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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur formen visstidsanställning samspelar med ensamstående 

föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till någon form av 

upplevd ohälsa. Första teorin som vi har valt att använda oss av är Robert Karaseks Krav-

kontrollmodell. De centrala begreppen i denna teori är lågt- och högt handlingsutrymme och 

stress. Den andra teorin är intersektionalitet, där vi exemplifierar begreppen makt och 

ojämlikhet och hur det samverkar med under- och överordning i relation till två grupper det 

vill säga visstidsanställda och tillsvidareanställda och hur de i sin tur ställs mot varandra. Vi 

kommer att stärka begreppet handlingsutrymme med Max Webers förklaring till det. För att få 

svar på vårt syfte och frågeställningar har vi valt att genomföra en analys av datamaterial från 

tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med ensamstående föräldrar som har en 

visstidsanställning. Resultatet av vår studie visar att en visstidsanställning kan ge 

konsekvenser i privatlivet såsom dåligt samvete, instabil ekonomi och minskad tid 

tillsammans med familjen, på grund av att de “måste” ta de arbetspassen som de blir tilldelade 

som ofta är de obekväma arbetstiderna som blir “över”. Vårt material kan påvisa att 

konsekvenserna i arbetslivet kan vara utanförskap, minskad kontroll över arbetet samt att de 

blir tillfrågade de obekväma arbetstiderna som blir “över” efter att tillsvidareanställa har blivit 

tilldelade sitt schema. Resultatet visar också att upplevelserna skiljer sig åt något mellan 

kvinnor och män i meningen att kvinnor verkar uppleva större ohälsa än män. 

 

Nyckelord: Visstidsanställning, ensamstående, stress och ekonomisk otrygghet, intervjuer, 

etnografi.  
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1. Bakgrund  

I dagens samhälle kan vi se att anställningsformen visstid har ökat i form av vikariat, 

säsongsanställning samt utifrån verksamhetens behov. Enligt Mårten Wallette (2004) har 

antalet såväl som andelen visstidsanställningar ökat från 150 000 till 560 000 mellan åren 

1990 och 2001, samtidigt som antalet fasta anställningar minskat med cirka 400 000. Att ha 

denna form av anställning innebär att arbetstagaren har en visstidsanställning, vikariat eller 

säsongsanställning. En allmän visstidsanställning (Sara Kullgren, 2016) innebär att 

anställningen är tillfällig och används när arbetsgivare anställer någon för en viss tid eller ett 

visst arbete. Vikariat eller säsongsanställning är andra former av tidsbegränsade anställningar. 

Utan ett fast schema men med en förmåga att hoppa in med kort varsel kan arbetsgivaren 

använda denna form av anställning som en “flexibiliseringsstrategi” (Johan Alfonsson, 2015), 

som syftar till att säkra tillgången till en personalstyrka som ger möjlighet till att regleras 

utifrån vad behovet kräver. Tidigare forskning visar (se t.ex. Shadé Jalali & Mats Wingborg, 

2013) att en visstidsanställning kan leda till en ohållbar situation för de med en 

visstidsanställning i form av lägre inkomster, ett sämre socialt skydd och en minskad kontroll 

över sitt arbete. Det framkommer också att det är unga och kvinnor (Aronsson 2004) som är 

en överrepresenterad grupp som blir tilldelade arbete efter arbetsgivarens behov. Det visar sig 

vidare att det är fler visstidsanställda än tillsvidareanställda som idag arbetar delade turer, det 

vill säga ett morgonpass med några lediga timmar under dagen för att sedan återgå till 

arbetsplatsen för att arbeta kväll. En konsekvens av denna form av anställning skulle 

exempelvis kunna vara att inte kunna tillgodose barnens önskemål kring att få välja 

fritidsaktiviteter som olika typer av idrott. Dessutom kan konsumtionssamhället bidra till att 

ens föräldraskap blir bedömt utifrån vad personen kan konsumera, om ekonomin inte tillåter 

att förse familjen med de nyaste produkterna kan det leda till att familjen inte förmår att 

uppnå den sociala ställning de önskar ha. Sociologen Zygmunt Bauman (2016:70) 

understryker rädslan för att inte räcka till och för rädslan över att hamna i ett utanförskap i det 

moderna samhället. Konsekvenser till följd av formen visstidsanställning kan därmed 

begränsa arbetstagarnas möjlighet till en livsstil som passar in i samhällets fortskridande 

utveckling, trots konsumentmarknadens breda sortiment som ska möjliggöra för kunden att 

konsumera oavsett vilken grupptillhörighet du anser dig ha. 

Vi vill därför undersöka hur den här anställningsformen kan inverka på en individs tillvaro 

både privat och yrkesmässigt utifrån informanternas egna berättelser om deras upplevelse av 

sin anställningsform. Deltagare i vår studie består av ensamstående kvinnor och män med 
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barn oberoende etnisk bakgrund, där vi fördjupar oss i deras möjligheter och begränsningar på 

grund av deras anställningsform. 

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka hur formen visstidsanställning samspelar med 

ensamstående föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till 

någon form av upplevd ohälsa.  

Frågeställningar 

- Hur berörs ensamstående föräldrars möjligheter och begränsningar i deras privatliv 

och yrkesliv av anställningsformen visstid? 

- På vilket sätt kan denna anställningsform eventuellt samverka med de 

visstidsanställdas hälsa? 

 

1.3. Disposition 

Den här uppsatsen är indelad i åtta olika kapitel. Det första kapitlet inleds med en bakgrund 

till uppsatsens ämne samt en presentation av syfte och frågeställningar. För att kunna få en 

överblick över forskningsläget som berör temat för vår studie: kvinnors och mäns upplevelser 

av att vara visstidsanställd redogör vi för de resultat som andra studier har kommit fram till. 

Genom en litteratursökning och ett urval av vetenskapliga arbeten relevanta för våra 

frågeställningar presenterar vi vissa teman som kan knytas an till de områden som berörs av 

vår studie, som exempelvis: stress, konsekvenser och relationer. För att undersöka dessa 

vidare och koppla dessa till kvinnors och mäns upplevelser av att vara visstidsanställd går vi i 

teorikapitlet igenom de teoretiska begrepp som kan vara hjälpsamma i detta. Dessa begrepp är 

exempelvis: lågt handlingsutrymme, högt handlingsutrymme, stress, under- och överordning 

och ojämlikhet. Det efterföljande metodkapitlet belyser studiens genomförande det vill säga 

en genomgång av hur datainsamlingen via semistrukturerade intervjuer har gått till samt hur 

fenomenologi och etnografi valts som ansats för att guida studiens metodologi. Därefter 

beskriver vi resultatet utifrån kategorier i relation till vårt insamlade material, för att vidare 

presentera analysen med hjälp av nämnda teorier i relation till tidigare forskning. I 

diskussionskapitlet resonerar vi kring hur resultatet kopplas ihop med valda teorier och 

tidigare forskning. 



6 
 

2. Tidigare forskning 

Följande kapitel kommer att presentera tidigare forskning. Det vi behandlar är hur 

visstidsanställdas privat- och yrkesliv samspelar med anställningsformen visstidsanställning 

samt om och i så fall hur det kan bidra till någon upplevd ohälsa. Därför har vi sökt efter 

tidigare forskning som behandlar likartade eller angränsande ämnen som denna studie. 

Kapitlet är uppdelat i fyra teman, visstidsanställning, stress, konsekvenser till följd av 

anställningsformen visstid och relationer. Denna struktur av tema är gjord utifrån mängden 

information som vi har fått ut av vår granskning av tidigare forskning. I det första temat 

visstidsanställning, har vi fokuserat på allmän vetskap om anställningsformen visstid. 

Nästkommande tema kommer stress att tas upp som en visstidsanställning kan medföra. I näst 

sista temat kommer konsekvenser till följd av anställningsformen att behandlas. Sist kommer 

relationen mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda att lyftas fram. 

Vårt tillvägagångssätt för litteratursökning inom tidigare forskning har gått via Diva portalen, 

Libris, bibliotekskatalog och Web of science. De nyckelbegrepp vi använt oss av i vår 

sökning har varit i relation till vår studies ämne. Nyckelbegreppen var: ensamstående kvinnor, 

visstidsanställning, stress, ensamstående mammor respektive pappor och relationer mellan 

visstidsanställda och tillsvidareanställda. Vi fick ett högt antal träffar som matchade vår 

sökning, för att göra ett urval bland dem så utgick vi först och främst från deras rubriker i 

relevans till vår studie. Till en början läste vi hela artiklarna, detta gjorde vi både av intresse 

och för att skapa oss en djupare förståelse för själva ämnet. Vi förstod ganska omgående att 

detta tillvägagångssätt skulle ta mycket tid därför övergick vi till att läsa studiernas 

sammanfattning, syfte, metod och resultat. Detta medförde att vi hittade den tidigare 

forskning som vi var i behov av för att skapa oss en möjlighet till att kunna jämföra och se 

skillnader mellan tidigare forskning och vår studie. Det som framkom i vår sökning av 

tidigare forskning var övergripande kvantitativa studier med ett urval av unga vuxna utan 

barn, konsekvenser av anställningsformen och relationer mellan visstidsanställda och 

tillsvidareanställda. Vi har utgått från enskilda informanters berättelser om sin upplevelse av 

anställningsformen visstid till skillnad från tidigare forskning som generellt har använt sig av 

enkätstudier.   
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2.1. Visstidsanställning 

Det finns flera studier som har undersökt hur visstidsanställdas yrkesliv och privatliv kan 

påverkas av formen visstidsanställning. Författarna Jalali & Wingborg (2013:24) belyser ett 

flertal konsekvenser till följd av anställningsformen som kan bidra till risken att bli delvist 

utestängd från vissa delar av vårt välfärdssystem, men också svårigheter att ansöka om bostad 

eller lån av banken. I en forskning om stress (Göran Kecklund m.fl. 2010) beskrivs 

konsekvenser till följd av anställningsformer som tillåter “udda arbetstider”, att det kan sätta 

gränser för ett normalt liv och bidra till en obalans mellan arbete och familj och arbete och 

fritid. Arbetstiderna skulle då vara orsaken till de negativa konsekvenserna som ökad risk för 

skilsmässa och isolering från en social samvaro med sina vänner. Kvinnor med barn mår 

sämre av oregelbundna arbetstider enligt Kecklund, m.fl. (2010), detta är på grund av ansvar 

för hemarbetet, kortare och mer störd sömn än vad män eller kvinnor utan barn har. 

Att använda sig av tidsbegränsade anställningar kan vara en strategi för företaget för att uppnå 

en kapacitetflexibilitet, det vill säga att företaget anställer personal utifrån behov. Exempelvis 

i Håkanssons longitudinella studie belyser resultaten att när företagets behov (Kristina 

Håkansson, 2001) ökar anställs personal och när det minskar så sägs arbetstagaren upp utan 

någon uppsägningstid. Behovsanställningar har ökat genom åren och inom servicenäring är 

det kvinnor (Håkansson, 2001) som utgör två tredjedelar av anställda med den formen av 

anställning. Det framkommer även att den här typen av arbeten inte kräver en högre 

utbildning för att kunna utföras. Det är också fler unga eller äldre kvinnor (Ying-jung, YY 

m.fl. 2007) som har anställningsformen visstid.  

Anställningsformen visstid kan även medföra positiva egenskaper som att personen själv kan 

välja att tacka ja till arbete som erbjuds vid aktuellt tillfälle. Exempelvis, för individer som 

studerar kan detta vara en bra form av anställning, där flexibiliteten även gynnar arbetstagaren 

genom att själv kunna skapa en balans mellan arbete, studier och fritid. I lagen om 

anställningsskydd föreslås en förändring som Regeringen (2015) understryker ska leda till en 

förbättrad situation för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. Syftet uppges av 

Regeringen vara att förhindra arbetstagare att stanna kvar i denna form av anställning allt för 

länge och för att missbruk ska förhindras. Med hänsyn till uppgifter kring arbetsgivares 

missbruk av den här anställningsformen i enlighet med Regeringen (2015) så har svenskt 

näringsliv (2013) utfört en analys av det som de benämns som påstått missbruk, där det 
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presenteras förklaringar till de bakomliggande långa visstidsanställningarna (Svenskt 

näringsliv, 2013) som uppges vara olika kollektivavtal i olika branscher eller lagar. Utifrån 

granskningen av den tidigare forskningen kan vi därför dra slutsatsen att det finns viss 

kunskap och en koppling till att den här anställningsformen medför konsekvenser vid 

upprepning, men även förklaringar till det som att kollektivavtal skiljer sig åt beroende på 

vilken branscharbetstagaren tillhör.  

I nästa del kommer vi att lyfta fram tidigare forskning om stress. Stress kan både ha en positiv 

och en negativ inverkan på människors hälsa och prestation. Vi kommer att belysa dem båda 

men framförallt kommer följande del ha sitt fokus i konsekvenser som den negativa stressen 

kan medföra till följd av anställningsformen visstid. 

 

2.2. Stress 

Arbetstagare utan arbetsschema löper större risk i enlighet med Jalali & Wingborg (2013:14) 

att drabbas av negativa hälsobesvär. Detta uppges gälla framförallt de timanställda 

individerna (Jalali & Wingborg, 2013:25) som blir inringda vid behov och där denna situation 

fortgår en längre tid. I den ovan nämnda studien uppmärksammas det att över hälften av alla 

deltagande mår dåligt och ungefär en tredjedel av dem lider av psykiska besvär (Jalali & 

Wingborg, 2013:25) som exempelvis oro, ängslan, hjärtklappning eller magont. Den främsta 

orsaken till att dessa besvär uppkommer uppges vara på grund av rädslan att bli helt arbetslös. 

Med en anställningsform som visstid och en minskad kontroll över sitt arbete som i sin tur 

kan leda till en ohållbar situation kan detta leda till en ohälsa som exempelvis stress. 

Begreppet stress (Julia Larsson, 2012) behöver inte endast medföra negativa konsekvenser 

utan kan även medföra att individer blir mer effektiva, kreativa och planerar sitt arbete 

metodisk för att uppnå sina mål. Detta kan i sin tur resultera i att individen upplever en känsla 

av tillfredsställelse som, i kontrast till stress som ofta verkar uppfattas negativt, uppfattas som 

en positiv känsla. Den negativa stressen (Michael Allvin 2006:133) handlar om de ökade 

kraven som en person har på sig både i samhället och i arbetslivet men också om den 

överansträngning och nervtrötthet som blir en konsekvens av ens oförmåga att hantera kraven. 

Enligt Allvin (2006:139) uppstår stress när förmågorna eller kraven att hantera ens behov eller 

försörjning inte är nog lämpade för varandra. Stress, understryker Allvin vidare (2006:140) 

handlar egentligen inte bara om höga eller svåra krav utan också om en person har kontroll 
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över sitt arbete. Det här uppges i studien påverka inte bara den enskilda individen utan det 

berör hela ens privata liv. I linje med Allvin m.fl. resonerar Jalali & Wingborg (2013:88–89) 

att den typen av stress kan bidra till en konflikt mellan familjen och arbetet som med tiden 

kan bli en märkbar stressfaktor. Orsaken till en upplevd ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 

2011) kan vara en obalans i arbetstagarens arbetsliv i relation till fritiden, där 

anställningsformen är en viktig faktor att ta hänsyn till. I rapporten från Statens 

folkhälsoinstitut (2011) beskrivs en skillnad i upplevelser av hälsobesvär mellan kvinnor och 

män: kvinnor uppges uppleva mer negativa hälsobesvär som är arbetsrelaterade, som en 

osäker anställningstrygghet och möjlighet till att vidareutveckla sig i arbetet än vad män gör. 

Enligt psykologen Richard S Lazarus finns det samband mellan arbete, stress och hälsa. Han 

belyser att stress är (Eva Holmström & Kerstina Ohlsson, 2014:21) en naturlig och 

förutsägbar del av ens liv och att alla individer har olika mål, förutsättningar och 

motivationer. Psykologen Richard S Lazarus betonar också att de dagliga besvären 

(Holmström & Ohlsson, 2014:21) kan lika gärna vara stora som traumatiska livshändelser. 

Studien lyfter fram två olika förklaringar till stress, den ”primära tolkningen” och den 

”sekundära tolkningen” även kallad coping. Den ”primära tolkningen” (Holmström & 

Ohlsson, 2014:22) beskrivs som: är det relevant att agera? Denna tolkning handlar om att 

händelser står i konflikt med mål, självvärde eller världsuppfattning där det kan föra med sig 

en känsla av stress. Den andra förklaringen handlar om hanterandet av en situation där stress 

förekommer. Här kan tankar och frågor ställas såsom: vad kan jag göra? Begreppet coping 

handlar om hur en person tänker och beter sig under hantering av en stressig situation. 

Begreppet coping består av två olika typer av coping, problemorienterad coping som betyder 

att personen försöker att ändra situationen vid stress. Den andra typen av coping är 

emotionellt orienterad coping (Holmström & Ohlsson, 2014:22) som betyder att personen 

omvärderar den stressiga situationen. Holmström & Ohlsson skriver också om att coping 

(2014:22) skulle vara effektiv om man är bättre på att hantera stressen men om coping 

bedöms vara det omvända kan det resultera i att stressen blir oföränderlig som i sin tur kan 

medföra negativa hälsokonsekvenser.  

I likhet med tidigare studie som beskriver sömnrubbningar som följd av oregelbundna 

arbetstider belyser även Kecklund, m.fl. (2010) att det är mycket vanligt bland skiftarbetare. 

Den här gruppen av personer drabbas oftare av sömnbesvär än personer med exempelvis 

permanent nattarbete som oftast är självvalt. I ett antal undersökningar belyser Kecklund, 

m.fl. (2010) att det framkommer brister i utförandet av arbetsuppgifter av de med 
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oregelbundna arbetstider som innefattar nattjänstgöring och upplevd sömnrubbning i relation 

till de personer som inte upplever en störd sömn. I vår granskning belyser tidigare forskning 

förklaringar till uppkomsten av stress, vilken betydelse samt vilka effekter anställningsformen 

visstid har i relation till stress. Dock saknas en reflexiv analys av personers egna berättelser 

om deras upplevelse, vilken stor inverkan denna ”osäkra” anställningsform verkligen har, 

både i yrkeslivet men framförallt i det privata livet som ensam försörjanande förälder. Vi 

anser också att det finns bristfällig forskning kring ensamstående mäns upplevelse av sin 

visstidsanställning och ohälsa i jämförelse med kvinnor.  

I nästa tema kommer vi att lyfta fram konsekvenser till följd av anställningsformen visstid i 

relation till ekonomin. Här kommer studier inom detta område att belysa hur denna 

anställningsform kan påverka individen negativ långsiktigt, med en lägre föräldrapenning, 

sjukpenninggrundande inkomst och även pension. 

2.3. Konsekvenser till följd av anställningsformen visstid  

Problematiken kring arbetslösheten kan vara flera, två utav de aspekter som inte 

uppmärksammas tillräckligt enligt Bengt Starrin, m.fl. (1996) är den sociala aspekten som 

handlar om moral och den ekonomiska aspekten. Den sociala aspekten handlar om 

föreställningar om det aktningsvärda i att ha ett arbete i relation till det som anses ”fult” i att 

vara utan arbete. För att ha en förståelse för de sociala konsekvenserna som arbetslösheten 

medför måste man enligt Starrin m.fl. (1996) ha en förståelse för vad man verkligen går miste 

om, det vill säga lönen. Att förbise dessa viktiga aspekter kan medföra bristfälliga kunskaper 

av arbetslöshetens konsekvenser. För många arbetstagare är lönen det enda som bekräftar ens 

utförda arbete även om det också är det som möjliggör att personer kan delta i aktiviteter och 

andra sociala sammanhang. Ekonomin spelar en stor roll i personers liv enligt Starrin, m.fl. 

(1996) därför att det fyller många funktioner samt bidrar till ett stabiliserat liv.  

I en rapport gjord av Kommunal är syftet att diskutera otrygga anställningar (Annakarin Wall, 

2013) och hur den här formen av anställningar har förändrats över tid i både antal och andel, 

vilket kan kopplas till vår studie som berör anställningsformen visstidsanställning. Rapporten 

vill också uppmärksamma hur anställningen påverkar arbetstagarnas lön, där det framkommer 

att visstidsanställda arbetar i genomsnitt 50 % av en heltid i jämförelse med 

tillsvidareanställda som gör i snitt 90 % av en heltid. Dessutom uppges arbetstagare med en 
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visstidsanställning i genomsnitt tjäna 15 % mindre i grundlön än vad de med en 

tillsvidareanställning gör inom Kommunals branscher i kommunen. Detta påverkar 

arbetstagaren negativt på flera plan rent ekonomiskt då ens lön ligger till grund för vad ens 

sjukersättning, föräldrapenning och pension kommer att baseras på. För att inte hamna i ett 

utanförskap i Sveriges välfärdssystem så bör normen vara, påpekar Wall (2013) i rapporten, 

att sträva efter att alla har en tillsvidareanställning. I en amerikansk studie som är gjord 

mellan 2001–2010 har det visat sig att det också finns en högre risk att hamna i fattigdom 

(Sarah Damaske, m.fl. 2017) för ensamstående kvinnor med en anställning som inte täcker en 

heltid. Damaske m.fl.´s studie belyser även skillnader i upplevelse av fattigdomens innebörd 

mellan vita och utlandsfödda kvinnor. Trots kunskap om sambandet mellan kvinnor, etnicitet 

och fattigdom så löper utlandsfödda kvinnor större risk att hamna i vad som skulle kunna 

benämnas som misär (Damaske m.fl. 2017). Resultaten från samma studie visar också att 

ensamstående mödrar som har en låg utbildning (Damaske, m.fl. 2017) och mindre 

arbetslivserfarenhet inte har samma möjlighet till att ta en plats på arbetsmarknaden som i sin 

tur påverkar den enskildes ekonomi. Denna kunskap är viktig att beakta när det gäller denna 

form av anställning därför att detta är något som kan påverka individen negativ långsiktigt, 

med en lägre föräldrapenning, sjukpenninggrundande inkomst och även pension. Eftersom 

kvinnor är en överrepresenterad grupp med denna anställning är det också därför vi valt att 

granska denna studie och använda oss av denna förförståelse för att relatera den till 

informanternas upplevelser. 

I sista temat i kapitlet tidigare forskning kommer vi lyfta fram relationen mellan 

visstidsanställda och tillsvidareanställda. Denna relation kan se olika ut, i följande tema 

kommer fokus ligga på den distans som uppstår i relation till lågt respektive högt 

handlingsutrymme, samt hur grupperna förhåller sig till den.  

2.4. Relationer 

I en artikel av Johan Alfonsson (2015) beskrivs relationen mellan visstidsanställda och 

tillsvidareanställda samt hur visstidsanställda verkar uppleva bemötandet av 

tillsvidareanställda (Alfonsson, 2015), detta ligger nära vår studie där vi kommer att 

undersöka hur denna relation samverkar med personens status på grund av sin 

anställningsform samt vilka konsekvenser det kan medföra såväl på arbetsplatsen som i det 

privata. De har utgått från Lysgaards teori (Alfonsson, 2015) om de underordnades 
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arbetskollektiv. Resultatet från Alfonssons understryker att bristande närhet, likhet och den 

gemensamma bilden av det som de upplever som problematiskt leder till ett utanförskap och 

en upplevelse av kränkande särbehandling. Vi har istället valt att använda oss av Karasek 

krav-kontrollmodell för att rama in vår frågeställning, för att modellen kan visa på olika sätt 

hur låg kontroll över arbetets utförande kan inverka på individer i jämförelse med individer 

med hög kontroll. Resultatet i Alfonssons studie visar att på grund av sina korta anställningar 

är de anställda alltid beredda på att snabbt bryta upp från den arbetsplatsen de för tillfället är 

på och det skapar en viss distans mellan dem och tillsvidareanställda. Distansen uppges i 

studien medföra att de får en känsla av att inte vara lika betrodda och inte få samma 

uppskattning för sitt utförda arbete som de hade fått som tillsvidareanställda. De verkar därför 

hamna i ett läge där de är behövda men inte betrodda och närvarande men inte accepterade. 

Utifrån den här studien verkar det som att kombinationen av att inte känna en gemenskap med 

sina kollegor, inte känna samma uppskattning och inte uppleva ett tillräckligt stöd från sin 

chef medför en minskad kontroll över sin situation och leder till att inte våga föra fram 

exempelvis kritik. Att ha det sociala stödet i sitt arbete är viktigt enligt Alfonsson (2015) för 

att förebygga ohälsa i arbetet. Detta går att skapa genom ökad gemenskap (Alfonsson, 2015) 

mellan kollegorna och en delaktighet i de gemensamma problem som uppkommer i det 

dagliga arbetet.  

I en studie gjord av T.T. Selvarajan, m.fl. (2015) behandlar de kvinnors och mäns skilda 

attityder och inställning till formen visstidsanställning. Här har forskarna (Selvarajan, m.fl. 

2015) tagit hänsyn till ålder och utbildning i relation till kön och attityd. I denna studie belyser 

Selvarajan m.fl. (2015) att utbildningsnivån för en arbetstagare har en inverkan på 

inställningen till kollegor, där de menar att ju högre utbildning en person har desto sämre 

inställning och attityd har personen till kollegor med en lägre utbildning. Selvarajan m.fl.’s 

(2015) resultat belyser i relation till kön att kvinnor har lättare att förhålla sig till ett dåligt 

bemötande än män, trots det så visar det sig i denna studie att kvinnor förmedlar en mer 

positiv inställning till själva organisationen, kollegor och kunder i relation till vad män gör.   

Sammanfattningsvis har vi genom granskning av tidigare forskning kommit fram till att å ena 

sidan har visstidsanställningsformen i Sverige ökat, å andra sidan så framkommer det 

information kring faktorer som kan ha en positiv respektive negativ inverkan på personer med 

denna anställning. Det finns dock bristfällig information kring mäns upplevelse av sin 

anställningsform och hur den kan ha en inverkan på deras yrkesliv respektive privata liv. 
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Dessutom framkommer det att kvinnor är en överrepresenterad grupp med denna form av 

anställning och att detta skulle kunna vara en förklaring till den begränsade forskningen kring 

mäns upplevelse av sin situation. Tidigare forskning belyser att personer med denna 

anställningsform löper större risk att drabbas av negativa hälsobesvär som exempelvis negativ 

stress, ångest, oro och ängslan. Instabil ekonomi är en konsekvens till följd av 

anställningsformen, där personer lever i en ovisshet från dag till dag och inte vet om deras 

inkomst kommer att täcka deras månadskostnader eller om de kommer att kunna skapa sig en 

möjlighet till att delta i andra sociala sammanhang. Relationer mellan personer med olika 

anställningsformer kan variera. Arbetstagare med formen tillsvidareanställning kan i sitt 

bemötande skapa en distans grupperna i emellan tillsvidareanställda och visstidsanställda och 

orsaken till detta kan enligt tidigare forskning handla om olika utbildningsnivåer, där de 

menar att ju högre utbildning en person har desto sämre inställning och attityd har personen 

till kollegor med lägre utbildning. 

Vi kommer att använda tidigare forskning som ett verktyg till att stärka och koppla samman 

vårt insamlade datamaterial i relation till våra teoretiska begrepp.  
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3. Teori 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur formen visstidsanställning samspelar med 

ensamstående föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till 

någon form av upplevd ohälsa. Teorin som vi har valt att använda oss av är Robert Karaseks 

Krav-kontrollmodell, de centrala begreppen i denna teori är lågt- och högt handlingsutrymme 

och stress. Den här teorin valdes utifrån informanternas upplevelse av en låg kontroll över 

arbetets utförande men också i relation till hur de behandlas av personer med ett högre 

handlingsutrymme. Den andra teorin som vi valt att använda oss av är intersektionalitet, där vi 

exemplifierar begreppen makt och ojämlikhet och hur det samverkar med under- och 

överordning i relation till två grupper och hur de ställs mot varandra. Denna teori valdes 

utifrån informanternas upplevelse av att det fanns en maktobalans mellan två grupper, 

visstidsanställda och tillsvidareanställda. Vi kommer att stärka begreppet handlingsutrymme 

med Max Webers förklaring till det. 

3.1 Handlingsutrymme 

Robert Karasek krav-kontrollmodell går ut på att stress handlar om höga och låga krav i 

arbetet men också om hur stor kontroll en person har över arbetets utförande. Med andra ord, 

hur stort besluts- eller handlingsutrymme (Allvin 2006:140) en person har i sitt arbete. Vi har 

valt denna teori för att vi anser att den kan vara oss behjälplig i vår fördjupning av de 

visstidsanställdas arbetssituation och om personerna upplever några konsekvenser på grund av 

ett lågt handlingsutrymme. Anledningen till varför vi inte valde exempelvis Stress-

sårbarhetsmodellen (Frida Aroseus, 2016), som även den ligger i närheten av vår studies 

intresse, var för att denna stressmodell klargör hur individers hälsa är bunden till vårt 

genetiska arv, uppväxten men också våra sociala nätverk. Dessa kopplingar ligger inte i 

centrum för en undersökning av hur formen visstidsanställning samspelar med ensamstående 

föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till någon form av 

upplevd ohälsa. Det vi istället är intresserade av är hur och på vilket sätt arbetet kan vara en 

bidragande faktor till stress.  

Karasek betonar att handlingsutrymme kan bestå av vardagsdemokrati men också personens 

kompetens att utföra kontroll. Vardagsdemokrati kan, enligt Allvin (2006) delas upp i två 

olika perspektiv, där det ena perspektivet är ”uppgiftskontroll” som handlar om individers 
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möjlighet att själva påverka hur arbetet ska genomföras. Den andra synpunkten är 

”deltagandet i beslutsfattande” (Allvin 2006:140), där man skiljer på olika former/nivåer av 

deltagande eller inflytande, här skulle ett exempel vara information från ledning till 

arbetstagarna eller tvärtom. En aspekt som Karaseks modell tar upp är ”kompetens att utöva 

kontroll” (Allvin 2006:141) som bland annat betyder att den anställde kan ta kontroll över 

överraskande situationer i sitt arbete. Kompetens att utöva kontroll över ens situation uppges i 

Karaseks modell öka när man börjar arbeta på ett ställe men också på själva arbetsplatsen. En 

person som har högt handlingsutrymme (Robert Karasek & Töres Theorell, 1990:89), vilket 

innebär en hög kontroll, kan klara av höga krav genom att planera, påverka och delegera sitt 

arbete till andra arbetstagare. I Karaseks modell innefattar kontroll även förändring, 

utveckling och kunskapsinhämtning. Modellen förklarar också att den som har hög kontroll 

stimuleras också av höga krav. Det omvända gäller för en person som har lågt 

handlingsutrymme som innebär en låg kontroll över arbetets utförande. Konsekvenserna för 

en som har lågt handlingsutrymme kan bli att denne saknar kompetens att hantera de kraven 

(Paul Thompson & David Mchugh, 2009:228) som ställs, och istället för att fullfölja kraven 

så upplever en sig stressad. Att arbeta i en situation där man har låg kontroll (Allvin 

2006:141) och upplever stress kan leda till en ackumulerad spänning hos individen. Detta kan 

i förlängningen leda till att lärandet förhindras samt att det kan bli svårt att utnyttja ett ökat 

handlingsutrymme. En person som har stort handlingsutrymme med en bra balans (Allvin 

2006:141) mellan krav och kontroll kan utveckla strategier för att hantera stress men också 

klara av svåra perioder bättre. En annan synpunkt som krav-kontrollmodellen tar upp är att 

vid litet beslutsutrymme tillsammans med höga krav kan konsekvenserna bli ångest, trötthet 

och utmattning (Holmström & Ohlsson, 2014:21). För att kunna utföra ett bra arbete med hög 

kvalitet så understryker Sociologen Robert Karasek (1990:89) vikten av god sömn och vila. 

Att arbeta gång efter gång utan att ha fått någon bra sömn (Karasek & Theorell, 1990:88) eller 

paus mellan arbetspassen kan leda till att arbetet inte kan utföras. Sömn- och avkopplings 

perioder är viktig för individen för att ett arbete ska kunna verkställas på ett bra sätt. För att 

uppnå en hög kvalitet hävdar Karasek & Theorell (1990:89) att det är viktigt att kraven 

formuleras som någon form av utmaning, att det väcker intresse eller som något av betydelse, 

för att arbetet ska kunna utföras med en effektiv prestation som i sin tur kan resultera i en 

arbetsnöjdhet. På detta sätt kan arbetstagaren också utveckla nya färdigheter (Karasek & 

Theorell, 1990: 89) eller enkla konceptuella strategier när de står inför en komplex uppgift, 

för att bevara sitt engagemang.  
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Max Weber (1977:99) betonar att beslut fattas av den enskilda handlande individen själv, 

denna bedömning gör personen utifrån sitt eget samvete i relation till gällande faktorer, som 

ska bidra till att uppfylla ens mål. För att uppnå avsedda mål kan det bidra till konsekvenser 

(Weber, 1977:99) som i sin tur måste vägas mot varandra, likväl om personen förbiser sitt 

uppsatta mål kan det också leda till konsekvenser. 

Till nästa teori tar vi med oss begreppet handlingsutrymme och hur det samverkar med under- 

och överordning i relation till två olika grupper, visstidsanställda och tillsvidareanställda. 

3.2. Intersektionalitet 

Här kommer vi genom intersektionalitetsteorin försöka synliggöra hur makt och ojämlikheter 

kan ha en inverkan på varandra. Betydelsen av begreppet intersektionalitet (Tina Mattson, 

2010:17) är “korsning” eller “skärningspunkt”. De kategorier som intersektionalitet studerar 

är maktstrukturer i relation till kön (Mattson, 2010:17), sexualitet, klass och etnicitet. 

Intersektionalitetsteorin visar på att det inte endast är kvinnor och män eller svenskar och 

invandrare som ställs mot varandra som olikheter utan att det även kan existera en 

maktobalans mellan kvinnor och kvinnor eller män och män. Här fokuserar den 

intersektionella analysen (Mattson, 2010:17) på hur ojämlikhet skapas både inom men också 

mellan olika grupper.  

Med en blick på arbetsmarknaden och den statistik som finns i relation till män och kvinnor 

(Mattson, 2010:24) i arbetslivet kan vi se att det alltid har kännetecknats av orättvisor och 

ojämlikheter mellan kvinnor och män samt föreställningar och normer (Mattson, 2010:24) om 

vad kvinnor respektive män bör göra. På arbetsmarknaden finns en tydlig könsuppdelning i 

relation till yrkesval och arbetsområde. Män har också fått en bättre lön (Mattson, 2010:24) än 

kvinnor och kvinnor har under en lång tid haft ansvar för obetalt omsorgsarbete som 

exempelvis barnuppfostran och äldreomsorg men också hemarbeten. Mattson hävdar att 

kvinnor som arbetar inom vård- och omsorgsyrken (2010:24), som deltidsanställda, med 

tunga arbeten och låg status samt med vad som kan betecknas som ”dålig” lön begränsas och 

har inte lika stor möjlighet till att skaffa sig en karriär. När män och kvinnor arbetar inom ett 

och samma yrke återskapas könsroller enligt Mattson (2010:24) som oftast tendera till att 

kvinnor och män gör olika saker. Allt fler kvinnor har deltidsarbeten enligt SCB (2008), som 

innebär en lägre ersättning från socialförsäkringen som i sin tur leder till en sämre trygghet 
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(Mattson, 2010:25) ifall de skulle bli sjuka, till skillnad från vad de skulle ha haft med en 

heltidstjänst. Att det är fler kvinnor än män som har en deltidstjänst (Mattson, 2010:25) är på 

grund av att fler kvinnor blir erbjudna ett deltidsarbete men också för att kvinnor har svårare 

att få ett heltidsjobb än män.  

I enlighet med kulturgeografen Irene Molina (2016) så behöver inte användandet av begreppet 

intersektionalitet se likadant ut. Ett sätt kan vara enligt Molina (2016) att fokusera på att 

studera hur en individ med flera egenskaper blir bemött på en arbetsplats med egenskaper som 

exempelvis lågavlönad, kvinna och utlandsfödd. Ett annat sätt är att fokusera på de system 

som framkallar en maktordning som klassförtryck. Där individer delas in i grupper utifrån 

exempelvis vilken klasstillhörighet du har, yrkestitel, utbildad/ outbildad, ekonomiskt kapital 

eller kön. Detta är ett sätt att dela in individer i grupper utifrån vilken status du har och som i 

sin tur kan leda till en form av under- och överordning (Anna Lundberg & Ann Werner, 

2016) där en ojämlikhet skapas i samhället och på arbetsplatsen. Vi presenterar begreppet här 

för att senare i analysen koppla ihop det med begreppet handlingsutrymme för att få en 

förklaring till hur personer med ett lågt handlingsutrymme hanterar maktstrukturer i relation 

till sin egen kontroll över sin situation.  

4. Metod   

Detta metodkapitel är uppdelat i sex delar, metodologisk ansats, urval, datainsamling, 

dataanalys, validitet/ reliabilitet och etiska överväganden. I den första delen, metodologisk 

ansats förklaras vilken metod vi använt oss av och varför. Den andra delen urval, beskrivs 

vilken urvalsgrupp som har valts och hur kontakten med informanterna har gått till. Här 

presenteras även en tabell som innehåller en viss information om informanterna. I den tredje 

delen förklaras datainsamlingsmetoden som är semistrukturerade intervjuer. I delen 

dataanalys presenteras vårt tillvägagångssätt, materialets struktur och en beskrivning ges av 

hur vi arbetat med de transkriberade intervjuerna, det vill säga hur vi sorterade materialet 

genom induktiv kodning. I den femte delen, validitet/ reliabilitet beskriver vi de 

bedömningskriterier vi förhållit oss till för att kvalitetssäkra vårt material och för att på ett 

kritiskt sätt kunna pröva det gentemot vår förförståelse av ämnet och utifrån tidigare 

forskning. I den sista delen etiska överväganden presenteras fyra forskningsetiska riktlinjer 

som en forskare bör följa och hur vi gått tillväga för att uppnå det i vår studie.  
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4.1. Metodologisk ansats  

Som metodologisk ansats för denna studie har vi valt en kvalitativ metod med en induktiv 

ansats baserad på fenomenologi som vill komma åt enskilda individers erfarenhet och 

essensen i deras upplevelser (se t.ex. John W Creswell, 2007). Den här metoden gav oss 

möjligheten till att få en fördjupad förståelse kring informanternas upplevelser i relation till 

faktorer såsom anställningsform, kön, föräldraskap, maktstrukturer och handlingsutrymme. Vi 

har även inspirerats av sociologen Patrik Aspers (2011:21) beskrivning av etnografiska 

metoder där han understryker att avsikten är att sträva efter att kunna förklara något med hjälp 

av att observera eller fråga informanterna. Vi har i vår studie fokuserat på etnografiska 

intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer för att ge informanterna ett större utrymme 

kring de frågor som de själva lyfter fram som viktiga. Utifrån detta lutar vi oss också på 

etnografins betoning som går ut på att studera interaktionen mellan människor och grupper i 

ett kulturellt sammanhang som i denna studie berör två grupper med olika anställningsformer, 

visstidsanställning- och tillsvidareanställning.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur formen visstidsanställning samspelar med 

ensamstående föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till 

någon form av upplevd ohälsa. Anledningen till varför vi valde kvalitativ metod istället för 

kvantitativ metod var för att vi ville komma åt tyngdpunkten i informanternas upplevelser i 

egna ord kring sin anställningsform visstid.   
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4.2. Urval 

Genom ett strategiskt urval med studiens syfte som utgångspunkt valde vi att ha med både 

kvinnor och män som är ensamstående föräldrar. Vi kom i kontakt med aktuella informanter 

via våra tidigare arbetsplatser och kollegor.  Urvalsgruppen i vår studie består av sex kvinnor 

och fyra män. Informanterna har delats in i åldersgrupper, 25–40 och 41–55 för att stärka 

deras anonymitet. För att få en variation i beskrivningarna av informanternas upplevelser av 

anställningsformen visstid i relation till sitt privata liv respektive yrkesliv så har vi intervjuat 

personer som är verksamma inom olika yrkeskategorier. Vi har också valt att ta med både 

kvinnor och män med barn i olika åldrar för att jämföra deras upplevelse och erfarenheter med 

varandra. Föräldrar med yngre barn har fått ett större utrymme i studien därför att deras 

upplevelse av sin anställningsform har utifrån vårt material visat sig påverka hela familjen 

mer negativt i jämförelse med familjer med äldre barn. Å ena sidan hade vi också kunnat 

kategorisera informanterna utifrån etnicitet för att studera om det har en betydelse i deras 

upplevelse av sin anställningsform och om den skiljer sig åt från de svenskföddas. Å andra 

sidan visar materialet att informanternas etnicitet inte hade någon större relevans i relation till 

deras anställningsform därför avgränsas studien till ensamstående föräldrar.   

Här nedan presenteras en tabell med vissa uppgifter om informanterna. Med hänsyn tagen till 

de etiska riktlinjerna och speciellt kravet på anonymitet har informanterna fått fiktiva namn 

och delats upp i åldersgrupper. Det som visat sig ha en stor betydelse för resultatet i studien är 

barnens ålder, dessa siffror finns angivna i tabellen men är uppdelade i åldersgrupper för att 

stärka informanternas anonymitet. Andra uppgifter i tabellen som är av vikt för resultatet är 

informanternas kön, antal barn, åldersgrupp på barnen samt hur länge informanterna varit 

visstidsanställda.  
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Tabell: Intervjupersoner 

I näst kommande avsnitt presenterar vi vår datainsamlingsmetod som var semistrukturerade 

intervjuer. 

4.3. Datainsamling 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod som 

innebar att vi först konstruerade en intervjuguide (se Bilaga 1) med frågor som vi delade in i 

två block, privat/ bakgrund och arbete. I likhet med Aspers (2011:145–146) rekommendation 

och i likhet med Jan Trost (2010:55) är det bra att inleda intervjun med frågor rörande 

informantens bakgrund för att skapa en personlig relation samt en känsla av ett samtal istället 

för en intervju. Vi strukturerade våra frågor på ett sätt som gav oss möjlighet till att ställa 

följdfrågor för att få så innehållsrika svar (Trost, 2010:25) som möjligt. Med 

semistrukturerade intervjuer kunde vi i förväg bestämma vad som skulle tas upp samt se till 

att informanterna höll sig till ämnet under hela intervjun i likhet med Aspers (2011:140–143) 

rekommendation. Varför vi valde semistrukturerade intervjuer istället för öppen intervju var 

för att vi ansåg oss inte ha tillräckligt med erfarenhet samt att vi inte hade tid över för att 

försöka få oss den erfarenheten. Enligt Aspers rekommendation gällande öppna intervjuer 

(Aspers, 2011:144) hade vi haft möjlighet att samtala mer fritt som intervjuare om det som 

informanterna hade tagit upp, men nackdelen för oss hade varit att i den öppna intervjuformen 

saknas en styrning av själva upplägget av intervjun. Därför gjorde vi ett medvetet val i att 

använda oss av strukturerade frågor med teman i vår intervjuguide. För att ha en jämn 

Namn Kön Ålder 

25–40 

Ålder 

41–55 

Ålder 

barn 

2–10 

Ålder 

barn 

11–19 

Antal år som 

visstidsanställd 

Lina Kvinna  X x  1,5 

Minna Kvinna X   x 10 

Jina Kvinna x  x  2 

Dana Kvinna  x x  2 

Teresia Kvinna    x  x 1 

Sara Kvinna x  x  5 

Patrik Man  x  x 2 

David Man x  x  3 

Pavel Man  x  x 4 

Erik Man x  x  4 
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arbetsfördelning mellan oss författare och för att inte skapa en maktobalans mellan oss som 

intervjuar och de intervjuade valde vi att genomföra fem intervjuer var. 

Inför intervjuerna har alla deltagare i studien fått ett skriftligt informationsbrev om själva 

studien, genomförandet och etiska riktlinjer som vårt arbete guidas av. Detta gick vi även 

igenom muntligt i början av varje intervjutillfälle för att ge informanterna tillfälle till att ställa 

eventuella frågor eller ventilera funderingar kring studien. Vi upprepade att respondenterna 

när som helst kan avbryta intervjun utan att medge varför. Informanterna fick själva välja 

plats för intervjutillfället och alla deltagare valde sina egna arbetsplatser.  

4.4. Dataanalys 

Efter varje genomförd intervju valde vi att transkribera det inspelade materialet omgående för 

att inte glömma bort vissa detaljer som skratt och pauser (Trost, 2010:150) ur 

intervjukontexten som fortfarande var färskt i minnet Vi ville själva göra egna anteckningar i 

likhet med Trosts rekommendation (2010:150) där vi upplevde att informationen som gavs 

var av vikt, som när informanterna berättade om hur deras barn kan påverkas och hur de 

hanterar det. Detta gjorde vi för att komma vårt material ännu närmare och för att se till att 

vara så väl förberedda som möjligt för att genomföra vårt analysarbete. Nackdelen med detta 

tillvägagångssätt var dock att det tog lång tid. Våra intervjuer sträckte sig från 45 minuter till 

1 timme vilket ledde till att transkriberingsprocessen var lång. En medvetenhet finns redan 

från början att inte fastna i irrelevanta detaljer som inte kommer att främja vår kodning. 

Vårt tillvägagångssätt för transkriberingarna var att skriva ner varje intervju ordagrant, ord för 

ord med markeringar för vem som säger vad. Vi valde att ta med pauser som infann sig i 

stunder i intervjun där vi ansåg att det kunde vara betydelsefullt för vår analys. Ansiktsuttryck 

som himlande med ögonen och suckar har vi lagt till ifall det skulle vara användbart i vår 

egen reflektion. En av informanterna önskade att inte bli inspelad under intervjun på grund av 

att hon upplevde det som allt för känsligt. Då valde vi att inte sätta på diktafonen och fick 

istället skriva informantens berättelse för hand. Vi har valt att göra en mindre detaljerad 

analys där vi markerade “hummande ljud”, visade pauser, tysta stunder och överlappningar 

genom klammer i det transkriberade materialet. Vi tror att vi hade gått miste om viktig 

information om vi istället hade valt bort att lägga till dessa detaljer i transkriberingen. Efter att 

vi har transkriberat vårt insamlade material så övergick vi till att koda materialet. Syftet med 
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kodning anges av Aspers (2011:165) vara att sortera materialet och vägleda analytiska 

förklaringar. Detta har vi använt som ett verktyg för att strukturera vårt material. Vi har 

arbetet med en induktiv kodning som är en materialdriven analys (Aspers, 2011: 168–169) 

vilket innebär att koder har skapats genom det empiriska materialet. För att komma igång med 

vår kodning läste vi igenom vårt transkriberade material rad för rad och markerade det som 

kunde vara av intresse.  Här presenteras ett exempel på hur kodningen gått till. 

”Jag kan inte planera, ta semester, jag kan inte köpa något som är för dyrt för ekonomin är 

aldrig säker. Jag kan inte ta körkortet för att det är dyrt”  

Ur berättelserna kunde vi urskilja beskrivande ord som: otrygg ekonomi, osäker tillvaro, 

frånvaro, isolerad och dåligt samvete. Detta gjorde vi för att se om vi kunde finna ett mönster 

i de transkriberade intervjuerna. Utifrån koderna skapades teman som: osäker 

anställningsform, obekväma arbetstider, utanförskap, handlingsutrymme, instabil ekonomi 

och välbefinnande. Det är genom denna kodningsprocess, som vi har skapat oss en förståelse 

för det insamlade materialet som vi därmed byggt vår analys på. 

4.5. Validitet och Reliabilitet/ trovärdighet, originalitet, användbarhet 

Att göra en bedömning av vår studie utifrån kraven på validitet och reliabilitet har för oss 

varit svårt att tillämpa eftersom vår metod inte bygger på upprepade och säkra mätningar 

(Hjerm, m.fl. 2015:82) som det däremot gör i kvantitativ metod. Vi har istället tagit hänsyn 

till andra bedömningskriterier för att kvalitetssäkra vårt material. Det har vi gjort genom 

transparanta beskrivningar, förklaring, motiveringar och lyft fram exempel för att kritiskt 

kunna pröva vårt material gentemot vår förförståelse av ämnet och utifrån tidigare forskning.   

Vårt val av datainsamlingsmetod med semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet till att få 

en fördjupad kännedom om informanternas upplevelse av hur det är att ha en 

visstidsanställning och om det innebär några positiva eller negativa konsekvenser för dem. 

Den här formen av intervju gav oss möjlighet att ställa följdfrågor, och tillät oss som 

intervjuat att begränsa flera utsvävande svar. Det krävdes att vi som intervjuar hade förmågan 

att förstå innebörden i informanternas svar (Trost, 2010:133) genom att ta fasta på 

betydelsefulla ord, meningar, eller företeelse. Vi anser att detta har bidragit till en högre 

trovärdighet (Hjerm, m.fl. 2015:85) som också gör att en utomstående skulle kunna skapa sig 
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en egen bild utifrån det empiriska materialet och därmed också kunna bilda sig en egen 

uppfattning kring omständigheterna till följd av anställningsformen visstid.  

Det finns tidigare studier (Håkansson, 2001, Selvarajan, m.fl. 2015) som är i nära relation till 

vår men de är genomförda med kvantitativa metoder med fokus på samband mellan olika 

variabler. Några exempel på dessa variabler är anställningsform och upplevd ohälsa eller 

anställningsform, kön och inkomst. Vi har istället valt att jämföra ensamstående föräldrars 

upplevelser i relation till deras lika anställningsform, som vi uppfattar skulle kunna vara en 

del i en originalitet (Hjerm, m.fl. 2015:85). Dessutom har vi inte hittat så många studier kring 

män och deras upplevelse kring sin anställningsform och om de erfarit någon ohälsa på grund 

av den. 

Eftersom vi valt att ta del av både kvinnor och mäns upplevelser kring sin anställningsform så 

tror vi att den här studien kan bidra med mer kunskap kring jämförelsen mellan kvinnor och 

män med lika anställningsform på liknande arbetsplats. Där skulle man kunna tänka sig att 

männen kanske kommer “undan” med att inte behöva utföra vissa arbetsuppgifter och istället 

tar kvinnor på sig dessa för att det stereotypt ses som en självklarhet. Vi tror att denna studie 

kan vara användbar (Hjerm, m.fl. 2015:85–86) som en bakgrund för fortsatt forskning inom 

detta område, där konsekvenser till följd av anställningsformen visstid bör uppmärksammas. 

4.6. Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning kan man läsa att en forskare 

bör följa de fyra forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet presenterar. Det första kravet 

som presenteras i dessa riktlinjer är informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011) som går ut på 

att forskaren ska informera studiens deltagare om studiens syfte, hur ens studie kommer att gå 

tillväga samt deltagarnas rättigheter vid deltagande. För att uppfylla denna etiska riktlinje 

valde vi att skriva ut ett informationsbrev till samtliga informanter. I informationsbrevet stod 

det bl.a. om studiens syfte, metod och anonymitet.  

I informationsbrevet gick vi även igenom de etiska riktlinjerna där vi förklarade att materialet 

kommer att anonymiseras i vår studie. Anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011) innebär att 

personuppgifter och namn inte finns med i studien, så att informanterna inte går att kännas 

igen. Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011) innebär att forskaren har fått samtycke från 
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deltagaren som har rätt att själv besluta om sin medverkan. Vi fick samtliga informanternas 

samtycke till att delta i studien innan intervjutillfällena. 

Vi tog också hänsyn till konfidentialitetskravet under hela studien som är det tredje etiska 

kravet som Vetenskapsrådet (2011) tar upp. Det kan sägas vara ett skydd mot att obehöriga 

får tillgång till vissa uppgifter från materialet. Konfidentialitet innebär också att 

informanterna avidentifieras så att det inte ska vara riskabelt för någon att delta i någon 

studie. Detta gjorde vi genom att spara informanternas uppgifter på ett säkert ställe som bara 

vi hade tillgång till och vi skapade fiktiva namn för att försvåra identifiering.  

Det sista kravet som vetenskapsrådet (2011) har är nyttjandekravet som innebär att inte 

använda materialet i något annat syfte än i den här studien.  

5. Resultat och Analys  

Följande kapitel avser att presentera resultatet av vårt insamlade datamaterial i enlighet med 

studiens syfte, våra frågeställningar, tidigare forskning och det teoretiska ramverk vi tänkt 

förhålla oss till. För att göra kopplingarna mellan det empiriska materialet, de teoretiska 

begreppen och tidigare forskningen mer tydligt kommer resultatet och analysen att delas upp i 

teman: osäker anställningsform, obekväma arbetstider, utanförskap, handlingsutrymme, 

instabil ekonomi och välbefinnande. Dessa teman har vuxit fram utifrån informanternas egna 

upplevelser och erfarenheter i relation till studiens fenomenologiska ansats.  

5.1. Osäker anställningsform 

Denna osäkra anställningsform bidrar till att majoriteten av informanterna betonar att de lever 

i en tillvaro där informanterna inte vet från dag till dag om de ska bli tilldelade ett arbetspass 

eller inte och att de upplever en känsla av rädsla för att bli arbetslösa om de inte skulle visa 

sig tillgängliga. Här berättar Sara som är förälder till ett barn och med en erfarenhet av denna 

anställningsform under fem år om sin upplevelse av en osäker anställning:  

“Jag kan inte planera en semester tillsammans med mina barn på sommaren, eftersom det är 

då jag oftast får mycket jobb... jag kan inte tacka nej till det” 
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Minna som är förälder till ett barn och har varit visstidsanställd i 10 år beskriver sin situation 

så här: 

“Perioder, vissa perioder liksom[eh] kan jag vara timanställd i ett halvår. [eh]men sen typ 

som när sommaren kommer då kan kontraktet gå ut och då kan jag bli anställd igen efter 

sommaren. Så då får jag gå arbetslös under sommaren och söka jobb och så. Sen fortsätter 

det så” 

Det Minna och Sara beskriver är något som de flesta informanter betonar, att när avtalet gått 

ut så skrivs bara ett nytt. Det här är något som skulle kunna upplevas som ett ”missbruk”, det 

vill säga att arbetsgivaren missbrukar denna form av anställning. Om vi ställer detta i relation 

till lagen om anställningsskydd där Regeringen (2015:1) vill strama åt och förhindra att detta 

händer så kan vi utifrån informanternas egna berättelser se att detta verkar vara något som 

fortfarande sker. Ur ett intersektionellt perspektiv kan detta vara ett uttryck för handlingar 

utifrån grupptillhörighet från arbetsgivarens sida. Man kan säga att Saras och Minnas position 

som visstidsanställd kan vara ett resultat på bristande kunskap om sina rättigheter, som i sin 

tur medför en placering som underordnad i relation till arbetsgivarens grupptillhörighet 

överordnad. Där för arbetsgivarens position med sig ett ökat handlingsutrymme i form av att 

använda sig av anställningsformen som ett verktyg för att tillgodose verksamhetens behov 

före arbetstagarens.  

Denna anställningsform medför enligt informanterna dessutom att arbetstillfällena oftast är 

under obekväma arbetstider, mer om det tar vi upp under nästa tema som är obekväma 

arbetstider. 

5.2. Obekväma arbetstider 

Alla informanter har berättat att de med en visstidsanställning blir schemalagda under vad de 

beskriver som sämre arbetstider. Att arbeta under obekväma arbetstider kan innebära att du 

får jobba kväll, helger eller nätter. Nio av tio informanter poängterar att de blir tilldelade de 

obekväma arbetstiderna och att de oftast har svårt att tacka nej. En av informanterna, Teresia 

som är förälder till tre barn i övre tonåren, upplevde inte att de obekväma arbetstiderna 

påverkade henne negativt därför att hon har äldre barn som kan se efter sig själva och 
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varandra. Dessutom var hon nöjd med att bli tilldelad varierande arbetstider på grund av 

tillägg för obekväma arbetstider som kan tillkomma. Teresias egna ord: 

”Flexibla arbetstider passar mig bra… jag bestämmer själv hur och när jag kan arbeta… 

visst hade det varit värre om mina barn var små… då hade det inte funkat” 

Teresia förklarade att hon inte hade upplevt sin situation likadant om hennes barn varit små, 

då hon hade som ensamstående varit tvungen att anpassa sina arbetstider efter sina barn. 

Upplevelsen skiljer sig åt mellan Teresia och Lina som är förälder till ett barn i yngre ålder, 

då Lina berättade att när hon arbetar under obekväma arbetstider så påverkas hennes barn 

negativt av det. Hennes pass kan variera väldigt mycket under vardagarna men hon arbetar 

varje helg från 07–21.  Då måste hon antingen anlita en barnvakt eller lämna sitt barn hos 

hennes bror. Lina uttryckte sig så här: 

“Jag jobbar väldigt mycket på kvällarna och slutar oftast klockan 21...sen jobbar jag nästan 

varje helg, och då är det hela dagarna... från 7 på morgonen till 21 på kvällen... jag hinner 

inte återhämta mig mellan passen och jag är hela tiden rädd för att göra fel som att dela fel 

medicin”                                                                                                                     

Dana som är förälder till barn i yngre ålder beskriver sin upplevelse så här:  

“Eftersom att jag är timmis så har ju jag inte någon talan, jag får ta alla jobbiga och 

obekväma passen och ingen hänsyn visas för mig och mina barn”. 

Samtliga informanter är mer eller mindre i behov av de arbetspass som de blir tillfrågade om 

och dessa arbetspass är oftast under obekväma arbetstider. Med tanke på att informanterna har 

en osäker anställningsform som ofta verkar innebära en osäker privatekonomi så understryker 

de att de behöver vara tillmötesgående hela tiden.  

För att människor ska kunna utföra ett bra arbete med hög kvalité så behöver man vara 

utvilad. I ett antal undersökningar har (Kecklund, m.fl. 2010) det framkommit brister i 

utförandet av arbetsuppgifter av personer med oregelbundna arbetstider på grund av 

oregelbunden sömn (Karasek & Theorell, 1990:88) som i sin tur kan leda till att arbetet inte 

utförs med kvalitet eller överhuvudtaget utföras.  
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Något som formen visstidsanställning kan medföra är en upplevelse av att inte vara en del av 

gruppen eller i ett sammanhang på sin arbetsplats. Alla informanter har berättat att de upplevt 

någon form av utanförskap, både i det privata livet men också på arbetsplatsen. Nästa tema 

handlar därför om berättelserna om utanförskap, främst på arbetsplatsen. 

5.3. Utanförskap  

Alla informanter berättar att de känner sig utanför, både på arbetsplatsen och i sitt privata liv. 

På arbetsplatsen visade det sig i form av en gruppering där visstidsanställda är i en grupp och 

tillsvidareanställda i en annan. Gruppen med visstidsanställda verkade inte få samma 

bemötande från kollegor och chefer som de med tillsvidareanställning får. Det framkom också 

i deras berättelser att de inte upplever att de får samma förtroende att kunna utföra arbetet på 

lika villkor, som en person med en tillsvidareanställning. Visstidsanställda blir tilldelade 

arbetsuppgifter istället för att få vara delaktiga i planeringen, vilket i sin tur har fått dem att 

inte våga ta plats. Det framkom också att de inte är medbjudna till möten eller träffar, utan ska 

istället exempelvis passa avdelningen. Här är ett exempel på hur informanter pratar om sig 

själva som utanför i termer av att de definierar sig själva i relation till ”de andra” som verkar 

syfte på de som har en tillsvidareanställning. Lina upplever det så här: 

”Ja absolut, cheferna har inte så mycket kontakt med oss timmisar och de lyssnar mer på 

fastanställda än oss. Skulle det vara så att de behöver veta något så frågar de inte oss utan de 

fastanställda” 

Hälften av de manliga informanterna arbetar inom äldreomsorgen, där även de beskriver att 

de upplever ett utanförskap i den bemärkelsen att de inte blir betrodda att kunna utföra 

arbetsuppgifter som ses som kvinnosysslor, i detta fall att ha ett köksansvar. Detta skulle 

också kunna vara ett tillfälle där mannens maskulinitet ifrågasätts, på grund av att deras 

handlande går emot det som egentligen förväntas av dem (Mattson, 2010:32). Istället för att få 

möjligheten att tillaga en förrätt så blir de tilldelade att svara på larm. Här är Pavels, som är 

förälder till ett barn i övre åldern, berättelse om detta: 

“Man får inte visa att man gör något extra för då kan jag bli ifrågasatt... Jo, men eftersom 

jag tycker om att göra fina förrätter och desserter så får jag höra varför gör du det här? Vill 

du visa dig duktig för chefen eller? Du kan passa avdelningen och svara på larm”. 
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I jämförelse med Karaseks förklaring till lågt handlingsutrymme och mindre kompetens kan 

vi se att Pavel inte får använda sina kunskaper i sitt arbete. För att få en hög kvalité på 

arbetsuppgifterna enligt Karasek och Theorell (1990:89) är det viktigt att kravet på en är i 

någon form av intresse, utmaning eller av betydelse, för att arbetet ska utföras med en effektiv 

prestation som senare kan leda till en arbetsnöjdhet. På detta sätt kan arbetstagaren utveckla 

nya färdigheter eller strategier när de står inför svåra arbetsuppgifter, för att behålla 

engagemanget. I citatet kan vi se att Pavel inte får använda sina erfarenheter i sitt arbete då 

han blir tillsagd att inte visa sina kunskaper och istället lyda order. Det kan också vara så att 

när män och kvinnor arbetar inom samma yrke, reproduceras könsroller som oftast tenderar 

leda till att kvinnor och män gör olika saker. 

I resultatet framkommer det att de kvinnliga informanterna upplever att de själva aktivt valt 

att begränsa sitt sociala umgänge till de som tillhör familjen. De vill inte umgås med sina 

vänner som tidigare för att de själva uppger att de känner att de är begränsade av sin ekonomi. 

De betonar att de inte kan delta i samma aktiviteter som de andra. Här beskriver Dana sina 

känslor i relation till detta: 

“På grund av min instabila ekonomi så vill jag inte träffa mina vänner så ofta, helst så sällan 

som möjligt. Man vill ju inte behöva säga att man exempelvis inte kan gå på bio på grund av 

att man inte har tillräckligt med pengar… jag menar vi är ju tyvärr begränsade… vi kan inte 

göra allt vi vill… och jag känner mig sämre än mina vänner” 

Här kan vi jämföra skillnader i upplevelsen av ett utanförskap, där Dana har svårare att 

förhålla sig till det i det privata livet medan Pavel betonar utanförskapet i yrkeslivet som mer 

problematiskt. Vårt resultat går att ställa i relation till Selvarajan, m.fl.´s (2015) där de belyser 

i sin studie att kvinnor har lättare att förhålla sig till att vara underordnad på arbetsplatsen än 

män, även om detta medför ett utanförskap. Detta uttrycker sig i att kvinnor förmedlar en mer 

positiv inställning till själva organisationen, kollegor och kunder. Vårt material fördjupar 

denna slutsats med avseende på de negativa konsekvenserna för kvinnorna. Hos de flesta 

kvinnorna yttrar sig utanförskapet sig i hur de organiserar sin privata sfär istället, som i vårt 

material illustreras genom valet att isolera sig från vänner och tillbringar istället sin tid i 

hemmet. Jina är mamma till barn i yngre ålder och beskriver sin upplevelse så här: 
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 ”Ja såklart, jag är med henne varje ledig stund… vi är alltid hemma tillsammans… det blir 

ju så att jag väljer att inte vara med mina vänner för att istället vara med min dotter när jag 

kan” 

Dana beskriver sin upplevelse så här: 

”Eftersom mina barn är hos sin pappa eller barnvakt när jag arbetar så vill jag att vi ska 

vara hemma när jag är ledig… Jag förstår att mina vänner har slutat höra av sig… jag vill ju 

bara vara hemma med mina barn och inte hitta på något” 

Ur ett intersektionellt perspektiv har kvinnor sedan lång tid tillbaka haft ansvar för obetalt 

omsorgsarbete som exempelvis barnuppfostran, äldreomsorg och hemarbete. Detta kan vara 

en betydelsefull aspekt i hur informanterna förhåller sig till sin fritid, så länge ingen 

ifrågasätter ens handlande så kommer normen för hur kvinnor bör prioritera och agera leva 

kvar (Mattson, 2010:32) 

Utanförskap är inte den enda konsekvensen som formen visstidsanställning kan medföra för 

ensamstående föräldrar. Nästa tema handlar om informanternas handlingsutrymme i det 

privata livet.   

5.4. Handlingsutrymme 

Alla kvinnliga informanter upplevde att anställningsformen bidrog till konsekvenser i deras 

privatliv såsom dåligt samvete över att inte finnas tillgängliga för sina barn hela tiden samt en 

upplevelse av att de är frånvarande trots sin fysiska närvaro. För en av de kvinnliga 

informanterna, Minna, blev situationen så ansträngd att det ledde till depression. Minna 

beskriver detta på följande sätt: 

“Så, ja jag mår dåligt ibland. Jag blir deprimerad... mår så dåligt för att jag oroar mig. Jag 

vill inte göra saker, jag stänger in mig. Jag har ju inte råd heller att göra saker”   

Att inte vilja hitta på något och att isolera sig kan vara ett sätt för Minna att hantera sin oro. 

Det vill säga ”att stänga in sig” verkar i informanternas berättelser vara tätt sammankopplat 

med själva upplevelsen av att inte vara en del av ett sammanhang på samma villkor som de 

tillsvidareanställda. Detta kan därmed ses som en konsekvens av att känna sig utanför. Utöver 
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detta nämner Minna att hon blir deprimerad, vilket verkar vara en konsekvens av 

utanförskapet. Vi kan här se en koppling mellan utanförskapet och negativa påföljder i 

förhållande till de visstidsanställdas psykiska hälsa.  

Konsekvenserna kunde också vara den faktiska fysiska frånvaron. Lina, berättade att hon 

oftast är frånvarande på grund av hennes anställningsform och att hon inte kan vara 

närvarande hos hennes dotter lika mycket som hon skulle vilja. På både kvällar och helger 

jobbar hon vilket innebär att hennes dotter får antingen vara med en barnvakt eller hennes 

morbror. Att hämta från förskolan, laga middag och lägga henne i tid är något som Lina 

berättar att hon sällan gör Andra konsekvenser som hon upplever är att inte kunna hålla sitt 

hem så rent som hon vill, inte kunna handla så fort något börjar ta slut och inte kunna ha 

middagar som en familj. Linas berättelser om detta ser ut på följande sätt: 

“Ehm... jag kan inte hämta från förskola varje dag och inte heller lägga henne i sängen i tid. 

Vi har heller nästan inga middagar ihop.  Mitt hem är inte oftast städat och rent då jag inte 

hinner städa” 

David som är pappa till yngre barn upplever sin situation så här: 

“Ja, om någon behandlat mig orättvist eller om jag har arbetat mycket ibland. Då kan det 

vara så att det inte blir bra hemma. Jag har då svårt att tänka positivt och vara glad... Men 

jag är frisk, jag är glad... Jag tränar… Jag simmar och går på gym.  Jag måste annars mår 

jag inte bra. Jag blir stressad. 

Utifrån informanternas berättelser i denna studie så verkar det som att det skiljer sig åt något i 

kvinnors och mäns upplevelser om vilka konsekvenser deras anställningsform kan medföra i 

privatliv och hur de hanterar konsekvenserna. Kvinnorna upplever att bristen på fritid från 

arbetet gör att deras hem inte hinns med i samma utsträckning som de skulle vilja. Om vi 

jämför detta med vad männen uppger, så har inte männen verbaliserat att det skulle vara 

någon konsekvens just på grund av deras anställningsform. De män som deltog i denna studie 

uppger att de använder mer sin fritid till att sköta om sig själv i form av träning. Detta gör de 

för att de upplever att de kan hantera sin inre stress bättre då. Statens folkhälsoinstitut (2011) 

beskriver att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelse av sin hälsa, kvinnor 
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uppges uppleva mer negativa hälsobesvär som är arbetsrelaterade som exempelvis en otrygg 

anställningsform kan medföra.   

Enligt informanternas berättelser om upplevelsen av anställningsformen visstid så har den 

instabila ekonomin en betydelsefull roll för alla informanter. Det kommande temat handlar 

om begränsningar till följd av en instabil ekonomi.  

5.5. Instabil ekonomi  

Alla informanter i denna studie upplever en oro kring sin ekonomi, där rädslan för att inte ha 

möjlighet till att betala alla sina räkningar gör sig påmind hela tiden. Det här medför att de 

inte kan tacka nej till ett arbetspass för de måste hela tiden tänka framåt. Endast en manlig 

informant har inte upplevt några svårigheter kring att ta lån medan alla andra har känt av 

begränsningar kring det. Minna verbaliserar sin oro över ekonomin på detta sätt:  

“Ja, jag vet ju inte hur mycket pengar jag har månad till månad. Så där är det ju 

jätteosäkert... tanken på att jag skulle bli sjuk gör mig sjuk... jag kommer inte att få några 

pengar då” 

Erik är förälder till barn i yngre åldern och uttrycker sig på detta sätt: 

”Finns det inget jobb, så får jag inte heller betalt… så funkar det i den här branschen... jag 

kan inte göra allt jag vill med mitt barn… att åka på semester är bara att glömma... det får 

mitt barn göra med sin mamma...” 

Starrin (1996) belyser vikten av att ha en förståelse för de sociala konsekvenserna som 

arbetslösheten medför, det vill säga en förlorad inkomst. I likhet med Minnas och Eriks 

berättelser om deras situation där de inte vet från månad till månad vad de kommer att få i lön 

så stärker det Starrin, m.fl.’s (1996) resonemang kring ekonomins viktiga funktioner som 

bidrar till ett stabiliserat liv. Så här uttrycker Teresia sig: 

“Att vara ensam med tre barn och inte veta hur mycket jobb jag får… det gör att jag inte kan 

låta alla barn göra något på fritiden... det är den äldsta som får gå på dans”  
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Utifrån Teresias berättelse om sin upplevelse så betonar hon att en instabil ekonomi innebär 

att hon inte har samma rätt till sjukersättning, hennes möjligheter att planera en semester är 

begränsad och att hennes barns val av fritidsaktiviteter är begränsade.  

Enligt Kommunal (Wall 2013) uppmärksammas det hur en visstidsanställning kan påverka 

arbetstagarnas lön. I rapporten från Kommunal framkommer det att visstidsanställda arbetar i 

genomsnitt 50 % av en heltid i jämförelse med tillsvidareanställda som gör i snitt 90 % av en 

heltid. Detta kan påverka arbetstagaren negativt rent ekonomiskt då ens lön ligger till grund 

för personens sjukersättning, föräldrapenning och pension.   

Lina och Minna berättar om sina känslor för den instabila ekonomin så här:  

“Jag är så begränsad… jag har ingen bra utbildning, så vad ska jag göra… jag kan inte byta 

jobb och jag har inte råd att utbilda mig till något annat heller” 

 “Ja, alltså… när man inte är fast anställd så [eh] så kan jag ju inte ta något lån, eller jag 

har ju inte kunnat ta körkort. Det är mycket som gör att jag blir begränsad... [eh] alltså man 

är ju orolig för framtiden, hur jag ska klara mig vissa gånger för även om jag inte har jobb så 

kommer ju räkningarna ändå. 

Det Lina och Minna beskriver är konsekvensen av en instabil ekonomi, där de bär med sig en 

oro över att inte kunna skapa sig en bredare erfarenhet eller att vidareutbilda sig för att någon 

gång kunna bryta den onda cirkeln de är i. Deras berättelse om deras upplevelse bekräftar 

Damaske, m.fl.´s (2017) uppgifter om ensamstående mödrar med låg utbildning och mindre 

arbetslivserfarenhet. De har svårigheter att skapa sig en plats på arbetsmarknaden som i sin tur 

kan leda till begränsningar i sin ekonomi.  

Intersektionalitetsteorin poängterar att kvinnor som arbetar inom vård- och omsorgsyrken, 

som deltidsanställda med tunga arbeten och låg status samt med vad som betecknas som en 

”dålig lön” begränsas och har inte lika stor utvecklingsmöjlighet att skaffa sig en karriär. 

Enligt Molina framkallas en maktordning som klassförtryck, där individer delas in i grupper 

utifrån exempelvis vilken klasstillhörighet de har, yrkestitel, utbildad/ outbildad, ekonomiskt 

kapital eller kön. Här kan vi koppla det till de kvinnliga informanterna och deras egenskaper 

som ensamstående kvinna, lågutbildad och lågavlönad som är bidragande faktorer till deras 

begränsade utvecklingsmöjligheter. Denna ojämlikhet i samhället gör att de hamnar i den 
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utsatta gruppen med ett lågt handlingsutrymme, oavsett hur de än försöker att uppnå sitt 

avsedda mål så finns det inte ekonomiskt utrymme för det.  

Nästa tema kommer att behandla de negativa hälsobesvären som informanterna berättar om 

att de upplever till följd av anställningsformen visstid.  

5.6. Välbefinnande 

Informanterna talade under intervjuerna om den negativa stressen som de upplever alltid finns 

där. Den stress som syftas på här är den som kan ge negativa konsekvenser som att glömma 

bort att utföra arbetsuppgifter. De flesta informanter upplever att de blir kontrollerade av 

kollegor med en tillsvidareanställning och även av chefer. Det leder till att de ständigt måste 

bevisa att de gör ett gott arbete, att de anstränger sig mer för att de ska bli omtyckta. Så här 

uttrycker Sara och Erik sig:  

 ”Vi måste visa oss hela tiden och anstränga oss väldigt mycket på jobbet men det behöver 

inte de fast anställda göra, därför blir vi hela tiden stressade och glömmer bort att göra allt 

vi ska” 

 “Jag måste hela tiden vara aktiv, aldrig säga nej till jobb... och ska helst inte säga om jag 

tycker att man kan göra något annorlunda... det är en stress, för om jag gör det så kanske jag 

inte får något mer jobb” 

I vår genomgång av den tidigare forskning som finns i vårt intresseområde har det 

framkommit att arbetstagare utan schema löper större risk att drabbas av negativa hälsobesvär 

(Jalali & Wingborg, 2013:14). Detta gäller främst de visstidsanställda arbetstagare som blir 

inringad vid behov och där situationer pågår under en längre tid.                                                                                                                                                                                                                     

Om vi vänder oss till krav-kontrollmodellen så syftar den till att belysa att för en arbetstagare 

som har ett litet handlingsutrymme som innebär låg kontroll över arbetets utförande kan detta 

leda till att arbetstagaren inte kan kontrollera sin situation. Istället för att hantera de höga 

kraven genom att påverka, delegera eller planera så blir personen stressad över att inte ha 

kontroll över sin arbetssituation. Karasek belyser att detta är vanligt att en person kan uppleva 

stress på arbetet, på grund av en minskad kontroll över sitt arbete. Allvin m.fl. (2006:140) 

betonar att stress kan uppstå när förmågorna och kraven inte är nog lämpade för varandra. 
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Den negativa stressen handlar om de ökade kraven som en person har på sig på exempelvis 

arbetet. Att informanterna upplever en negativ stress på arbetet kan också vara på grund av 

den överansträngning och nervtrötthet som de har, detta kan vara en konsekvens av att inte 

kunna hantera kraven. Den negativa stressen (Allvin 2006:140) handlar också om en person 

har kontroll över sitt arbete eller inte. Informanterna med yngre barn berättade att de upplevde 

en högre stress än informanter med äldre barn. Här har vi Linas och Teresias upplevelser:  

”Alltså... på grund av att min dotter är liten så känner jag att jag blir mer stressad när jag 

inte kan vara med henne eller ta hand om henne så ofta... jag menar hon är ju så liten, hon 

ska inte få uppleva att hennes mamma inte finns där för henne...” 

”Eftersom att mina tre barn är i övre tonåren så känner jag mig inte lika påverkad av de 

obekväma arbetstiderna eller mitt oregelbundna schema... hade barnen varit mycket yngre så 

skulle jag nog inte få ihop det...” 

Här kan vi se att upplevelserna skiljer sig åt på grund av barnens ålder. Lina upplever sig vara 

mer stressad på grund av att hennes dotter är liten och kräver mer närhet och omsorg i 

jämförelse med Teresia som har äldre barn som kan ta hand om sig själva. 

Hälften av informanterna upplever att de blir stressade över att hela tiden vara anträffbara, att 

alltid snabbt kunna tacka ja till lediga pass. De understryker att om de missar eller tackar nej 

så finns det en risk att gå miste om mer arbete framöver. Så här utrycker sig Pavel om detta:  

“Men i alla fall du måste tänka att om du tackar nej, det kanske är så att dom inte ringer. 

Ibland säger jag bara ja ja, och jobbar hela tiden. Det är klart att jag tänker att jag kan inte 

bara lämna barnen själva hela tiden, vi måste ha ett liv också. Men vad ska jag göra?” 

Den dagliga stressen medför konsekvenser i informanternas privatliv, där även deras barn blir 

påverkade. Drygt hälften beskriver att deras kvalitetstid med sina barn inte är av kvalitet, de är 

närvarande men de har inte tålamod att vara aktiva i stunden. Så här uttrycker Lina sig 

angående konsekvenser av hennes upplevda stress: 

”När min dotter pratar då blir jag stressad och blir arg... min dotter tycker om att berätta om 

sin dag för mig men på grund av att jag oftast är stressad så orkar jag inte lyssna och då blir 

hon ledsen”.                                                                                                                        
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Att uppleva en ohälsa i form av negativ stress påverkar inte bara individen enligt Jalali och 

Wingborg (2013:88–89) utan också hela ens privata liv. Stressen kan bidra till en konflikt 

mellan familjen och ens arbete som med tiden i sin tur kan bli en ännu mer märkbar 

stressfaktor. Om vi lutar oss på Webers förklaring till handlingsutrymme där han betonar att 

beslut fattas utifrån sitt samvete i relation till gällande faktorer som ska bidra till att uppfylla 

ens mål. Vi kan utifrån informanternas berättelse dra slutsatsen att som ensamförsörjande 

förälder måste de själva organisera och kombinera sitt yrkesliv med sitt familjeliv. Hur de än 

väljer att hantera sin situation eller hur deras beslut än ser ut så bidrar det till konsekvenser. 

Jina verbaliserar sin situation så här: 

”Vad ska jag göra… jag måste välja att jobba istället för att natta mitt barn… det blir ju inte 

bättre om vi inte har några pengar eller tillräckligt med mat” 

Jina måste som ensamstående förälder själv fatta ett beslut som hon anser vara det rätta för 

dem, även om det medför att hon måste väga kommande konsekvenser med varandra, i detta 

fall minskad kvalitetstid med sitt barn eller en förlorad inkomst.                                                                                                                                            

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Sammanfattningen är indelad i fem delar, summering, diskussion av vårt 

resultat/ analys i relation till tidigare forskning, diskussion av resultat/ analys i relation till 

teorin, diskussion av relationen mellan resultat och metod och implikationer för forskning och 

praktik. 

 

Syftet var att undersöka hur formen visstidsanställning samspelar med ensamstående 

föräldrars privatliv och yrkesliv samt om och i så fall hur det kan bidra till någon form av 

upplevd ohälsa. För att få svar på studiens syfte så utgick vi ifrån följande frågeställningar: 

Hur berörs ensamstående föräldrars möjligheter och begränsningar i deras privatliv och 

yrkesliv av anställningsformen visstid och på vilka sätt kan denna anställningsform eventuellt 

samverka med de visstidsanställdas hälsa. Efter att ha intervjuat tio informanter, sex kvinnor 

och fyra män så har vi kommit fram till att formen visstidsanställning upplevs problematisk 

för en ensamstående förälder. Dessutom upplevs situationen som mer problematisk för en 

ensamstående kvinna med yngre barn än med äldre barn. Upplevelsen av en negativ hälsa i 

form av stress skiljde sig åt mellan kvinnor och män i den här studien. De ensamstående 
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kvinnorna upplevde en konstant stress på grund av sin anställningsform vilket medförde att 

upplevelsen följde med i privatlivet och blev en del av vardagen. I jämförelse med männen, så 

visar vårt material att denna upplevelse inte verbaliseras på samma sätt. För att nyansera detta 

ytterligare så visar vårt material dessutom att männen använde sig av 

stresshanteringsstrategier i form av träning för att inte låta stressen följa med i privatlivet.  

6.1. Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

I vårt sökande i tidigare forskning har vi upplevt svårigheter i att hitta information om just 

ensamstående föräldrar med formen visstidsanställning för att mycket av den tidigare 

forskningen handlar om relationer mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda. 

Majoriteten av de studier vi har granskat är utförda i kvantitativa ansatser med syfte att 

studera ohälsa. Resultatet i de studierna är i likhet med vår studie som visar att stress är en 

återkommande konsekvens av anställningsformen visstid. En skillnad mellan vår studie och 

tidigare forskning som vi har granskat är att vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att 

skapa oss en fördjupad förståelse av de ensamstående föräldrars berättelser. Vi har kommit 

fram till att det finns bristfällig information om ensamstående män med barn och deras 

upplevelse av sin situation, därför tycker vi att vår studie har varit givande och betydelsefull i 

den meningen att vi har fått tagit del av deras berättelser. Vi hade också kunnat fokusera på 

utlandsfödda informanter eftersom att de är en relativt stor grupp med denna form av 

anställning, men genom granskning av tidigare forskning fann vi redan mycket information 

kring det. 

Vi har valt att ha med en rapport gjord av Kommunal fackförbund som inte är vetenskaplig 

men innehåller relevant information för att ge en bakgrund för en diskussion kring 

anställningsformen av intresse för denna studie.  

 

 

6.2. Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori  

 

Vi har valt att förhålla oss till Karaseks Krav-kontrollmodell, som vi kom att nyttja i de delar 

av resultatet som handlar om informanternas upplevda låga handlingsutrymme i relation till 

informanternas berättelse om deras upplevda ohälsa. Vi har inte haft några större problem till 

att stärka vårt empiriska material med hjälp av de teoretiska begrepp vi valt att använda oss 

av, förutom vid temat instabil ekonomi. För att få en klarare beskrivning av begreppet 
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handlingsutrymme valde vi att ta med Max Webers förklaring till handlingsutrymme i vår 

övergång till intersektionalitetsteorin. Utifrån Webers beskrivning av konsekvenserna till följd 

av ett lågt handlingsutrymme kunde vi skapa oss en förståelse för informanternas agerande 

när de fattar sina beslut. Varje beslut måste fattas av den enskilda föräldern själv med en 

medvetenhet om konsekvenser som hela tiden måste vägas mot varandra. Exempelvis, trots 

ett dåligt samvete över sin frånvaro från familjen så väljer de att ta den konsekvensen före en 

förlorad inkomst. Intersektionalitetsteorin kom att prägla de delar av resultatet som handlar 

om maktstrukturer mellan grupper, ojämlikhet, och under- och överordning. Vi hade ett 

antagande om att vårt resultat i denna studie skulle luta åt en maktstruktur mellan kvinnor och 

män där kvinnor skulle vara underordnad männen och att vi skulle analysera resultatet med 

hjälp av teorin. Det visade sig istället att en maktstruktur fanns mellan två olika grupper, 

visstidsanställda och tillsvidareanställda, därför fick vi istället använda oss av delar ur teorin 

som berörda ojämlikheten mellan dessa grupper. Intersektionalitetsteorin har stärkt den 

informationen vi fått ut av de kvinnliga informanterna när det gäller deras problematik i att 

hitta en balans mellan yrkeslivet i relation och privatlivet. Männen har inte uttryckt sig att 

detta skulle vara ett problem i samma utsträckning. Teorin kan förklara detta genom att 

normerna för kvinnorna lever kvar än idag, där kvinnor fortfarande förväntas ha sitt obetalda 

hemarbete vid sidan om arbetslivet.  

Dessa teorier står till grund för vår analys och har också medfört att vi skapat oss en djupare 

förståelse för vårt empiriska material. 

 

6.3. Diskussion av relationen mellan resultat och metod  

Metoden som vi valde till denna studie ansåg vi vara den mest relevanta för att få så 

nyanserade beskrivningar som möjligt och en fördjupad kunskap om informanternas 

upplevelser av anställningsformen visstid i relation till arbete och privatliv. Valet av 

datainsamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer gjorde därmed att vi kunde fördjupa oss i 

informanternas berättelser. Vårt metodologiska val var kvalitativ semistrukturerad intervju 

som gav oss möjlighet till att ställa följdfrågor när vi hört något av intresse.  

Denna metod gav oss möjlighet till att forma vårt resultat genom att styra informanterna åt det 

studien är intresserad av att få veta. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer 

istället för öppen intervju var för att vi ansåg oss inte ha tillräckligt med erfarenhet samt att vi 
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inte hade tid över för att försöka få oss den erfarenheten. Vi hade inte heller kunnat styra 

intervjun åt det hållet vi var intresserade av som vi kunnat med semistrukturerad intervju. Det 

vi skulle kunnat ha gjort för att få ut mer information och en djupare förståelse för hur hela 

familjen känner skulle kunnat vara att intervjua personer i informantens familjekrets/vänkrets, 

detta skulle vara genomförbart om vi hade haft längre tid på oss.  

Vi hade också kunnat kombinera intervjuer med observationer för att studera hur grupperna, 

visstidsanställda och tillsvidareanställda förhåller sig till varandra. Det hade säkert bidragit till 

en nyanserad bild i relation till informanternas berättelser om sina upplevelser om ett 

utanförskap. Anledningen till att vi inte kombinerade intervjuer med observationer var för att 

det inte var i relation till studiens syfte som riktade sig åt informanternas egna berättelser om 

deras upplevelse, och inte för att skapa oss en bild av fältet.  

6.4. Implikationer för forskning och praktik  

Genom denna studie har vi kommit fram till att ensamstående föräldrar med en 

visstidsanställning är en utsatt grupp som har det svårt att hitta en balans mellan yrkeslivet 

och privatlivet. Denna form av anställning kräver att du har en förmåga att vara flexibel och 

tillgänglig utifrån verksamhetens behov. Positiva sidor finns i denna form av anställning om 

du själv har valt att arbete under dessa förutsättningar under tiden som du exempelvis studerar 

eller vill ha det som bisyssla. Enligt informanterna i denna studie finns det inga positiva sidor 

med denna anställningsform i kombination med att vara ensamförsörjande. Som 

ensamförsörjande förälder kan det vara svårt att lösa allt på egen hand, exempelvis att vara 

förälder på heltid, ordna barnvakt med kort varsel och samtidigt ska du vara din arbetsgivare 

tillmötesgående. Detta kan i sin tur skapa en inre konflikt för att bristen på kontroll gör att det 

är svårt att skapa en balans mellan sitt privatliv och yrkesliv. Studiens resultat visar att en 

visstidsanställning kan medföra konsekvenser i privatlivet såsom upplevelse av frånvaro, 

dåligt samvete, minskad kvalitetstid och instabil ekonomi. Konsekvenserna i arbetslivet, visar 

vårt material, kunde vara utanförskap, minskad kontroll över arbetet samt de obekväma 

arbetstiderna. Som en ensamförsörjande förälder krävs det att du fattar egna beslut som kan 

medföra konsekvenser som du själv får stå till svars för. Resultatet i denna studie visar på att 

upplevelserna skiljer sig åt något mellan kvinnor och män, kvinnor verkar uppleva en större 

ohälsa än män och har svårare att hantera sin upplevda ohälsa.   
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Under upprättandet av vår studiedesign hade vi en tanke om att det skulle vara mer 

komplicerat att få tag i manliga informanter men det visade sig att det var enklare än att få 

kontakt med kvinnliga. Vi hade en förförståelse om att kvinnor är en överrepresenterad grupp 

med denna anställningsform visstid, därför antog vi att det skulle vara så, dock visade sig det 

att vi hade fel. Genom granskning av tidigare forskning har vi inte hittat mycket information 

om mäns upplevelser av sin anställningsform visstid i relation till familjelivet, därför anser vi 

att denna studie har varit viktig i den synpunkten att synliggöra mäns berättelser i relation till 

kvinnors. Vi hade en tanke om att detta skulle kunna vara ett känsligt ämne på grund av att det 

berör den ekonomiska delen och en persons familjesituation, där man kanske inte vill öppna 

sig och dela med sig av sina känslor. Vi tror att det kan vara en anledning till att vi fick vara 

mer aktiva i vårt sökande efter informanter. En av våra informanter gav oss inte tillåtelse att 

spela in intervjun eftersom att hen ansåg det vara ett känsligt ämne. Det var inget problem för 

oss men det medförde att vi fick anstränga oss mer för att inte missa några viktiga detaljer 

under själva intervjun.  

 

Genom vårt datainsamlande material, metod, teori och tidigare forskning har vi fått svar på 

studiens syfte och frågeställningar. För vidare forskning kan det vara av intresse att studera 

hur upplevelserna kan skilja sig åt mellan svenskfödda och utlandsfödda.  
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8. Bilaga 1. Intervjuguide 

Privat/ Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad jobbar du med? 

3. Hur många är ni i familjen? 

4. Hur gamla är dina barn och vad gör de? 

5. Har du någon utbildning?  

• Om ja, vad för utbildning? 

Arbete 

6. Hur länge har du varit visstidsanställd? 

7. Hur kommer det sig att du valde/ Valde du/ anställningsformen visstidsanställning? 

8. Har du fler anställningar på olika verksamheter? 

9. Arbetar du ofta under obekväma arbetstider? 

• Om ja, upplever du att det har en inverkan på ditt familjeliv? På vilket sätt?  

10. Vilka positiva/ respektive negativa sidor upplever du att en visstidsanställning har? 

• Vilka positiva/respektive negativa sidor tror du att en arbetskollega med formen 

tillsvidareanställning har? 

 11. Upplever du att din syn på visstidsanställning skiljer sig från dina arbetskamraters? I så 

fall hur? I relation till vilka dimensioner av livet? 

12. Upplever du att din anställningsform har en inverkan på dig och din familj? 
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• Om ja, på vilket sätt? 

• Hur tror du att arbetstagare i motsatta könet upplever?  

13. Har du någon gång upplevt att den här formen av anställning har haft en negativ inverkan 

på din hälsa? 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Tror du att en kollega med tillsvidareanställning har upplevt en negativ inverkan på sin 

upplevda hälsa på grund sin anställning? 

12. Hur upplever du att du hanterar stressiga situationer på din arbetsplats? 

• Om du har upplevt det, har det medfört några konsekvenser? 

• Kan din upplevda negativa stress ha inverkat på din familj någon gång? 

• Hur har du hanterat den situationen? 

13. Upplever du några begränsningar i livet på grund av din anställningsform? 

• Hur tror du att arbetstagare i motsatta könet upplever sin situation som 

visstidsanställd? 

• Tror du att hen upplever några begränsningar på grund av sin anställningsform? 

• Tror du att en kollega med tillsvidareanställning upplever några begränsningar på 

grund av sin anställningsform?  

14. Anser du att dina möjligheter har varit begränsade på grund av din anställningsform någon 

gång i ditt privatliv/ respektive arbetsliv. 

• Om ja, på vilket sätt har det yttrat sig? 

• Hur tror du att arbetstagare i motsatta könet upplever? 

15. Om du skulle bli erbjuden en tillsvidareanställning, tror du att det skulle förändra något i 

ditt privata liv? 
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Om ja, på vilket sätt?  

 

8.1. Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Information till respondenter  

I samband med vår utbildning inom Sociologi C ska vi skriva en uppsats och Du tillfrågas 

härmed att delta i en studie som handlar om anställningsformen visstidsanställning. I Sverige 

kan vi se att den här formen av anställning blir alltmer vanlig och att kvinnor är en 

överrepresenterad grupp. Syftet med den här studien är att undersöka om den här formen av 

anställning kan påverka kvinnor och mäns privatliv och yrkesliv samt om det kan bidra till 

någon form av upplevd ohälsa. Datainsamlingsmetoden som vi kommer att använda oss av är 

intervjuer. Varför vi har just valt att tillfråga Dig är för att vi tror att Du kan bidra med 

information som är betydelsefull för vår studie. Vår förfrågan gäller också om vi eventuellt 

skulle kunna återkomma till Dig med några förtydligande frågor inom fyra veckor efter 

intervjutillfället. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Du kommer att vara anonym, ditt namn kommer inte att figurera 

någonstans i studien men citat kan förekomma. Alla uppsatsarbeten granskas av handledare 

utifrån fyra grundläggande etiska principer: informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet som går att läsa i sin helhet via länken: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Tillgång till källmaterialet kommer endast vi författare och handledare att ha. När uppsatsen 

är klar så finns möjlighet till att ta del av resultatet och den kommer även att publiceras på 

nätet tillsammans med andra uppsatsarbeten på Uppsala Universitet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.uu.se/
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Författare:  

Roshna Shorawi roshnashorawi@gmail.com 

Annika Holm ankida03@gmail.com 

Kursansvarig (C-uppsatskursen): Dominika Polanska 

Handledare för uppsatsarbetet: Magdalena Vieira, Magdalena.Vieira@soc.uu.se,  

Mobil nr 0709–615 094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roshnashorawi@gmail.com
mailto:ankida03@gmail.com
mailto:Magdalena.Vieira@soc.uu.se


47 
 

8.2. Bilaga 3 

Deklarering:   

 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange 

nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i 

färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i 

uppsatsen.   

  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Tidigare forskning  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Teorikapitel  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Metodkapitel  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  
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Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Diskussionskapitel  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Bilagor  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  
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Skriv under nedan:   
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