp av Liukkonen (2006) kan vidare relateras till Kjellberg (2011) som 

även han påtalar att det finns en risk med att de som har tidsbegränsade anställningar kan 

hamna utanför den fackliga verksamheten på grund av sina lösa anknytningar till 

arbetsplatsen. Därmed kan interaktioner i form av möten uppfattas som extra viktiga för 
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personal som inte har exempelvis fast anställning och möjligtvis inte har en kontinuerlig 

dialog med sin arbetsgivare på egen hand. Kjellberg tar upp det ökade användandet av 

tidsbegränsade anställningar som ett led i organisationers ökade krav på lönsamhet genom en 

mer flexibel arbetsstyrka (a.a.). 

 

För att sammanfatta vad den tidigare forskningen pekar på: interaktioner har stor betydelse för 

arbetet av förändring. Detta gäller både arbetstagarna sinsemellan (vilket påpekas av både 

Liukkonen och Kjellberg) och mellan Kommunal som facklig organisation och deras 

medlemmar samt potentiella medlemmar (vilket tas upp av Bisonnette et al.). Interaktionen 

som sker är vanligtvis i form av konversationer, detta är även någonting som ses av Collins 

som mikromekanismer, vilket sker inom grupper och skapar viktiga auktoritetsroller. Vad 

som är bristande i den tidigare forskningen är huruvida interaktionerna är välfungerande eller 

ej. Att det är en viktig del verkar vara en allmän uppfattning, men det är inte lika 

uppmärksammat kring vad konsekvenserna blir när kommunikationen är bristande. 

Medlemskap i sociala grupper 

Survey-undersökningarna som ligger till grund för Pollerts (2008) studie visar på att hälften 

av de som har sökt hjälp har funnit det enkelt eller till och med väldigt enkelt att få stöd och 

rådgivning. Däremot visar resultaten även att vårdare, personer som ingår i etniska 

minoritetsgrupper och de som uppfattade att deras problem grundas på en kränkning av deras 

rättigheter upplevde vanligtvis att det inte var lätt att få rådgivning och hjälp då de sökt det. 

Detta är intressant då det tyder på att det är extra viktigt för grupper såsom vårdare att vara 

fackmedlemmar för att kunna få handledning och representation vid tillfällen då det uppstått 

problem med arbetsförhållanden eller liknande (a.a.). Detta kopplas alltså i vår studie ihop 

med det informationsflöde Kommunal försöker upprätthålla till icke-medlemmar för att värva 

fler, men även graden av upplysning för de som är medlemmar och vad de faktiskt kan få för 

hjälp genom facket. 

 

Den första delen i Pollerts (2008) studie baseras på survey-undersökningar och den andra på 

50 djupgående intervjuer av anställda som inte är fackmedlemmar men som sökt hjälp hos 

Citizen Advice, vilket är en stor ideell verksamhet i Storbritannien som hjälper människor 

med problem, bland annat rörande anställningar. Det som tas upp av hennes studie här, är 

dock det som baseras på den första delen, alltså survey-undersökningarna. Studien visar att de 



 

 

 

9

flesta fall som har försökt lösa klagomål har misslyckats. Författarinnan nämner även att 

lagliga kunskaper om anställningsförhållanden är bristande och att det leder till 

missuppfattningar, vilket i sin tur leder till att de försöker lösa konflikter på egen hand, 

snarare än att hantera sådana situationer på ett medgörligt och lagligt tillvägagångssätt. I 

samband med detta redogör även Pollert för att det råder debatt i Storbritannien kring vilka 

anställda som ska ses som sårbara eller i någon form utav farozon. Hon verkar däremot mena 

att alla anställda är det, framför allt de som är utan en kollektiv representation (a.a.). Detta 

verkar vara en ståndpunkt som delas utav Kommunal gällande den svenska arbetsmarkanden. 

Emellertid har det kanske inte varit så tydligt, speciellt rörande vilket arbete de utför i syfte att 

hjälpa personal med tidsbegränsade anställningsformer inom vården. Detta upplevdes som ett 

relativt outforskat område, vilket var anledningen till att vi ville studera hur det arbetas med 

att förbättra anställningsvillkoren och arbetssituationen för den gruppen av anställda. 

 

Sociala processer i form av interaktioner (främst konversationer) tas upp av Collins (1981) 

som den bidragande faktorn till bland annat utvecklingar av grupper och att olika medlemskap 

bildas, där konversationer är en form av rituell handling. Detta är så kallade mikrofenomen 

som i ansamlingar underlättar förståelsen av sociologiska processer som kan vara grunden till 

förändringar. Inom dessa processer finns det enligt Collins aktiva agenter, vars abstrakta 

beteenden bidrar till att forma institutioner, organisationer och sociala mönster. I övrigt 

förklarar Collins att beteenden i mikrostrukturer kan påverkas av att individer drar referenser 

från makrostrukturer såväl som mikrostrukturer sinsemellan, vilket kan bidra till förändringar 

(a.a.). I denna studie uppfattas de förtroendevalda på Kommunal som aktiva agenter. Detta 

kopplas även ihop med Kjellberg (2011) då han tar upp rollen som de fackliga 

organisationerna spelar på den svenska arbetsmarknaden, där frågor såsom löner och 

anställningstrygghet drivits och nått resultat på grund av den nordiska modellen med starkt 

fackligt inflytande och hög anslutningsgrad. För att referera tillbaka till Collins (1981) 

uppfattas då detta vara delvis tack vare de ”aktiva agenterna” inom Kommunal. Dock med en 

tonvikt på att Kjellberg hävdar värdet av det fackliga arbetet för goda anställningsvillkor 

(såsom exempelvis lönenivå eller anställningstrygghet) samt den lösa koppling facklig 

verksamhet riskerar ha gentemot personal med tidsbegränsade anställningar. 

 

För att återgå till Collins (1981) teori kring rituella handlingar, främst i form utav 

konversationer, bör det nämnas att han verkar anse att dessa kan antingen vara lyckade eller 
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misslyckade. En lyckad konversation bör både vara framgångsrik och deltagarna bör dela 

samma kognitiva verklighet. Däremot kan det finnas en typ av ledare som leder större delen 

av konversationen inför vad som blir en form utav åskådargrupp. I sådana här fall uppstår det 

en ritual med en dominans och underordning. Det förklaras även att då människor är 

begränsade till sin natur är det nödvändigt att den sociala ordningen sker inom samma fysiska 

och lokala område. Det gör det dessutom enklare att kunna avgöra vilka personer som bör 

inkluderas eller exkluderas från ett medlemskap i gruppen. Detta utgör även grunden för att 

fastställa gruppens styrka genom att kunna tillrättavisa de som bryter mot strukturens normer. 

Dessa tankar som framställs utav Collins (a.a.) används även i syfte att vidare förstå de möten 

och överläggningar som Kommunal har med arbetsgivaren. Vanligtvis uppfattas det som att 

de fackligt anställda tar en mer dominerande roll, med tanke på att de ofta får problem rörande 

exempelvis en arbetstagares anställningsform.  

 

Rörande inkludering och exkludering av personer, har detta främst förenats med att 

Kommunal enbart hjälper och företräder de som är fackliga medlemmar och har problem på 

sin arbetsplats. Att gruppens styrka fastställs utifrån medlemskap är även ett problem som 

Kommunal stöter på, då deras förmåga att kunna påverka bland annat arbetsgivare beror just 

på hur många de är i organisationen. Även detta är någonting som Collins (1981) går mer in 

på då han skriver om att det är på samma vis auktoritetsroller byggs upp, det vill säga att de 

formas utifrån känslan av vilka personer som hör till vilka grupper och vilken förmåga de har 

att genomdriva krav från sina medlemmar till andra som är utomstående. De utomstående i 

detta fall tolkas då som arbetsgivarna eller arbetsplatserna mer generellt, samt att de med 

auktoritetsroller tolkas som de anställda inom Kommunal som alltså vill ställa krav på 

arbetsgivaren. Det finns även typer av grupphierarkier där det inte existerar en fast auktoritet, 

utan ledningen är snarare fördelad mellan flera medlemmar, den är mer horisontell. Enligt ett 

förslag från Collins bildas gruppers statusar utifrån vilka medlemmar som dominerar inom de 

sociala mönstren (a.a.). Detta är alltså inom de tidigare nämnda rituella interaktionskedjorna, 

eller i detta fall möten med mera som hålls utav Kommunal. 

 

I övrigt ter sig Collins (1981) främst handla om rykten kring andra grupper och de personer 

med en mer auktoritär roll inom grupperna som bidrar till förändringar inom mikronivåerna. 

Hur är det då med makrostrukturer och förändringar inom dessa? Han skriver att social 

utveckling på större skalor baseras just på mikromekanismer. Det finns olika typer och en 
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utav dem kallas specialiserad kulturella resurser (particularized cultural resources) (s. 1008). 

Denna mekanism definieras utifrån individer som är relaterade till specifika förbund med 

myndighetsegenskaper (i detta fall Kommunal). Här tycks författaren mena att rykten spelar 

en stor roll för verksamheten, inte minst för auktoriteterna inom organisationerna, eftersom 

deras ledarskap sätts på prov och ifrågasätts. Detta för att det läggs mycket fokus av 

människor runtomkring vid exempelvis dramatiska händelser, vilket i sin tur påverkar 

gruppers rykten (a.a.). Detta kopplas till att många anställda inte är fackmedlemmar, trots att 

de kanske skulle behöva vara det. 

 

Just det som har nämnts angående information och att nå ut till fler, för att kunna bli starkare, 

kan även kopplas ihop med Gallaghers (2002) teori. Detta är nämligen någonting som tas upp 

i samband med att han skriver om visstidsanställningar. Det ter sig som att han menar att man 

når kärnan i detta problem genom att i första hand ta reda på om en person har gjort ett 

medvetet val kring att ha en tidsbegränsad anställning eller inte. Gallagher poängterar 

dessutom detta vid flera tillfällen och att denna viktiga fråga kring huruvida valet 

anställningsform är frivilligt eller ej har uppkommit ur forskningen kring visstidsanställning. 

Detta menar han ökar förståelsen av inställningar och beteenden hos personer som har den 

anställningsformen. De som har valt att ha en tidsbegränsad anställning väljer vanligen att 

byta arbetsplats, uppdrag eller arbetsgivare istället för att säga upp sig. Det är dock svårare att 

stanna på en arbetsplats och uttrycka sina frustrationer på arbetsplatser med hög 

personalomsättning. Gallagher tar i samband med detta upp att det ofta är personer med svag 

anknytning till arbetsplatsen som har en begränsad uppfattning om vad det är facket kan 

erbjuda arbetstagare, vilket gör det till en grupp som är svår att tränga igenom med 

information till. Trots att Gallagher (a.a.) är inne på problem med visstidsanställda och deras 

kopplingar till facket finns det inte så mycket tidigare forskning kring detta ämne. Det finns 

studier om fackligt arbete med kopplingar till arbetsgivare och anställningsvillkor för 

arbetstagaren, däremot är det bristande vad gäller tidsbegränsade anställningar (mer än 

visstidsanställningar), framför allt inom vårdyrken. 

 

För att återgå till Collins (1981) skulle man kunna säga att kontentan av det han argumenterar 

för är att variationer som kan uppstå inom mikrosociologin kan leda till politiska utvecklingar, 

vilket kan ses som en del av kärnan i syftet med denna studie. Utvecklingar på makronivå kan 

ta lång tid och vissa förändringar kan dessutom enbart vara tillfälliga. Oavsett leder 
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processerna till såväl konstruktion av nya organisationer, som personliga upprustningar, vilket 

i sin tur leder till ändrade samhällsstrukturer (a.a.). Detta är i många avseenden just det arbete 

som Kommunal för framåt. 

 

Sammanfattningsvis pekar den tidigare forskningen på att grupper har sin styrka i antal 

medlemmar, vilket även stämmer in på Kommunals verksamhet. Pollert pekar på det faktum 

att många är okunniga kring rättsliga frågor rörande anställningsformer, det kan därför ses 

som extra viktigt att sådana personer har en facklig verksamhet som kan stöda och företräda 

dem. Interaktioner återkopplas i detta avsnitt då det är grundläggande för att 

gruppmedlemskap ska kunna bildas. Gallagher tar upp att de med svag anknytning till 

arbetsplatsen ofta har dålig uppfattning om vad facket kan erbjuda för tjänster, och väljer 

möjligtvis därför att inte vara medlem på grund av sina bristande kunskaper. I samband med 

detta visar tidigare forskning utförd av Collins att konversationer och styrka inom grupper 

bidrar till en förståelse kring vilka som bör inkluderas och exkluderas från gruppen, vilket 

kopplas till att Kommunals arbete fokuseras kring fackmedlemmar. Dessutom påpekar Collins 

vikten av auktoriteter inom grupperna, då det är de som skapar förändringarna på mikronivå 

vilket i sin tur ska kunna bidra till att makronivån kan förbättras. Däremot tar han upp att det 

krävs mycket för att sådana förbättringar ska ske, vilket det oftast gör på grund av rykten 

kring olika grupper. Det bör även nämnas att information kan ses som den bidragande faktorn 

för att skapa nya grupper samt nya medlemskap i grupper. Det finns i den tidigare forskningen 

mindre om hur facket arbetar för att åstadkomma förbättringar. Collins används i denna studie 

för att förstå hur mikromekanismerna (Kommunals arbete) är en del av processen i att 

förändra makrostrukturen (samhällsstrukturer och lagar kring arbetssituationer och 

anställningsformer). 
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Metod och data 

För att förstå på vilket sätt uppsatsens respondenter arbetar för att förbättra arbetssituationen 

för anställda inom vården med tidsbegränsade anställningar har vi använt kvalitativa metoder. 

Vi har genom att använda oss av intervjuer velat komma åt de intervjuades subjektiva 

upplevelser. Creswell (2013) beskriver fenomenologisk studie som en typ av undersökning 

som görs i syfte att förstå essensen eller kärnan av en upplevelse och utförs genom att bland 

annat utföra intervjuer och använda sig utav tidigare dokumentationer. Analysförandet går ut 

på att finna utmärkande drag och beskrivningar av kärnan i det som studerats (a.a.). Vår studie 

liknar en fenomenologi till stor del, men är inte det helt och hållet. Detta för att vi inte sökt en 

“universell” essens i hur facket arbetar, utan enbart undersökt en del av kärnan i detta. Denna 

studie har inledningsvis utförts utifrån en induktiv metod, dock har teori uppkommit växelvis 

genom vår analys. De sex intervjuer som grundat datamaterialet utfördes i enlighet med 

Langemar (2008), det vill säga att det utgicks från öppna frågeställningar och öppen 

datainsamling (i form utav semistrukturerade intervjuer). Då författarna inte visste vad de 

skulle finna för resultat användes således ett induktivt tillvägagångssätt som är empiristyrd 

och teorigenererande (a.a.) till en början. 

Val av intervjupersoner och organisation 

Vi ville med studien eftersträva kvalitativ representativitet. Langemar (2008) menar att 

kvalitativ representativitet uppnås genom att göra ett urval som leder till att det resultat som 

fås av datan uppnår så god validitet som möjligt. I denna studie har vi därför valt att 

handplocka respondenterna. Kommunals medlemmar utgörs till stor del av vårdbiträden, 

undersköterskor och liknande yrkeskategorier som utgör de som har tidsbegränsade 

anställningar inom vården. Genom att intervjua människor som genom sitt arbete för 

Kommunal har koppling till dessa typer av tidsbegränsade anställningar och medlemmar som 

har dessa kan vi således förstå hur respondenterna arbetar för att förbättra deras 

arbetssituation.  Detta utfördes på så vis att vi kontaktade Kommunal via olika sektioner i 

Stockholms Län. Vi började med att ringa till Kommunals växel, informerade dem om vår 
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uppsats och dess syfte för att på så vis bli kopplade till personer inom de olika sektionerna 

som växeltelefonisten ansåg var lämpliga. Oftast blev vi kopplade till sektionernas ordförande 

eller deras assistenter, sedan hjälpte de oss vidare till personer som arbetade med de typer av 

frågor som rör anställda med tidsbegränsade anställningar inom vården. De problem som 

uppkom under denna process var framförallt att vi hade svårt att nå fram till sektionerna och 

de personer vi blivit hänvisade till av växeltelefonisten. Ofta var de upptagna och ville ringa 

upp oss vid senare tillfällen - som sedan uteblev. Ingen av de vi till sist fick kontakt med sade 

nej, men ett par personer kunde vi inte få ytterligare kontakt med. Av de vi fick kontakt med 

sade samtliga ja till att medverka i intervjuer.  

 

Inför valet av respondenter hade vi ställt kriterier att respondenterna på ett eller annat sätt 

skulle ha en arbetsrelaterad koppling till vårdbiträden med tidsbegränsade anställningar 

genom deras arbete för Kommunal. De sektioner vi fick kontakt med hänvisade oss sedan 

vidare till de bäst lämpade kandidaterna för intervjuer. Alla respondenter har inte haft samma 

arbetsuppgifter eller samma typer av koppling till vårdbiträden med tidsbegränsade 

anställningar, vilket har kunnat bidra till en mer nyanserad och meningsfull bild.  

Kvalitativa källor 

Totalt genomfördes sex intervjuer med respondenter som arbetar som fackligt förtroendevalda 

för Kommunal. De har olika bakgrund, ålder och kön. Vi har intervjuat 4 män och 2 kvinnor. 

Genomsnittlig ålder har varit 41,6 år. Samtliga respondenter har på olika sätt arbetat inom 

vården själva, detta har dock inte varit ett kriterium för valet av respondenter. Intervjuerna har 

varit semistrukturerade, med en förarbetad intervjumall där utrymme har getts för att 

respondenterna skulle kunna prata fritt (se bilaga 1). Vidare konstruerades förvalda 

följdfrågor för att säkerställa att respondenterna gav svar på vissa aspekter som riskerats att 

inte täckas in av den mer fria frågan. Genom detta eftersträvade vi att nå det som Langemar 

(2008) kallar för “thick descriptions”, ett meningsfullt material insamlat på så vis att frågorna 

till varje respondent ej behöver vara exakt likadant formulerade. Samtliga respondenter har 

dock svarat på samma intervjumall.  

 

Intervjuerna varierade i tid beroende på hur mycket respondenterna svarade på varje fråga, där 

den kortaste tog 35 minuter och den längsta tog 1 timme och 25 minuter. De genomfördes i 

avskilda rum på respondenternas kontor, där enbart respondenten och intervjuaren vistades. 



 

 

 

15

Intervjuerna delades upp lika mellan forskarna och tilldelades utifrån vad som bäst passade 

deras arbetsscheman. För att ytterligare säkerställa respondenternas trygghet blev de 

informerade om att materialet ska behandlas konfidentiellt. I och med detta har vi valt att 

koda om specifika platser som nämnts i intervjuerna, så som vilken kommun de arbetar i, på 

vilket sjukhus, eller vilken sektion de tillhör.  

 

Intervjuerna var givande. En del av respondenterna började ibland prata om saker som inte 

direkt var svar på våra frågor eller som hörde till ämnet, vilket medförde att transkriberingen 

av dessa intervjuer tog längre tid än övriga. Dock valde vi att inte avbryta eller styra 

respondenterna under intervjuernas gång utan att istället låta dem tala till punkt för att se vad 

resonemangen mynnade ut i. 

Analysförfarande 

Analysförfarandet har gått till på det sätt som Langemar (2008) beskriver för en tematisk 

analys. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats ordagrant. Sedan har relevanta 

teman identifierats utifrån studiens syfte och med hjälp av nyckelord som vi använt för att 

färgkoda texten. Såsom Langemar (2008) beskriver har texten lästs en gång för varje 

nyckelord, där allt som ansetts relevant för detta plockats ut och färgkodats . Materialet har 

således bearbetats ett flertal gånger. Sedan skedde en slutgiltig benämning och definition på 

varje tema, där de sju olika temana/nyckelorden komprimerades till tre fullständiga teman. De 

tre temana redovisas separat under såväl resultat som analys. Under arbetets gång har temanas 

titlar kommit att förändras utifrån våra tankar kring hur väl de reflekterar innehållet och syftet. 

Koderna som användes var: omkodning av anonymitetsskäl (ej tema/nyckelord men kodat i 

text), medlemmars problem, värvning/icke-medlemmar, konkreta åtgärder på personer med 

tidsbegränsade anställningars problem, direktiv/mål/rapportering, lagar och rättigheter etc., 

kritik mot kommunal, förbättringsförslag 

Etiska överväganden 

Etikaspekten i denna uppsats följer Vetenskapsrådets regler, det vill säga forskningskravet 

och individsskyddskravet. Med andra ord är den forskning som det har arbetats med till nytta 

för samhället, samt att materialet inte bidrar till någon fysisk eller psykisk kränkning för 

någon individ (Langemar, 2008). Genom att inte namnge deltagarna eller respektive sektion 
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där de arbetar samt att ta bort namn som har uppkommit vid vissa intervjutillfällen har 

integriteten respekterats av författarna. För att anonymisera respondenterna har de fått varsitt 

nummer, vilket bestämdes utifrån det tillfälle som intervjuerna sammanföll. Det går alltså inte 

heller att spåra respondenterna från den författare som utförde intervjun. För övrigt har 

samtliga intervjupersoner informerats i enlighet med Langemar (2008) om vad deltagandet i 

studien innebär, vad syftet med studien är, att den görs på eget uppdrag som C-uppsats vid 

Stockholms Universitet, samt att deltagandet är helt anonymt, varpå vi även valt att utelämna 

respondenternas kön i uppsatsen och istället använda ordet “hen” istället för “han” eller 

“hon”.  

Validitet och förförståelse 

Langemar (2008) menar att validitet inom kvalitativ forskning står för kvalitén på den, dess 

trovärdighet och meningsfullhet, vilket hon menar på är detsamma som forskningens 

vetenskapliga värde. Langemar listar olika kriterier för vilka man bör uppnå för att 

forskningen ska vara av god kvalitet. Dels ska forskningens analys ha en god förankring i data 

- vilket innebär att man ej får tillägga “pusselbitar” i data eller dra för långsiktiga slutsatser 

utifrån detta, men även att man inte utesluter viktig information (a.a.). Med detta i åtanke har 

vi transkriberat och kodat hela datamaterialet för att inte utesluta viktig information eller 

riskera att dra slutsatser som ej lämpar sig gentemot datan.  

 

Aspers (2011) är av åsikten att forskaren måste ha en förståelse för ämnet för att tolkningen 

av materialet ska vara meningsfullt. Detta menar han kan mätas utifrån att följande tre 

kriterier möts: forskaren måste vara bekant med de mentala processer som skapar mening, 

forskaren måste ha kunskap om kontexten, samt det sociala system som producerar uttalanden 

(a.a.). En av författarna hade en god förförståelse om ämnet efter att själv ha arbetat som 

vårdbiträde med en tidsbegränsad anställning, men för att säkerställa kvalitén på förståelsen 

för ämnet, dess kontext och sociala system gjordes grundliga undersökningar och 

kartläggningar av Kommunal innan uppsatsen påbörjades. Utifrån denna förförståelse har vi 

även beaktat risken för feltolkningar utifrån denna samt aspirerat till en så korrekt tolkning 

som möjligt.   
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Resultat 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur respondenterna från Kommunal arbetar för att 

förbättra arbetssituationen för anställda med tidsbegränsade anställningar inom vården. I detta 

avsnitt presenteras resultatet av datamaterialet genom tre olika teman för att belysa vårt syfte, 

där materialet utgörs av de transkriberade intervjuerna. Detta presenteras med citat från 

respondenternas intervjuer, där respondenterna arbetar i Kommunal och på olika vis har 

kopplingar till att arbeta med tidsbegränsade anställningar. För att uppnå konfidentialitet 

redovisar vi inte namn på respondenten vars citat presenteras, utan istället en omkodning med 

“Respondent 1”, “Respondent 2” och så vidare, där varje omkodning står för en specifik 

respondent. I de fall då vi har velat ha med längre citat men där allt inte har varit relevant har 

detta klippts bort ur citaten, detta markeras genom att klamrar satts ut på följande sätt: “[...]”. I 

övrigt har inga ändringar gjorts i citaten från transkriberingarna. Det första temat fokuseras 

kring vad Kommunal gör för att förbättra anställningsvillkoren för vårdbiträden med 

tidsbegränsade anställningar, det andra kring Kommunals strategier för hur man bör arbeta 

med dessa personer och vilka villkor Kommunal önskar att de hade, och det tredje temat 

handlar om de hinder för det fackliga arbetet vi uppmärksammat att det kan finnas risk för. 

Tema 1: Kommunals arbete med tidsbegränsade 

anställningar 

Kommunals förtroendevalda arbetar ofta med att svara på frågor och vara ett stöd för 

medlemmar som kontaktar dem med problem angående sitt arbete eller anställning, samt att 

se till att arbetsmiljön är trivsam för de anställda. Flertalet respondenter har uppgett att de 

hjälper medlemmar som har hamnat i en svår situation med arbetsgivare, som oftast rör 

visstidsanställningar och vikariat. Då sådana problem uppstår kallar Kommunals företrädare 

till förhandling med arbetsgivaren, i hopp om att konvertera anställningsformen för 

arbetstagaren. En respondent berättar: 

”Väldigt ofta så handlar det om någon som har gått som vikarie eller allmän visstidsanställd väldigt, 

väldigt länge och tycker att de har rätt till fast anställning, då får man sitta och räkna dagar och så 
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får man då säga till arbetsgivaren att ”den här personen skulle ha haft en fast anställning för väldigt 

längesen”, det brukar lösa sig ganska fort.” - Respondent 5 

Många av respondenterna har berättat att de kan begära ut listor och papper över 

organisationer för att kartlägga anställningsformerna över personalen, vilket även är 

någonting de gör emellanåt. Detta gör de exempelvis vid tillfällen som det misstänks att det är 

många som har tidsbegränsad anställning och kan övergå i annan anställningsform. Detta 

underlag används sedan i förhandlingar och liknande där Kommunal kan påvisa att 

medlemmen har rätt till bland annat vikariat eller företräde till en tillsvidareanställning. 

”Oftast handlar det om medlemmar som har rätt till tillsvidareanställning. [...] vi kan ju faktiskt 

begära in papper, underlag, rapporter, vi kan ju begära in från arbetsgivaren att vi vill ha samtliga 

timanställda1 på den arbetsplatsen redovisade med namn och anställningstid till exempel.” - 

Respondent 2 

Vidare beskriver en annan respondent hur denne arbetar för att arbetsgivare ska sköta alla steg 

korrekt för att medlemmen ska ha möjlighet att hävda företrädesrätt. 

“...då kan ju vi på nåt sätt kräva fram kostnader för det här, för att försöka lära de här cheferna att 

de måste göra de här sakerna” - Respondent 1  

En annan respondent berättar hur denne bemöter de argument som kan uppkomma för att inte 

konvertera vårdbiträden med tidsbegränsade anställningars anställningsform till 

tillsvidareanställning efter att denne arbetat tillräckligt länge för att enligt LAS (Lagen om 

Anställningsskydd) ha rätt till en konvertering. Ett vanligt förekommande argument är att 

arbetsgivaren enbart vill tillsvidareanställa personer med en viss typ av utbildning, och att de 

därför hävdar kompetensbrist hos vårdbiträdet med tidsbegränsad anställning. 

“Men så har du jobbat i två år. Eller alltså 720 dagar. Enligt LAS då, så ska du bli inkonverterad. Så 

försöker de hävda att du inte har rätt kompetens. Så där kan vi ju stöta på problem att. Fast då säger 

vi att har ni använt personen i två år i er verksamhet, skulle inte de ha rätt kompetens skulle du inte 

kunna använda dem i verksamheten.” - Respondent 6 

Blir det vidare problem, tvisteärenden eller om det uppstår konflikter kan de fackliga 

företrädarna skicka vidare ärenden till ombudsmän. Det rör ibland de tillfällen då en 

arbetsgivare inte följt LAS. Det är inte ovanligt att medlemmar har haft en anställningsform 

som är tidsbegränsad men där de har kommit upp i tillräckligt med timmar för att kunna 

utnyttja företrädesrätten. Problem som kan uppstå vid dessa tillfällen kan vara att 

                                                 
1 Idag finns det ingen anställningsform som heter timanställning. Det är dock ett vanligt använt begrepp i 

talspråk och hänvisar till en tidsbegränsad anställningsform. Även begreppet ”timmis” är vanligt använt 

och är en muntlig förkortning för ”timanställd”, detta kommer löpande i resultatet. 
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arbetsgivaren har slutat ringa in de personerna eller att de inte har informerat om 

företrädesrätten. En respondent delar med sig av hur hen brukar handskas med den typen av 

problem: 

”Men det som händer nu, efter att vi har vunnit ett antal fall, det är ju att arbetsgivaren slutar att 

ringa in folk dag 340. Och då har man inte kommit över LAS-gränsen och då kan inte jag göra 

någonting. Det som jag har gjort då det är istället att jag har ställt frågor till förvaltningsledningen, 

att... tycker de att det är okej att man handskas med personer på det här sättet och begärt skriftligt 

svar då. […] Det är ju inte personalpolitiskt, det är det ju inte, såhär någonting som man vill flagga 

med, tror jag.” - Respondent 3 

Ytterligare problematik som kan uppkomma är att arbetsgivaren avslutar den anställde med 

tidsbegränsad anställning på grund av rykten, där den anställde inte getts möjlighet att 

försvara sig själv. I nedanstående exempel beskriver en respondent hur denne hanterar sådana 

situationer.  

“i och med att vi får en överläggning, ibland tar vi med medlemmen. Så måste ju chefen förklara 

varför. Och är det någonting de börjar humma om att “vi avslutade dig bara för att vi hade hört det 

här från pensionärerna”, då får den en möjlighet att försvara sig, och då visar det sig i ungefär 

hälften av fallen att det här var ju ett konstigt rykte bara. Eller att det där berodde ju på det och det 

och det, och då kan vi ju hävda att har du några andra spelregler för den som är timmis än den som 

är fastanställd?” - Respondent 1 

En annan viktig fråga som det arbetas med inom Kommunal är utformningen av 

kollektivavtal. Det den fackliga organisationen försöker åtgärda är att se till att avtalen följer 

lagstiftningarna och ibland försöker ändra avtalen för att de ska bli mer förmånliga för 

arbetstagarna. Dessa problem kan relateras till det som sagts tidigare angående arbetsgivare 

som kan låta en anställd gå i en viss anställningsform för länge. Ett exempel är att en chef 

låter en arbetstagare byta anställningsform till vikariat för att denne inte ska komma upp i 

tillräckligt många arbetstimmar för att kunna utnyttja företrädesrätten. 

”... då kan de gå på vikariatet i upp till två år. Så att… och sedan räknar man bara fem år bakåt i 

tiden, enligt LAS. Men i våra kollektivavtal så har vi fått in då att det är två år totalt, [...] alltså att 

man räknar ihop alla anställningsformer.” - Respondent 5 

Någonting som ej är reglerat i kollektivavtalen är löneförhandlingar för vårdbiträdena med 

tidsbegränsade anställningar. En av respondenterna beskriver att detta är någonting som hen 

därför arbetar för.  

”När vi förhandlar, för vi förhandlar årligen löner får våra timanställda. Det är inte avtalsreglerat, 

men det är en överenskommelse vi har med arbetsgivaren, vi hävdar att arbetsgivaren ska inte, får 

inte diskriminera anställd utifrån olika anställningsformer.” - Respondent 4 
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Mycket utav det arbete som våra respondenter beskriver går alltså ut på att arbeta 

förebyggande för att hjälpa medlemmarna att nyttja sina rättigheter. Det är bland annat att 

begära in underlag för att kunna hävda företräde enligt LAS, men även att bistå dem i 

förhandlingarna för detta och argumentera gentemot arbetsgivaren. De arbetar även med att få 

upp lönen för de som har tidsbegränsade anställningar och företräder dem i lönediskussioner 

där de inte nödvändigtvis behöver räknas in enligt de lagar och avtal som finns. Framförallt 

pratar våra respondenter om att de arbetar med att försöka hjälpa medlemmarna att uppnå 

tryggare anställningsformer - tillsvidareanställningar.  

Tema 2: Fackliga strategier 

Kommunal har gjort en egen undersökning där bland annat användandet av tidsbegränsade 

anställningar undersökts. Den data som framkommit ur undersökningen är någonting som 

våra respondenter jobbar mot - ett flertal av våra respondenter anser att siffrorna visar att 

tidsbegränsade anställningar används i för stor utsträckning.  

“Nu har den senaste undersökningen kommunal har gjort att 30 % ungefär inom äldreomsorgen är 

visstidsanställda, och så mycket skulle det inte behöva vara. Och då försöker vi få in att det ska vara 

lite jobbigt att ha visstidsanställda.” - Respondent 1 

Vidare diskuterar samma respondent hur man skulle kunna använda en annan 

bemanningsstrategi där man låter de anställda gå på tillsvidareanställningar istället för 

tidsbegränsade sådana, och där man bibehåller flexibiliteten som den tidsbegränsade 

anställningen ger, men använder lika mycket personalresurser. 

“Och vi vill ju att man skulle anställa mer, att man skulle ha en bemanningsstrategi [...] Om 

korttidsfrånvaron då är 10 % … så har man en anställningsgrad på 110%. [...] så får man en intern 

vikariepool. Nån slags löpare som hoppar in. [...] Det, eller att ha i stadsdelen en större vikariepool 

liksom. Och då får man gå på flera olika istället, men att de är fastanställda. Men då är man ju så 

rädd som arbetsgivare för att vid enstaka tillfälle ha en överbemanning. Men då tycker vi att det är 

väl bra då att man har en överbemanning den enda gången i månaden det kanske blir det, så kanske 

man kan göra någonting bra på den.” - Respondent 1 

Kommunals strategi verkar vara att ha kvar tidsbegränsade anställningar, dock med 

förutsättningen att det sker en förbättring gällande användandet av anställningsformen. 

”...jag tycker att som lagen säger att en tillsvidareanställning den ska vara normen och att det bara 

är undantagsfall som man kan ha tillfälliga anställningar.” - Respondent 5 

En annan respondent belyser detta och bemöter samtidigt argumentet om att en tidsbegränsad 

anställning ger individen flexibilitet. Samtidigt tar hen upp kvalitetskriterier och 
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bemanningsstrategi varpå hen förespråkar användandet av tillsvidareanställningar framför 

tidsbegränsade sådana och anger att användandet av tidsbegränsade anställningar inte bör 

ligga så högt som på 25 % utan att det borde ligga på en betydligt lägre nivå.  

“Heltid ser vi är en rättighet och deltid en möjlighet. Så du ska i första hand erbjudas heltidstjänster, 

och kunna ha en möjlighet att försörja dig, och inte behöva springa mellan 3-4 olika arbetsgivare, 

och leva väldigt osäkert, och inte kunna ta banklån, inte kunna göra massa annat därför att du har en 

påtvingad frihet. Det är klart att, som jag sa, det kommer alltid finnas behov av timanställningar. 

Men, de ska också ges justa villkor på arbetsplatsen. Självklart. Och för en välfungerande 

verksamhet så ska vi inte bygga på 25 % tillfälliga anställningar. Tillfällig anställning blir ett ofog 

för den här anställda. [...] Den kanske ska vara 4  %.” - Respondent 4 

För att åstadkomma vissa förbättringar svarar många respondenter att de borde förbättras 

genom att vara hårdare, framförallt mot arbetsgivare vid förhandlingar och överläggningar. 

Vissa beskriver det som att Kommunal ger för mycket och tar för lite, eller att de inte är 

tillräckligt bra på att göra sig hörda ute i den stora massan. Detta gäller både i media och att 

kunna ställa mer krav på politikerna. 

”Sedan skulle vi vilja vara med... mer med ute i media, i debatten och så, men det är ju lite svårare. 

Och det tror jag också är för att vi är i Stockholm, så vi har ju en del att göra. Vi har ju inga 

lokaltidningar, eller ja vi har ju ”Mitt i...” då, men vi behöver göra oss hörda i så fall i Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet liksom, medan bor vi i Strängnäs så kan det vara 

Strängnäsposten, eller vad det heter, alltså det är lättare ute i landet att göra sig hörd än vad det är 

här.” - Respondent 2 

Vidare förs argumentet fram att det är dyrt för arbetsgivaren att ha anställda med 

tidsbegränsade anställningar då det resulterar i en högre personalomsättning vilket medför fler 

introduktionsdagar. Dessa räknas som betald arbetstid, och respondenten uttrycker att det inte 

finns rätt verktyg för att kunna visa för arbetsgivaren hur denne i själva verket förlorar pengar 

på denna typ av bemanning.  

“Jag försökte t.ex. ta fram, fråga förvaltningen, [...] hur mycket blir kostnaden på allt med 

introduktion med nyanställda. Hur många nya timmisar har ni tagit in i år. Kan de ju inte få fram. De 

kan få fram att vi har ungefär 300 timmisar. Inom verksamheten. Men, hur många som fick 

introduktion i år, då skulle jag ju bara kunna räkna ut ett genomsnitt på hur många arbetsdagar vi 

förlorar.” - Respondent 1 

Framförallt berättar respondenterna att de arbetar för att så många personer som möjligt ska få 

tillsvidareanställningar, och således en högre grad av trygghet för anställda inom vården i 

helhet. För att nå dit gör de egna undersökningar som ligger till grund för deras argumentation 

gentemot arbetsgivaren, samt samlar information i form av anställningsperioder och dylikt 
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som kan användas för att hävda rättigheter för personerna med tidsbegränsade anställningar 

utifrån LAS. 

Tema 3: Hinder för det fackliga arbetet 

Flertalet respondenter tycks anse att Kommunal gör mycket för att bland annat få fram bättre 

anställningsvillkor, men att det ändå kan läggas ännu mer resurser och förbättra det arbete de 

redan gör. Mycket handlar om att informera ytterligare om det fackliga arbetet på en mer 

generell skala, men att det även skulle behöva läggas ännu mer tid till att finnas till för 

anställda ute på deras arbetsplatser. Problemet med detta verkar dock vara en brist på tid. 

”...jag är övertygad om att vi skulle kunna spela en väldig bärande roll, men då är det just att då 

måste man klara det här ute på arbetsplatserna, de fackliga företrädarna, och då för att kunna klara 

det som facklig företrädare ute på arbetsplatserna, då måste ge dem mycket mer stöd och 

handledning än vad vi gör idag. […] Och att vi inte gör det idag [...] det är ju att dygnet har 24 

timmar liksom.” - Respondent 2 

Kommunal arbetar framförallt för sina medlemmar (det vill säga inte för icke-medlemmarna), 

vilket nedan kommer belysas utifrån datan, varpå vi valt att redovisa hur respondenterna 

arbetar för att värva nya medlemmar, alternativt hur de ser att organisationen arbetar med 

detta. Vi ser det som ett hinder i arbetet med att förbättra villkoren för vårdbiträden med 

tidsbegränsade anställningar om detta enbart sker för medlemmar. En respondent nämner att 

en stor del inte är med i facket då de ej vet vad facket gör.  

“För att en del vill inte vara med, alltså de säger ”man får ingenting från facket”. De är helt 

okunniga, så att då får man förklara ”jo, varje gång du får löneförhöjning så får du det på grund av 

att det finns i kollektivavtal som reglerar din lön och vore det inte så att vi hade förhandlat lönen, så 

hade inte du heller fått någon löneförhöjning”.” - Respondent 3 

Dessutom har det påträffats fall då arbetsgivaren inte vill att de anställda ska vara med i 

facket. Anledningen till detta tros vara att arbetsgivare som inte har lagligt korrekta 

anställningsformer eller liknande vill inte ändra sitt arbetssätt, utan det är eventuellt så att de 

vill kunna arbeta på sina egna villkor för att driva verksamheten så billigt som möjligt. 

“...vi har ju stött på arbetsgivare som absolut inte vill att personalen ska gå med i facket och att de... 

liksom de lockar med att man får 1000 kronor eller andra påslag om man kan påvisa att man har gått 

ur facket till exempel, och sådana där grejer, det finns allt möjligt.” - Respondent 5 

Vidare kan själva värvningsprocessen ses som ett hinder. De olika respondenterna har olika 

saker att säga om värvningen. En respondent ger oss följande två påståenden kring hur denne 

arbetar med medlemsvärvning, vilka kan ses som motsägelsefulla. Det första citatet är 
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respondentens svar på vad de gör för att värva medlemmar som har tidsbegränsade 

anställningar. 

“Ja alltså vi går ju ut på APT […] men vi försöker ju synas, och försöker komma ut på arbetsplatser, 

där vi liksom inte skjutsar iväg de som inte är medlemmar, utan försöka vara med också. Så att vi 

försöker locka och berätta liksom, vikten av en fackförening. Det är ju många som inte vet det idag.” 

- Respondent 6 

Följande uttalande av samme respondent kan motsäga att fackets synlighet under APT:n 

(Arbetsplatsträffar) resulterar i medlemsvärvning, vilket är respondentens svar på hur och när 

hen möter anställda med tidsbegränsade anställningar i sitt jobb. 

“För till exempel om du är ute på arbetsplatsbesök, på APT:n och så där, så är det ju tyvärr ofta så 

att det är just timanställda som är ute och jobbar då. När de andra har möte. Så det är ju, det är inte 

så jättemycket vi möter dem.” - Respondent 6 

Ett hinder som har noterats är huruvida Kommunal har tydliga riktlinjer för att hjälpa 

exempelvis visstidsanställda. Vissa av respondenterna kan tydligt klargöra för Kommunals 

officiella mål och visioner gällande deras arbete för anställda med tidsbegränsade 

anställningsformer, medan andra inte kan det. I nedanstående citat svarar respondenten på 

huruvida hen har fått riktlinjer för detta arbete från Kommunal. 

“Nej. Det kan jag väl inte påstå. Inte under den tiden jag har jobbat i alla fall. Det kanske kommit 

innan det, det kan jag inte svara på … Nej, det kan jag inte svara på, jag tror att det där är mycket 

sektionsnivåarbete.” - Respondent 6  

Dock tar två andra respondenter upp direktiv gällande hur de ska arbeta för medlemmar med 

tidsbegränsade anställningar som de känner till och dessutom menar på är prioriterade inom 

Kommunals arbete just nu. Följande citat belyser den enes uttalande. 

“Ja,. Alltså vi har ju det. Kongressen sätter ju ut, kongressen är vart tredje år, och sätter ut mål. Och 

sen så ska ju det ner i organisationen och skapas aktiviteter på det. Och ett av de målen, det här kan 

jag ju ta fram, man kan titta på det, finns säkert på hemsidan, är ju att våra medlemmar måste ha 

trygga anställningsvillkor. [...] Det ska ju genomsyra hela verksamheten liksom. Vi har 4-5 stora 

mål. Högre lön [...] vi ska närma oss industriarbetarnas, vi ska öka andelen fastanställda, 

rättigheter, heltidsmått, fler ska få jobba mera, närmare heltid alltså. Så det ska ju genomsyra hela 

organisationen. “ - Respondent 1 

Respondenten talar vidare om direktiven och arbetssättet. Enligt följande svar arbetar hen på 

anmodan av medlemmen, vilket innebär att medlemmen aktivt måste kontakta hen gällande 

sitt problem för att detta ska lyftas till Kommunal. Även detta kan bli ett hinder för det 

fackliga arbetet - då alla medlemmar inte nödvändigtvis vet om sina rättigheter och vad som 

kan göras åt det.  
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“sen är det viktigt, vi jobbar ju på anmodan med medlemmen. Så just i såna här individärenden, så 

måste vi jobba på anmodan av medlemmen, så då måste de ju kontakta oss först” - Respondent 1 

En identifierad risk av en av våra respondenter är att kunskapen om arbetsrätt och Lagen om 

anställningsskydd (LAS) är för låg bland de som arbetar för Kommunal.  

“Tyvärr så finns inte den kunskapen så bra i Kommunal, alltså man är inte så bra på våran nivå om 

LAS-regler, när det gäller visstidare. Man tror nånstans att de inte har några rättigheter. På många 

håll finns det pratet på min nivå. Som vi möter emellanåt. Så att liksom det är kört. Vi kan inte hjälpa 

dig tyvärr. Och det är, och där kanske vi borde liksom utbilda oss mera. Och, så att man har liksom, 

ja, nej men du är timmis, att de kan liksom sluta ringa in dig.” - Respondent 1 

Denna risk kan belysas utifrån respondenten som hävdar att vårdbiträden med tidsbegränsade 

anställningar inte har rättigheter såvida de ej har arbetat i ett år. 

“Sen är ju problemet också, det är väl lite lagstiftningen. Har du inte jobbat ett år till exempel, ja då 

har du ju inte nån rätt enligt LAS. [...] så har du ju ingen rätt till att få jobba kvar till exempel. Då 

bestämmer arbetsgivaren själv. Så det är ju, de är ju otryggare så att säga. Och det är det ju. Vi kan 

tycka och tänka och berätta och säga vad vi tycker, och det gör vi. Men vi kan ju inte gå in och lägga 

in om en tvist till exempel … det, det går ju inte, eller en överläggning. Ja, överläggning kan vi väl 

lägga in om vi tycker att de gör fel. Det är väl just när de börjar närma sig de här 360 dagarna för 

att ha företrädesrätt. Och så väljer kommunen då att avsluta dem. [...] men vi har inte så mycket 

muskler där, eftersom lagstiftningen ser ut som den gör.” - Respondent 6 

En annan respondent lyfter fram arbetsrätten själv som ett möjligt problem för deras arbete 

med att förbättra anställningsvillkoren för vårdbiträden med tidsbegränsade anställningar. 

“vi diskuterar väldigt mycket det här, vi ser ju baksidorna av att man har luckrat upp olika 

anställningsformer. Och man har lyft fram det som nån frihetsreform då, med flexicurity, och hur bra 

det är att få välja själv, vilket förstås det är [...] sen ska man kunna försörja sig på sin inkomst” -

Respondent 4 

Det finns alltså en hel del olika möjliga hinder för det fackliga arbetet rörande tidsbegränsade 

anställningar. Många tycks komma inifrån organisationen självt - dels då respondenterna inte 

kan ge samma svar på huruvida de har fått direktiv för hur de bör arbeta med tidsbegränsade 

anställningar, men även då det finns risk för att kompetensen inom arbetsrätten är för låg. 

Ytterligare ett möjligt hinder är respondenternas interaktion och värvning av medlemmar. Det 

ter sig som att de inte möter anställda med tidsbegränsade anställningar i så stor utsträckning 

som krävs för att kunna informera dem om det fackliga arbetet och fördelarna med ett 

medlemskap för en person med tidsbegränsad anställning, eller vad Kommunal kan göra för 

dem.  
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Analys 

Analysen kommer att presenteras i olika delar, vilka är de olika teman som utgör 

redovisningen av resultatet, det vill säga Kommunals arbete med tidsbegränsade anställningar, 

fackliga strategier och hinder för det fackliga arbetet. Detta utifrån vår empiriska data samt 

teoretiska ramverk.  

Tema 1: Kommunals arbete med tidsbegränsade 

anställningar 

Collins (1981) tar upp att det inom mikrosociologin finns så kallade aktiva agenter, vilka är de 

personer som bildar institutioner och organisationer med mera, det är även dessa som avgör 

huruvida det sker en förändring eller inte. Det tolkas som att de aktiva agenterna alltså är 

någon form utav ledare som ser till att det sker en förändring på mikronivå (a.a.). I denna 

studie tolkas de olika respondenterna som aktiva agenter eftersom det är de som framförallt är 

i kontakt med medlemmar som har problem inom vårdyrket och kallar till överläggning med 

arbetsgivare. Det är de som ska se till att det sker en förbättring för de som inte trivs på sin 

arbetsplats, är i konflikt med chefen, vill byta anställningsform, eller liknande. Collins (1981) 

skriver att det är främst i olika former av interaktion (men vanligtvis konversationer) som 

förändringar kan åstadkommas, vilket är det huvudsakliga arbete som görs på Kommunal.   

 

På så sätt förstår man vikten i fackets och Kommunals medarbetares roll för de personer som 

har tidsbegränsade anställningar inom vården. För att förändringar ska ske på en makronivå 

måste således dessa människor agera på mikronivån, det vill säga deras direkta handlingar för 

personerna med tidsbegränsade anställningar. Det som tas upp i resultatdelen visar på att våra 

respondenter framförallt bistår medlemmarna i frågor som syftar till att hjälpa dem med deras 

rättigheter utifrån LAS, framförallt med målet att nå tillsvidareanställningar. Detta på samma 

sätt som Kjellberg (2009) menar på att facket bör verka, där de spelar en viktig roll i arbetet 

för att kontrollera hur arbetsgivare hanterar lösningar med flexibel arbetskraft så som 

tidsbegränsade anställningar utgör.  
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Respondenterna tar upp ett flertal olika saker de gör som exempelvis att begära ut listor och 

siffror för att använda dessa i kontroller för att sedan se vad personerna med tidsbegränsade 

anställningar har rätt till. De tar även upp deras olika visioner och idéer kring 

bemanningsstrategier och hur dessa skulle kunna öka kvalitén för verksamheterna samtidigt 

som en sådan bemanningsstrategi som de respondenterna åsyftar skulle öka andelen 

fastanställningar utan att öka antalet anställda, men alltså dra ner på användandet av 

tidsbegränsade anställningar och skapa tryggare former istället. Dock talar inte 

respondenterna speciellt mycket om hur de gör för att nå dit - utan nämner att de har lyft idén 

för verksamhetschefer och liknande utan att få positiv respons.  

Tema 2: Fackliga strategier  

En mikromekanism som nämns utav Collins (1981) är specialiserad kulturella resurser, vilken 

definieras utifrån de individer som relateras till särskilda förbund med myndighetsegenskaper. 

Dessa individer kan i detta fall tolkas som Kommunals förtroendevalda, då de ofta arbetar 

med att förbättra arbetstagares anställningsformer inom vissa organisationer, för att 

förhoppningsvis kunna förändra samhället i stort och ge bra anställningsförhållanden för så 

många som möjligt. I sådana här förhållanden verkar rykten har en stor roll och vanligtvis 

krävs det därför stora, dramatiska händelser för att det ska kunna uppmärksammas att 

förändringar måste göras på makronivån, framför allt om det ska ske kontinuerliga 

utvecklingar (a.a.). Detta problem tas upp av flera respondenter som förklarar att de skulle 

vilja vara en större del i samhällsdebatter, bland annat genom att medverka mer i media för att 

göra sig hörda. Det ter sig som att det inte är funktionellt för facket att enbart kontakta vissa 

anställda som verkar ha problem eller att hjälpa de som är medlemmar, utan de måste göra sin 

röst hörd ute i den stora massan för att uppmärksamma problem med många 

anställningsförhållanden, då vanligtvis tidsbegränsade anställningsformer. Problemet i 

dagsläget är med andra ord att deras roll som en mikromekanism inte är tillräckligt högmäld 

för att dessa situationer ska observeras och i nästa steg kunna förbättras på makronivå. 

 

Respondenterna talar även om strategier för att nå en bättre samhällsstruktur, 

bemanningsstrategier. Här talar de om olika sätt att bemanna vården på ett sätt som de tror 

skulle ge en bättre kvalitet inom vården, samt leda till fler tillsvidareanställningar och därmed 

också en ökad trygghet för de anställda, där de tidsbegränsade anställningarna skulle minska 
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till antalet. De strategier de talar om liknar de som Liukkonen (2006) skriver om i sin 

forskning. Respondenterna talar om att ett projekt har startats i en kommun utanför Stockholm 

där denna typ av bemanningsstrategi satts på prov - dock är projektet fortfarande under 

utvärdering och inga resultat går att hämta från det ännu. Våra respondenter beskriver i mångt 

och mycket hur de arbetar för att argumentera för denna typ av bemanningsstrategi, där de 

själva genomför undersökningar där de kartlägger bland annat hur utbrett användandet av 

tidsbegränsade anställningar är. Dessa siffror analyserar de och ställer arbetsgivarna frågan 

huruvida detta kan konventeras till tillsvidareanställningar eller ej.  

Tema 3: Hinder för det fackliga arbetet 

Ett vanligt hinder som tagits upp i resultat-avsnittet är problematiken med huruvida 

Kommunal bistår med hjälp eller inte för medlemmar samt de som inte är medlemmar. En del 

respondenter vill inte alls bistå med hjälp för icke-medlemmar, medan andra försöker att 

värva en eventuell icke-medlem för att kunna företräda denne fackligt, efter att ha tagit del av 

personens problem. Collins (1981) beskriver det som att gruppmedlemskap kan ha lyckade 

rituella konversationer, men detta kräver att de som ingår i gruppen delar samma kognitiva 

verklighet. Det tolkas som att Kommunal med sina medlemmar delar verklighet, medan de 

icke-medlemmar som ringer in och vill ha hjälp inte gör det. Dessutom kan det skapas en 

uppfattning om att det finns en form utav dominans och underordning, vilket kan uppstå i 

vissa grupper. I detta fall är det då de som är anställda inom Kommunal som dominerar då de 

hjälper de underordnade (medlemmarna) med att företräda dem och överlägga med deras 

ledare i andra sociala grupper som de ingår i (arbetsgivaren på arbetsplatsen). I sådana mer 

hierarkiska grupper är det enligt Collins (1981) lättare att avgöra vilka som ska inkluderas 

eller exkluderas från att ingå i gruppen, i detta fall medlemmar och icke-medlemmar. 

 

Detta är kanske ett särskilt problem med tanke på det faktum att många inte vill vara med i 

facket, men de förväntar sig ändå att få hjälp då de ringer till Kommunal och har problem med 

sin anställningsform, eller liknande. De exkluderas från att kunna företrädas fackligt, men i 

vissa fall verkar det även som att de exkluderas från att få stöd överhuvudtaget. De kan ofta 

vara dåligt informerade om vad ett medlemskap innebär och i värsta fall bemöts med att det 

inte är någon som vill ta del av deras situation på grund av att de medvetet står utanför 

organisationen. Detta kan även kopplas till vad som sagt angående rykten under tema 2, 

nämligen att grupper definieras många gånger utifrån auktoritetsrollernas förmåga att kunna 
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ställa krav och på sätt bidra till förändringar. Det är tydligen inte ovanligt att människor inte 

vill vara medlem i facket på grund av att de inte ser att Kommunal gör det de ska. Vilket 

troligtvis beror på bristande information från verksamheten. Kanske inte enbart rörande det de 

kan göra för sina medlemmar, utan även vad de faktiskt har kunnat åstadkomma för dem. 

 

I samband med detta dras paralleller till Pollerts (2008) studie som behandlar lågavlönad 

personal som inte är fackmedlemmar och deras uppfattning om huruvida de får hjälp vid 

problem som uppstår på arbetsplatsen. Trots att det är många med tidsbegränsad anställning 

som inte är medlem i facket betyder det inte att dessa inte är i behov av stöd och handledning. 

Detta är enligt Pollert (2008) ett utbrett problem i Storbritannien där många försöker lösa sina 

problem på egen hand, på grund av bristande kunskaper kring anställningar och arbetsrätt. 

Med tanke på att det har påträffats brister i Kommunals informationsflöde kan detta även vara 

ett problem på den svenska arbetsmarknaden. Som tidigare nämnt vänder sig många till 

Kommunal för att söka hjälp trots att de inte är medlemmar, och som en följd av detta kan de 

värsta fall inte få det stöd de är i behov av gällande sin anställningsform eller liknande. Skulle 

det finnas mer information kring vad fackligt arbete faktiskt har åstadkommit, snarare än 

fokuseras kring vad de kan göra, skulle det möjligtvis vara fler som insåg värdet av att ha ett 

medlemskap i en facklig organisation som Kommunal. 

 

Vidare kan Kommunals värvningsprocess ses som ett hinder för det fackliga arbetet. 

Respondenterna tar upp att det som görs för att värva medlemmar är att besöka APT:n samt 

att alla nyanställda får ett välkomstbrev med information från Kommunal. Samtidigt nämner 

respondenterna att de sällan träffar de som faktiskt har tidsbegränsade anställningar eftersom 

de inte inkluderas i APT-möten utan att de istället oftast täcker upp jobbet (eller är lediga) 

under tiden som den fastanställda personalen har möte. Om så är fallet misslyckas således 

syftet med att såväl värva som ge information till personal som har tidsbegränsade 

anställningar - då Kommunal inte möter dem. Då skulle alltså välkomstbrevet från Kommunal 

bli den enda kanalen till medlemsvärvning bland de som har tidsbegränsade anställningar.  

 

En av respondenterna tar upp att hen anser att många inom Kommunal är alldeles för dåliga 

på arbetsrätten och LAS, samt att denne själv har identifierat detta som ett hinder för det 

fackliga arbetet. För att Collins (1981) teorier ska vara applicerbara på så vis att Kommunal 

kan bidra till en strukturell förändring på makronivån genom de ageranden och ingripanden 
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som sker på mikronivå måste således Kommunals förtroendevalda ha goda kunskaper om den 

Svenska arbetsrätten och LAS. I slutändan kan denna eventuella kompetensbrist leda till 

sämre resultat för Kommunal i fråga om att verka för personer med tidsbegränsade 

anställningar. 
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Diskussion med förslag till fortsatt 

forskning 

Denna studie åsyftade att undersöka hur respondenterna från Kommunal arbetar för att 

förbättra anställningsvillkor och arbetssituation för de som har tidsbegränsad anställning inom 

vården. För att utforska detta utgick vi ifrån följande frågeställningar: Hur beskriver 

intervjupersonerna inom Kommunal att de arbetar för att förbättra anställningsvillkoren och 

arbetssituationen för de med tidsbegränsade anställningar inom vården? Vilka strategier 

beskriver de intervjuade? Vad finns det för hinder i Kommunals arbete i att förbättra 

anställningsvillkoren och arbetssituationen för dessa människor? 

 

Resultatet som baseras på semistrukturerade intervjuer visar på att de förtroendevalda inom 

olika sektioner på Kommunal vanligtvis verkar bli kontaktade av arbetstagare med problem 

och hjälper således dessa personer. Detta gör att deras arbete blir fokuserat kring specifika 

fall, då medlemmar och i vissa fall icke-medlemmar är de som vänder sig direkt till facket då 

de stöter på problem. I andra fall begär Kommunals anställda ut listor över personalstyrkan 

inom vissa organisationer där de misstänker att det kan finnas bekymmer rörande exempelvis 

felaktiga anställningsformer. Bekräftas deras misstankar gör de vad de kan för att försöka 

förbättra arbetssituationen eller om nödvändigt ha överläggning för att arbetstagaren ska få 

byta anställningsform. Vidare har resultatet visat att Kommunal gör mycket för att informera 

om sin verksamhet och vad medlemskap i denna innebär, det ter sig dock som att detta är 

något bristande. Tidsbegränsade anställningar är ett utbrett problem och fler skulle behöva 

vara medlemmar än vad det är i dagsläget. Detta verkar delvis bero på att det är för många 

som inte är medvetna om vad Kommunal tidigare har åstadkommit för att skapa bättre 

arbetsförhållanden. 

 

Information och interaktion i form av konversation är något av stor vikt, vilket har påpekats 

på ett eller annat sätt i de teorier och tidigare forskning som har använts i denna rapport. 

Specifikt i samband med relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt kopplat till 
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fackets information till både medlemmar och potentiella medlemmar, tas upp av samtliga 

teoretiker, förutom Collins (1981). Han har snarare bidragit till hjälp för att förstå och förklara 

processerna som sker i det fackliga arbete som Kommunal utför, exempelvis genom att 

förklara hur händelser på mikronivå påverkar strukturer på makronivå. På så vis kan man se 

det som att Kommunals förtroendevalda ändrar makrostrukturen genom de enskildas 

händelser på mikronivån. Dessutom har Pollerts (2008) studier visat att det i Storbritannien 

finns svårigheter för lågavlönad personal som inte är fackmedlemmar att söka hjälp och stöd, 

där mycket påminner om ämnen som uppkommit under intervjutillfällena med Kommunals 

förtroendevalda. Det här har ytterligare belyst problematiken med att det verkar vara bristande 

information om Kommunals tjänster och arbetssätt, till såväl medlemmar som icke-

medlemmar. Övriga teoretiker såsom Kjellberg (2009) och studier som har utförts av 

Liukkonnen (2006) har bidragit till ökad förståelse för relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och på vilket sätt det fackliga arbetet är viktigt i syfte att förbättra 

anställningsvillkor och arbetsförhållanden.  

 

Det uppkommer i resultatet att en del av respondenterna upplever att kompetensen om den 

Svenska arbetsrätten och LAS är för låg för många som arbetar som förtroendevalda för 

Kommunal. Om så är fallet kan detta vara någonting Kommunal bör arbeta med för att på ett 

bättre sätt kunna verka såväl för sina medlemmar, som för samhället i stort, om man ser det ur 

Collins (1981) perspektiv kring att händelser på mikronivå påverkar strukturer på makronivå. 

Då många av kommunals förtroendevalda har börjat som vårdbiträden och liknande för att 

sedan övergå direkt till det fackliga arbetet kan detta även härledas till Pollerts (2008) studie 

som visar att dessa personer har bristande kunskaper om arbetsrätt och anställningar. Om det 

då är dessa människor som börjar arbeta fackligt kan förklaringen till deras eventuella 

bristande kunskaper inom arbetsrätt och LAS vara att Kommunal inte har gett dem tillräckligt 

med utbildning om ämnet vid övergången till det fackliga arbetet.  

 

Huruvida personerna som vänder sig till Kommunal med problem faktiskt får hjälp eller ej om 

de inte är medlemmar är en diskuterbar fråga då respondenterna har svarat olika på denna 

fråga som nämnt i resultat- och analysdelen. Dock föreligger risken att dessa anställda inte 

vänder sig till Kommunal över huvud taget om de är dåligt informerade om Kommunal och 

dess arbete. En av respondenterna konstaterar att hen enbart arbetar på anmodan av 

medlemmen - om de anställda inte är informerade om sina rättigheter och vad Kommunal kan 
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göra för dem finns det en mycket stor risk att de aldrig vänder sig till Kommunal över huvud 

taget (oavsett om de är medlemmar eller ej), varpå ingenting kommer hända i det fall då 

representanten från Kommunal enbart arbetar på anmodan av medlemmen. Detta resonemang 

kan sedan kopplas till Collins (1981) - om ingenting sker på mikronivån kommer det inte 

heller att förändras på makronivån, vilket leder till en risk för att Kommunal inte bidrar till en 

förbättring av arbetssituationen för personerna med tidsbegränsade anställningar inom vården. 

 

Vi anser att denna studie har belyst dess syfte med att undersöka hur respondenterna från 

Kommunal arbetar för att förbättra arbetssituationen för anställda med tidsbegränsade 

anställningar inom vården och att den utifrån det bidrar till forskningen inom området. Då 

denna studie enbart utgår ifrån sex intervjupersoners perspektiv skulle det vara intressant att 

göra en större studie om ämnet. I denna studie skulle det också vara intressant att studera 

ämnet utifrån andra aktörers perspektiv. Det kan vara intressant och relevant att studera hur 

Kommunal som organisation arbetar för anställda med tidsbegränsade anställningar inom 

vården, genom att exempelvis utföra intervjuer på ledningsnivå. Ytterligare förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka hur vårdbiträdena själva upplever att Kommunal och dess 

förtroendevalda verkar för dem, eller att undersöka Kommunals medlemsvärvningsprocess, 

framförallt med fokus på värvandet av vårdbiträden med tidsbegränsade anställningar där vi 

utifrån denna studie misstänker att Kommunal inte arbetar optimalt. En annan studie som kan 

genomföras skulle kunna vara en rörande kompetensen inom Kommunal - är den tillräcklig 

idag, och hur arbetar de för att säkerställa att den är det för sina förtroendevalda?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

1. Berätta om ditt jobb. 
 Vad är din titel? 
 Vad är dina arbetsuppgifter? 
 Vem/vilka rapporterar du till? 
 Rapporterar någon till dig? 
 Vad har du för arbetsmässig relation till Kommunals medlemmar? 
 Vilka befattningar har medlemmarna du kommer i kontakt med? 
 Vilken befattning är vanligast? 
 Beskriv en vanlig arbetsdag för dig. 
2. Vad kommer medlemmarna med för problem till dig? 
 Berätta om en typisk situation där du hjälpt en medlem. 
3. I vilken utsträckning möter du timanställda (vårdbiträden) i ditt vardagliga jobb? 
 I vilket sammanhang möter du dem? 
 Kontaktar de dig angående problem/hjälp? 
 Berätta om en situation där du hjälpt en timanställd. 
4. Vad är din upplevelse av arbetsgivarens syn på timanställda (vårdbiträden)? 
 Varför tror du att det är så? 
5. Anser du att facket skulle kunna förbättra arbetssituationen för timanställda 

(vårdbiträden)? 
 Hur? På vilket sätt? 
 Anser du att det är möjligt? 
 Har du gjort någonting åt det? 
 Hur gick du tillväga då? 
 Vad blev utfallet? 
 Har någon annan i din organisation gjort någonting åt det? 

o Om Nej: Varför inte? 
6. Vem sätter direktiv för dig(/din tjänst)? 
 Anser du att du kan påverka de direktiv som sätts? 
 Vet du vart du skulle vända dig för att påverka direktiven? 
 Har du någon gång gjort det? 

o Vad blev utfallet? 
 Finns det direktiv gällande hur du ska arbeta med timanställda? 
 Ja: Vad tycker du om dem? 

o Anser du att de bör åtgärdas? 
 Hur? 

 Nej: Anser du att det bör finnas det? 
o Hur tycker du att de skulle se ut? 

7. Anser du att vårdbiträden behöver någon som företräder dem fackligt gentemot 
arbetsgivaren? 

 Varför/varför inte?  
 Vilka företräder du på arbetsplatsen? Enbart medlemmar eller alla? 
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 Om alla: vad anser du om de som ej är medlemmar? 
o Hjälper du dem i samma utsträckning? 
o Förlorar de något genom att ej vara medlemmar? 

 Vad? 
 Om endast medlemmar: anser du att de som ej är medlemmar skulle få ut 

någonting av att bli medlemmar? 
o Vad? 
o Hur gör du för att värva dem? 

8. Hur upplever du Kommunals syn på timanställningar? 
 Upplever du att Kommunal gör någonting för timanställda? 

 Vad? Konkreta exempel. 
 Upplever du att Kommunal skulle kunna göra mer för timanställda? 

 Vad? 
o Hur skulle man genomföra detta? 

 Om inte: Anser du att timanställda har lika arbetsförhållanden som övriga 
anställda? 

9. Vilken funktion anser du att timanställningen har som anställningsform, för 
arbetsgivaren? 

 Om positiv: anser du att en timanställning för någon som har arbetet som huvudsaklig 
sysselsättning bör övergå i en anställningsform så som ett vikariat eller en 
tillsvidareanställning? 

 Varför/varför inte? 
 Vad gör du för att åstadkomma det? 
 Vad har du fått för direktiv för att åstadkomma det? 
 Anser du att Kommunal kan göra någonting annat/mer för att åstadkomma 

det? 
 Om negativ: Anser du att det kan vara praktiskt för arbetsgivaren att ha timanställda? 

 Vad gör du för att minska antalet timanställningar till förmån för exempelvis 
vikariat eller tillsvidareanställningar? 

o Vad har du fått för direktiv gällande det? 
o Anser du att Kommunal kan göra någonting annat/mer för att 

åstadkomma det? 
10. Anser du att det finns en risk att Kommunal missar att verka för timanställda? 
 Varför/varför inte? 
 Ja: Vad bör Kommunal göra åt detta? 

 Är du intresserad av att åtgärda detta? 
o Vet du vart du skulle vända dig? 

 Nej: Anser du att Kommunal gör allt i sin makt för att verka för timanställda? 
 Vad gör de då? Konkreta exempel. 
 På vilket sätt har det förbättrat situationen för timanställda? 


