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Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur behovsanställda ungdomar upplever sina 

anställningsvillkor och hur deras livssituation blir påverkad i restaurangbranschen. 

  

Metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för att studera hur individen upplever sina 

anställningsvillkor och hur det påverkar livssituationen. I den kvalitativa metoden valde vi 

att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

  

Resultat 

I vårt resultat kan vi se att våra respondenter hade en negativ upplevelse av samtliga sex 

teman; anställningskontrakten, arbetstider, framtidsutsikter, aktiviteter & relationer, hälsa 

och ekonomi.  Behovsanställda saknar anställningsvillkor och har ofta inga skriftligt 

anställningskontrakt. Denna anställningsform har inga fasta arbetstider och upplevs av 

samtliga respondenter som otrygg. Genom denna otrygga anställningsform blir hälsan, 

aktiviteter och relationer påverkad negativt med stress och inställda planer. I resultatet 

framkommer att framtidstron inom restaurangbranschen är svag då det inte finns så 

många utvecklingsmöjligheter. För en behovsanställd är ekonomin otrygg med en ständig 

stress då inkomsten kan variera kraftigt mellan olika månader.  

  

Slutsats 

I vår studie kan vi se att behovsanställningen har en negativ påverkan på individen och 

deras livssituation i restaurangbranschen. 

  

Nyckelord 

Behovsanställning, flexibla anställningsvillkor, anställningskontrakt, arbetstid, framtid, 

relationer, aktiviteter, hälsa och ekonomi. 
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1. Inledning 

  

I detta inledningskapitel kommer vi börja med att redogöra en bakgrund till vårt val att 

skriva denna uppsats om behovsanställdas tillvaro. Vidare kommer vi ge en historisk 

tillbakablick av arbetsmarknadsutvecklingen samt en definition av vad en behovsanställning 

är. Vi avslutar detta kapitel med vår problemformulering, vårt syfte, våra frågeställningar 

samt en vidare disposition av uppsatsen.    

_________________________________________________________________________________________________________ 

  

1.1 Bakgrund  

  

Det finns en ökad förekomst av flexibilitet i dagens samhälle och företag och organisationer 

måste effektivisera sig mer. Detta bidrar till att nya anställningsformer uppkommer och 

nyligen sände Uppdrag granskning ett reportage “Mina villkor” i SVT, som handlade om 

tidsbegränsade anställningar. I programmet kunde vi ta del av ungdomars situation på den 

svenska arbetsmarknaden. Unga människor som kommer ut i arbetslivet tvingas acceptera 

låga löner och orimliga anställningsvillkor. Vi kan ta del av ungdomars berättelser från 

servicebranschen som berättar om deras anställningsförhållanden, många ungdomar 

beskriver att de har långa arbetsdagar utan pauser eller toalettbesök. Flera av ungdomarna 

säger att de känner sig utnyttjade av arbetsgivaren då det är lättare att utnyttja unga 

människor som inte har någon kunskap eller erfarenhet sedan tidigare och som inte kan 

ifrågasätta sina rättigheter. I reportaget tar de upp ett mönster som många företag har 

gemensamt, att det ekonomiska ansvaret har flyttat från arbetsgivaren till arbetstagaren 

om något går fel på arbetsplatsen. Om en anställd gör ett misstag på arbetet kommer 

summan för kostnaden att dras från arbetstagarens egen lön.1 

  

 

 

 

                                                
1 Uppdrag granskning, SVT1 (2014) 
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1.2 Arbetsmarknadsutveckling  

  

En historisk tillbakablick inom den svenska arbetsmarknaden visar att 

kollektivavtalssystemet växte fram mellan åren 1890-1930-talet. Det fanns två orsaker till 

att detta system utvecklades. Den första anledningen var att arbetsgivaren hade en 

maktposition mot den enskilde arbetstagaren genom att styra och kontrollera de anställdas 

arbetstider, regler och löner.  De anställda kunde enbart acceptera kraven och 

arbetsgivarens förhandlingsposition var det som gällde. Det var viktigt att sluta sig till en 

fackförening för att få en jämlik position till arbetsgivaren. Den andra orsaken till att 

kollektivavtalssystemet utvecklades var samhällsekonomiska förändringar i landet. 

Industrialiseringen innebar att små företag lades ned och människor flyttade från 

landsbygden till städerna där arbetstillfällen fanns inom fabrikerna.  Omvandlingen från 

små företag där anställda hade nära relation till arbetsgivaren till att flytta till storstäder 

med större arbetsplatser blev relationen mellan anställd och arbetsgivaren alltmer 

uppluckrad.2 

 

På 1950-1960-talen präglades samhället av tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt vilket 

medförde att organisationerna inriktade sig mer på massproduktion och standardiserade 

arbetsmoment. Ett standardiserat arbetssätt bidrog till att kunskapsnivåerna avstannade 

och den så kallade yrkeskunskapen var inte längre ett krav. Denna förändring hade till följd 

att vem som helst för det vill säga outbildade kunde ta över yrkeskunnande arbetares 

anställningar.3 Sverige var ett land i Europa som inte var med i kriget under den här 

perioden och det var en anledning till att Sverige hade hög industriell expansion. Vilket 

övriga Europa inte hade och därmed var efterfrågan på Svenska produkter hög. Under 

1960-talet var det hög arbetsbrist, företagen började alltmer rekrytera outbildade som å 

var kvinnor och invandrare. Men denna förekomst i Sverige bleknade under samma 

årtionde då Europa började rusta upp och återhämta sig efter krigstiden. Det medförde att 

internationell konkurrens uppstod som resulterade i att företagens fokus inriktade sig på 

                                                
2 Lundh (2010), s. 135 
3 Lundh (2010), s. 147 
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effektivisering och rationalisering.4  I mitten av 1970-talet ökade den internationella 

konkurrensen, tekniker utvecklades, arbetskraften blev billigare etcetera. Förändringen 

bidrog till att företagen fokuserade allt mer på att de anställda utnyttjade tiden på rätt sätt, 

effektivitetshöjande åtgärder i varje arbetsmoment.5 Under 1980-talet inriktade företagen 

sig inom service och tjänstesektorn alltmer på flexibla anställningar som; vikarier, 

projektanställda och behovsanställda. Inom dessa anställningsformer var majoriteten 

ungdomar.6 Arbetsflexibiliteten utformades mellan 1980-1990-talet, att effektivisera och 

tänka i termen ”just-in-time” blev allt vanligare. Företagen började avskeda personal då 

företagen hade svåra tider och tvärtom när efterfrågan hos företagen var hög då 

nyanställde de. Företagen anpassade personalstyrkan efter behov.7  

  

Under 1990-talet har det skett en rad förändringar i arbetslivet. I det svenska samhället har 

det formats maktskillnader, differentiering och ekonomisk skiktning. Arbetslösheten har 

nått höjder, det har vuxit fram lösa anställningsformer och en arme av reservarbetskraft. 

Begreppet flexibilitet har förändrats, från arbetstagarnas ledighet och individuella 

arbetstider till arbetsgivaren flexibla behov.8 Kraven på förmågan att flytta omkring mellan 

olika arbeten och att bryta upp snabbt för att smälta in i en ny miljö blir ett mer 

förekommande behov. Kärnan i den nya kapitalismen är ett krav på flexibilitet.9 

  

Sociologen Anders Kjellberg vid Lunds universitet intervjuas i SVT:s reportage och han 

berättar att 450 000 människor står utanför den svenska modellen. Den bygger på 

kollektivavtal där arbetstagaren får hjälp av facket vid tvist med arbetsgivaren etcetera. 

Varför hamnar individer utanför svenska modellen? Det finns två förklaringar till att 

individer står utanför, den första är att allt färre är med i facket för att det är en 

kostnadsfråga och den andra är att ungdomar söker sig till små företag som inte har 

                                                
4   Lundh (2010), s. 152-153 
5   Lundh (2010), s. 234-235 
6   Lundh (2010), s. 251 
7   Lundh (2010), s. 249-250 
8   Sennett (1999), s 9-10 
9   Lundh (2010), s. 11 
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kollektivavtal och står därmed utanför.  Unga människor som står inte är med i den 

svenska modellen får ingen hjälp och därmed klara sig själva vid eventuella tvister.10 

  

Anställningsavtalen har genomgått en förändring de senaste åren, Bengt Domejj 

juridikprofessor vid Uppsala Universitet, menar att många avtal som ungdomar skriver på 

handlar om så kallade yrkes förbud. Domejj menar att många ungdomar skriver på avtal 

som kan innehålla flertal förbud som arbetstagaren inte får bryta mot. Exempel på detta är 

att inte arbetstagaren ta andra liknande arbeten inom ett år eller böter om man berättar 

vad man tjänar till andra. Bengt Domejj säger att förbuden blir allt vanligare hos 

småföretagen som vill lägga över ekonomiska ansvaret på de anställda om de begår 

misstag, eftersom små företag inte har så stora marginaler att röra sig med. Vi kan se att 

behovsanställningar är ett aktuellt ämne som har väckt vårt intresse att studera det 

vidare.11 

  

1.3 Definition av Behovsanställning 

  

I LAS finns det två former av anställningar, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 

Med en tillsvidareanställning gäller din anställning tillsvidare till den ena parten säger upp 

anställningen.12 Medan med en visstidsanställning upphör efter en viss bestämd tid, om 

inte annat har avtalats.13 En behovsanställning innebär att arbetsgivaren kallar in den 

anställda personen vid behov. Denna anställningsform finns i dagligt tal och i 

arbetsansökningar men anställningsformen finns formellt inte i LAS utan formuleras ofta 

som en visstidsanställning med “intermittent anställning”. Intermittent anställning innebär 

att den anställde inte har några garanterade timmar utan får jobba när det finns 

arbetstillfällen. Vid en intermittent anställning skapas det en ny anställning vid varje 

arbetstillfälle, även om det bara handlar om några timmar. Det innebär att det inte finns 

                                                
10 Uppdrag granskning SVT1 (2014) 
11 Uppdrag granskning SVT1 (2014) 
12 Infosoc rättsdata AB (1989), 2 
13 Infosoc rättsdata AB (1989),3 
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någon uppsägningstid och arbetsgivaren har rätt att säga upp en person om det inte finns 

behov.14 

 

1.4 Problemformulering  

 

Denna anställningsform blir mer och mer förekommande i samhället och utifrån 

arbetsgivarens sida framstår ofta anställningsformen behovsanställd som en fri och flexibel 

där arbetstagaren har möjlighet att välja att arbeta när det passar. Utifrån tv programmet 

Uppdrag gransknings reportage “Mina villkor” i SVT som vi har beskrivit ovan så väcktes 

vårt intresse kring detta och ville vi studera det närmare och fylla en kunskapslucka kring 

hur individer med denna anställning upplever sina anställningsvillkor och hur det påverkar 

livssituationen för dem.  Är den så fri och flexibel som den utmärker sig att vara? 

 

  

1.5 Syfte och frågeställning  

  

Syftet med vår studie är att undersöka hur behovsanställda upplever sina 

anställningsvillkor och hur de påverkar livssituationen. Vi har inriktat oss på unga 

människor i restaurangbranschen då vi har fått ökad kunskap utifrån programmet Uppdrag 

granskning "Mina villkor" om att denna grupp ofta får otrygga anställningar. Vårt intresse 

för ämnet har väckt följande forskningsfrågor.   

  

1.5.1 Frågeställning    

1) Hur upplever behovsanställda sina anställningsvillkor?  

2) Hur påverkas livssituationen av anställningsvillkoren?  

  

1.6 Fortsatt disposition     

  

Vidare i studien kommer vi gå in på vårt andra kapitel tidigare forskning där vi belyser de 

förändringar som finns på den svenska arbetsmarknaden, behovsanställningens tillvaro 

och restaurangbranschens situation. I det tredje kapitlet är teori kommer vi beskriver våra 

                                                
14 Infosoc rättsdata AB (1989),1 
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två teorier av Richard Sennett och Guy Standing. Vidare i det fjärde kapitlet som är metod 

kommer vi gå igenom vårt tillvägagångssätt för att utföra vår studie och i det femte kapitlet 

som är resultat kommer vi sammanställa och analysera vårt material. Vi avslutar vår studie 

med en genomgående diskussion av vårt material och vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning  

   

I detta kapitel har vi valt att använda oss av tidigare forskning om hur det flexibla samhället 

har utvecklats, hur restaurangbranschens situation ser ut för de anställda och hur 

behovsanställningens tillvaro fungerar. För att skapa en bättre förståelse för vår tidigare 

forskning har vi tematiserat det till tre delar, det flexibla samhällets utveckling, 

behovsanställdas tillvaro och restaurangbranschens situation. I vårt första område om det 

flexibla samhällets utveckling ville vi se hur anställningsformen har uppkommit utifrån 

samhällsutvecklingen. I det andra området som handlar om behovsanställdas tillvaro ville vi 

se hur denna anställningsform upplevs. Slutligen i det tredje område som handlar om 

restaurangbranschen ville vi få en bättre förståelse hur branschen ser ut med anställningar 

och anställningsvillkor med jämförelse med andra branscher.    

_________________________________________________________________________________________________________ 

  

2.1 Samhällets utveckling   

  

Flexibilitet blir ett allt vanligare begrepp och det handlar om att anpassa sig till 

omgivningens krav.  Den nya flexibla samhällsstrukturen som har skapats har medfört att 

företag och organisationer måste effektivisera ännu mer. Omorganisering med att slimma 

produktionen är allt vanligare begrepp inom dagens organisationer vilket har bidragit till 

att relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats. Flexibilitet är ett 

fenomen som har utvecklats av samhällets och företagens omstruktureringar. När denna 

rörelse sker i företagen förändras även anställningarna och relationerna.15 

  

Flexibiliteten utvecklades tillsammans med kunskapssamhället i Sverige omkring 1990-

talet. Företagens krav bidrog till att flexibilitet ökade och bidrog till att nya 

anställningsformer skapades för att anpassa sig till företagens villkor.16 Dagens företag är 

                                                
15 Wikman (2002) 
16 Allvin et al (2012) 
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inte lika beroende av tillsvidareanställda. De ser istället nyttan i att använda tillfällig 

personal som enbart arbetar vid behov, så kallade behovsanställda.17 

 

2.2 Behovsanställningens tillvaro   

  

När arbetsmarknaden förändras skapas även förändringar i anställningsformerna, många 

nya anställningar har tillkommit som exempelvis vikariatsanställda, behovsanställda och 

provanställning. Anställningarna innebär att individen skapar ett liv utifrån den flexibilitet 

som förväntas av dem. Med en flexibel anställning så har arbetsgivaren möjlighet att ge 

arbete när det passar företaget eller organisationen. Detta kan medföra både positiva och 

negativa effekter för individen. I rapporten "Ökad hälsa i arbetslivet" utfärdad av statens 

folkhälsoinstitut visar det att tillfälliga jobb kan spela en positiv roll på arbetsmarknaden 

som helhet. Det kan vara en inkörsport på arbetsmarknaden för många yngre personer 

genom att dessa jobb erbjuder möjligheter till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. I en 

annan studie “Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum - periferiperspektiv” 

som är skriven av Aronsson, Gustafsson och Dallner beskrivs det en annan sida av det då 

studien visar att individer som omfattas av en visstidsanställning som behovsanställning 

får mer obalans i tillvaron än en tillsvidareanställning. 

18 

  

En anställningstrygghet kan variera utifrån vilken anställningsform individen har som 

forskningsrapporten “Språngbräda eller segmentering?” skriven av Håkansson beskriver. 

Denna studie handlar om människor som har en tidsbegränsad anställning som de 

behovsanställda har. I den här rapporten förklarar de att tidsbegränsade anställningar 

skulle kunna gynna både förtaget och individen då de anställda skulle få en språngbräda till 

en fast anställning. Men det kan även vara svårt att få hop vardagen för tidsbegränsade 

anställningar som till exempel en behovsanställd då anställningen många gånger istället 

leder till segmentering, det vill säga att den tidsbegränsade anställningen måste varvas 

med andra tidsbegränsade anställningar och leder till obalans för individen. I studien visar 

                                                
17 Wikman (2002) 
18 Aronsson, Gustafsson, Dallner (2000) 
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det att behovsanställda och säsongsanställningar är den anställningsform som är otryggast 

och som minst utsträckning leder till fasta jobb. Det är knappt en tredjedel som övergår till 

fast anställning.19 

  

I studien “Tidsbegränsat anställda oroliga för ekonomin” skriven av SCB visade att de som 

har en tidsbegränsad anställning upplever brist på inflytande i arbetsuppgifterna, känslan 

är att de inte har lika mycket att säga till om när det handlar om planering, förlagda 

arbetstider etcetera. Som den fast anställda på arbetsplatsen har.  En annan aspekt som 

tidsbegränsad personal undviker är att påpeka om arbetsmiljön på arbetsplatsen till sin 

arbetsgivare, det handlar om att man är rädd om sitt arbete och vill därmed inte komma 

med kritik till sin arbetsgivare, man vill vara till lags för alla.20 Om du har höga arbetskrav 

och dålig kontroll kan det skapa ohälsa vilket beskrivs i tidskriften “Fortfarande lika 

stressigt på jobbet” av SCB där höga krav och låg kontroll skapar anspänning och dålig 

balans hos en individ. Vid hög anspänning finns det tydliga samband med sjukfrånvaro, 

trötthet och sömnproblem.21  

  

I studien “Tidsbegränsat anställda oroliga för ekonomin” av SCB skapar de flexibla 

arbetarna även flexibla löner till arbetstagarna. Människor som omfattas av en 

behovsanställning upplever oro för sin ekonomiska situation, att inte kunna betala sina 

räkningar eller hyra.22 I rapporten “Flexibla inkomster och fasta utgifter” skriven av 

Aronsson, Dallner och Lindh ville de undersöka den ekonomiska situationen och dess 

konsekvenser för tidsbegränsade anställningar.  Studien är inriktad på de som har osäkra 

kortvariga arbeten som till exempel behovsanställning. De vill undersöka om den 

ekonomiska påfrestningen bidrar till ekonomisk ohälsa. Studien visar att det är 60 % som 

uppger att de var tvungna att låna pengar för att klara sina utgifter. Mer än 50 % menade 

att anställningen har varit ett hinder för lån och 40 % uppger att det har varit hinder för 

hyreskontrakt. Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom och ohälsa. Personer som 

oroade sig för ekonomin och som var i en ekonomisk tvångssituation uppvisade mer 

                                                
19 Håkansson (2001) 
20 SCB tidsskrift (2014), 3 
21 SCB tidsskrift (2009) 
22 SCB tidsskrift (2014), 3 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4234/1/ah2000_20.pdf
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psykisk ohälsa, trötthet, huvudvärk, magbesvär och ryggbesvär. Studien visade att 

ekonomisk stress bidrar till ohälsa.23 

  

I boken Gränslöst arbete av Allvin et al beskriver konfliktmodellen hur individens arbetsliv 

konkurrerar med privatlivet.24 Kraven i arbetslivet ökar ständigt med flexibiliteten, 

individen ska prestera och ständigt vara tillgänglig för arbetsgivaren och samtidigt vara till 

lags för sociala relationer och aktiviteter i privatlivet.25 De nya arbetsvillkoren med oklara 

arbetsuppgifter och där privatlivet och familjelivet hamnar i konflikt med varandra har 

medfört att det är svårare att planera möten och aktiviteter.26 I en annan studie som heter 

“Temporära kontrakt och inlåsningseffekter” av Wikman visade det sig att de flexibla 

anställningarna skapar mer otrygghet för individen eftersom de inte har samma 

förutsättningar som den fast anställda personalen.27 Otryggheten kan skapa hälsorisker 

och i en annan studie “How do types of employment relate to health indicators?” av 

Benavides et al beskriver de vilka hälsorelaterade samband som skapas ur olika 

anställningar.  I studien visade det sig att de otrygga flexibla tidsbegränsade 

anställningarna, som till exempel behovsanställning, upplevde mindre 

arbetstillfredsställelse än de som hade en fast anställning.  De tidsbegränsade 

anställningarna gav även mer ryggvärk, trötthet och muskelsmärtor än de fasta anställda.28  

  

I rapporten “Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum - periferiperspektiv” 

av Aronsson, Gustafsson och Dallner vill de lyfta fram skillnader i människors välmående 

beroende på om individen har en fast anställning eller tidsbegränsad anställning. De som 

har en tidsbegränsad anställning upplever ofta otrygghet och oro för att individen inte kan 

kontrollera och planera sin tillvaro. Studien beskriver att de som har en behovsanställning 

har störst risk till ohälsa av de tidsbegränsade anställningarna. Den här anställningsformen 

är otrygg som bidrar till att de anställda inte vågar kritisera sin arbetssituation till 

arbetsgivaren eftersom att risken att inte få behålla arbetet ökar om man är negativ mot sin 

                                                
23 Aronsson, Dallner & Lindh (2000) 
24 Frone, Russel & Barnes (1996), refererad i Allvin (2006), s 162 
25 Allvin( 2006), 107-108 
26 Allvin( 2006), 162 
27 Wikman (2002) 
28 Benavides et al (2007) 
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arbetsgivare.29 I studien “Det flexibla arbetets villkor om självförvaltandets kompetens” 

skriven av Hanson beskriver de att om individen inte upplever att den kan påverka eller 

kontrollera sin egen arbetssituation försvinner meningsfullheten och tryggheten hos 

individen.30 

  

Vid en tillfällig anställning skapas det kontroll över individen. Detta upplever individen 

både utanför och på arbetsplatsen. I en studie “Brist på inflytande ger ökad stress” av SCB 

beskrivs hur arbetsmarknaden har förändrat under de senaste decennierna och vårt 

arbetsliv har genomgått stora förändringar. Det finns många anställda som anser att de 

saknar inflytande över sin situation vilket bidrar till att “vardagspuzzlet” blir svårt att få 

ihop. Var tredje individ anser att de saknar kontroll över sin arbetstid. Effekter blir att 

anspänningar ökar när man inte har möjlighet att påverka sina arbetstider och det blir 

svårare att få ihop sin vardag.31 Arbetstiden påverkar även familjelivet och som Anne 

Grönlunds beskriver i sin avhandling “Flexibilitet eller friktion? – Om inflytande över 

arbetstiden och konflikten mellan arbete och familj” så finns det en konflikt mellan arbete 

och familj, denna konflikt ökar med stigande arbetskrav. Det blir alltså svårare för en 

individ att ha ett familjeliv desto större arbetskraven är.32 

 

2.3 Restaurangbranschens anställningsvillkor 

 

Restaurangbranschen är en tillväxtbransch och med en stark framtidstro, en anledning till 

att branschen ökar sina vinster och nyanställer är för att turismen i Sverige har ökat 

markant. Företagen inom branschen ser ljust på framtiden med ökade intäkter.33  

Restaurangbranschen har ökat försäljningen och antalet anställda med en nästan 

fördubbling mellan åren 2003 och 2013, från 55 000 till 102 000.34  Men trots den ökande 

tillväxten så finns det brister i branschen med arbetsmiljön, hög personalomsättning och 

stor arbetsbelastning. I en rapport som arbetsmiljöverket har gjort visar det sig att många 

                                                
29 Aronsson, Gustafsson & Dallner (2000) 
30 Hanson (2004) 
31 SCB tidskrift (2008) 
32 Grönlund (2014) 
33 Hotell och restaurangfacket (2007) 
34 SCB tidskrift (2014), 2 
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restauranger har stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet som riskbedömning, 

uppgiftsfördelning och rutiner. Arbetsmiljöverkets uppfattning är att arbetsgivarna 

behöver bli bättre på att uppmärksamma de risker som finns i arbetsmiljön, de rutiner som 

måste finnas i rapporter, organisera arbetet med scheman och att föra ett bättre samarbete 

bland personalen för att medarbetarna ska orka arbeta kvar i branschen. Det är många som 

får sitt första arbete inom denna bransch och det är då viktigt att dessa personer får en bra 

start i arbetslivet menar arbetsmiljöverket. 35 

  

I restaurangbranschen arbetar många ungdomar, nästan varannan anställd är under 30 år. 

Branschen är påverkad av det flexibla samhället då det är en konkurrerande bransch med 

många anställda. Inom restaurangbranschen är det många ungdomar som är 

visstidsanställda i åldrarna 16 - 29. År 2012 var drygt 25 % kvinnor i åldern 16–17 år och 

12 % män samma ålder.36 Inom branschen finns knappt några anställningskontrakt och 

andelen behovsanställda och visstidsanställda är högre än andra branscher då det finns 

stora säsongssvängningar. Som beskrivs i studien av SCB “Stor ökning av anställda i 

restaurangbranschen” så bidrar dessa stora säsongssvängningar till att branschen är 

känslig för konjunkturförändringar. Inom branschen visade en mätning av statistiska 

centralbyrån att i det senaste kvartalet 2013 var 28 % behovsanställda och 

visstidsanställda inom restaurangbranschen. Inom de övriga privata tjänstenäringarna låg 

siffran på 18 %. Vid jämförande av andra branscher kan vi se att tillverkningsindustrin 

hade 6 % behovsanställda och handeln 13 % behovsanställda.37 

 

I rapporten “framtidsbranschen som glömde sina anställda” av Hotell och Restaurangfacket 

så framkommer det att restaurangbranschen är, som vi tidigare nämnt, en 

ungdomsbransch där de anställda har låga löner och orimliga anställningsvillkor. Enligt 

rapporten uppdagas det att anställda inom restaurangbranschen har låga löner och med 

otrygga anställningsvillkor. Anställda inom hotell och restaurangbranschen har lägst löner 

och sämst arbetsvillkor på svenska arbetsmarknaden enligt denna rapport. Den 

                                                
35 Arbetsmiljöverket (2013) 
36 SCB tidskrift (2014), 1 
37 SCB tidskrift (2014), 2 
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genomsnittliga inkomsten i branschen ligger på ungefär 16 900kr/månad och denna lön 

gäller för de fåtal som har fasta löner inom denna bransch.  Den genomsnittliga arbetstiden 

är 54,9% för de anställda inom branschen. Att få en tillsvidareanställning har blivit ett 

undantag inom hotell och restaurangbranschen.  Denna situation blir jobbig för många då 

många anställda inte får ut mer än ungefär 7000kr/mån. Den låga inkomsten och de 

otrygga anställningsvillkoren skapar problem att planera sina liv och bidrar till att 

individen inte klarar sig på ett jobb utan måste söka flera tjänster för att kunna klara sig. 

Men för arbetsgivaren innebär det fullständig frihet med dessa villkor och kan använda sin 

personal till vad som passar bäst för dagen utan att behöva tänka på vilka konsekvenser 

det ger den anställde.  För de anställda leder denna anställning med dess 

anställningsvillkor till konsekvenser i livet utanför arbetet. Enligt rapporten så har 

restaurangbranschen de otryggaste arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden. I 

rapporten belyser de att det finns två förklaringar till varför där är sämre villkor inom 

restaurangbranschen. Den första förklaringen är historisk, det har varit låg status att 

arbeta inom branschen. Det är kvinnor och invandrare som har dominerat inom denna 

sektor. Den andra förklaringen till låga löner och arbetsvillkor är att restaurangägarna inte 

har haft kollektivavtal som reglerar förhållanden på arbetsplatsen. 38 

 

Enligt rapporten missbrukas visstidsanställningarna av arbetsgivarna då behovsanställd 

personal är tänkt att användas vid särskilda tillfällen som vid till exempel stora 

tillställningar men som utnyttjas och missbrukas av många arbetsgivare genom att de får 

jobba mycket utan någon trygghet. Enligt LAS är det tillsvidareanställningen (fast anställd) 

som ska prioriteras före de andra anställningsformerna då det ger mer trygghet till 

arbetstagaren men inom denna bransch är det visstidsanställningar eller 

behovsanställningar som har blivit den allt mer vanligare anställningsformen.39 

 

 

 

 

                                                
38 Hotell och restaurangfacket (2007) 
39 Hotell och restaurangfacket (2007) 
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2.4 Sammanfattning    

  

Utifrån vår tidigare forskning om samhällets utveckling kan vi se att nya flexibla 

anställningsformer har skapats.40 Behovsanställning är en anställningsform som företag ser 

nyttan att använda sig av vid behov.41 I restaurangbranschen är behovsanställning, 

visstidsanställning och säsongsanställning vanligt förekommande.42 Behovsanställning 

bidrar till stress för individens ekonomi och ohälsa genom dålig kontroll och höga krav från 

sin arbetsgivare.43 I detta kapitel har vi redogjort vår tidigare forskning och vidare i nästa 

kapitel kommer vi angripa våra utvalda teorier som vi kommer presentera i nästa kapitel.   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Allvin et al (2002) 
41 Wikman (2002) 
42 SCB tidskrift (2014), 2 
43 SCB tidskrift (2009) 
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3. Teori 

  

I detta avsnitt kommer vi använda sociologen Richard Sennetts teori om flexibilitet och Guy 

Standings klassteori. Teorierna handlar om det nya flexibla samhällsklassen och vilka effekter 

detta ger för individen. Vilka upplevelser och effekter behovsanställda har av sina 

anställningar känns relevant till vår undersökning om hur en individ påverkas av denna 

anställning. Vidare i detta kapitel kommer vi ge en kort övergripande beskrivning av dessa 

två sociologers teorier. I vår uppsats vill vi använda pragmatiska principen, den principen 

handlar om att använda ett fåtal teorier och begrepp i undersökningen. Vi tycker detta är en 

viktig avgränsning och för att läsaren lättare ska förstå den röda tråden i arbetet.      

_________________________________________________________________________________________________________ 

  

3.1 Guy Standing - Prekariatet – Klassteori  

  

Guy Standing skriver i sin bok Prekariatet om den nya samhällsklassen som har växt fram. 

Den nya samhällsklassen är enligt honom bekymmersam med den ökande skara människor 

som måste underkasta sig en osäker livsstil med osäkra anställningsvillkor.  Klassteorin 

som Standing beskriver i Prekarietet betyder “Prekära” osäkerhet och det är vad han anser 

denna nya samhällsklass har drabbats av. Det har skapats en arbetsmarknad där 

flexibiliteten och anpassningen har blivit en norm och fysisk och psykisk ohälsa ökar 

kraftigt.44  Standing beskriver i Prekariatet att det är ungdomar som är kärngruppen och 

som drabbas hårt av den nya flexibiliteten hårt. Tidigare har ungdomar haft en möjlighet 

att träda in i arbetslivet och visat vad de kan. Men idag träder ungdomar in i arbetslivet 

med tillfälliga anställningar och otrygga positioner som har medfört att det inte finns 

samma möjlighet att visa framfötterna.45 Standing beskriver att individerna tappar 

kontrollen till arbetsgivaren då de saknar kunskapen om sina rättigheter. Detta är något 

företagen utnyttjar och om kunskapen delas med för många tappar företagen denna 

tillgång av anställda.46 Standing skriver att individen är avsedd för ett prestationsinriktat 

                                                
44 Standing (2011), s. 7-8 
45 Standing (2011), s. 36-37 
46 Standing (2011), s. 54 
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arbete utan någon känsla av yrkesmässig utveckling. Tidspressen bidrar till att man är 

ständigt “redo att arbeta” vilket blir ett hot mot fritiden då människor är mer i ett passivt 

mentalt tillstånd.47   

  

Standing beskriver att de arbetsuppgifterna individen utför i denna anställning finns ingen 

“skugga av framtid” vilket gör att individen får en känsla av att det man gör inte får några 

starka eller bestående effekter. Det skapas en känsla av meningslöshet då det inte finns 

några rimliga framtidsutsikter.48 Standing beskriver fyra tillstånd som kännetecknar den 

“prekära” tillvaron, dessa fyra är vrede, anomi, oro och alienation. Det första tillståndet är 

vreden och uppkommer när individen upplever frustration över att det är svårt att skapa 

sig ett meningsfullt liv med ett flexibelt arbete. Det är också svårt att kunna skapa sig 

tillitsfulla relationer med en flexibel anställning då det inte finns någon trygghet. 

Prekariatet saknar även karriärutveckling vilket lämnar människor i en uppgivenhet om 

framtiden. Det andra tillståndet är anomi som är en känsla av passivitet, och uppstår vid 

hopplöshet då individen inte vet om det finns arbete nästa dag.  Denna känsla förstärks av 

utsikten av karriärlösa arbeten. Det tredje tillståndet är oro och Standing beskriver i 

Prekariatet att människor lever i en ständig oro med dessa flexibla anställningar. Det är en 

kronisk otrygghet då det finns en rädsla för att mista det individen har av minsta misstag 

eller otur som kan leda till att din värdighet och tillit tas ifrån individen. Det "prekarierade" 

medvetandet hämtar sin näring och motivation ur rädsla. Yrkeslivet präglas av en ständig 

otrygghet och stress. Det fjärde tillståndet är alienation som betyder att individen inte 

agerar utifrån sina egna övertygelser utan man gör det för andra, på deras order då denna 

anställning bara grundar sig i arbetsgivarens villkor och det uppger en underkastelse. Den 

anställde blir uppmanad att känna glädje och tacksamhet över ett jobb och individen kan 

inte förstå varför. Individen upplever då ett socialt utanförskap och djup brist på mening 

och motivation.49 

  

I Prekariatet beskrivs att de växlande inkomsterna kan skapa allvarliga svårigheter för 

individen. De får klara sig på egen hand finansiellt. För att fungera som medborgare i ett 

                                                
47 Standing (2011), s. 196 
48 Standing (2011), s. 25 
49 Standing (2011), s. 36-37 
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samhälle styrt av komplexa lagar och regler måste vi ha tillgång till en grundinkomst. En 

grundinkomst skulle ge människor mer kontroll över sin tillvaro och tid.50 Det finns ingen 

inkomsttrygghet med denna anställningsform. Alla människor måste överleva på sin 

inkomst. Men med dessa “prekära” anställning finns ingen garanti att personen får en 

inkomst. Det är upp till arbetsgivaren och det finns ingen möjlighet att ställa krav då risken 

att förlora sitt arbete ökar drastiskt. Utan en grundinkomst som följer av en fast anställning 

finns ingen frihet att kunna planera framtiden eller ta ett lån. Med denna anställning har 

man en större sårbarhet och en stress att det inte ska “gå ihop”. Detta bidrar till att man vid 

varje tillfälle måste jobba så att man med säkerhet klarar att betala sina räkningar vilket 

skapar en stress och oro.51 

  

3.2 Richard Sennett - teori om flexibilitet  

  

Richard Sennetts teori om flexibiliteten beskriver hur det flexibla arbetet bidrar till 

personliga konsekvenser i människors tillvaro. Han beskriver den “nya ekonomin” som ett 

modernt samhälle med moderna organisationer. Han menar att flexibilitet är ett ledord i 

den “nya ekonomin” och att denna flexibilitet skapar otrygga anställningsförhållanden för 

individen. Han beskriver han individens personliga karaktär och engagemang brister vid 

flexibilitet och kortsiktiga anställningar. Det nya arbetslivet med den rådande 

kortsiktighetsprincipen skapar konsekvenser som stress, förvirring och osäkerhet. Sennett 

för även in karaktärs begreppet och menar att kärnan i begreppet är långsiktighet - 

ömsesidighet och pålitlighet i sociala överenskommelser.52 Det finns en ständig otrygghet i 

den här anställningsformen. Det finns en brist på långtidskontrakt och skydd mot 

arbetslöshet. För att upprätthålla en god arbetsmiljö menar Sennett att de långsiktiga 

egenskaperna som pliktkänsla, pålitlighet och målmedvetenhet måste uppnås. Dessa är 

svåra att hålla fast vid när man har flexibla och osäkra anställningsformer.53    

  

                                                
50 Standing (2011), s. 186-187 
51 Standing (2011), s. 23-24 
52 Sennett (1999), s 12-13 
53 Sennett (1999), s 38 
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Sennett menar att flexibiliteten påstås öka friheten för individen att kunna utforma sina liv. 

Men istället skapar det mer kontroll över både arbetslivet och privatlivet. För att förstå 

vilka effekter flexibiliteten har på individen tar Sennett upp karaktärs begreppet. Han 

menar att kärnan i karaktären är långsiktighet. Detta uttrycks i lojalitet och ömsesidighet. 

En individ kan visa karaktär genom att försaka för ögonblicket för att nå ett framtida mål 

och upprätthålla sina relationer. Den flexibilitet som idag finns med fokus på det momenta 

skapar instabilitet med den mänskliga karaktären genom att skada de långsiktiga 

relationerna.54 Sennetts kortsiktighetsprincip menar att den kortsiktiga kapitalismen och 

maktstruktur som finns på arbetsplatserna hotar individernas privatliv. Den hotar 

individernas privatliv genom att de alltid måste vara redo att arbeta med kort varsel vilket 

bidrar till att individen inte har samma möjligheter att planera sin tillvaro. Det skapar dålig 

kontroll över individens tillvaro när de alltid måste vara tillgänglig för nya arbetstillfällen. 

Denna kortsiktighet skapar en ohållbar självbild. Några konsekvenser som tas upp är 

otrygghet, oro och förvirring. Korthetsprincipen som finns på arbetsplatserna och överförs 

till privatlivet på så vis att de personliga egenskaperna och rutinerna blir lidande. Man 

tappar sin lojalitet och sitt engagemang till andra aktiviteter då det är svårt att göra en 

långsiktig planering och hålla fast vid den.55  

  

3.3 Sammanfattning   

 

Standing beskriver sin teori om den nya samhällsklassen där han menar att 

arbetsmarknaden har förändrats till att flexibilitet och anpassning har blivit en norm. 

Standing anser att den nya samhällsklassen är bekymmersam som måste underkasta sig 

osäkra anställningsvillkor.52 Sennett beskriver hur det flexibla arbetet orsakar 

konsekvenser i människors tillvaro med de kortsiktiga anställningarna som skapar 

konsekvenser som stress, förvirring och osäkerhet.56 

 

 

                                                
54 Sennett (1999), s 12-3 
55 Sennett (1999), s 35-37 
56 Sennett (1999), s 12-13 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra vårt val av metod och hur vi har gått tillväga för att 

genomföra vår studie samt motivera varför vi väljer kvalitativ metod. Vi kommer utgå från 

sju avsnitt för att förklara vårt metodkapitel. Det första avsnittet är val av ansats, det andra 

är urval, det tredje är datainsamling och genomförande, det fjärde är dataanalys, det femte 

är validitet och reliabilitet, det sjätte är etiska överväganden och det sista och sjunde 

avsnittet är metodologiska överväganden.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

  

4.1 Val av ansats  

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod för att studera hur individen upplever 

sitt anställningsvillkor och hur det påverkar livssituationen. Vidare i detta avsnitt kommer 

vi motivera vårt val av kvalitativ metod, vårt val av kvalitativa intervjuer och vårt val av 

semistrukturerade intervjuer. Vi anser att den kvalitativa metoden lämpar sig bättre än den 

kvantitativa metoden i vår studie då vi har möjlighet att fånga upp en mer förklarande bild 

genom exempelvis följdfrågor. Vi vill studera individers livssituation om hur deras 

situation blir påverkad av behovsanställningen, vi bedömer att det kan vara svårt i en 

kvantitativ metod då vi vill studera beteenden och tankemönster och då passar den 

kvalitativa metoden bättre.  

 

Med utgångspunkt i vårt syfte har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer och inte 

observationer. Vidare i detta stycke vill vi motivera vårt val. I en intervju skapas en djupare 

och större förståelse av individens situation vid jämförelse om vi skulle observera då skulle 

vi endast se vad som händer men inte få ta del av individens egna åsikter. Då vi endast vill 

ta del av individens synsätt har vi valt att utesluta en observation. 

 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju. Vidare i detta avsnitt kommer 

vi förklara varför vi har valt denna typ av intervju och hur den är strukturerad. I boken 

“Etnografiska metoder” beskriver Asper fyra olika former av intervjuer där forskaren 
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intervjuar en respondent. Dessa fyra intervjuer skiljer sig frågan av graden av struktur. 

Med struktur menas i den här situationen hur mycket kontroll och hur stor plats forskaren 

tar och ger utrymme för respondenten att styra intervjun.57 

 

Asper beskriver fyra intervjuer benämns, den första är “den strukturerade intervjun”, den 

andra är “semistrukturerade intervjun”, den tredje ”tematiskt öppna intervjun” och den 

fjärde “helt öppna intervjun”.  Vi har valt att använda oss av den semistrukturerade 

intervjun då denna form av intervju hade den grad av struktur som vi ansåg var relevant till 

vår studie. I vår förförståelse ansåg vi att en för styrd eller för öppen intervju inte skulle ha 

möjlighet att beröra alla områden vi ville studera. I en för styrd intervju skulle det inte 

finnas utrymme att följa upp frågorna och det skulle inte skulle passa vår studie. Med en 

helt öppen intervju skulle det vara svårare att kunna utföra vår studie och kunna beröra 

alla områden utan förberedda frågor som i en semistrukturerad intervju.55 Denna form är 

strukturerad genom ett antal områden som man vill beröra och sedan utvecklat konkreta 

frågor utifrån dem. Utifrån vårt område har vi skapat tydliga frågor i en intervjuguide med 

utrymme för båda parter att få igång en fråga - svarsdialog.58    

 

Vi valde att intervjua respondenterna tillsammans. Trost menar att intervjua i par är ett 

lämpligt tillvägagångssätt då forskarna kan hjälpas åt att föra anteckningar, ställa frågor 

samt tolka beteenden under intervjutillfället. Det är mycket information som ska bearbetas 

under intervjun och det kan vara svårt att en enskild forskare ska både anteckna och ställa 

relevanta frågor, det kan lätt bli så att forskaren missar viktig information då hen ska göra 

alla moment själv. Vi bedömde att det var viktigt att vara två forskare under alla våra tio 

intervjutillfällen.59 

 

 

 

 

 

                                                
57 Asper (2011), s144-145 
58 Asper (2011), s143 
59 Trost (2010), s 66-67 
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4.2  Metologiska överväganden   

 

Asper beskriver att val av metod avgörs av vilka frågeställningar och syfte som studien 

omfattar. För att kunna besvara våra frågeställningar ”Hur upplever behovsanställda sina 

anställningsvillkor?” och ”Hur påverkas livssituationen av anställningsvillkoren?” vill vi ha 

möjlighet att kunna ställa följdfrågor och få mer förklarande svar, vi anser därför att 

kvalitativ metod är lämpligt tillvägagångssätt till vår studie. Utifrån vårt syfte som är att 

undersöka behovsanställdas upplevelser av sitt anställningsvillkor menar Trost att om 

forskaren vill ta reda på en siffra eller ett antal så är den kvantitativ metod bättre alternativ 

än kvalitativ metod.60  Vår intervjuguide (se bilaga 1) är utformad med beskrivande frågor 

för att kunna få en beskrivande bild av vår respondents upplevelse och situation utifrån 

behovsanställningen. En nackdel med den kvalitativa metoden är att på grund av antalet 

kan det vara svårt att se alla effekter som kan uppstå av anställningsvillkoren. Men på 

grund av tidsbrist har vi valt tio stycken.   

  

4.3 Urval   

 

Vår inträdespunkt till fältet fick vi genom att ha tillgång till 140 studenters e-postadresser 

från en tidigare termin på Uppsala universitet. Vi skickade e-mail med en förfrågan om 

någon arbetar eller har arbetat som behovsanställd inom restaurangbranschen. Av dessa 

140 personer var det 15 stycken som anmälde sig till oss om att de hade erfarenhet av 

behovsanställning och ville medverka i vår intervju.61 Av de 15 personer som ville 

medverka i vår studie så valde vi ut 10 personer. Vi valde ut dessa 10 personer från våra 

urvalskriterier och för att få en jämn könsfördelning med lika många kvinnor som män. Vi 

har valt ut fem män och fem kvinnor som ska medverka i vår studie. Vi hade två 

urvalskriterier för att medverka i studien. Den första är ålder. Vi kommer att studera 

ungdomar i åldern 18-25. Vi tror att den här gruppen individer lätt kan hamna i dessa 

anställningar på grund av dåliga kunskaper och erfarenheter kring avtal och rättigheter. 

Det andra urvalskriteriet i studien är behovsanställda som inte har någon annan 

                                                
60 Trost (2010), s 32-33 
61 Trost (2010), s 143 
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sysselsättning. Med “ingen annan huvudsakligsysselsättning” menas att individen inte skall 

ha någon annan sysselsättning i form av jobb/studier som inkomstkälla. Vi väljer att 

studera dessa personer då de inte har någon annan inkomst att falla tillbaka på och är då 

mer beroende av sin behovsanställning.   

  

4.4 Datainsamling och genomförande  

 

Innan intervjun utformade vi en intervjuguide som vi utgick ifrån. Trost nämner tre 

punkter som forskarna kan tänka på när de designar intervjuguiden. Det första som är 

viktigt att tänka på att är att guiden inte är för lång då det blir svårare att analysera mycket 

material och att det kan vara påfrestande för respondenten till att besvara alla frågor. Det 

andra som forskarna kan tänka på är att frågorna i intervjuguiden ska täcka stora delar av 

det som vi vill fråga om. Det tredje som är viktigt att tänka på forskarna läst på om det 

område som ska studeras för att också kunna ställa relevanta frågor. Det som Trost 

beskriver ovan är något som vi har haft i tankarna när vi har formulerat vår intervjuguide. 

Vi har utfört 10 semistrukturerade intervjuer. Varje intervju tog 45-60 min per intervju.62   

I vår semistrukturerade intervju hade vi ett antal frågor som vi ville ha besvarade under 

intervjun.  Vi valde att genomföra intervjuerna på caféer som vi tillsammans med våra 

respondenter tyckte var en trygg och avslappnad miljö att genomföra intervjun i. Vi 

försökte sätta oss lite avsides för att inte bli störd av andra gäster. Under intervjun försökte 

vi utifrån våra frågor ha ett öppet samtal för att våra frågor skulle bli besvarade på ett 

utförligt vis. Stämningen under intervjun var avslappnad och vår upplevelse var att våra 

respondenter kände likadant. Vi fick god respons och bra dialog under intervjun.   

  

4.5 Dataanalys  

  

För att analysera vårt material kommer vi använda oss av kodning. Kodning är en del av 

analysarbetet och delar upp materialet och möjliggör en analys. I kodningsprocessen bryts 

materialet ner i en mängd delar som kallas koder.63 I vår kodningsprocess har vi använt oss 

                                                
62 Trost (2010), s 71 
63 Asper (2011), s 165 
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av marginalmetoden. I denna metod är utgångspunkten att skapa ett kodningsschema där 

forskaren skapar en viss kod med en viss färg för att få struktur. I vår kodningsprocess 

kodade vi med våra olika teman och vi markerade en färg med ett tema. Dessa teman är 

utvalda efter egna intressen. Med denna kodning skapas ett överskådligt material som 

underlättar analysen för oss då vi var samspelta om var koderna stod för. Vi anser att 

denna kodning är lämplig för oss eftersom den passar en mindre studie och är snabb och 

lätthanterlig.64 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

  

Vi använder begreppen reliabilitets och validitet för att studien ska ha trovärdighet och att 

insamlingen av datamaterialet visar relevans och att det inte är påståenden.65 Vidare i detta 

avsnitt kommer vi förklara dessa. Reliabilitet innebär att ett resultat inte har uppkommit 

av en slump, det handlar om att samma resultat ska uppkomma oberoende på vem som gör 

mätningen det vill säga att resultatet är stabilt. Hög reliabilitet innebär om någon annan 

genomför våra intervjuer så skulle vi få in samma resultat. Att reliabiliteten ska vara stabil i 

vår kvalitativa studie och i någon annans kvalitativa studie i samma ämne är inte aktuellt, 

eftersom kvalitativa metoder skiljer sig mot kvantitativa metoder där reliabiliteten är 

tydligare.66 I vår studie så har vi använt oss av tio olika personer från tio olika restauranger 

för att säkerhetsställa reliabiliteten För att kunna få ett så verkligt resultat som möjligt vill 

vi inte endast utgå från en restaurang utan se om det finns liknande mönster vid flera 

restauranger för att säkerhetsställa reliabiliteten. Med validitet menas att studien mäter 

det som är tänkt att mäta. Exempelvis vi är intresserade av att studera människors tillvaro 

utifrån behovsanställningen, validitet i den här studien blir då att ställa frågor om 

individens tillvaro utifrån denna anställning.67 Utifrån vår semistrukturerade intervju så 

har vi ett tydligt fokus med frågor som är riktade mot våra frågeställningar och vårt syfte 

för att säkerhetsställa validiteten.  

 

                                                
64 Asper (2011), s 185 
65 Trost (2010), s 185 
66 Trost (2010), s 131-132 
67 Trost (2010), s 133 
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4.7 Etiska överväganden   

 

Vi har informerat våra respondenter om etiska principer utifrån Vetenskapsrådets 

riktlinjer och Jan Trost bok “kvalitativa intervjuer”. Vidare i detta avsnitt kommer vi 

beskriva våra etiska aspekter utifrån Vetenskapsrådets individitetsskyddskrav och Trosts 

principer om tystnadsplikt, anonymitet och platsval.    

 

Vetenskapsrådet tar upp individitetsskyddskravet som en viktig del i forskningsetiken. 

Vetenskapsrådet menar att individitetsskyddskravet är en självklar utgångspunkt i 

forskningsetiska överväganden och innebär att individen inte får utsättas för fysisk skada, 

psykisk skada, kränkning eller förödmjukelsen vid forskning. Individskyddskravet kan 

kategoriseras in i fyra krav på forskningen. Dessa krav fyra krav är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Vidare i detta stycke går vi 

djupare på dessa fyra krav och hur vi förhåller oss till dem. I det första kravet som är 

informationskravet så skall forskaren informera de medverkande om den aktuella 

forskningens syfte. Som forskare bör man beskriva vilka villkor som gäller för deras 

deltagande i studien. De bör upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan när de vill. I det andra kravet som är konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om alla i undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna bör förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. All personal i 

forskningsprojektet bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt om användning av 

etiskt känsliga uppgifter. Det tredje kravet är samtyckeskravet och innebär att deltagaren 

undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren bör inhämta 

ett samtycke från undersökningsdeltagaren. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet 

och innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Personuppgifter som är avsedda för forskningsändamål får inte 

användas till andra syften eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde individen. Med 

stöd av dessa fyra individitetsskyddskrav från vetenskapsrådet så började vi i vår studie 

med att beskriva vårt syfte med undersökningen, hur respondentens medverkande skulle 

bidra till den samt hur lång intervjun skulle vara. Innan intervjun meddelade vi även att 

deras deltagande i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, att de 
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personuppgifter vi tar del av inte kommer tilldelas någon obehörig och att det insamlade 

materialet endast kommer användas vid forskningssammanhang. När vi hade informerat 

respondenten hämtade vi samtycka att allt kändes bra innan vi började vår intervju.68 

 

Trost nämner att det är viktigt att i början av intervjun informera om tystnadsplikten vilket 

innebär att forskarna inte kommer att avslöja information som kan få respondenten 

igenkänd. Han tar även upp anonymiteten, den innebär att respondenten namn inte 

kommer att nämnas i studien vi. Vi har informerat våra respondenter att den information 

som de delger oss kommer inte föras vidare samt att vi inte kommer benämna deras namn 

eller platsen de har arbetat på.69 Det kan vara svårt att finna en lämplig plats där intervjun 

kommer att genomföras, Trost beskriver att det är viktigt för respondenten att känna sig 

trygg i den miljö där intervjun kommer genomföras. Om forskarna bestämmer plats kan det 

få respondenten att känna sig obekväm och det kan påverka intervjun negativt, därför är 

det viktigt att båda parter kommer gemensamt överens om platsen så att det passar alla 

parter. I vår studie valde vi därför tillsammans med vår respondent en plats som båda 

upplevde trygg och bekväm.70 

  

4.8 Basdata 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra respondenters basdata med kön, ålder och den 

arbetstid de har haft i restaurangbranschen. Vi har valt att anonymisera våra 

respondenters namn och arbetsplats då det kan vara känslig information. Vi kommer även 

utelämna omfattningen av tjänsten då den är väldigt varierande och våra respondenter har 

svårt att redogöra hur mycket de är i tjänst. Som behovsanställd kan man jobba från en 

gång i månaden till varje dag i vissa perioder.  

 

IP 1 

Kvinna 20 år, arbetat i branschen i 3 veckor.  

 

                                                
68 Vetenskapsrådet (2002) 
69 Trost (2010), s 61 
70 Trost (2010), s 65 
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IP 2 

Kvinna, 20 år, arbetat i branschen i 2 år.  

 

IP 3  

Kvinna 23 år, arbetat i branschen i 3 år.  

 

IP 4 

Man, 20, arbetat i branschen i 1 år.  

 

IP 5 

Man, 24 år, arbetat i branschen i 3 år. 

 

IP 6 

Man, 19 år, arbetat i branschen i 3 månader. 

 

IP 7  

Man, 21 år, arbetat i branschen i 7 månader. 

 

IP 8 

Kvinna 22 år, arbetat i branschen 10 månader.  

 

IP 9 

Man 18 år, arbetat i branschen i 4 månader. 

 

IP 10 

Kvinna 23 år, arbetat i branschen i 1 år.   
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5. Resultat 

  

I detta kapitel kommer vi presentera vårt resultat utifrån våra två frågeställningar: “Hur 

upplever behovsanställda sina anställningsvillkor?” och “Hur påverkas livssituationen av 

anställningsvillkoren?”. Vi har valt att dela upp vårt resultat i sex teman för att tydliggöra 

vad vi har kommit fram till. Dessa sex teman är: anställningskontrakt, arbetstid, framtid, 

aktiviteter & relationer, hälsa och ekonomi.  Resultatet är grundat i unga behovsanställda 

inom restaurangbranschen som endast har denna anställning som huvudsaklig sysselsättning, 

alltså inget annat jobb eller studier samtidigt som anställningen. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

   

5.1 Anställningskontrakt   

 

På min första dag på arbetet fick jag ingen introduktion eller presentation. Jag visste inte vad 

jag skulle få för lön eller hur länge jag skulle jobba den dagen. Jag visste inte mina 

anställningsvillkor och jag fick inget kontrakt. Jag frågade mig fram vad jag skulle göra för 

arbetsuppgifter och de pekade på diskrummet där jag stod hela dagen och plockade smutsiga 

bestick och tallrikar. När dagen började gå mot sitt slut fick jag information vilken lön jag 

skulle få per timme och att de skulle höra av sig när de hade behov av mig. Vi pratade inte om 

hur länge jag skulle jobba kvar, sjuklön, semesterersättning eller uppsägningstid. Detta var 

något jag inte kände att jag ville ta upp då jag inte ville uppfattas som krävande. Jag trodde 

detta skulle lösa sig med tiden men även idag är jag osäker vad jag hade för villkor. Jag 

trodde jag skulle få mer information med tiden men så blev inte fallet. (IP 6) 

 

I resultatet framkom det att skriftliga anställningskontrakt inte var särskilt vanliga, istället 

kunde de anställda i vissa fall få en muntlig beskrivning av sina anställningsvillkor men ofta 

var villkoren outtalade mellan parterna. Det visar sig att de skriftliga 

anställningskontrakten var obetydliga då det är lika anställningsvillkor oavsett om du har 

ett skriftligt eller muntligt kontrakt gällande garanti på jobb, uppsägningstid, sjuklön eller 

semesterersättning. Som behovsanställd har inte arbetsgivaren några skyldigheter 
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gentemot sin arbetstagare att ge dem arbete. De anställningsvillkor som finns för 

behovsanställda är ofta oklara och de individer som antagit sig denna anställning är har 

bristfälliga kunskaper om anställningsvillkor, anställningskontrakt och vilka olika 

anställningsformer som fanns.  Detta tydliggörs med en av våra respondenters beskrivning:  

  

 

5.2 Arbetstid  

 

På min arbetsplats fanns det inga scheman om när och hur mycket jag skulle få arbeta. Min 

chef sa till mig att det inte var lämpligt med schema då det var behovet som styrde min 

arbetsmängd. Han förklarade det som att om vi har mycket gäster så får du fler arbetstimmar 

och har vi inga gäster blir det inget jobb. Jag är en person som vill ha framförhållning och 

arbetet inom restaurangbranschen var stressigt då jag aldrig visste mina arbetstider med 

framförhållning. Man fick ta de chanser man fick att jobba, om man blev uppringd och de 

erbjöd ett pass på 15 timmar om dagen i 3 dagar var det bara att ta det.  Man måste ta 

passen oavsett om det är valborg eller midsommar. Det är ett sätt för chefen att testa de 

anställda om vilka som ställer upp. De som är lediga dessa dagar är inte “värda” jobbet, enligt 

min chef. (IP 3)  

 

Det framkom i vårt resultat att samtliga respondenter påvisade att arbetstiderna varierade 

kraftigt från vecka till vecka. Vintersäsongen är en lågperiod inom restaurangbranschen 

och behovet av arbetstimmar för den behovsanställde är då enstaka i veckan. På sommaren 

är det högsäsong inom restaurangbranschen och behovet av anställda är då som störst.  

Ungdomar är den grupp som dominerar inom branschen då det är den grupp av människor 

som kan arbeta med flexibla arbetstider och ställa upp att arbeta på kort och med 

obekväma arbetstider. Majoriteten beskriver att veckorna ofta såg olika ut gällande 

arbetstiderna, ett illustrativt exempel visar respondentens känsla:  

 

I resultatet framkom det att samtliga respondenter kände sig tvingade att tacka ja till 

arbetspass när arbetsgivaren ringde upp och att de upplevde press att acceptera och 

anpassa sig efter de arbetstider som erbjöds. Respondenterna uttrycker att de långa 
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arbetspassen var uttröttande men att man inte hade några val då man inte visste när man 

fick jobba nästa gång. Det framkom i resultatet att det är värre att inte få arbetspass alls än 

att arbeta de slitiga och tröttsamma passen.   

 

5.3 Framtid  

Jag hade ingen kontroll alls över min arbetssituation, jag fick hela tiden anpassa mig till deras 

önskemål av arbete. De sa ofta att det fanns någon annan som kunde jobba om jag inte kunde 

så jag upplevde alltid att jag var utbytbar, känns svårt att ha en framtid inom denna bransch 

då man inte känner sig betydelsefull eller finner mening med det man jobbar med vilken gör 

att man blir mindre motiverad till arbetet. Jag försöker i dagsläget se mig omkring efter 

annat arbete eller kurser här i Uppsala för att jag inte ser någon framtid i 

restaurangbranschen då jag inte anser att jag som anställd blir behandlad bra. (IP 9)  

 

För att kunna ha en framtid inom denna bransch måste du slita väldigt mycket. Det är viktigt 

att “ställa upp ”och visa sina bästa sidor för att bli respekterad och inte förlora jobbet. Du 

måste alltid vara tillgänglig. Det är mycket “skitgöra” och när man är underordnad så får 

man ta mycket och svälja. Det handlar om att prestera och bevisa att man vill jobba kvar, 

annars ryker man. Om man väl blir respekterad finns det möjlighet att jobba inom denna 

bransch under en längre period, men det är tufft. Jag offrade allt annat för mitt jobb, jag hade 

alltid mobilen redo för arbete och det fanns ingenting annat som var viktigare. Det gick så 

långt att jag stängde in mig helt och pratade inte med andra människor under denna period, 

förutom på jobbet då. Jag kommer ihåg att i början på detta jobb ringde min mobil då och då 

av vänner och familj, på slutet av min anställning hörde aldrig någon av sig, sorgligt. (IP 3)   

 

I resultatet framkom det att majoriteten av respondenterna inte ansåg sig ha några 

framtidsutsikter inom restaurangbranschen. Anledningen var att de inte tyckte sig ha några 

utvecklingsmöjligheter eller möjlighet till en tillsvidareanställning. Flera respondenter har 

dock erbjudits utvecklingsmöjligheter av arbetsgivaren men det har inte gynnat dem då det 

endast har lett till mer ansvar men inte mer betalt. Det är arbetsgivaren som bestämmer 

vilka som ska få jobba kvar och som har möjlighet till en framtid inom 

restaurangbranschen.  Illustrativa exempel visar respondenternas känsla kring detta:  
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 5.4  Aktiviteter och Relationer   

 

Jag har prioriterat bort nästan all min tid till jobbet så jag har nästan inte haft någon fritid 

alls. Jag ville inte ha nära relationer för de blir bara besvikna när jag måste jobba så jag 

håller mig för mig själv och låter inte människor komma mig nära för jag vet att det skulle bli 

jobbigt för dem, det är lättare med ytliga relationer inom branschen. Men för min del är det 

inte bara närheten till vänner och familjen som har påverkats utav min anställning, jag har 

alltid varit en tjej som tränar mycket på fritiden och det är något jag helt och hållet har 

prioriterat bort. Jag vet att det är viktigt att tänka på kost och motion men jobbet har gått 

före allt senaste åren. När jag var ny på arbetet och märkte hur mycket jobbet krävde av min 

fritid så var det enormt tufft första tiden och jag funderade många gånger om det var värt att 

stanna kvar. Men jag kämpade på och nu när man har mer erfarenhet så är det lättare att 

säga nej och jag kan prioritera fritiden mer. Men mycket handlar om hur gammal du är, 

vilken erfarenhet du har då kör de inte kör lika hårt med mig eftersom jag har mer erfarenhet 

än de yngre tjejerna.   (IP 3) 

 

I vårt resultat framkom det att anställningsvillkoren har en påverkan på respondenternas 

fritid. Det var svårt att upprätthålla relationer och aktiviteter utifrån deras 

anställningsvillkor eftersom de ofta blev kontaktade av arbetsgivaren på kort varsel. Det 

handlar om att snabbt befinna sig på arbetsplatsen som i sin tur medförde svårigheter att 

planera det övriga livet utanför arbetet.  

 

Resultatet vi har fått fram pekar på att den generella bilden av anställningsvillkoren skapar 

obalans i livet, att inte veta när arbetstillfällena dyker upp påverkar planeringen kring mat, 

sömn och träning. Några av våra respondenter beskriver att det har gått så långt att de inte 

längre planerar aktiviteter alls och prioriterar bort fritiden då de anser att de ofta får göra 

andra besvikna när de måste ställa in på grund av arbetet. En av respondenterna beskriver 

följande:   
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Min chef hade aldrig någon framförhållning om när jag skulle få arbeta. Jag tyckte det 

var riktigt jobbigt att inte kunna planera min egen fritid, så i slutet av varje pass jag 

arbetade frågade jag faktiskt min chef om han visste något om hur han tänkte med 

planeringen för kommande arbetsdagar. Om jag var inplanerad eller inte, han 

brukade säga till mig att ingen dag är sig lik. Dessa oklara besked tär på en att det 

känns som man ständigt är i jour för att man väntar ständigt på ett telefonsamtal och 

jag tror inte vem som helst klarar av dessa förhållanden.  För att kunna arbeta 

obekväma arbetstiderna krävs enorm disciplinering hos individen för att kunna skapa 

sig ett balanserat liv, vilket jag upplevde väldigt svårt då man lever för sitt jobb.  (IP 4) 

 

Det framkommer i resultatet att respondenterna upplevde att vara behovsanställd inom 

restaurangbranschen under en längre tid var en ohållbar situation.  

  

  5.5 Hälsa  

 

Varje morgon när jag gick till jobbet var jag rädd för att förlora det. Jag var ständigt orolig 

och hade ont i magen att få sparken.  Jag blev alltid stressad när jag såg min chef då han ofta 

påpekade att jag gjorde fel med olika uppgifter. Han klagade även ofta när någon hade 

tackat nej till ett pass vilket gjorde mig själv orolig att tacka nej eller missa att de hade ringt. 

När det uppkom “storhelger” som jul, påsk eller midsommar behövdes alltid mer personal och 

den personalen som inte ställde upp fick inte mycket pass efteråt eller eventuellt sluta. Han 

gav ofta kommentarer som “det finns många som vill ha detta jobb, om du inte ställer upp när 

vi behöver dig finns det någon annan som gör det”. Detta bidrog till att man aldrig vågade 

säga nej, en ständig inre stress för mig skapades. (IP 8)  

 

Det finns en stark hierarki och man blir behandlad därefter. Då jag var ny visste jag inte vad 

jag kunde ställa för krav och jag valde att inte säga ifrån alls, även om jag inte alls mådde bra 

av detta jobb så ville jag inte heller förlora det. De nyanställda har minst att säga till om och 

om det inte passar arbetsgivaren fick man sparken. Jag hade en vän som började samtidigt 

som mig och när vi började fick vi ha en varsin tröja på oss där det stod “I’m just a runner”. 

Denna tröja betydde att vi inte fick ta beställningar på restaurangen utan bara plocka varor. 
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Min vän kände sig förnedrande och vägrade ha den på sig. Han fick sparken. Det är så lätt för 

dessa företag att ta in nya människor vilket gör att de kan ställa vilka som helst krav på oss, 

tyvärr.  (IP 9) 

 

I resultatet framkommer det att en behovsanställning har en negativ påverkan på den 

behovsanställdes hälsa. Anställningsvillkoren som finns i en behovsanställning skapar en 

känsla av utbytbarhet och en stark otrygghet då individen inte vet med säkerhet hur länge 

man får behålla anställningen. Arbetsgivaren har stor kontroll över denna anställningsform 

och då det finns en stark hierarki inom restaurangbranschen så utnyttjas detta friskt. Det 

finns en stark rädsla, stress och otrygghet att arbetsgivaren skulle ringa någon annan om 

de inte gjorde arbetsgivaren nöjd. Denna ständiga påfrestning att inte räcka till eller att inte 

alltid acceptera vad som erbjuds förklarar våra respondenter att det skapar en inre stress 

som är svår att få försvinna. Två av våra respondenter förklarar denna otrygghet på detta 

vis:  

  

 

5.6 Ekonomi  

 

Det finns en ständig stress när man inte har kontroll på sin ekonomi. Vissa månader kunde 

min inkomst ligga på 2000-3000 kr. Det skapade en ständig stress, hur mycket kommer jag 

tjäna denna månad? Under en period var det så illa att jag försökte gå till banken och ta ett 

lån men jag fick till svar att det inte gick då jag inte hade fast anställning. Jag fick då låna 

pengar av mina föräldrar för jag hade inte några andra alternativ, aldrig kul. För mig har 

denna anställda varit fruktansvärt jobbig ekonomisk. (IP 7)  

 

Resultatet visar att den ekonomiska aspekten har en betydande roll för en behovsanställd.  

Det största problemet var att det fanns en stress att ekonomin inte skulle gå ihop och att 

det skulle vara svårt att betala hyra och räkningar. Men även andra betydande delar som 

att inte kunna ta lån eller att inte veta om man skulle kunna spara några pengar. Det fanns 

en ständig återkommande oro hos våra respondenter när det gällde den ekonomiska biten, 

dels gällande framtiden men också inför varje månad. I en diskussion om respondenterna 
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kände sig tillfredsställda med lönen framkom det att samtliga intervjupersoner inte kände 

sig nöjd med lönen och att den borde vara högre i och med all stress som ligger utanför 

arbetet för att hela tiden vara “standby” även när de inte jobbar. En respondent ger 

följande beskrivning:  
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6. Diskussion 

  

Vår ambition med studien har varit att undersöka hur behovsanställda upplever sina 

anställningsvillkor och hur det påverkar livssituationen. I detta diskussionskapitel kommer vi 

börja med en sammanfattning om vårt syfte och resultat vidare besvara våra 

frågeställningar: “Hur upplever behovsanställda sina anställningsvillkor?” och “Hur 

påverkas livssituationen av anställningsvillkoren?”.  Avslutningsvis i detta kapitel kommer 

en slutsats med förslag till fortsatt forskning.   

 

 

6.1 Sammanfattning syfte och resultat  

 

Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur behovsanställda ungdomar upplever 

sina anställningsvillkor och hur deras livssituation blir påverkad i restaurangbranschen. En 

central del i vårt resultat är att de ungdomar som arbetar med denna anställning inte har 

någon kunskap eller erfarenhet för att kunna förstå anställningsvillkoren. Vid en 

behovsanställning gynnar endast anställningsvillkor arbetsgivaren. Den anställde har ingen 

garanti på lön, ingen semesterersättning eller sjuklön. Detta skapar en ständig kamp att 

försöker vara arbetsgivaren till lags då det finns en stark oro att förlora arbetet. Då 

arbetsgivaren inte har dessa skyldigheter får den full kontroll och kan slussa sin personal 

efter behov. Ett anställningskontrakt som behovsanställd är obetydligt för den anställde då 

det inte ger bättre villkor än ett muntligt avtal. En annan central del är att de 

behovsanställdas arbetstider varierar kraftigt. Ena veckan får du jobba över 100 % och 

nästa vecka ingenting. Det finns en ständig press bland de behovsanställda att alltid tacka 

ja till alla pass då man inte vet när man ska få nästa pass. Det är sällan de behovsanställda 

får veta sina arbetstider i förtid och det påverkar individen på så vis att det är svårt att 

planera sin fritid med aktiviteter, ekonomi och relationer. Det framkommer även i vårt 

resultat att det är svårt att se en framtid inom denna bransch då anställningsvillkoren 

skapar obalans i livet. 
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6.1.1 Hur upplever behovsanställda sina anställningsvillkor?  

I vår studie har vi fokuserat på unga personer och vi kunde se att det fanns en stark 

sårbarhet då den anställde inte har kunskap om sina rättigheter och vilka 

anställningsformer det finns. Trots okunskapen kring sin anställning så är den inte helt 

ogrundad då anställningsvillkoren är otydliga och anställningskontrakt sällan förekommer. 

Guy Standing resonerar i sin teori om att arbetstagaren tappar kontrollen till arbetsgivaren 

då den saknar kunskapen om sina rättigheter vilket vi finner stämmer överens med vår 

studie då våra respondenter förklarar att de ofta upplevde sig utnyttjade.71 Som vi tidigare 

har beskrivit i arbetet ger behovsanställning arbetsgivaren total frihet att förkasta sin 

personal efter eget behov. Den position som ungdomar hamnar i när de kommer ut på en 

arbetsmarknad inom restaurangbranschen är en total underkastelse och ständig kamp att 

räcka till utan någon som helst uppskattning. De signaler som arbetsgivarna sänder ut är 

att arbetstagarna är maktlösa i sin position. Detta är något som skapar obalans enligt 

tidskriften “Fortfarande lika stressigt på jobbet” av SCB där de har studerat hur krav och 

kontroll påverkar en individ. Denna rapport påvisar att om du har höga arbetskrav och 

dålig kontroll skapar det dålig balans i tillvaron med påvisningar i form av höga 

anspänningar. Det finns en ständig uppoffring att vara redo för arbete och aldrig tacka nej 

till arbetspass hos våra respondenter vilket skapar denna obalans som vi kommer gå in 

djupare på i vår nästa frågeställning.72 

  

6.1.2 Hur påverkas livssituationen av anställningsvillkoren?  

 

I resultatet kunde vi se att livssituationen blir lidande av anställningsvillkoren. Men en 

intressant funderaring är vad som blir lidande och hur stor utsträckning påverkar det 

individens situation. Att vara behovsanställd gör det svårt att planera aktiviteter och 

relationer och majoriteten av respondenterna uttryckte att det var svårigheter att planera 

sin fritid då chefen när som helst kunde höra av sig. Det framkom i flera av 

respondenternas beskrivningar att vänner och familjemedlemmar många gånger har blivit 

svikna av att ständig få avbryta sina planer när arbetsgivaren ringt upp. Det är intressant 

                                                
71 Standing (2011), s 54 
72 SCB tidskrift (2009) 
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hur mycket en behovsanställd offrar för sitt arbete men inte får alls får den uppskattning 

som individen förtjänar. Vi kan koppla dessa resonemang om aktiviteter och relationer till 

rapporten “Flexibilitet eller friktion? – Om inflytande över arbetstiden och konflikten 

mellan arbete och familj” som är skriven av Anne Grönlund. Denna avhandling visar att 

arbetstiden påverkar familjelivet och det en konflikt mellan arbete och familj, denna 

konflikt ökar med stigande arbetskrav och brist på inflytande. Det blir alltså svårare för en 

individ att ha ett familjeliv desto större arbetskraven är och desto mindre eget inflytande 

individen har. I vår studie kunde vi identifiera det Anne Grönlund beskriver i nästan alla 

fall. Arbetet tog över privatlivet mer och mer.73 

 

En annan aspekt som är centralt i respondenternas upplevelser av anställningsvillkoren är 

att hälsan har påverkats negativt av anställningen. Det centrala som samtliga respondenter 

berättar att om man inte kan planera sin egen tid så lamslår det hela livssituationen, att 

bara planera in när man ska äta eller när man har tid att sova har blivit svårigheter i livet. 

Vi kan applicera till Sennetts kortsiktighetsprincip då han beskriver att arbetsplatserna 

hotar individernas planering. Sennetts belyser att det är svårt för individen att planera sin 

fritid då man måste vara tillgänglig för nya arbetstillfällen. Denna kortsiktighet skapar en 

ohållbar självbild. Några konsekvenser som tas upp är otrygghet, oro och förvirring.74 Det 

finns en rapport som heter ”Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum - 

periferiperspektiv” där författarna vill lyfta fram skillnader i människors välmående 

beroende på om individen har en fast anställning eller visstidanställning 

(behovsanställning). Denna studie visar att behovsanställning är den anställning som är 

mest drabbad av de visstidsanställningarna och löper störst risk till ohälsa genom 

otrygghet och oro för att individen inte kan kontrollera och planera sin tillvaro.75 Som 

denna rapport beskriver så kan vi se att anställningsformen har en stark bidragande kraft 

att skapa ohälsa. Gay Standing beskriver i Prekariatet att individer lever i en ständig oro 

med flexibla anställningar. Det är en kronisk otrygghet då det finns en rädsla för att mista 

det man har av minsta lilla misstag eller otur som kan leda till att din värdighet och tillit tas 

                                                
73 Grönlund (2014) 
74 Sennett (1999), s 12-13 
75 Aronsson, Gustafsson & Dallner (2000) 
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ifrån dig.76 Det Standing resonerar om kan kopplas till vår studie där respondenternas 

upplevelse kan bekräftas till hans resonemang med en ständig stress att inte få livet att gå 

ihop. 

 

En annan anledning till otryggheten är att inte veta hur stor månadsinkomsten kommer att 

vara.  Samtliga respondenter framhåller att en behovsanställning innebär låg månadslön då 

man inte arbetar varje dag och som i sin tur påverkar hela livspusslet negativt. Att ständigt 

tänka på att ekonomin ska gå ihop skapar stress och oro inför varje månadsskifte. 

Standings teorier, där han beskriver att de växlande inkomsterna kan skapa allvarliga 

svårigheter för individen. Han menar att individen helt får klara sig på egen hand finansiellt 

vilket vi kan styrka med vår egen studie. För att fungera som medborgare i ett samhälle 

styrt av komplexa lagar och regler måste vi ha tillgång till en grundinkomst. En 

grundinkomst skulle ge människor mer kontroll över sin tillvaro.77 Standing argumenterar 

om att alla människor måste ha möjlighet att överleva på sin inkomst. Men med en flexibel 

anställning finns ingen garanti att det kommer in någon inkomst.78 Samtliga av våra 

respondenter beskriver sig de upplever otrygghet och stress genom denna anställning och 

inkomst.  

 

 6.2 Slutsats och vidare forskning  

 

I vår studie har vi fått fram att ungdomar med en behovsanställning inom 

restaurangbranschen har negativ påverkan på individen och livssituationen. 

Anställningsformen har dåliga anställningsvillkor och den anställde saknar kontroll över 

sin situation. De får jobba efter arbetsgivarens behov och alltid vara redo med kort varsel 

för att inte förlora sitt arbete. De måste anpassa sina liv till arbetet och får ge upp mycket 

av sitt privatliv i form av aktiviteter och relationer. Det finns en ständig känsla av otrygghet 

och oro att inte få jobba kvar och klara sin ekonomi. Det är även svårt att se en framtid då 

det är svårt att uppleva trygghet med denna anställningsform även om den anställde har 

                                                
76 Standing (2011), s 37 
77 Standing (2011), s 186-187 
78 Standing (2011), s 23-24 
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arbetat inom branschen länge så är det få personer som får en tillsvidareanställningar 

inom denna bransch.   

 

Vi har fått fram hur unga behovsanställda upplever sin tillvaro men vid vidare forskning 

skulle det vara intressant att se hur äldre personer med mer erfarenhet och kunskaper 

skulle hantera denna anställningsform. Ungdomar har inte samma kunskaper och 

erfarenheter som de äldre i branschen och det skulle vara intressant att se hur stor 

betydelse kunskaper och erfarenheter har och jämföra det med att om de skulle ställa mer 

krav på sin arbetsgivare. Det skulle vara intressant i en vidare forskning att se om det finns 

skillnader i agerandet och om de blir lika utnyttjade som ungdomarna utan denna 

erfarenhet och kunskaper i en behovsanställning.   
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8. Bilaga 

  

Bilaga 1 - Intervjuguide    

  

Vi vill med denna intervjuguide ta reda på hur individen upplevelser sina 

anställningsvillkor och hur det påverkar livssituationen. Vi kommer att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som innebär att vi har en ram av frågor i vår intervjuguide 

när vi kommer ut på fältet men att det finns möjlighet för att flera frågor uppkommer 

under intervjutiden. (Aspers 2011 s 143) Denna intervjuguide är indelad i fyra delar. I den 

första delen vill vi skapa en inledning med en överblick av våra respondenter. I den andra 

delen går vi in på upplevelsen av anställningen. Vidare i den tredje delen går vi in på 

upplevelsen av restaurangbranschen. I den sista och fjärde delen vill vi ta reda på hur 

individen blir påverkad av denna anställningsform.  

  

Presentation av respondent   

Ålder   

Kön  

Tjänst/position  

Tidigare erfarenhet/bakgrund  

Organisationen och verksamheten  

  

Upplevelsen av anställningen  

  

Hur kom du i kontakt med detta jobb?  

  

Hur kommer det sig att du antog denna anställning?  

  

Hur skulle du beskriva dina anställningsvillkor?  
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Finns det skrivna kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare?  

  

Hur ser dina arbetstider ut? (skiftarbete, helgarbete, jourarbete, kvällar, dag )   

  

Hur blir du kontaktad? (sms, telefonsamtal)  

  

Hur många procent jobbar du/omfattningen?   

  

Har du någon uppsägningstid?  

  

Lön och löneutveckling?  

  

  

Upplevelsen och erfarenheter av restaurangbranschen  

  

Hur skulle du beskriva restaurangbranschen? Vilka erfarenheter har du gjort?  

  

Vilka erfarenheter har du inom denna bransch? Beskriv både positiva och negativa?   

  

  

Anställningens påverkan  

  

Beskriv dina arbetstider? Hur upplever du dina arbetstider?  

  

Hur påverkar dina arbetstider dig?  

  

Finns det möjlighet att planera dagarna?  

  

Anser du att dina relationer på arbetet blir påverkad av denna anställning?  

  

Upplever du trygghet av behovsanställning? På vilket sätt? På vilket sätt inte?  
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Vad finns det för utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? Har du tagit del av dem?  

  

Har du möjlighet att bestämma dina arbetstider själv?  

  

Upplever du att du har kontroll över din arbetssituation? På vilket sätt? På vilket sätt inte?  

 

Känner du dig begränsad av dina arbetstider? Finns det möjlighet att göra andra aktiviteter 

med familj, vänner etc. Anser du att det är svårt att upprätthålla relationer utanför arbetet 

med denna anställning?  

  

Upplever du press att du måste tacka ja till arbete?  På vilket sätt? Varför?  

  

Hur upplever du att inte ha en fast lön?  

  

Känner du dig ekonomiskt tillfredsställd av denna anställning?  

  

Påverkar denna anställning din ekonomi? 


