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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida och på vilket sätt unga individer med 

behovs- och deltidsanställning upplever att deras anställningsform påverkar deras hälsa, 

livssituation och vardagsliv. I uppsatsen beskrivs behovs- och deltidsanställningar som otrygga 

då de i många fall innebär ett oförutsägbart schema och en oförutsägbar inkomst. 

Studien är kvalitativ och bygger på fem intervjuer med unga individer mellan 20–30 år 

som alla har, eller under de senaste sex månaderna har haft, en behovs- eller deltidsanställning 

som huvudsaklig sysselsättning.  

Det insamlade datamaterialet analyseras med hjälp av fyra sociologiska teorier, dessa är 

flexibilitet på arbetsmarknaden, krav- och kontrollmodellen, ekonomi-skam och ekonomi-

sociala band modellen samt psykologiska kontrakt.  

De slutsatser som dras är att en otrygg anställningsform leder till psykiska påfrestningar 

hos de anställda, som i stor utsträckning upplever stress och oro inför framtiden. 

Konsekvenserna grundas till stor del i en ostabil och oförutsägbar ekonomi. Av resultatet 

framgår även att de sociala relationerna med både chef och kollegor spelar stor roll för 

upplevelsen av den otrygga anställningsformen. Om arbetstagaren har en god relation med chef 

och kollegor upplever denne i större utsträckning anställningsformen och dess medföljande 

villkor som bättre.  

 

 

Nyckelord: anställningsotrygghet, anställningstrygghet, arbetsmarknad, behovsanställning, 

deltidsanställning. 



 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to gain further knowledge of how young adults with temporary and 

part time employment experience the consequences of their employment regarding health, life 

situation and everyday life. In this study temporary and part time employment is described as 

insecure employment because of their often unpredictable schedule and income.  

 The study is built on five qualitative interviews with young adults between the age of 20–

30 years old. They all have, or within the last six months have had, a part time or temporary 

employment as their main occupation.  

 The result is analysed with the help of four sociological theories. These include flexibility 

on the labour market, the demand and control model, the economy-shame and economy- social 

bonds model and the theory of psychological contracts. The conclusions made are that an 

insecure employment leads to psychological tension. The individual tends to experience a lot 

of stress and worries for the future because of increased psychological tension. These are 

consequences that are based on an unpredictable and unstable personal economy. The result 

also shows that the experience of an insecure employment can depend on the individual's 

relationship with manager and co-workers. If the individual has a good relationship with 

manager and co-workers, it is more likely to experience the form of employment and its 

accompanying terms as better. 

 

 

Key words: employment insecurity, employment security, labour market, part time 

employment, temporary employment. 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur unga individer med behovs- och deltidsanställning upplever att 

deras hälsa, livssituation och vardagsliv påverkas av deras anställningsform. I uppsatsen 

beskrivs behovs- och deltidsanställningar som otrygga då de i många fall innebär ett 

oförutsägbart schema och en oförutsägbar inkomst. 

 Studien bygger på fem intervjuer med unga individer i åldern 20–30 år. Alla intervjuade 

har, eller har under de senaste sex månaderna haft, en behovs- eller deltidsanställning som sin 

huvudsakliga sysselsättning.  

 För att kunna analysera och förstå det insamlade datamaterialet används fyra sociologiska 

teorier. Dessa används som hjälpmedel för att kunna tolka intervjupersonernas svar på 

intervjufrågorna. 

 Denna studies slutsats är att de intervjuade individerna i flera fall upplever sin otrygga 

anställningsform som jobbig, och att de vid vissa tillfällen mår psykiskt dåligt av den 

oförutsägbarhet som anställningsformen medför. Det är vanligt att känna sig både stressad och 

orolig till följd. Studien visar också att de individer som har ett arbete där de har bra kollegor 

och en god kontakt med chefen, mår bättre än de som har dålig kontakt med sina kollegor och 

sin chef. 
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1. Introduktion 

Flexibel arbetsmarknad är ett begrepp som ofta används när det talas om dagens moderna 

arbetsmarknad. Att dagens arbetsmarknad ofta beskrivs som flexibel beror till stor del både på 

den globaliserade utvecklingen såväl som samhällets utveckling under de senaste årtiondena. 

Det ställs höga krav på företag idag och för att kunna vara en stark aktör på den 

konkurrensutsatta marknaden blir därmed kraven på effektivisering höga. “Slimmade” 

organisationer används ofta som en strategi för att öka ett företags effektivitet. Det handlar om 

att bli mer kostnadseffektiva och kunna anpassa sig efter den rådande situationen i en allt högre 

utsträckning. Ett sätt att göra det är genom att minska antalet tillsvidareanställda och istället 

använda sig av en så kallad flexibel personalstyrka. Vilket syftar till att arbetskraften ska vara 

lika lätt att föra ut som den ska vara att föra in i företaget (Allvin m.fl. 2006).  

I takt med att det nya arbetslivet har växt fram har även kraven på arbetstagarna blivit allt 

högre. Sedan 1990-talet har antalet tillsvidareanställda i Sverige minskat samtidigt som antalet 

tillfälligt anställda ökat från 9 procent år 1990 till 15 procent år 2016, vilket är den näst högsta 

registrerade siffran sedan 1990 (LO 2017). Allt fler arbetsgivare använder sig även av inhyrd 

personal via bemanningsföretag för att kunna anpassa personalstyrkan efter behov. 

Anställningsformerna blir i många fall allt otryggare, det medför även ofta att kraven på 

flexibilitet och anpassningsförmåga blir en allt viktigare egenskap hos arbetstagare. Idag är det 

inte heller lika enkelt att få en tillsvidareanställning på heltid som det var innan 1990-talet, och 

inom många branscher förekommer deltidsanställningar på ett visst antal timmar i veckan 

nästan uteslutande. Inom denna kategori är det främst unga individer som är den förekommande 

gruppen. Enligt LO:s (2017) undersökning är det främst unga vuxna som innehar 

tidsbegränsade eller deltidsanställningar. Hela 53 procent av samtliga anställda i åldern 16–24 

år är tidsbegränsat anställda, och i åldersgruppen 25–29 år är siffran 23 procent. Den främsta 

anledningen till att inte inneha ett heltidsarbete är för att dessa tjänster saknas i ett flertal 

sektorer (LO 2017).  

Att inneha en tidsbegränsad anställning medför givetvis konsekvenser för arbetstagaren, 

vissa mer uppenbara än andra. För att inte hamna utanför arbetslivet och den sociala tillvaron i 

vårt samhälle som arbete i hög utsträckning medför, tvingas många arbetstagare idag även att 

acceptera arbetsvillkor som de egentligen vantrivs med. Till följd av detta kan en upplevd 

känsla av brist på kontroll och oförutsägbarhet uppstå, vilket i många situationer har visat sig 

skapa stress och medföljande hälsokonsekvenser hos arbetstagare (Allvin m.fl. 2006). Mot 
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denna bakgrund blir det relevant att studera gruppen unga individer under 30 år och hur dagens 

arbetsmarknad med dess otrygga anställningsformer påverkar dem. 

 

1.1 Definition av anställningsformer 

Vi kommer i föreliggande studie att utgå från de anställningsformer som anges i lag (1982:80) 

om anställningsskydd (LAS). Tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning är de två 

huvudgrupper som anställningsformer delas upp inom. Grundprincipen innefattar att ett 

anställningsavtal i praktiken gäller tillsvidare om inte annat avtalas formellt (4 § LAS).  

 

1.1.1 Tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning är den typ av anställningsform som även benämns som fast anställning. 

Den upphör inte automatiskt vid en specifik tidpunkt utan måste sägas upp antingen av 

arbetsgivare eller arbetstagare (4 § LAS). En tillsvidareanställning behöver inte vara på 100 

procent av ett heltidsarbete, utan kan även vara på exempelvis 25, 50 eller 75 procent av ett 

heltidsarbete. I dessa fall brukar de i dagligt tal ofta benämnas som deltidsanställning (LO 

2017). 

I föreliggande studie har vi valt att definiera en anställningsform på 100 procent av ett 

heltidsarbete som trygg, därför att den anställde exempelvis innehar en längre 

planeringshorisont för framtiden. Tillsvidareanställning på deltid definieras i denna studie som 

otrygg, då den i flera fall innebär en begränsad ekonomi för arbetstagaren. 

 

1.1.2 Tidsbegränsad anställning  

Tidsbegränsad anställning är vanligt förekommande i en rad olika former men gemensamt för 

alla är att de är avtalade att gälla fram till en viss tidpunkt. Allmän visstidsanställning, vikariat, 

säsongsanställning, provanställning och pensionär som fyllt 67 år är de tillåtna 

anställningsformerna inom denna grupp enligt LAS sedan den 1 juni 2007 (5 § LAS). En 

provanställning är vanligt förekommande under de första sex månaderna av en nyanställning. 

Om inte annat avtalas övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Det förekommer också 

i flera fall andra typer av tidsbegränsade anställningar som regleras genom kollektivavtal. 

Vanligt förekommande är exempelvis anställning per timme, per behov eller projektanställning 

(LO 2017).
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1.2 Avgränsning av anställningsformer 

I föreliggande studie kommer fokus framförallt att ligga på anställning per timme och per 

behov. En person som är anställd per behov är anställd för att i första hand ersätta akuta 

personalbehov, vilket kan innebära att personen ska utföra sitt arbete under exempelvis en viss 

dag eller helg. Vanligt förekommande inom denna typ av anställningsform är att det inte finns 

ett visst antal timmar avtalat som minimum arbetstid per månad. En anställning per timme 

liknar i många fall anställning per behov. Skillnaden är däremot att det oftast förekommer någon 

form av schema med planerade arbetstimmar framöver, där ett visst antal timmar per månad 

kan vara förutbestämt som minimum arbetstid efter kontrakt. Den typ av anställningsform 

brukar även kallas för deltidsanställning, vilket exempelvis kan motsvara 25, 50 eller 75 procent 

av en heltidstjänst.  

 Vi har i föreliggande studie valt att definiera dessa typer av anställningsformer som 

otrygga, varpå de i viss mån är oförutsägbara för den anställdes framtida planeringshorisont när 

det gäller exempelvis ekonomi och planerad arbetstid. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för huruvida och på vilket sätt en otrygg 

anställningsform påverkar arbetstagaren. Tidigare studier om unga individers upplevelse av 

otrygga anställningsformer är av begränsat antal, därav ämnar denna studie att bidra med 

kunskap till det befintliga forskningsfält som finns kring ämnet. Studien syftar till att synliggöra 

de eventuella konsekvenser som den otrygga anställningsformen innebär för de unga 

individernas upplevda hälsa, livssituation samt vardagsliv. Utifrån detta syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

- Hur upplever unga individer att det är att ha en otrygg anställningsform? 

- På vilket sätt upplever de att deras vardagsliv påverkas av deras otrygga 

anställningsform? 

- Vilka hälsokonsekvenser upplever intervjupersonerna att deras otrygga 

anställningsform skapar? 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Efter detta inledande kapitel följer kapitel två där det redogörs 

för tidigare forskning, vilket belyser det flexibla arbetet och dess olika konsekvenser. Vidare 

presenteras teoretiska utgångspunkter i kapitel tre. Under detta kapitel redogörs för Richard 

Sennetts flexibilitetsteori, Robert Karasek och Töres Theorells krav- och kontrollmodell, 

ekonomi-skam och ekonomi-sociala band modellen utvecklad av Bengt Starrin med fler, samt 

psykologiska kontrakt enligt Kerstin Isaksson och Katalin Bellaaghs definition. I kapitel fyra 

diskuteras och motiveras val av metod, urval och avgränsningar, tillvägagångssätt samt etiska 

överväganden. Därefter presenteras studiens resultat och analys i kapitel fem. I detta kapitel 

analyseras och diskuteras resultatet utifrån tre olika teman: “sociala relationer på arbetet”, 

“ekonomiska konsekvenser” samt “psykiska påfrestningar”. I kapitel sex presenteras kortfattat 

de slutsatser som studien kommit fram till samt förslag på framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Arbetsmarknadens förändringar och dess medföljande konsekvenser är något som många av 

dagens arbetslivsforskare är intresserade av att studera. Idag finns många studier som belyser 

den otrygghet och de konsekvenser som behovs- och deltidsanställningar bland annat medför. 

I detta kapitel presenterar vi en mindre samling tidigare forskning kring ämnet flexibelt arbete 

och dess påverkan på individen. Till att börja med belyses de viktiga aspekterna kring det 

flexibla arbetets villkor och dess medföljande konsekvenser för arbetstagaren i Marika Hansons 

avhandling. Därefter diskuteras betydelsen av begreppet psykologiska kontrakt för 

arbetstagarens välbefinnande på arbetsplatsen utifrån Kerstin Isaksson och Katalin Bellaaghs 

studie. Avslutningsvis belyser Gunnar Aronsson, Margareta Dallner och Tomas Lindhs studie 

den ekonomiska stress som medföljer för korttidsanställda när den flexibla inkomsten inte 

överensstämmer med de fasta utgifterna. Efter att samtliga studier presenterats, följer en kort 

reflektion om respektive studies resultat samt den tidigare forskningens betydelse för 

föreliggande studie. 

 

2.1 Det flexibla arbetets villkor 

Hansons avhandling Det flexibla arbetets villkor - om självförvaltandets kompetens (2004) 

problematiserar den nya flexibla arbetsmarknaden och dess konsekvenser för arbetstagare. Vad 

är det som egentligen händer när de regler och ramar som styr och avgränsar arbetet luckras 

upp? Avhandlingen bygger på två utförda fallstudier som undersöker individens förmåga och 

kompetens att hantera anställningens flexibilitet i form av fria och gränslösa arbetstider. I 

avhandlingen definieras flexibelt arbete som “arbeten som till väsentlig del saknar traditionell 

tidsmässig, rumslig och uppgiftsmässig reglering av individens handlande” (Hanson 2004:15). 

Studien undersöker det flexibla arbetet hos frilansande journalister och distansarbetande 

tjänstemän som arbetar hemifrån.  

Av avhandlingens resultat framgår att individerna upplevde ett ständigt behov av att 

självmant behöva planera och organisera sitt arbete. Individerna upplevde att arbete och 

privatliv flöt ihop och att gränsdragningen mellan de olika sfärerna därmed blev svår. 

Arbetsbördan upplevdes även som mer betungande än den faktiskt var, då den avsatta 

arbetstiden inte blev lika specificerad som vid mindre flexibla arbeten. Majoriteten av 

individerna var även missnöjda med den obalans som skapades mellan arbete och fritid. De 

upplevde även att socialt samspel med kollegor påverkades och att det egna behovet av social 

interaktion kom i kläm (Hanson 2004). 
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2.2 Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt 

Isaksson och Bellaagh (2005) har i sin studie undersökt de direkta och indirekta effekterna som 

olika typer av anställningskontrakt kan ha för arbetstagarens välbefinnande. Studien 

genomfördes i tre olika branscher och jämförde anställda med tillsvidare- respektive 

tidsbegränsad anställning. Med hjälp av begreppet psykologiska kontrakt undersöktes 

framförallt hur samspelet mellan arbetsledning och anställda ter sig på arbetsplatsen. 

I Isaksson och Bellaaghs studie (2005) har begreppet psykologiska kontrakt valt att 

användas utifrån definitionen att det innefattar upplevelsen av ömsesidiga åtagande och löften 

mellan dem som ingår i ett anställningsförhållande, det vill säga arbetsgivare och den anställde. 

Psykologiska kontrakt syftar till den subjektiva tolkningen av dessa ömsesidiga åtaganden och 

löften mellan parterna. Åtagandena kan innefatta både uttalade, outtalade eller skrivna 

överenskommelser. De kan exempelvis vara löneutveckling, arbetets utförande, 

karriärmöjligheter eller anställningstrygghet som innefattas av de ömsesidiga rättigheterna och 

skyldigheterna. Skillnaden mot det fysiska anställningskontraktet som parterna har skrivit under 

är att det psykologiska kontraktet ständigt är föränderligt och dynamiskt. Det påverkas i allra 

högsta grad av både relationer på arbetsplatsen och förändringar i organisationen. 

Studiens resultat kom till viss del att skilja sig från tidigare studier inom ämnet. I 

Isakssons och Bellaaghs studie (2005) framkommer det att tillsvidareanställda i viss mån 

upplevde den arbetsrelaterade situationen som mer negativ än sina kollegor med tidsbegränsad 

anställning. De med tillsvidareanställning rapporterade positivt om större 

utvecklingsmöjligheter och mer frivillighet i valet kring arbetsuppgifter än de med 

tidsbegränsad anställning. Däremot rapporterade de tillsvidareanställda även om högre 

arbetsbelastning och arbetsrelaterad irritation med både högre sjuknärvaro och sjukfrånvaro till 

följd. Resultatet av studien kom att variera något över de tre olika branscherna som undersöktes: 

handel, industri och utbildning, men överlag upplevde de individer med tidsbegränsad 

anställning en högre otrygghet och osäkerhet i sitt arbete jämfört med tillsvidareanställda i 

samma bransch. De med tidsbegränsad anställning upplevde även i högre utsträckning att deras 

utvecklingsmöjligheter var små och att inflytandet över arbetet var begränsat. Det visade sig 

också att trots att de flesta gärna ville ha en tillsvidareanställning, var de som faktiskt hade det 

inte speciellt tillfredsställda med de villkor som medföljde. 

Psykologiska kontrakt i form av en god relation mellan arbetsgivaren och den anställde 

visade sig ha stor betydelse för den anställdes känsla av välbefinnande. Desto mer den anställde 

upplevde att arbetsgivaren uppfyllde sina delar av det psykologiska kontraktet, desto mer 
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upplevde även den anställde både trivsel och högre grad av lojalitet gentemot sin arbetsgivare 

(Isaksson & Bellaagh 2005). 

 

2.3 Flexibla inkomster och fasta utgifter 

Uppmärksamheten och debatten kring villkoren i de flexibla anställningarna har varit 

omfattande under de senaste åren, men få studier har gjorts kring den ekonomiska osäkerhet 

som dessa anställningsvillkor oftast bidrar till. I studien Flexibla inkomster och fasta utgifter 

har Aronsson, Dallner och Lindh (2000) undersökt om ekonomisk stress förekommer och hur 

detta i så fall tar sig uttryck på ohälsa hos korttidsanställda. Studien syftar till att ta reda på hur 

individer med otrygga anställningsformer bemöts i ekonomiska sammanhang samt hur oron för 

ekonomin påverkar deras hälsa. 60 procent av de 778 korttidsanställda som svarade på enkäten 

angav att de hade behövt låna pengar för att klara sina ekonomiska utgifter. En stor andel 

beskrev också att deras anställningsform hade utgjort ett hinder för att kunna ta lån samt att det 

haft en negativ påverkan för deras boendesituation, exempelvis att få hyreskontrakt. 

Studien visade starka samband mellan ett flertal av de ohälsosymptom som mättes och 

med variabeln ”oro för ekonomi”. För de individer som ofta oroade sig över sin ekonomi är 

risken för ohälsa även flera gånger större än för dem som sällan oroade sig. Skillnaden mellan 

könen var i detta läge inte statistiskt signifikant, om än något mer påtaglig hos männen i studien. 

Det som däremot kan vara svårt att förklara är exakt vilka mekanismer som ligger bakom de 

symptom på ohälsa som belystes i studien. Aronsson, Dallner och Lindh (2000) syftar till att 

sämre ekonomiska förhållanden ofta kan vara kopplade även till sämre kosthållning och 

boendestandard, vilket i sin tur leder till konsekvenser som exempelvis magbesvär, trötthet eller 

huvudvärk. Studien påvisar att oavsett vilka bakomliggande mekanismer som finns till ohälsa, 

är en policyslutsats att korttidsanställningar ger både fysiska och psykiska hälsobesvär för den 

anställde. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis finns det mycket forskning om dagens flexibla arbetsmarknad och dess 

påverkan på individen. Vi har i vårt urval av tidigare studier försökt att begränsa oss till tre 

studier som alla skiljer sig något från varandra, men som i någon aspekt behandlar ett eller flera 

av de delområden som vi avser undersöka i föreliggande studie.  

Hansons studie (2004) rör frilansande journalister och distansarbetande tjänstemän. 

Därmed skiljer sig både urvalsgrupp och urvalskriterier från vår undersökning. Det 
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gemensamma mellan Hansons och vår studie är däremot att båda handlar om upplevelsen av ett 

arbete som inte faller inom ramen för regelbundna och platsbestämda kontorstider. Gemensamt 

är även att vi båda avser undersöka de psykologiska och sociala konsekvenser som ett sådant 

arbete medför.  

Isaksson och Bellaaghs studie (2005) anser vi vara relevant i detta sammanhang då 

studiens resultat visar att arbetstagare med otrygga anställningsformer upplever sina 

utvecklingsmöjligheter och sitt inflytande över arbetet begränsat. Studien visar även att 

relationen till arbetsgivare i form av psykologiska kontrakt, har ett starkt samband med upplevd 

känsla av lojalitet till arbetet. Urvalet i denna studie utgjordes av tre jämförelsegrupper, varav 

alla var olika yrkessektorer. Det gemensamma för samtliga sektorer var däremot att alla 

upplevde liknande konsekvenser till följd av sin otrygga anställningsform. Detta anser vi vara 

intressant, då yrkeskategori således inte verkar påverka den otrygga anställningsformens 

konsekvenser avsevärt.   

Aronsson, Dallner och Lindhs studie (2000) av arbetets ekonomiska betydelse utgör en 

viktig referenspunkt för oss, därför att den ekonomiska aspekten även utgör en stor del av 

föreliggande studies syfte. Aronsson, Dallner och Lindhs studie (2000) visar att den 

ekonomiska oron är stor hos anställda med flexibla anställningsformer, vilket vi anser vara ett 

intressant resultat att fördjupa oss i. Då deras studie bland annat är kvantitativ samt att deras 

urvalsgrupp bestod av individer som hade sökt arbete via en arbetsförmedling, skiljer den sig 

således en del från föreliggande studie.  

Det gemensamma som resultatet av samtliga studier i detta kapitel har visat, är att 

upplevelsen av en flexibel anställningsform medför ett flertal negativa konsekvenser för 

individen. Samtliga studier synliggör att en otrygg anställningsform får följdkonsekvenser, som 

i sin tur bidrar till fysisk och psykisk ohälsa som tar sig uttryck på flera olika sätt. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vid valet av teori bör forskaren utgå från något som på ett förhållandevis abstrakt och 

någorlunda sammanhängande vis både kan förklara, beskriva och förstå ett specifikt fenomen 

(Svensson i Ahrne m.fl. 2011). Det finns ett stort antal teorier som både försöker förklara och 

förstå dagens föränderliga arbetsliv och dess olika konsekvenser. Vi har därför valt att begränsa 

oss till ett fåtal relevanta teoretiska utgångspunkter som ska kunna fungera som redskap för att 

skapa en djupare förståelse för de fenomen vi valt att studera.  

I följande kapitel kommer vi redogöra för de teorier som avser utgöra våra sociologiska 

glasögon i denna studie. Eftersom syftet med studien är att undersöka hur individer upplever de 

socialpsykologiska och ekonomiska konsekvenserna av en otrygg anställningsform, har vi valt 

ut fyra teorier som vi anser ska kunna hjälpa oss att analysera vårt resultat. Först följer en 

beskrivning av Sennetts (2000) teori om flexibilitet på arbetsmarknaden. Vidare följer en 

beskrivning av Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell. Slutligen redogörs det 

för ekonomi-skam och ekonomi-sociala band modellen (Starrin, Rantakeisu & Hagquist 1996., 

Jönsson & Starrin 2000., Starrin, Blomkvist & Jansson 2003) samt teorin om psykologiska 

kontrakt (Isaksson & Bellaagh 2005). 

 

3.1 Flexibilitet på arbetsmarknaden 

Sennett (2000) skriver om framväxten av det flexibla arbetet och vilken innebörd detta fenomen 

har på den nya arbetsmarknaden. Den tidigare stabila arbetsmarknaden innebar trygghet och 

förutsägbarhet, medan den nuvarande flexibla arbetsmarknaden istället kan skapa oro. Att inte 

veta hur framtiden kommer se ut och de möjligheter som finns till fasta, stabila arbeten skapar 

enligt Sennett (2000) en ängslan hos individen. Denna ängslan och ovisshet bidrar i sin tur till 

att människor förlorar kontrollen och därmed också sig själva.  

Som en del av Sennetts (2000) flexibilitetsteori beskriver han kortsiktighetsprincipen, 

vilket han menar är ett av de tydligaste exemplen på ett arbetsliv i förändring. Den stabilitet 

som präglade nittonhundratalets mitt har ersatts av nyekonomiska tankegångar. Med både 

slimmade organisationer och allt fler tidsbegränsade och behovsanpassade anställningar 

innebär ett flexibelt arbetsliv att det långsiktiga agerandet och planerandet rubbas. På en 

arbetsmarknad uppbyggt av ett kortsiktigare synsätt på tillvaron måste arbetstagare vara öppna 

för att oftare byta anställning och även förbereda sig på att kunna flytta för arbetets skull. 

Sennett (2000) menar att det kortsiktiga synsättet försvagar sociala band på arbetsplatsen 

och bidrar till ett försvagat förtroende till organisationen. Att ha ett långsiktigt synsätt och en 
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stark plikttrogenhet kommer mest troligtvis resultera i besvikelse, då företagen tänker 

kortsiktigt och allt oftare ser personalen som utbytbar i dagens arbetsliv. Samtidigt menar 

Sennett (2000) att kortsiktighetsprincipen kan krocka med privatlivet. Varför ska man skaffa 

vänner om man tänker att en relation ändå inte är långsiktig och på så vis onödig? 

Kortsiktighetsprincipen innebär en konflikt mellan privatliv och yrkesliv, och hotar de 

egenskaper och värderingar som förser människor med en hållbar självbild.  

I och med att de moderna arbetstagarna behöver anpassa sig efter den flexibilitet som 

arbetsmarknaden kräver påverkas därmed individens egna karaktär. Sennett (2000) anser att 

människan är uppväxt med att tänka långsiktigt, och att många av oss gärna vill planera den 

framtida yrkesmässiga karriären. I och med att den moderna arbetstagaren istället tvingas 

anpassa sig efter den skiftande arbetsmarknaden innebär det att individen inte längre kan 

planera långsiktigt, och inte heller själva styra över sitt eget liv i samma utsträckning som 

tidigare. Anpassningen blir istället ett faktum och i och med det förlorar många individer också 

en viktig del av sig själv (Sennett 2000).  

 

3.2 Krav- och kontrollmodellen 

Enligt Karasek och Theorell (1990) handlar stress i arbetslivet om både arbetets krav, i form av 

högt och lågt kvalificerade arbetsuppgifter, och den kontroll arbetstagaren har att styra över 

dessa arbetsuppgifter. Kontrollen tar sig uttryck i det handlings- och beslutsutrymme som 

individen har på arbetet. Detta innebär bland annat hur arbetet ska utföras, vad som ska utföras 

och när det ska utföras. Den som har hög kontroll över sina arbetsuppgifter klarar av högre 

krav. De som i sin tur har låg kontroll och beslutsfattande men höga krav upplever arbetet som 

mer stressande och löper större risk för psykisk ohälsa, då de inte innehar resurser att hantera 

de krav som arbetet ställer. Om individen har låga krav och låg kontroll riskeras motivationen 

istället att dala, och risken att känna meningslöshet inför arbetet ökar (Karasek & Theorell 

1990). Teorin bygger på att balansgången mellan krav och kontroll behöver vara jämn, för att 

arbetet ska uppnå bästa möjliga stimulans och tillfredsställelse för individen. Är balansgången 

ojämn finns tendenser till psykisk ohälsa i form av stress, eller apati och känsla av 

meningslöshet. Modellen har även kommit att visa att de som befinner sig längre ner i 

organisationer där bland annat beslutsfattande och delegeringsmöjligheter saknas, inte bara 

löper större risk för stress utan även sjukdomar som hjärt- och kärlproblem (Allvin m.fl. 2006). 

Den ursprungliga krav- och kontrollmodellen har i ett senare skede utvecklats och 

kompletterats av en tredje variabel, socialt stöd. Socialt stöd anses vara en viktig faktor som i 
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flera fall kan väga upp för de konsekvenser som en eventuell obalans av krav och kontroll ger. 

Känner man att man har ett bra stöd och god kontakt med kollegorna på arbetsplatsen, är det en 

faktor som kan göra att man inte upplever situationen fullt så jobbig som den annars hade kunnat 

upplevas utan det stödet. Det sociala stödet tar sig uttryck i känslan av grupptillhörighet och 

kamratskap, och kan även underlätta den fysiska arbetsbördan i form av bland annat avlastning 

i arbetet (Allvin m.fl. 2006). 

 

3.2.1 Fyra typer av arbetssituationer 

Karasek och Theorells (1990) modell sammanfattar fyra olika typer av arbetssituationer som 

alla utgörs av de olika sambanden mellan krav och kontroll. 

Aktiva arbeten innebär att kraven på prestation i arbetet är höga, samtidigt som kontrollen 

över utförandet av arbetet är hög. Detta innebär att man har prestationskrav, men att man tack 

vare den höga kontrollen också har medel att hantera dessa. Detta är den arbetsform som anses 

bäst, eftersom den innebär ett arbete som både utmanar och stimulerar arbetstagaren.  

Avspänd arbetssituation innebär ett arbete där arbetssituationen kännetecknas av låg 

stressnivå. Detta innebär att kontrollen över arbetsuppgifterna är hög, man kan alltså själv styra 

över sina arbetsuppgifter och när dessa ska utföras. På samma gång är också kraven låga, vilket 

innebär avsaknad av stress då de uppsatta förväntningarna på prestation är begränsade. Denna 

arbetssituation är den näst bästa av de fyra som utgör modellen. 

Passiva arbeten innebär i likhet med lågstressarbeten att kraven är låga, men till skillnad 

från lågstressarbeten är även den egna kontrollen låg. Beslutsutrymmet är litet vilket innebär 

att personen med denna typ av arbete tvingas anpassa sig till en arbetsform med låg stimulans. 

Denna typ av arbete leder oftare till psykisk ohälsa då arbetet varken utmanar eller stimulerar 

den personliga utvecklingen. 

Spänd arbetssituation är den typ av arbetssituation som även betecknas som 

högstressarbete. Kraven på prestation är höga samtidigt som kontrollen över arbetet och 

arbetsuppgifterna är låg. Denna anställningsform leder ofta till ångest och utbrändhet då 

arbetets höga omfattning av stress i längden anses ohållbar (Karasek & Theorell 1990).
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Figur 3.1: Karasek och Theorells krav och kontrollmodell, modellen är utvecklad efter 

Allvin m.fl. 2006:140–142.

 

 

3.3 Ekonomins påverkan på upplevd skam och sociala relationer  

Ekonomi-skam modellen utvecklades för att kunna öka förståelsen kring varför vissa individer 

påverkas mer negativt än andra av arbetslöshet när det gäller exempelvis utvecklingen av 

allvarliga hälsoproblem (Jönsson & Starrin 2000). Den ekonomiska aspekten uppmärksammar 

framförallt lönens betydelse och dess inverkan på individens levnadsstandard. Ekonomiska 

resurser kan på flera vis sägas ha en stressdämpande funktion och bidrar till att fylla ett antal 

viktiga funktioner i livet, upprätthålla och stabilisera en etablerad livsstil och därmed ge en 

känsla av makt och kontroll över situationen. Det ger dessutom större möjligheter till att utvidga 

sociala relationer eftersom ett villkor för deltagande i sociala aktiviteter i dagens samhälle ofta 

är pengar (Jönsson & Starrin 2000., Starrin, Rantakeisu & Hagquist 1996). Den andra aspekten 

i modellen ligger i de potentiellt skamfyllda känslor individen upplevt med att vara arbetslös. 

Å ena sidan är det inte enbart lönen som går förlorad, utan även sociala aspekter som status och 

prestige. När individen utsätts för ekonomiska påfrestningar menar Jönsson och Starrin (2000) 

att det även är ett uttryck för fara och hot. Detta kan medföra att en dimension av skam 

utvecklas, vilket knyter an till både den socialpsykologiska och psykologiska aspekten av 

exempelvis identitet och självbild.  
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 En ännu relativt oprövad men utvecklad aspekt kring modellen gäller relationen mellan 

ekonomi och sociala band. I denna modell fokuserar man i högre utsträckning på den 

ekonomiska aspektens påverkan på sociala relationer. Starrin, Blomkvist och Jansson (2003) 

menar att modellen även inkluderar den skamfyllda aspekten såväl som stolthet. Därmed 

antyder de att modellen har ett mer generellt värde när det kommer till att förstå och förklara 

de sociala och hälsomässiga problem som kan bli konsekvenser av mindre ekonomiska resurser. 

Modellen utgår från hypoteser där mindre ekonomiska resurser medför mer skamfyllda sociala 

band och därmed även högre risk för ohälsa. Motsatsen blir alltså att större ekonomiska resurser 

ger sociala band präglade av högre stolthet och därmed även ett bättre välbefinnande och godare 

hälsa (Starrin, Blomkvist & Jansson 2003). 

 

3.4 Psykologiska kontrakt 

Psykologiska kontrakt är ett begrepp som myntades för cirka 30 år sedan och har sedan dess 

blivit allt vanligare förekommande inom exempelvis arbetsmiljöforskning. Vi kommer i 

föreliggande studie att utgå från att begreppet syftar till att beskriva de oskrivna och outtalade 

regler och åtaganden som finns i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagare. Detta i likhet 

med Isaksson och Bellaaghs (2005) definition av det psykologiska kontraktet. Det psykologiska 

kontraktet är alltså en subjektiv tolkning som syftar till den psykologiska innebörden av 

anställningsrelationen. Psykologiska kontrakt som även kallas för osynliga kontrakt utgör 

delade skyldigheter, förväntningar och uppfattningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Dessa kan vara både uttalade och outtalade men regleras inte i några formella avtal. Det kan 

exempelvis röra sig om hur arbetet ska utföras, löneutveckling eller annan typ av utveckling på 

arbetsplatsen. Kontraktet är både föränderligt och dynamiskt och utgör en stor del av relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Forskning har visat att tidsbegränsade anställningar är 

förknippade med lågt uppfyllda psykologiska kontrakt i större utsträckning än vad 

tillsvidareanställningar är (Isaksson & Bellaagh 2005). 

I likhet med Isaksson och Bellaaghs studie (2005) som nämns i föregående kapitel, har 

flertalet forskningsstudier visat hur känslan av ett uppfyllt psykologiskt kontrakt leder till 

välmående hos anställda på arbetsplatsen. Likväl har resultatet av ett brutet psykologiskt 

kontrakt i högre utsträckning visat negativa effekter på de anställdas hälsa. Det är framför allt 

vanligt att den anställde upplever att tilliten till arbetsgivaren minskar till följd av 

kontraktsbrottet. I de fallen upplever de inte längre ett lika högt engagemang, väljer att inte 
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heller fullfölja sin del av avtalat utan istället avsluta relationen och byta arbetsplats (Allvin m.fl. 

2006). 

 

3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet ovan har vi presenterat de teoretiska utgångspunkter som vi anser ska kunna hjälpa 

oss att analysera vårt insamlade datamaterial. Det som har visat sig vara mest utstickande i 

samtliga teorier är den påverkan som olika typer av anställningsformer och anställningsvillkor 

har för individen.  

Sennetts (2000) teori om den flexibla arbetsmarknaden anser vi vara intressant då han 

menar att arbetsmarknadens uppbyggnad och struktur förändrar vår personlighet. Han anser att 

det är i samband med anpassningen till den flexibla arbetsmarknaden som individen förlorar sig 

själv.  

I likhet med Sennetts teori om anpassning, utgår krav- och kontrollmodellen från ett 

perspektiv där de olika komponenterna krav och kontroll i arbetet ska samverka för att individen 

ska känna tillfredsställelse och välmående. Det personliga måendet blir här en produkt av 

huruvida balanserad dessa två faktorer är i samråd med varandra (Allvin m.fl. 2006, Karasek & 

Theorell 1990). 

Det som visat sig vara mest framträdande med ekonomi-skam och ekonomi-sociala band 

modellen (Starrin, Rantakeisu & Hagquist 1996., Jönsson & Starrin 2000., Starrin, Blomkvist 

& Jansson 2003) är den skam många känner inför att inte ha tillräckliga ekonomiska resurser. 

Även om modellen till stor del är utvecklad för att studera effekter av arbetslöshet anser vi att 

det kan finnas kopplingar till otrygga anställningsformer, då osäkra och otrygga 

anställningsformer också antas leda till samma effekter, men möjligtvis i mindre omfattning. 

Vi utgår från att individer med exempelvis tidsbegränsade anställningar också brottas med en 

ekonomiskt kopplad rädsla och stress över vad som kommer att hända när exempelvis 

anställningen upphör. 

 Slutligen har teorin om psykologiska kontrakt visat sig ha stor betydelse på den anställdes 

upplevelse av arbetssituationen, oavsett upplevelsen av anställningsformen i sig (Isaksson & 

Bellaagh 2005). Vi utgår från att denna teori i någon form påverkar hur våra intervjupersoner 

känner inför sin anställningsform och dess medföljande konsekvenser.
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4. Metod 

Den vetenskapliga metod som används under en forskningsprocess har stor inverkan på vilket 

resultat man kommer fram till. Med tanke på detta finns det inom vetenskapen i stort, krav på 

att både redogöra och argumentera för den eller de valda metoder som använts under en 

forskningsprocess (Ahrne & Svensson 2011). I detta kapitel kommer vi att redogöra för 

föreliggande studies vetenskapliga metod. Här diskuteras och motiveras val av metod, urval 

och avgränsningar, tillvägagångssätt samt etiska överväganden. Avslutningsvis ges även en 

kort kritisk reflektion över studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

  

4.1 Val av metod 

Med bakgrund av att föreliggande studie syftar till att undersöka hur unga individer upplever 

att deras otrygga anställningsform påverkar dem, anser vi att det krävs en djupgående metod 

för att bättre både kunna förstå och förklara detta fenomen. Vi har utifrån våra forskningsfrågor 

valt att utgå från en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer med fem behovs- 

och deltidsanställda. Valet av en kvalitativ ansats anser vi även vara motiverat då en stor del av 

de tidigare studier som har genomförts kring studiens ämne är kvantitativa. Genom att använda 

oss av en kvalitativ metod önskar vi på så vis kunna bidra till en ökad och fördjupad kunskap 

inom forskningsfältet. 

I ett tidigt skede av uppsatsarbetet formulerade vi en intervjuguide (se bilaga 1) som låg 

till grund för våra intervjuer. Intervjuguiden har använts för att kunna ställa samma frågor till 

samtliga intervjupersoner. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att i största möjliga 

mån kunna följa intervjupersonernas svar. Semistrukturerade intervjuer kan också kallas för 

intervjuer som innehåller en låg grad av standardisering enligt Trost (2010). Det innebär att vi 

inte har ställt frågorna i exakt samma ordningsföljd, med samma tonläge och formulering vid 

varje intervju. Istället har vi i den mån det gått intagit ett flexibelt förhållningssätt och låtit våra 

följdfrågor, språkbruk samt ordningsföljden av frågorna styras beroende på intervjupersonen. 

Detta anser vi har öppnat upp för stora variationsmöjligheter där vår förhoppning är att det ska 

generera en så pass bred empiri som möjligt. 

Intervjuguiden har främst fungerat som en grund för de ämnen vi önskat beröra och de 

frågor vi ansett nödvändiga för vår kommande analys. För att frågorna skulle rymma någon typ 

av flexibilitet och inte vara ledande utformade vi dem någorlunda brett. Intervjupersonerna fick 

på så vis själva utveckla och reflektera över sina svar, vilket enligt Trost (2010) också ger bra 

möjlighet till ett brett empiriskt material.
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4.2 Urval och avgränsningar 

Vi valde att avgränsa vårt urval till unga individer mellan 20–30 år, då andelen som innehar 

behovs- och deltidsanställningar är störst inom denna ålderskategori (LO 2017). För att hitta 

intervjupersoner använde vi oss av ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att man 

använder sig av individer som finns tillgängliga vid det speciella tillfället (Trost 2010). Vi 

använde oss av vårt eget kontaktnät där vi frågade ifall någon vi kände, i sin tur hade någon i 

sin omgivning som vi kunde intervjua. På så sätt kunde vi hitta personer som föll inom ramen 

för våra urvalskriterier, samtidigt som vi kunde förhålla oss objektiva till våra intervjupersoner. 

Vi valde också strategiskt denna urvalsmetod då intervjupersonerna på så vis är okända för 

varandra, vilket gjort att vi i högre utsträckning haft möjlighet att hålla dem anonyma. 

Kraven på våra intervjupersoner var att de skulle vara mellan 20–30 år, och inneha eller 

nyligen haft en behovs- eller deltidsanställning som huvudsaklig sysselsättning. För att inte 

begränsa oss allt för mycket valde vi att tillåta intervjupersoner som under de senaste sex 

månaderna haft någon av dessa anställningsformer. Vi ansåg att detta skulle möjliggöra för oss 

att komma i kontakt med fler personer. Av de fem som vi intervjuade var det endast en person 

som nyligen haft en behovsanställning och därmed fick prata utifrån sina tidigare upplevelser. 

Med studiens tidsaspekt i åtanke valde vi att begränsa oss till fem personer att intervjua. Vid 

den femte intervjun märkte vi att alla intervjupersoner talade om liknande erfarenheter och fler 

intervjuer hade antagligen fortsatt i samma linje. Givetvis hade ett större material möjligtvis 

kunnat generera fler upptäckter, men det hade också kunnat bli svårhanterligt med tanke på den 

tid vi hade till förfogande (Trost 2010). 

  

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi har totalt genomfört fem semistrukturerade intervjuer med fem individer som alla har eller 

nyligen har haft en behovs- eller deltidsanställning som huvudsaklig sysselsättning. 

Intervjuerna var mellan 35–50 minuter långa. Tre av intervjuerna genomfördes på en av 

uppsatsförfattarnas arbetsplats, där vi hade tillgång till ett tyst och avskilt kontor. De två andra 

intervjuerna genomfördes hemma hos en av uppsatsförfattarna. 

Under varje intervjutillfälle deltog vi båda två, detta är någonting som kan medföra både 

för- och nackdelar enligt Trost (2010). Vi valde att en av oss hade rollen som så kallad 

huvudintervjuare. Det innebar att denne person ställde frågorna utifrån vår intervjuguide, och 

var på så vis den styrande parten under intervjun i samspel med intervjupersonen. Den andra 

personens uppgift var att i första hand fokusera på att lyssna, observera kroppsspråk, samt flika 
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in om denne upplevde att någon viktig följdfråga missades. Vi ansåg att fördelarna med detta 

var att intervjupersonen inte skulle uppleva intervjun som en “två-mot-en” situation när den ena 

parten antog en mer observerande position, samt att ingen av oss var så vana intervjuare sedan 

tidigare. Därav ansåg vi att denna metod skulle minimera risken för oss att missa något som 

kunde vara av betydelse för vår kommande analys och resultat. Inför varje intervju frågade vi 

intervjupersonerna om det var okej att vi spelade in samtalet med hjälp av vår mobiltelefon, 

vilket samtliga intervjupersoner gav sitt godkännande till. 

  

4.4 Etiska överväganden 

Att få samtycke och godkännande av en person som deltar i en studie är viktigt (Bryman 2002). 

Vid första kontakten med våra intervjupersoner informerade vi kort om studiens syfte och 

deltagandets frivillighet. För att detta inte skulle glömmas bort, samt ge intervjupersonen 

möjlighet att ställa eventuella frågor, informerades de återigen om detta vid själva 

intervjutillfället. Intervjupersonerna informerades även om vår skyldighet gentemot denne, i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2017). Vi informerade om att den 

information vi får endast kommer att användas i forskningssyfte. Vi var även tydliga med att vi 

i den mån det går skulle behålla den intervjuades anonymitet, men att exempelvis ålder, kön, 

befattning och boendesituation skulle redovisas vilket alla gav sitt godkännande till. Vi 

försäkrade också att all information om våra intervjupersoner, samt vad de sagt i intervjun, 

skulle förvaras väl oåtkomligt för obehöriga och raderas när studien väl var färdigställd. 

 

4.5 Analys av materialet 

Efter att vi samlat in vårt datamaterial valde vi att göra en kvalitativ analys. Som vi nämnde i 

avsnitt 5.3 spelades alla intervjuer in. För att vi skulle få en uppfattning om huruvida vår 

intervjuguide täckte det vi avsett i intervjun, kom varje inspelning löpande att transkriberas 

under hela datainsamlingsprocessen. Vi valde att den personen som inte hade agerat 

huvudintervjuare transkriberade den aktuella intervjun. Det gjordes i nära anslutning efter varje 

intervjutillfälle, för att intrycken vi hade skulle vara så “färska” som möjligt (Ahrne & Svensson 

2011). Ord för ord skrev vi ner varje intervju för att vid analysen på bästa möjliga vis kunna 

återspegla intervjupersonens sinnestillstånd.  

Alla transkriberingar skrevs därefter ut i pappersform och vi började med att läsa igenom 

varje intervju tillsammans. Redan vid den första genomläsningen av materialet påbörjade vi en 

kodningsprocess där vi stök under vad vi ansåg som viktiga ord, meningar och uttryck kopplat 
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till studiens syfte. Vi noterade även ord i marginalen som vi ansåg kunna vara en potentiell kod 

att arbeta med, det kunde exempelvis vara “bra kontakt”, “sammanhållning” och “stressad”. 

Under denna process markerade vi även citat med färgpennor som vi ansåg skulle kunna 

återspegla våra koder. Därefter sammanställdes alla koder i ett dokument, varpå de sedan 

sorterades under tre olika teman. Dessa teman kom sedan att utgöra grunden för vår analys. 

Transkriberingarna har vi läst igenom ett flertal gånger under analysprocessen för att vi 

hela tiden ska arbeta nära vårt material och minimera risken för att någonting missas. Vi har 

även gemensamt diskuterat våra tolkningar av resultatet för att säkerställa att vi innehar så lika 

förståelse kring vårt resultat som möjligt. 

 

4.6 Kritiska reflektioner  

Begrepp som reliabilitet och validitet är viktiga aspekter för studiens trovärdighet. Hög 

reliabilitet syftar till noggrannheten vid en mätning, det vill säga att resultatet av en studie skulle 

bli detsamma vid en förnyad mätning, oavsett vem som utför den (Trost 2010). Att ha i åtanke 

inför detta är att människan är en del av en ständigt föränderlig process, vilket kan göra det 

svårt att tala om fullständig reliabilitet i vår studie likt alla studier där kvalitativa intervjuer 

förekommer. Validitet handlar om att mäta det man avser att mäta. Trost (2010) talar om att det 

vid kvalitativa studier blir något befängt att eftersträva fullständig validitet då begreppet 

härstammar från kvantitativ metodologi. Å andra sidan beskriver Trost (2010) vikten av att 

ställa ett antal frågor gällande samma fenomen för att försäkra sig att man kan förstå flera olika 

nyanser. På så vis kan en hög validitet uppnås även i kvalitativa studier. Att ställa ett antal 

frågor gällande samma fenomen är någonting som vi anser oss ha gjort i hög utsträckning med 

tanke på vår välarbetade intervjuguide. Genom olika frågor rörande samma ämne, anser vi oss 

ha genererat ett trovärdigt empiriskt material från våra intervjupersoner, då dessa har valt att 

dela med sig av sina berättelser och upplevelser. Vi har även varit noga med att i största möjliga 

mån inte låta våra privata åsikter kring ämnet påverka våra intervjupersoner under intervjun, 

eftersom det är deras föreställningar vi velat synliggöra och förstå. Utöver ovan nämnda 

åtgärder har vi även diskuterat och informerat informanterna kring de etiska aspekterna i 

forskningsprocessen för att sammantaget öka studiens trovärdighet.
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4.7 Intervjupersoner 

Våra fem intervjupersoner innehar eller har nyligen haft en behovs- eller deltidsanställning som 

huvudsaklig sysselsättning. Samtliga är inom åldersspannet 20–30 år. För att i största möjliga 

mån kunna hålla dem så anonyma som möjligt har vi valt att tilldela dem fiktiva namn. 

Josefine är 26 år och arbetar som butikssäljare sedan åtta månader tillbaka. Hon har i 

nuläget ett tillfälligt kontrakt på 35 procent av ett heltidsarbete som inom kort kommer återgå 

till hennes ordinarie 25 procent. Hon tar flera extrapass i veckan och arbetar därmed nästan 

heltid. Hon bor i en hyresrätt tillsammans med sin före detta pojkvän, men är i nuläget i behov 

av en egen lägenhet då de ska flytta isär. 

Lisa är 24 år och arbetar som butikssäljare sedan nio månader tillbaka. Hon har en 

anställning på 10 procent av ett heltidsarbete men arbetar betydligt mer än så i och med alla 

extrapass hon blir erbjuden. Hon har nyligen sagt upp sig från denna tjänst och fått en 

behovsanställning i en vikariepool, där hon börjar inom några veckor. Hon bor hemma med 

sina föräldrar och betalar ingen hyra. 

Elin är 20 år och arbetar som butikssäljare med en timanställning på 50 procent av ett 

heltidsarbete. Hon kombinerar denna anställning med en behovsanställning i en vikariepool där 

hon har möjlighet att hoppa in när det passar henne. På sitt arbete i butik blir hon ibland erbjuden 

extrapass, men tar annars extrapass i vikariepoolen. Trots det får hon inte ihop sina timmar till 

en heltidstjänst. Hon har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i tre månader och bor hemma med 

sina föräldrar. Elin betalar inte heller någon hyra hemma. 

Sammy är 21 år och arbetar på en snabbmatsrestaurang sedan tre månader tillbaka. Han 

har en anställning på 50 procent av ett heltidsarbete men får ofta så många extrapass att han 

arbetar minst 40 timmar i veckan, det vill säga heltid. Ibland arbetar han även mer än så. Sammy 

bor i en hyresrätt som han delar med sin jämngamla bror. 

Adam är 27 år och har nyligen avslutat sin behovsanställning inom säkerhetsbranschen. 

På sitt tidigare arbete arbetade han endast vid behov, vilket innebar stora veckovisa variationer 

i arbetstimmar. Denna anställning pågick under cirka två års tid. Adam bor ensam i sin 

egeninköpta bostadsrätt.
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer studiens resultat redovisas och analyseras. Redovisningen av 

undersökningens resultat är uppdelad i tre rubriker utifrån de teman som uppkommit genom 

kodningsprocessen. Dessa teman är sociala relationer på arbetet, ekonomisk påverkan och 

psykiska påfrestningar. Resultatet kommer att tolkas och analyseras utifrån de olika teorierna 

om flexibilitet på arbetsmarknaden, krav- och kontrollmodellen, ekonomi-skam och ekonomi-

sociala band modellen samt psykologiska kontrakt. 

 

5.1 Sociala relationer på arbetet 

Det första bärande temat som framkom under analysprocessen handlar om betydelsen av sociala 

relationer på arbetet. Det kan handla om sociala relationer mellan medarbetare både på och 

utanför arbetsplatsen, men även relationen till chefen. Sociala relationer på arbetsplatsen har 

visat sig vara betydande för arbetstagarens trivsel på arbetet. Om arbetstagaren innehar god 

relation med chef, kollegor eller både och, kan detta i många fall väga upp för exempelvis en 

stressig arbetsmiljö, tråkiga arbetsuppgifter och obekväma arbetstider (Allvin m.fl. 2006). 

 

5.1.1 Relationen med chefen 

Psykologiska kontrakt i form av en god relation och ömsesidiga förväntningar mellan 

arbetsgivare och anställd, har visat sig ha stor betydelse för den anställdes känsla av 

välbefinnande. Känner den anställde att denne har god kontakt med arbetsgivaren upplever den 

anställde högre trivsel och högre grad av lojalitet gentemot sin arbetsgivare och sina 

arbetsuppgifter (Isaksson & Bellaagh 2005). 

Alla intervjupersoner uppger att företagen där de är anställda upplevs som bra och 

proffsiga. Josefine, Elin, Sammy och Adam talar alla gott om sina chefer och beskriver 

relationen till sin chef som god och öppen. Samtliga uppger att chefen i största möjliga mån 

försöker se till personalens bästa och välmående samt lyssnar på deras önskemål och idéer, 

vilket vi anser tyder på att delar ur det psykologiska kontraktet uppfylls.  

Elin anser att hennes chef hade kunnat tillgodose personalens bästa ännu bättre om han 

hade varit mer accepterande med att låta de anställda byta arbetspass med varandra. Trots att 

nästan alla på hennes arbetsplats är deltidsanställda och flexibla när det kommer till att ta 

extrapass, upplever hon att flexibiliteten inte är helt ömsesidig och att det är svårt att få tillåtelse 

att byta bort ett arbetspass. 
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Vi är ändå femton anställda, det finns liksom någon som kan jobba då… men han la 

upp det liksom som att det var världens undergång att jag ville byta ett pass! [...] så 

nästa gång jag behövde byta pass då frågade inte jag, då sjukanmälde jag mig! Och det 

är ju sämre! Men det är för att jag inte vill riskera att han säger nej och alla mina planer 

bara [förstörs]... (Elin) 

 

Elin fortsätter med att berätta att det för henne är viktigt att ha en öppen relation med chefen, 

men att det i fall som ovan beskrivet blir svårt. Hon anser själv att det inte känns bra att ljuga, 

och att hon hade varit ärlig om hon kände att hon kunde vara det. Vid ett tidigare tillfälle när 

hon frågat chefen om att byta ett arbetspass hade han inte tyckt att hennes uppriktiga anledning 

varit tillräcklig bra, vilket hon beskriver hade fått henne att känna sig dum. Av den anledningen 

känner Elin att hon inte kan vara så ärlig som hon önskar att hon kunde vara. Detta är kopplat 

till att hon känner stor respekt för sin chef och att han har en viss typ av makt över henne. 

Eftersom hon har en provanställning i dagsläget, tycker hon att det är viktigt att se bra ut för att 

på så sätt också kunna få en tillsvidareanställning framöver. 

Även Sammy, som också har en provanställning i dagsläget, pratar om chefens makt 

gällande hans nuvarande arbetssituation och hur han av den anledningen känner stor respekt för 

sin chef. Sammy talar mycket gott om sin chef, och medger att en del val och beslut han tar har 

att göra med att han vill se bra ut inför chefen. Även Elin och Lisa berättar att de i många fall 

tar extrapass bara för att bli populära och se bra ut inför sina chefer. Josefine upplever inte 

samma press gentemot sin chef, hon känner sig istället nojig över att inte veta vad som händer 

med hennes tillfälliga anställning som eventuellt upphör vid årsskiftet.  

[...] Man är osäker på själva anställningsformen. Det här att det är ett tillfälligt kontrakt 

och det är ju alltid lite osäkert i och med att vi måste följa upp budget och allting där… 

Liksom går det dåligt så är man liksom inte säker på att man får jobba mer och alltså, 

visst du har ju din grundlön som du alltid har, men man vill ju liksom kunna veta att om 

ett halvår då har jag samma anställning, men det kanske man inte har! (Josefine)  

 

I den oro som alla intervjupersoner känner inför framtiden kan vi även tolka att det finns en 

medvetenhet gällande arbetsmarknadens flexibilitet. Likt Sennetts (2000) teori gällande 

oförutsägbarhet på arbetsmarknaden, tolkar vi denna oro som ett tecken på att individerna 

känner att framtiden är oförutsägbar och att de är medvetna om sin egen utbytbarhet i 

organisationen. Denna osäkerhet tar sig uttryck på flera olika sätt hos individerna. Josefine 

upplever att det är den dagliga personliga prestationen som i sin tur påverkar företagets totala 

budget, vilket i sin tur påverkar möjligheten att bli anställd på fler timmar. Elin, Sammy och 

Lisa upplever behovet av den goda relationen och att ständigt vara chefen till lags som stort, då 
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chefen besitter makten att bestämma vad som kommer att hända med deras anställningar i 

framtiden.  

När det kommer till relationen med chefen är Lisa den enda av våra intervjupersoner som 

inte tycker att relationen med sina chefer är bra. Hon berättar att kommunikationen mellan 

cheferna och medarbetarna på hennes arbetsplats fungerar dåligt och hon upplever ofta sig själv 

som utanför på grund av chefernas sätt att vara gentemot henne. Lisa tror att det har att göra 

med att hon är den enda ur personalen som arbetar extra och därmed inte har någon 

tillsvidareanställning på heltid som de andra. Hon säger själv att hon tycker att det är konstigt 

att cheferna inte ser värdet i henne, då hon trots sina få timmar på kontraktet arbetar nästan lika 

mycket som alla andra. I detta fall har inte arbetsgivarens resonemang kring situationen yttrats, 

men Lisas uttalande verkar tyda på att företaget har ett stort behov av hennes tillgänglighet och 

kunskap gällande arbetsuppgifterna. Lisa har nyligen sagt upp sig från sin arbetsplats och säger 

att en stor del av det beslutet beror på att relationen med cheferna inte är eller har varit 

tillräckligt bra. Hon pratar mycket om bristen på motivation och feedback och berättar att hon 

sällan får höra vad hon gör bra, istället får hon höra vad hon skulle kunna förbättra. Hon 

beskriver kommunikationen som dålig till följd av en anledning där hon vid flertal tillfällen 

tagit på sig extrapass, men arbetstiderna har sedan visat sig vara felkommunicerade. 

Det har blivit ganska många gånger där det har blivit fel, alltså där jag kommit in sent. 

Och då har jag skrivit upp att jag börjar klockan ett men då ringer de mig och säger att 

jag börjar klockan tolv. Och det har hänt mig typ fem-sex gånger nu… och då ser ju jag 

jättedålig ut som anställd liksom! Fast det har bara blivit att de sagt fel till mig och då 

kollar jag pappret jag skrivit upp från och då står det ett, och så har jag skrivit ett och så 

bara ‘nej du börjar tolv’. (Lisa) 

 

Lisa upplever att det är jobbigt när det blir fel med extrapassen och berättar att hon får svälja 

sin stolthet när det händer, fast hon vet att det är cheferna som gjort fel och inte hon själv. Detta 

är en av de anledningar som hon menar bidrar till den dåliga relation som hon har med sina 

chefer.  

Resultatet att samtliga intervjupersoner värdesätter relationen med sin närmsta chef 

förankras framförallt i teorin om psykologiska kontrakt. Alla intervjupersoner förutom Lisa 

känner stark plikttrogenhet och lojalitet gentemot sina arbetsgivare och strävar alltid efter att 

göra sitt bästa på arbetet. Alla utom Adam medger att de inte ser någon framtida karriär inom 

företaget där de är idag, men de är ändå villiga att utföra sina arbetssysslor i bästa möjliga mån. 

I vissa fall anser de även att de arbetar mer effektivt jämfört med den fasta personalen. Josefine 

medger att hennes hängivenhet till arbetet till stor del beror på hennes otrygga anställningsform. 
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Hon menar att ju bättre det går för butiken, desto mer behöver de personal vilket i slutändan 

leder till att hon får fler arbetspass. Lisa som inte upplever varken arbetsuppgifterna eller 

relationen med cheferna som givande, uppger att hon ibland struntar i att göra det där lilla extra 

eftersom hon inte känner sig uppskattad ändå. Detta resultat visar att ömsesidiga skyldigheter, 

förväntningar och uppfattningar mellan arbetsgivare och arbetstagare har en viktig betydelse i 

upplevelsen av arbetets meningsfullhet. Lisa är den som inte upplever att dessa skyldigheter, 

förväntningar och uppfattningar är ömsesidiga och hon beskriver tydligt att hon inte heller trivs 

på sin arbetsplats. Hennes vantrivsel och det kommande bytet av arbetsgivare tolkar vi som ett 

resultat av att hennes psykologiska kontrakt inte är uppfyllt, precis som Allvin m.fl. (2006) 

beskriver är hennes agerande en vanlig åtgärd i dessa situationer. Övriga intervjupersoner som 

berättar om en god relation med sin chef upplever även det personliga välmående som bra, 

vilket tyder på ett uppfyllt psykologiskt kontrakt. Likt Isaksson och Bellaaghs (2005) studie 

visar vår undersökning att psykologiska kontrakt utgör en viktig grund för trivseln på 

arbetsplatsen. Om arbetstagaren upplever att det psykologiska kontraktet inte är uppfyllt, 

kommer det personliga välmående och trivseln på arbetet inte vara lika bra som om det 

psykologiska kontraktet är uppfyllt.  

Å andra sidan finns det även aspekter i Lisas uttalanden kring att hon struntar i att göra 

det där lilla extra på arbetspasset som antyder på att hennes resonemang även kan kopplas till 

arbetsmarknadens förändring. Den flexibilitet som idag präglar det moderna arbetslivet enligt 

Sennett (2000) kan skapa ett minskat engagemang för arbetet samt minskat initiativtagande. 

Lisa upplever helt enkelt att hon inte längre har någon lust till att anstränga sig ytterligare, 

eftersom hon inte upplever sig tillhöra den solidariska arbetsgemenskapen som övriga anställda 

på hennes arbetsplats tillhör. Det här resonemanget visar även att den avsaknad hon känner 

inför framtida karriärmöjligheter inom företaget bidrar till ett minskat konsekvenstänk. Hon 

upplever inte att hennes tidigare hårda arbete och prestationer har bidragit till någon tryggare 

anställningsform och väljer därför att inte anstränga sig mer än nödvändigt under arbetstid i 

dagsläget. 

 

5.1.2 Relationen med kollegorna 

Tidigare forskning visar att det sociala samspelet med kollegor spelar stor roll för känslan av 

välbefinnande på arbetsplatsen. Sociala relationer bidrar till en trivsam arbetsmiljö, men skapar 

också ett större engagemang och ansvar över arbetsuppgifterna (Allvin m.fl. 2006). 

Alla intervjupersoner beskriver sin relation till kollegorna som bra. Adam umgås ibland 

med sina kollegor på fritiden, men berättar att tillfällena till socialt umgänge sällan inträffar 
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eftersom alla arbetar oregelbundna skift och det på så sätt är svårt att hitta gemensamma 

tillfällen. På hans arbetsplats, som är ett litet företag, beskrivs stämningen som familjär och 

kollegorna som likasinnade. Han uttrycker att många av de anställda är “lite av samma skrot 

och korn” vilket har stor inverkan på utförandet av arbetsuppgifterna. Adam tycker att det är 

mycket positivt och något som förenklar det gemensamma arbetet. Ingen av de övriga 

intervjupersonerna umgås med sina kollegor på fritiden. De beskriver istället lunchrasterna som 

de tillfällen de har till kontakt utöver arbetstid. Lunchrasterna är dock inte alltid gemensamma 

utan ofta händer det att man har lunchrast ensam.  

Sammy beskriver kontakten med majoriteten av sina kollegor som god, men att det finns 

en rådande arrogans bland dem som arbetat längst. Arbetsmiljön kan stundtals vara tuff, 

framförallt under specifika tider på dygnet när många kunder kommer samtidigt, exempelvis 

under lunchtid. Det är då som den så kallade “hårda skolan”, som Sammy uttrycker det, märks 

av extra tydligt. Han berättar att han av den anledningen håller lite distans till dem mer erfarna 

kollegorna, men att deras attityd inte påverkar honom nämnvärt. Mycket av det tror han har att 

göra med att relationen till chefen och övriga kollegor ändå är så pass bra.  

[...] Jag trivs väldigt bra med mina kollegor faktiskt, och det är jätteviktigt för det är det 

som gör att jag trivs på jobbet… [...] Alltså butik, jag känner inte att det är jättegivande 

för mig och jag har jobbat två år innan i butik, [...], så jag känner kanske att jag har lärt 

mig allt vad det kan ge mig nu… alltså jag är klar, men ja… nu är det liksom kollegorna, 

för mig i alla fall, som gör att det blir kul att jobba där… (Elin) 

 

Som Elin tydligt beskriver i citatet ovan är kollegorna den största anledningen till att hon känner 

en hög trivsel på sin arbetsplats. För henne skapar den goda stämningen en mer värdefull 

arbetsplats än vad själva arbetsuppgifterna gör. Hon förklarar även att hon själv försöker 

anstränga sig för att bidra till den goda stämningen genom att peppa övriga medarbetare med 

glada tillrop. Även Josefine och Lisa pratar varmt om sina kollegor. Josefine förklarar att 

kollegorna på hennes arbetsplats är en sammanhållen grupp som har roligt tillsammans och att 

det inte förekommer något ”skitsnack”, som hon uttrycker det, om varandra bakom ryggen. Lisa 

beskriver relationen till sina kollegor som mycket bättre än till chefen. Hon uttrycker det 

positiva i känslan av att hon och kollegorna befinner sig på samma hierarkiska nivå, trots att 

hon är den enda ur personalstyrkan som innehar en timanställning. Lisa upplever att stämningen 

till sina kollegor både är roligare och mer avslappnad än vad den är till chefen. Hon tror även 

att hon hade sökt ett nytt arbete tidigare om inte kollegorna hade varit så pass bra som hon 

upplever att de är. 
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Karasek och Theorell (1990) har med utgångspunkt i sin teori om krav och kontroll på 

arbetsplatsen belyst aspekter hur den så kallade spända arbetssituationen ökar risken för ohälsa. 

Josefine, Elin, Lisa och Sammys arbetssituationer faller alla inom ramen för vad som anses vara 

en så kallad spänd arbetssituation. De upplever sina arbeten som stundtals stressiga, med lågt 

inflytande och beslutsfattande. I dessa situationer blir det sociala stödet, framförallt i form av 

en god relation med kollegorna viktigt. Socialt stöd kan nämligen väga upp för de konsekvenser 

som en eventuell obalans mellan krav och kontroll skapar. En tuff och spänd arbetssituation 

kan i många fall upplevas som mer hanterbar om man upplever kontakten med kollegorna som 

god, än om så inte hade varit fallet (Karasek & Theorell 1990). Trots att Josefine, Elin och 

Sammy berättar om flera negativa aspekter med sin anställningsform och sina arbetsuppgifter, 

beskriver de ändå den totala upplevelsen av sin nuvarande anställning som relativt positiv. Det 

är endast Josefine som i nuläget söker andra arbeten vid sidan om men hon poängterar tydligt 

att det beror på osäkerheten med hennes tillfälliga kontrakt, inte på grund av relationerna på 

arbetsplatsen. I linje med den utvecklade aspekten kring vikten av socialt stöd i Karasek och 

Theorells teori kan vi se att relationen med kollegorna spelar en stor roll i helhetsupplevelsen 

kring både anställningsform och arbetsplats. Med tanke på hur de flesta av våra intervjupersoner 

uttrycker sig blir det tydligt att det sociala stödet tar sig uttryck i känslan av både en 

grupptillhörighet och kamratskap, samt att det i flera fall underlättar den fysiska arbetsbördan i 

form av bland annat avlastning i arbetet. Exempelvis uttrycker både Josefine och Elin att de kan 

byta arbetsuppgifter, som de egentligen är schemalagda på, med en kollega för att på så vis 

hjälpa varandra till ökad variation i det dagliga arbetet. 

  

5.2 Ekonomiska konsekvenser 

Samtliga intervjupersoner upplever att ekonomin påverkas av deras otrygga anställningsform. 

De uppger alla att den mest påfrestande ekonomiska aspekten är att de i förväg inte vet hur 

mycket de kommer tjäna kommande månader. För att lönen inte ska bli alltför låg känner nästan 

alla att de är i behov av att ta extrapass. Adam, som upplever sig som relativt välbetald, känner 

däremot inte samma stress då han upplever att han får ekonomin att gå runt ändå. Med det 

arbetet som han har är det dessutom svårt att i förväg kunna ta extrapass, då behovet av arbete 

oftast inte går att förutse. Han berättar att han därmed måste acceptera sin situation och försöker 

därför att inte oroa sig, det är ändå inte så mycket han kan göra för att förändra den. Han medger 

att lönen givetvis påverkar hans liv, men att de begränsningar han får göra vissa månader när 

lönen är lägre inte är alltför stora och kan klassas som lyxproblem. 
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Alla intervjupersoner upplever ekonomin som förhållandevis okej men Josefine, Elin, 

Lisa och Sammy medger att det i många fall är ett orosmoment och att de hade önskat att deras 

löner var högre. I dessa fall uttrycker de sig vara nöjda med sin aktuella timlön, eller åtminstone 

att de anser att den är realistisk i förhållande till deras utbildnings- och arbetsbakgrund, 

arbetsuppgifter och relativt ringa ålder. Alla arbetar emellanåt korta pass på tre till fyra timmar 

åt gången och uppger att de på grund av detta istället behöver arbeta fler dagar. Det ökar också 

behovet av att behöva ta fler extrapass, något som i sin tur också påverkar upplevelsen av lönen. 

Inte så att jag känner mig superstressad men det är väl lite så att så fort det blir löning 

så ser man vad man fick och så känns det som att man jobbat jättemycket och så får jag 

bara det här liksom. Så att det sitter väl ändå i bakhuvudet lite… för det är ju därför 

man jobbar… (Lisa) 

 

Av ovanstående citat kan vi utläsa att Lisa inte känner sig nöjd med sin totala lön, och att hon 

varje månad förväntar sig att den ska vara högre än vad den faktiskt är. Lisa upplever att hon 

arbetar mycket, men hon berättar samtidigt att de timmar hon kommer upp i varje vecka inte 

motsvarar ett heltidsarbete på 40 timmar per vecka. Hon berättar att det känns som att hon 

arbetar mycket eftersom hon arbetar många dagar med korta pass, vilket förstärker känslan av 

att hon sällan är ledig. De oregelbundna arbetstiderna innebär mycket helgarbete och de senaste 

veckorna har hon arbetat sju helger i rad. Eftersom vår analys av Lisas uttalanden visar på ett 

lågt uppfyllt psykologiskt kontrakt, tror vi att detta även påverkar hennes upplevelse av sin lön. 

Om Lisa hade känt att hennes arbetstillvaro utgjordes av en god relation med sina chefer, hade 

hon förmodligen känt ett större värde i sina arbetsuppgifter och sin arbetsprestation. Med tanke 

på att hon varken upplever motivation eller positiv feedback blir lönen nu det enda kvitto hon 

får för sin tid på arbetet. Det framstår som troligt att lönen kanske inte skulle upplevas som lika 

dålig om hon kände att den också kompenserades av ett värde under arbetets gång, vilket nu 

saknas.  

För Josefine, som för närvarande bor med sin före detta pojkvän och letar nytt boende för 

att kunna flytta ut, är ekonomin en stor stressfaktor. Hon upplever ekonomin som ett 

orosmoment och i synnerhet eftersom hon nu har ett tillfälligt kontrakt på fler timmar än vanligt, 

ett kontrakt som eventuellt kommer minskas vid årsskiftet. Hon har koll på sin ekonomi och 

lägger varje månad upp en budget för både spenderande och sparande. Hon är medveten om att 

hon inte kommer kunna vara kvar på sin nuvarande arbetsplats om hon inte får behålla sina 

extra timmar och söker därför aktivt efter ett nytt arbete som kan generera fler arbetstimmar. 
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När det kommer till sparande och spenderande uppger alla intervjupersoner att allt 

handlar om ekonomiska prioriteringar. Ingen är helt nöjd med sin lön men tycker ändå att de 

har pengar till intressen som fritidsaktiviteter, kläder, restaurangbesök och festande. Lisa och 

Elin, som båda bor hemma utan att betala någon hyra till sina föräldrar, tycker att det är 

sparandet som blir lidande i deras aktuella livssituation. Båda två önskar att de hade haft ett 

större sparande och Lisa uttrycker att det hade känts som en skön trygghet. Samtidigt resonerar 

de som så att de är unga och vill leva i nuet, vilket gör att de inte tar sparandet på så stort allvar 

heller.  

Det handlar väl lite också om vad man värderar liksom. Ah men då går jag hellre ut 

liksom och lägger några hundralappar på nån middag än att spara undan dem. Och ja, 

då får jag väl ta det. För nu är jag i nuet och då går jag på middag! (Lisa) 

 

Att kunna leva i nuet och inte snåla tycker även Sammy är viktigt. Han ser sig själv som sparsam 

men känner ändå att det är viktigt att prioritera intressen och kostnader som ger livskvalité. 

Enligt teorin om ekonomi-sociala band kan ekonomiska resurser ge en känsla av makt och 

kontroll över situationen. Ekonomiska resurser ger även större möjlighet till att kunna utvidga 

sociala relationer eftersom många sociala aktiviteter i samhället kostar pengar (Jönsson & 

Starrin 2000, Starrin, Rantakeisu & Hagquist 1996). Vi antar att detta är en anledning till att 

våra intervjupersoner vid flera tillfällen poängterar att de prioriterar nuet. Om frågan vad 

Sammy väljer att lägga pengar på och om han någonsin behövt avstå från aktiviteter eller 

materiella saker svarar han: 

Det blir väl en del festande ibland. Och det är väl lite onödigt kanske, men samtidigt 

så... jag tycker att det är värt det. Man knyter ju kontakter och det måste man ju ha för 

att få livspusslet att gå ihop ändå. [....] Jag känner inte att jag är den här stackaren som 

inte kan följa med, ‘åh nej han har inte råd’ inget sånt, absolut inte! (Sammy) 

 

Av detta kan vi utläsa att andra personers uppfattning tycks påverka den egna självbilden. 

Mindre ekonomiska resurser anses enligt ekonomi-sociala band modellen medföra mer 

skamfyllda sociala band, vilket därmed också ökar risken för psykisk ohälsa (Starrin, Blomkvist 

& Jansson 2003). Vi kan därför anta att intervjupersonerna prioriterar sina nuvarande intressen 

och aktiviteter för att de värdesätter känslan av sammanhang och sociala relationer, och för att 

ett mindre ekonomiskt kapital kan upplevas som skamlig. Känslan av att ha ett större 

ekonomiskt kapital kan även vara stressdämpande (Jönsson & Starrin 2000). Med tanke på att 

alla intervjupersoner upplever sina arbeten som tidvis stressande kan vi också koppla att känslan 
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av ett större ekonomiskt kapital, samt upplevelsen av en meningsfull fritid, kan fungera som ett 

sätt att väga upp för arbetets stressrelaterade sidor. 

[...] Det är nog mer så att jag jämför med vänner som kanske får mer betalt, för det är 

ju ändå något man diskuterar liksom. Att om det går bra för någon kompis eller såhär, 

nån månad så kan de spara undan jättemycket och så blir det kanske att man vill planera 

nån resa och så är det olika inkomster och så blir det att man kanske måste skjuta upp 

på resan eller inte kan vara borta lika länge… så det är svårt liksom. [...] Så ja ibland 

kan det kännas lite surt om man jämför med en kompis liksom. (Lisa) 

 

Ingen av intervjupersonerna pratar självmant om att deras ekonomi skulle vara kopplad till en 

upplevd känsla av skam. Däremot kan vi som i citatet ovan ändå utläsa en viss skamfylld känsla 

när Lisa berättar om hur hon oroar sig över sin ekonomiska situation jämfört med sina vänners. 

Det är tydligt att det i just dessa fall blir påtagligt för henne hur hennes ekonomiska situation 

ser ut för tillfället. 

När vi kommer till de ekonomiska frågorna i vår intervjuguide märker vi att samtliga 

intervjupersoner tenderar att svara mer fåordigt och mindre utvecklat än vid tidigare frågor. Vi 

upplever på så vis att vi behöver ställa fler följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Trots det 

får vi känslan av att intervjupersonerna upprätthåller någon typ av distans till våra frågor och 

att de tycker att de är mer jobbiga än de vill erkänna. Ingen av intervjupersonerna ber oss hoppa 

över en fråga, vilket de blivit tydligt informerade om är ett alternativ. Istället märks detta av i 

och med de fåordiga svaren och det allt stelare kroppsspråket än de har vid andra frågor under 

intervjuns gång. Utifrån dessa observationer och teorin om ekonomi-skam tyder det ändå på att 

ämnet till viss del, kan vara förknippat med skam och att uteblivandet av svar till stor del kan 

bero på det (Jönsson & Starrin 2000). 

 

5.3 Psykiska påfrestningar 

Alla intervjupersoner uppger att deras otrygga anställningsform på något vis skapar 

konsekvenser för deras psykiska välbefinnande. Adams tjänst inom säkerhetsbranschen är 

något som skulle kunna klassificeras som ett aktivt arbete. Utifrån Karasek och Theorells (1990) 

beskrivning kring dessa typer av arbeten finns det en jämn balans mellan kraven i arbetet samt 

kontrollen över utförandet av arbetsuppgifterna. Det innebär att kraven på prestation i arbetet 

är höga, samtidigt som kontrollen över utförandet på samma gång är hög. Adam beskriver att 

han i stor utsträckning innehar kontrollen att lägga upp utförandet av arbetsuppgifter i princip 

hur han vill, så länge han uppnår målet med arbetet. Han beskriver det på följande vis:
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Många gånger så var det väldigt mycket att man kunde lägga upp saker i princip hur 

man vill, så länge du uppnår målen med jobbet då… vilket också är väldigt skönt för vi 

hade också mycket frihet att kunna planera jobbet då och säga att ‘jo men såhär ska vi 

göra! Kund vill det här, chefen vill det här, skitsamma hur jag gör det’, det är 

målresultatet som förväntas då… (Adam) 

 

Trots att Adam är den som oftast får minst antal timmar sömn mellan sina arbetspass, verkar 

han vara den som hanterar det på bästa sätt. Han berättar att han inte upplever en oro över 

arbetet på sin fritid, samt att han inte upplever några större negativa konsekvenser. I linje med 

Karasek och Theorell (1990) teori är denna arbetsform något som både utmanar och stimulerar 

Adam, samt verkar förbättra hans möjligheter till att hantera stress. Adam berättar att han 

upplever som minst kontroll över sina arbetsuppgifter när kunden ifråga vill gå in och 

detaljstyra hur han ska utföra sitt arbete, något som å andra sidan sker väldigt sällan. De övriga 

fyra intervjupersonerna har arbeten där det råder en så kallad spänd arbetssituation. Det innebär 

att individen ständigt måste prestera på en hög nivå, samtidigt som de inte har kontroll över 

utförandet av sina arbetsuppgifter i någon större utsträckning. Denna typ av arbetsform medför 

i hög utsträckning ett stressfullt arbetsklimat som oftare leder till både oro och ångest, något vi 

tydligt har kunnat utläsa i både Josefine, Lisa, Elin och Sammys uttalanden. Samtliga fyra 

beskriver sina arbetsmiljöer som stressiga och sitt inflytande över arbetsuppgifterna som små. 

Deras arbetsuppgifter struktureras upp i ett dagsschema som de kan se varje dag när de kommer 

till arbetet. Schemat reglerar under vilka timmar de exempelvis ska stå i kassan, packa upp 

varor eller städa, samt under vilka tider de har rast. Schemat reglerar inte hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter, detta regleras i andra styrdokument som de alla har blivit upplärda efter när de 

var nyanställda. Arbetsuppgifterna i sig går inte heller att utföra på så många olika sätt. 

Samtidigt ställs höga krav på effektivitet och prestation för att kunna möta det ofta höga 

kundflödet. Detta bidrar till att de har låg kontroll i sina arbeten. 

Upplevelsen av stress över arbetet utanför arbetstid är vanligt förekommande för Josefine, 

Elin, Lisa och Sammy. Som tidigare nämnt blir alla fyra erbjudna extrapass, något som beskrivs 

som både bra och jobbigt. 

[...] Jag tycker att det är bra! Jag tycker att det är kul också [...] Ibland kan det ju bli lite 

så att om man är ledig eller har ett kvällspass att man ligger lite sådär hemma och 'har 

de hört av sig?' eller 'är det de som har skrivit?' Man kan liksom... man kan ibland sova 

lite oroligt men oftast är de ganska duktiga på att se det här innan, och höra av sig på 

kvällen innan liksom att 'kan du komma in tidigare?' (Josefine) 
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Av det här citatet går det att utläsa att Josefine tycker om möjligheten att kunna ta extrapass. 

Hon berättar att hon skulle önska att hon blev erbjuden fler pass, men att behovet av extra 

resurser på arbetet ofta är begränsat. Hon berättar att hon alltid säger ja i den mån hon kan, men 

att hon inte har några problem med att säga nej heller. Josefine har dock svårt att koppla bort 

tankarna kring arbetet på fritiden och tittar ofta på telefonen för att snabbt kunna vara på plats 

utifall hennes chef skulle höra av sig om behov av extrapersonal. Flera av intervjupersonerna 

beskriver att deras sömn påverkas av att ständigt behöva vara tillgängliga om chefen skulle höra 

av sig med kort varsel. Elin beskriver känslan av att inte kunna slappna av när hon är ledig som 

påfrestande. På sin fritid tittar även hon ofta till telefonen utifall det skulle komma upp ett 

extrapass. På de lediga dagar där hon skulle vilja arbeta, men inte i förväg fått något extrapass, 

går hon upp tidigt för att kunna vara tillgänglig. Elin har dock, precis som Josefine, inga 

problem med att säga nej om hon inte skulle kunna eller vilja arbeta.  

För Sammy och Lisa som precis som Elin och Josefine blir erbjudna extrapass, är det 

svårare att säga nej. Båda berättar att de nästan blir erbjudna lite för många extrapass men att 

det är svårt att tacka nej trots att de inte alltid känner för att arbeta. Lisa berättar att hon upplever 

det som jobbigt att tacka nej, då hon är den enda på sin arbetsplats som inte har barn eller någon 

annan kombinerad syssla med sin timanställning, som exempelvis studier. Hon känner att hon 

behöver ha en bra anledning för att tacka nej, vilket hon oftast inte har. Att säga nej för att hon 

vill vara hemma och “slappa” tycker hon inte låter bra, trots att det egentligen är vad hon vill 

göra ibland. Lisa upplever också att cheferna blir lite tvära när hon tackar nej och att hon inte 

blir erbjuden lika många extrapass under den närmsta tiden efter det. Resultatet blir att hon 

nästan alltid tackar ja till extrapass fast hon inte alltid känner för att ta dem. Ibland känner hon 

sig till och med utnyttjad. Även Sammy tycker att det är svårt att säga nej och upplever ibland 

situationen som pressad när han blir tillfrågad att arbeta extra med kort varsel. Anledningen till 

det tror han handlar om att han är nyanställd och inte vill ge ett dåligt intryck i början. Han 

berättar om ett tillfälle då han hade skrivit högskoleprovet i åtta timmar och blev erbjuden ett 

nattpass direkt efteråt: 

Så jag sa ju till han [chefen] att ‘helst inte men om jag måste så gör jag det ju’. Är det 

kris så är det kris och jag är ju flexibel… men det har väl ganska mycket att göra med 

att jag är ny också så jag vågar inte riktigt säga nej heller. [...] Hade jag fått avstå hade 

jag ju lätt avstått, det kan jag ju säga, men såhär i början tar jag inga risker [till att förlora 

jobbet] (Sammy) 

 

Att Lisa och Sammy inte vågar säga nej kan ha att göra med den oförutsägbarhet som finns på 

arbetsmarknaden idag. I linje med Sennetts (2000) teori om arbetstagares utbytbarhet i 
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organisationen, tolkas intervjupersonernas press på att säga ja som ett resultat av en oro inför 

framtiden. Både Lisa och Sammy känner att de behöver tacka ja för att på så sätt ge ett gott 

intryck av sig själva, och också få fortsatta uppdrag inom företaget. Att handla utifrån hur man 

upplever att man måste gentemot hur man vill, går att koppla till känslan av att förlora sig själv. 

Precis som Sennett (2000) beskriver innebär den flexibla arbetsmarknaden anpassning, vilket 

sker i så stor grad att arbetstagare tillslut tappar bort sig själva. Vidare beskriver Sennett (2000) 

hur kortsiktighetsprincipen försvagar sociala band på arbetsplatsen, vilket är något som kan ses 

i Lisas fall. Utifrån hur cheferna behandlar henne blir det tydligt att de ser henne som en extra 

resurs som också är utbytbar. Detta resulterar i att relationen dem emellan är dålig. Sammy 

vittnar också om känslan av att vara utbytbar. Han berättar att han inte hade tagit lika många 

extrapass om han visste att hans anställning var trygg och långsiktig. Att ha möjlighet till att ta 

extrapass tycker han är bra, men att inte kunna säga nej är inte hållbart i längden. Han pratar 

mycket om en månad där han endast hade tre dagar ledigt, vilket han nedan beskriver som en 

mardrömsmånad.  

[...] Jag var ledig första och så jobbade jag andra till åttonde, och så var jag ledig i tre 

dagar och då råkade de hamna direkt efter varandra [...] Sen jobbade jag tolfte till ja... 

tjugonionde. Det var faktiskt inte jätteskönt. Ja det var hemskt! Jag sa till mamma att 

‘alltså jag vet inte om det här går’. Alltså jag tog typ Alvedon innan jobbet. Det var 

hemskt! (Sammy) 

 

Sennett (2000) beskriver kortsiktighetsprincipen som en konflikt mellan privatliv och arbetsliv. 

Vidare menar han att det kortsiktiga synsättet hotar de personliga värderingarna som definierar 

oss. Sammys upplevelse av att arbeta alldeles för mycket blir till slut en inverkan på hans 

privatliv och det personliga måendet. Hans strävan efter att ställa upp leder till en ohållbar 

situation. Lisa berättar att hon på sina lediga dagar undviker att planera in aktiviteter och att 

träffa folk. Istället isolerar hon sig hemma för att bara ta det lugnt och vila upp sig. Detta visar 

också att privatlivet påverkas i strävan efter ett fungerande arbetsliv. När anpassningen till 

arbetslivet sker skapas en konflikt mellan dessa parallella sfärer som Sennett (2000) uttrycker 

det.
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för huruvida och på vilka sätt en otrygg 

anställningsform påverkar arbetstagaren. Studien syftar till att synliggöra de eventuella 

konsekvenser som den otrygga anställningsformen har för individens upplevda hälsa, 

livssituation och vardagsliv. Utifrån detta syfte har vi försökt besvara frågeställningarna 

gällande unga individers upplevelse av att inneha en otrygg anställningsform. Vi har även 

försökt besvara vilka konsekvenser de upplever att anställningsformen skapar för deras 

vardagsliv och på deras upplevda hälsotillstånd. 

Utifrån resultatet av denna studie kan vi dra slutsatsen att upplevelsen av att inneha en 

otrygg anställningsform inte är särskilt bra i största allmänhet och att konsekvenserna till stor 

del visade sig vara negativa. Intervjupersonerna ansåg att fördelarna med deras 

anställningsform var begränsade, och till störst del handlade det om friheten att själva kunna 

välja om de ville arbeta lite eller mycket. Eftersom alla ansåg att de var i behov av att arbeta 

mer än de var garanterade, upplevdes denna frihet dock oftast som stressande. Istället för att 

känna trygghet i att antalet arbetstimmar skulle räcka, skapades ett behov av att ständigt vara 

tillgänglig för extrapass. I många fall behövdes även fritidsaktiviteter planeras om på grund av 

arbetspass som uppkom med kort varsel. 

Trots att otrygga anställningsformer generellt inte upplevdes som särskilt positiva visar 

studien att vissa aspekter var betydelsefulla för en mer positiv helhetsupplevelse. Att inneha en 

bra relation med chef och kollegor kunde i många fall väga upp för de negativa konsekvenser 

som en otrygg anställningsform ansågs ha. Det framkom att en god relation med chefen spelade 

stor roll för individens välbefinnande på arbetsplatsen. En god relation bidrog även till en högre 

lojalitetskänsla och hängivenhet i utförandet av arbetsuppgifter, trots att känslan av 

meningsfullhet i själva arbetsuppgifterna saknades. Det här visar på vikten av ett uppfyllt 

psykologiskt kontrakt. Till följd av detta framkommer det även i vår studie, i likhet med 

Isakssons och Bellaaghs studie (2005), att de med otrygg anställningsform i viss mån upplevde 

den arbetsrelaterade situationen som mycket positiv. Detta trots att våra intervjupersoner i de 

flesta fall beskrev sig uppleva små utvecklingsmöjligheter, inga framtidsvisioner inom företaget 

samt att kontrollen och inflytandet över arbetet var begränsat i många situationer. 

Relationen med kollegor visade sig ha en extra betydelsefull roll för upplevelsen av 

arbetet och anställningsformen. Samtliga intervjupersoner hade goda relationer med sina 

kollegor och det framgick att de, tack vare dessa, upplevde sin anställningsform som 

förhållandevis positiv. Detta resultat går i linje med tidigare forskning om betydelsen av goda 
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relationer med kollegor på arbetsplatsen. Resultatet visar även på vikten av socialt stöd som 

väger upp för de negativa konsekvenser som en eventuell obalans mellan krav och kontroll i 

arbetet kan skapa (Allvin m.fl. 2006, Karasek & Theorell 1990). 

Den mest framträdande negativa konsekvensen av att inneha en otrygg anställningsform 

gällde den ekonomiska aspekten och dess efterföljande konsekvenser. Majoriteten av 

intervjupersonerna upplevde både oro och stress över att inte kunna förutse ekonomin 

nästkommande månad. Det gav i sin tur en känsla av att ständigt behöva vara tillgänglig 

gentemot sin arbetsgivare för att kunna ta extrapass. I flera fall skapade denna situation psykiska 

hälsobesvär i form av upplevd oro, ångest och sömnsvårigheter hos intervjupersonerna. Denna 

situation överensstämmer väl med resultatet av Aronsson, Dallner och Lindhs studie (2000) 

kring ekonomisk stress och upplevda hälsobesvär hos korttidsanställda. I deras studie diskuterar 

de även hur sämre ekonomiska förhållanden ofta kan vara kopplade till både sämre kosthållning 

och boendestandard, vilket i sin tur leder till konsekvenser som exempelvis magbesvär, trötthet 

eller huvudvärk. Dessa bakomliggande mekanismer kring kosthållning och boendestandard 

undersöktes dessvärre endast i begränsad utsträckning i vår studie. Precis som Aronsson, 

Dallner och Lindhs (2000) resultat påvisar kommer även vi fram till att otrygga 

anställningsformer kan leda till psykiska hälsobesvär för den anställde, oavsett vilka 

bakomliggande mekanismer som finns. 

Den oro och stress som intervjupersonerna upplevde berodde till stor del på individens 

medvetenhet om sin egen utbytbarhet i organisationen. I alla centrala teman framkom det att 

många val och beslut som togs grundades i en rädsla inför framtiden. Alla intervjupersoner var 

medvetna om att deras attityd och tillgänglighet i stor mån kunde komma att påverka deras 

framtida arbetsmöjligheter på arbetsplatsen. Detta resultat går i tydlig linje med Sennetts (2000) 

teori om den flexibla marknaden och individens utbytbarhet. 

Aspekten skamfyllda relationer utifrån teorin om ekonomi-sociala band visade sig i vår 

studie delvis sakna förklaringsvärde. Intervjupersonerna visade inga uppenbara tecken på att i 

någon större utsträckning uppleva skam över sin ekonomiska eller arbetsrelaterade situation på 

det viset modellen förklarar. Det vi kunde antyda var att intervjupersonerna i viss mån ändrade 

sitt avslappnade kroppsspråk och undvek att utveckla sina svar när de ekonomiska frågorna 

ställdes. Teorin ekonomi-sociala band är utvecklad med fokus mot arbetslöshet vilket kan vara 

en förklaring till att situationen i flera fall skiljer sig från att vara tillfälligt anställd. En annan 

potentiell förklaring till varför teorin inte gick att applicera till fullo i vår studie, kan vara på 

grund av intervjupersonernas relativt unga ålder. Eventuellt hade teorin haft ett högre 

förklaringsvärde om intervjupersonen exempelvis varit medelålders, haft en etablerad livsstil 
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med mycket socialt umgänge och/eller haft barn att försörja. Dessa aspekter hade varit 

intressanta för framtida forskning att tillgodose i förhållande till teorin om ekonomi-sociala 

band.  

Samtliga intervjupersoner i studien innehar en relativt ung ålder och ingen av dem har 

varit ute i arbetslivet tillräckligt länge för att besitta långvarig erfarenhet av olika 

anställningsformer. Vi tror därför att deras upplevelse av en otrygg anställningsform kan skilja 

sig något från personer som även innehar erfarenhet av en trygg anställningsform.  För framtida 

forskning hade det därför varit intressant att studera upplevelsen av en otrygg anställningsform 

hos personer som vid tidigare tillfälle haft en trygg heltidsanställning. I Isaksson och Bellaaghs 

studie (2005) framkom det att de med tidsbegränsad anställning ville ha en 

tillsvidareanställning, men att de som faktiskt hade en sådan anställning inte alls var så mycket 

nöjdare än dem med tidsbegränsade anställningar trots allt. Vi tror därför att en studie som 

syftar till att undersöka individer med erfarenhet av båda typer av anställningsformer hade 

kunnat ge ett berikande och intressant resultat. Vårt antagande är att det är lätt att romantisera 

en typ av anställningsform när man ännu inte tagit del av både dess för- och nackdelar.
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Bilaga 

Som komplement till denna uppsats finns här den intervjuguide som användes för insamling av 

datamaterialet. Intervjuguiden utgjorde grunden för de frågor som ställdes under samtliga 

intervjuer.  

 

1.Intervjuguide 

Starta med att informera informanten om upplägget av studien om det ej är gjort, och framförallt 

den stundande intervjun. Fokus på anonymitet samt att de kan avbryta när de själva vill. 

Intervjun kommer att ta cirka 30–45 minuter. När resultatet av studien är sammanställt kan 

informanterna få ta del utav studien om de själva vill det. Om det ej redan är godkänt så 

kontrollera om inspelning av intervjun är okej. Informera om att materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt samt sparas fram tills att studien är färdigställd, därefter kommer 

intervjumaterialet att raderas. Informera respondenten om att vissa frågor och svar kan upplevas 

som upprepningar, det är varken ovanligt eller konstigt och inget att bekymra sig över. 

 

Allmänna inledande frågor 

• Berätta lite om dig själv och din livssituation i nuläget…? 

o Ålder? Boendesituation? Arbete? 

• Tidigare utbildning? 

• Tidigare arbetslivserfarenhet? 

• Vilka tidigare typer av anställningar har du haft? 

o Företag? Arbetssysslor? Schema?   

 

Arbetet och arbetsplatsen 

Nu tänkte vi att vi skulle prata lite om din nuvarande anställning, så du får gärna berätta lite 

fritt om din arbetsplats, dina arbetsuppgifter där, vad har du för typ av anställningsform i 

dagsläget och så vidare… 

 

•  Hur kan dina arbetstider se ut? 

• Hur många dagar i veckan jobbar du? 

• Har du ett löpande schema? 

• Hur lång tid i förväg får du veta att du ska jobba? 

• Vad är det som påverkar hur många dagar du får jobba? 
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• Förekommer det att du får arbeta mer eller mindre än dina schemalagda tider? 

o När får du reda på det? 

o Hur sköts den kontakten? 

• Tycker du att din anställningsform påverkar din vardag? 

o Hur då? På vilket sätt? 

• Tycker du att din typ av anställningsform gör det svårt för dig att planera din fritid? 

o Hur då? På vilket sätt?  

• Hur tycker du att företaget där du är anställd är som arbetsgivare? 

o Bra/Dålig, varför? 

• Hur tycker du att relationen mellan dig och dina kollegor/chef är? 

• Hur mycket tid över finns det till att umgås/interagera på dina kollegor på arbetstid? 

o Vad brukar ni göra då? Ge exempel 

• Vad anser du är positivt med den anställningsformen som du har idag? 

• Var anser du är negativa med den anställningsformen som du har idag? 

 

Upplevda krav och upplevd kontroll på arbetsplatsen 

• Beskriv vad du upplever för krav på dig i din yrkesroll? 

o Känner du exempelvis press på prestation/tillgänglighet/flexibilitet från 

arbetsgivare/föräldrar/vänner etc.? 

• Hur mycket kontroll tycker du att du har i ditt arbete? 

o Schemaläggning, arbetsuppgifter, planering av dagen osv. 

• När känner du att du har som mest kontroll över ditt arbete? 

• När känner du att du har som minst kontroll över ditt arbete? 

 

Ekonomi 

Eftersom du inte har en heltidsanställning så är vi intresserade av de konsekvenser som arbetet 

kan ha på din ekonomi, så du får gärna berätta så mycket som du vill om din ekonomiska 

situation. Om det är något som känns för privat att svara på så kan du säga att du inte vill svara 

och så går vi vidare till nästa fråga... 

 

• Hur upplever du din ekonomi? 

• Upplever du att din anställningsform påverkar din ekonomiska situation? 

o Hur? På vilket sätt?  

• Har du någonsin behövt låna pengar för att klara dina utgifter?  
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o Om ja, hur kändes det? 

• Har du tvingats avstå från aktiviteter eller materiella saker som andra i din omgivning 

har råd med, för att du känt att ekonomin inte räckt till? 

• Har det hänt att du behövt dra ner på befintliga kostnader för att istället kunna betala 

dina nödvändiga utgifter?  

• Hur ofta oroar du dig över din ekonomi? 

 

Hälsa 

• Upplever du att din anställningsform påverkar din psykiska hälsa?  

• Känner du dig stressad eller orolig över ditt arbete och dina arbetsmöjligheter? 

o På vilka sätt kan det ta sig uttryck? 

• Hur upplever du att ditt arbete påverkar din fysiska hälsa? 

 

Framtid 

Till sist skulle vi vilja höra lite om hur du ser på framtiden och din kommande arbetssituation 

och arbetsmöjligheter…  

• Hur ser du på din framtida roll inom företaget du är på idag? 

• Söker du andra jobb vid sidan om din nuvarande anställning? 

o Varför/varför inte?  

• Om du själv fick välja fritt, hur hade du velat att du arbetssituation skulle se ut idag? 

o  Vad har du för framtidsplaner? 

• Hur upplever du dagens arbetsmarknad?  

o Tycker du att det är lätt eller svårt att få jobb? Tycker du att det är lätt eller 

svårt att planera inför framtiden och framtida karriärmöjligheter? 


