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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur timanställda inom äldreomsorgen upplever sin 

arbetssituation och förhoppningen är att genererar en förståelse för hur det kan vara att arbeta 

med en ”a-typisk” anställning i ett emotionellt arbete. Studien baseras på 6 kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, varav fyra av dessa är intervjuer med timanställda, en 

tillsvidareanställd samt en områdeschef inom äldreomsorgen. Dessa intervjuer har analyserats 

med hjälp av socialpsykologiska teorier så som Asplunds teori om social responsivitet, 

Collins interaktionsritualer, Hochschilds teori om emotionellt arbete, Hirdmans teori om 

genussystemet och genuskontrakt samt Allvin m.fl. perspektiv på den nya arbetsmarknaden. 

 

Nyckelord: Socialpsykologi, äldreomsorg, timanställda, emotioner, 

 

Abstract 
 
The aim of the study is to examine how hourly-paid workers experience their work within the 

elderly-care and which factors that influence their experiences. The study is based on 6 

qualitative semistructrured interviews of which four of thoose are interviews with hourly-

paid, one is with an permanent employed and one with a director. I have used a hermeneutic 

approach. The interwievs has been analyzed with relevant social psychological theories. 

 
 
Keywords: Social psychology, elderly care, hourly-paid, emotions. 
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Förord 
 
 
 

 
Först och främst skulle jag vilja tacka de respondenter som ställde upp på att intervjuas, utan 

er hade det inte blivit någon uppsats. Jag uppskattar att ni var så frikostiga med er tid och era 

upplevelser. Dessutom genomfördes flera av intervjuerna på er fritid. Tack! Jag vill också 

tacka min fina familj som ställt upp och sett till att jag har kunnat slutföra detta arbete. 
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1. Inledning  

 
Vi går en ny arbetsmarknad till mötes, en arbetsmarknad som i större grad präglas av 

flexibilitet, individualism, marknadslösningar och otrygga anställningar. 

Konsumtionssamhället påverkar även arbetsmarknaden och trenden går mot att vi i allt större 

grad blir konsumenter även i vårt arbetsliv men är vi i detta sammanhang också på väg att bli 

varor? I och med den nya informationsteknologin och globaliseringen blir arbetsplatserna mer 

flexibla och gränserna mellan arbete och fritid suddas ut allt mer. Du som individ skall skapa 

dina egna möjligheter och marknadsföra dig väl, välja ett arbete som säger någonting om dig 

som person, inneha aktuell kompetens och utvecklas i din yrkesroll samtidigt som företagen 

strävar efter flexibla lösningar, slimmade organisationer och att vara ”just-in-time”. På grund 

av denna utveckling blir osäkra och tidsbegränsade anställningarna allt vanligare då företagen 

vill kunna variera såväl antalet anställda som arbetstider för att möta kundernas behov och 

efterfrågan (SOU 1999:27). Enligt en arbetskraftsundersökning från SCB (2010) har antalet 

tidsbegränsat anställda ökat under de senaste tjugo åren och under 2009 hade så många som 

585 000 personer i åldrarna 16-64 år någon form av tidsbegränsad anställning. Detta 

representerar 14,8 % av alla anställda och av dessa ville ungefär sju av tio ha fast anställning. 

Jag har funnit det intressant att i min studie titta närmare på timanställdas upplevelser av 

arbetet inom äldreomsorgen, inte minst på grund av att indikationer pekar mot en 

arbetskraftsbrist inom vård och omsorgssektorn (Rapport Socialstyrelsen). Detta kommer att 

göra det svårt för dessa sektorer att rekrytera, såväl som behålla, befintlig personal. En del av 

rekryteringsunderlaget kan finnas bland de personer som redan arbetar inom vården och 

innehar en otillräcklig sysselsättningsgrad. Fler personer behöver alltså utöka sin 

sysselsättningsgrad samtidigt som det finns rapporter som indikerar att arbeten inom vård och 

omsorg har utvecklats till att i vissa fall ha blivit så betungande att det är svårt att orka med 

för dem som heltidsarbetande (SOU 1999:27) 

 

Det finns mycket forskning kring villkoren för dem som är anställda inom omsorg och vård 

såväl som de som är i behov av vården men det finns inte så mycket skrivet kring dem som är 

anställda på timmar inom detta arbete. Detta trots att timanställda är någonting som många 

kommuner använder sig av för att fylla personalstyrkan då den ordinarie personalen är 

frånvarande av olika anledningar och trots att dessa personer kan vara en del av vårdens 

framtid. Jag intresserade mig för hur personer med dessa ”a-typiska” anställningar upplever 

sitt arbete och vilka faktorer som påverkar dessa upplevelser. Detta upplever jag vara 
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intressant dels ur aspekten att liknande osäkra anställningar ökar och tros fortsätta göra det 

(SOU 1999:27) men också ur den infallsvinkeln att de intervjuade är relativt nyanställda. Det 

är någonting som kan medverka till att de uppmärksammar situationer och mönster inom 

arbetet som den tillsvidareanställda personalen inte längre ser, på detta sätt kan vi därför 

kanske få en ny inblick i hur arbetet inom äldreomsorgen kan se ut. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur timanställda inom äldreomsorgen upplever sin 

arbetssituation utifrån de villkor som anställningsformen medför samt att försöka ta reda på 

vilka faktorer som påverkar dessa upplevelser. Förhoppningen med uppsatsen är därmed att 

generera en förståelse för hur det kan vara att arbeta med en ”a-typisk” anställning i ett 

emotionellt arbete. I förlängningen kan detta även ge en bild av hur äldreomsorgen ser ut i dag 

och vad som kan göras för att skapa en bättre arbetssituation för dem som innehar en osäker 

anställning.  

 

1.2 Frågeställning 

1. Vilka arbetsplatsrelaterade faktorer påverkar hur de timanställda inom äldreomsorgen 

upplever sin arbetssituation? 

 

2. Påverkas relationerna till ledning, arbetskamrater och de äldre av de timanställdas osäkra 

anställningsform? 

 

3. Kan arbetssituationen för timanställda inom äldreomsorgen ses som ett resultat av 

strukturella förhållanden i samhället? I så fall, på vilket sätt? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges först en kort bakgrundsbild av äldreomsorgen inom den aktuella kommunen 

och sedan en övergripande bild av äldreomsorgen som kontext. Det ges även en beskrivning 

av ”a-typiska” anställningar.   

2.1 Den aktuella kommunen 

Äldreomsorgen i den aktuella kommunen (en kommun i västra Sverige) består av hemtjänst, 

servicehus och särskilt boende. För att arbeta inom äldreomsorgen inom den aktuella 

kommunen krävs lägst undersköterskeutbildning. Detta utbildningskrav kan de emellertid inte 

alltid efterleva vid stor personalefterfrågan (som på sommaren) då det råder brist på individer 

med relevant utbildning. I den aktuella kommunen finns också ett valfrihetssystem för 

omsorgs- och servicetjänster inom hemtjänsten, vilket innebär att den som är i behov av hjälp 

kan välja om den vill anlita kommunen eller en privat utförare för detta. De privata utförarna 

måste godkännas av kommunen.  

 

2.2 Äldreomsorgen 

Genom äldrereformen 1992 fick kommunerna ett samlat ansvar för äldrevården, vilket 

innebär att de också fick ansvar över områden som landstinget tidigare haft kontrollen över, 

som sjukhem och dagverksamhet. Det har på senare år skett en utveckling mot att många 

äldre bor kvar hemma längre, istället för att vårdas inom slutenvården vilket tidigare varit 

fallet (SOU 2008:126, s.31). Detta bidrar till att arbetet inom vård och omsorg har blivit mer 

kvalificerat och ställer högre krav på utbildning, något som rimmar illa med att det fram till 

2015 beräknas ske en generationsväxling för personalen inom vård och omsorg om äldre och 

funktionshindrade (Rapport Socialstyrelsen). Det förväntas alltså råda en brist på 

omvårdnadspersonal då tillgången på personal från gymnasieutbildningar såväl som 

vuxenutbildningar ligger långt från den förväntade efterfrågan 2015. Kvinnor utgör cirka 90 

% av anställda inom vård och omsorg, alltså finns det också ett betydande arbete att göra för 

att utjämna könsskillnaderna inom dessa yrken.  

 

Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV) som trädde i kraft 1 januari 2009 reglerar vad som skall 

gälla när upphandlande kommuner väljer att konkurrenssätta delar av sin verksamhet. Den 

gäller kommuner och landsting som väljer att införa valfrihetssystem inom hälsovård och 
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socialtjänster. Den enskilde har då möjlighet att välja en privat utförare som kommunen 

godkänt och tecknat avtal med.  

2.3 A-typiska anställningar 

Med a-typiska anställningar menas alla de anställningar som skiljer sig från 

tillsvidareanställning på heltid, det vill säga olika former av tidsbegränsade arbeten så som 

projektarbete, deltidsarbete, säsongsanställningar och behovsanställningar. Under denna 

kategori faller också timanställda, vilka intervjuats i detta arbete. I lagen om 

anställningsskydd finns inte någon sådan benämning (timanställd), utan det är en form av 

allmän visstidsanställning som dessa individer har. Timanställd är dock definitionen som 

kommer att användas i uppsatsen för dessa individers anställningsform, då detta är en 

definition som ofta används av såväl arbetsgivare som arbetstagare. De uppbär timlön och 

anställningen kan i princip sägas upphöra då arbetstagaren avslutar ett arbetspass (såvida det 

inte avtalats om ytterligare arbetspass). Arbetsgivaren betalar för den tid arbetstagaren har 

arbetat och arbetstagaren är i sin fulla rätt att tacka nej till erbjudanden om jobb (SOU S 

2004:08). 

 

De a-typiska anställningarna uppges ha ökat de senaste åren (SOU 1999:27). Olika former av 

tidsbegränsade anställningar är vanliga inom vården och av dessa är det behovsanställningar 

och projektanställningar som ökar mest (Rapport Socialstyrelsen, SOU 1999:27). Det är 

främst kvinnor och yngre som arbetar i olika former av tidsbegränsade anställningar. 

Information angående förekomsten av timanställningars har varit svårt att få finna men i SOU 

2000:38 anges att var fjärde person inom äldre- och handikappomsorgen var timanställd 1997 

(60 000 personer).  
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för ett utsnitt av den tidigare forskning och litteratur som finns inom 

området vård/omsorg och som utgör en bakgrundsbild till denna uppsats. 

 

Tidigare forskning gör gällande att arbetet inom hemtjänsten blivit mer komplext på senare år 

(Drugge 2003, Ellström & Ekholm 2003) inte minst med tanke på dess relationella karaktär 

och att det därmed bör ses som ett avancerat arbete som kräver ständigt lärande. En del av det 

komplexa i arbetet består av att man gör någonting i relation till någon annan, vilket Drugge 

(2003) påpekar är helt annorlunda än att endast göra någonting enligt en föreskriven vårdplan. 

Nordström (2009) för i ”Hemtjänsten: organisering, myndighetsutövning, möten och arbete” 

en diskussion kring svårigheter som ligger i yrkesgrupperna hemtjänstassistent och 

vårdbiträde, då deras kunskap har sitt ursprung i vardagen, en kunskap som inte värderas 

särskilt högt i samhället. Någonting som även Ellström & Ekholm (2003) resonerar kring då 

de menar att vårdbiträdena anses ha lägre status än andra yrkesgrupper inom samma område 

då deras kunskap är grundad i omsorgen snarare än den medicinska traditionen, till skillnad 

från exempelvis sjuksköterskors kunskap. Vårdbiträdenas lägre status gör att de kanske har 

svårare att påverka sin egen situation och normer inom organisationen.  

 

Ellström & Ekholm (2003) för även en diskussion kring att det finns en praktisk såväl som en 

emotionell aspekt av omsorgsbegreppet. I en institution som styrs av ekonomiska intressen 

kan tolkningen av omsorgsbegreppet färgas av dessa intressen. Författarna menar att det kan 

ge en intresseförflyttning mot att omsorgsbegreppet snarare ges betydelsen service, eftersom 

praktiska behov är lättare att uttrycka än emotionella. Att det är lättare att uttrycka praktiska 

behov avspeglar sig också då det gäller tidsaspekten eftersom det är betydligt lättare att sätta 

en ”klocktid” (2003:16) för praktiska sysslor än att bestämma vilken tidsåtgång som skall 

beräknas för att exempelvis trösta någon. 

 

Nordström (a.a.) menar att grunden i den sociala hemtjänstens verksamhet är vardagen och att 

detta påverkar hur man bör se på kompetensbegreppet. Det är kompetens och inte kunskap 

som skall stå i fokus i den sociala hemtjänsten. Om kunskap står i centrum kommer 

fortbildning som är utbildningsrelaterad att jämställas med kompetensutbildning. Detta är 

negativt då det begränsar kompetensbegreppet till att enbart innefatta den vetenskapliga, 
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professionella kunskapen som leder till att vardagskunskapen överskuggas. Kompetens är 

dynamiskt och utvecklas i relation till andra och är därmed ett vidare begrepp än kunskap.   

 
Drugge (2003) skriver att det inom hemtjänsten krävs ett lärande förhållningssätt vilket 

innebär att man gemensamt söker använda de kunskaper som finns och att ständigt söka nya 

sätt att se och lösa problem på (2003:181). Det lärande förhållningssättet kräver även en 

nyfikenhet och en uppmärksamhet för det uppenbara och vardagliga. Hon menar att lärande 

inom hemtjänsten är någonting som sker i det individuella handlandet men i första hand 

genom gemensam reflektion. Lärande uppstår genom individer som samverkar men det krävs 

också krävs återkoppling från ledningshåll (2003:181). 

 
Franssén (2000) har skrivit en avhandling där hon studerat hur vardagen och arbetet ser ut för 

kvinnor som arbetar inom vården. I sin studie har hon funnit en diskrepans mellan tanke och 

handling hos personalen vad gäller hur patientorienterade de är. Kvinnorna var mycket 

intresserade av patienternas välbefinnande då de talade om dem och sitt arbete men i det 

faktiska arbetet utnyttjades ofta tid till rutinuppgifter. Något som innebar att de beskrev hur 

vårdarbetet borde vara snarare än hur det faktiskt såg ut. Detta avstånd mellan ideologi och 

praktik är något som Franssén (ibid.) menar beror på den spänning som existerar i relationen 

mellan kollegial orientering, familjeorientering och patientorientering. Kvinnornas 

familjeorientering och arbetsorganisatoriska relationer påverkade deras förmåga att ta hänsyn 

till patientens hela livssituation. Franssén menar att vården utförs av kvinnor ”som tar ett stort 

omsorgsansvar gentemot andra både i det avlönade och oavlönade arbetet” (2000:230) och att 

detta är någonting som vårdideologiska målsättningar och organiseringen inom vården har 

bortsett ifrån. 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som finns i denna studie och hur de 

är tänkta att användas i analysen. Emotionellt arbete (Hochschild 2003) används för att visa 

hur arbetet inom äldreomsorgen kan ses som ett emotionellt lönearbete. Vidare används 

teorin för att analysera hur de timanställdas upplevelser av arbetet kan påverkas av arbetets 

karaktär och vilka följder som kan komma av att arbeta under tidspress i ett sådant arbete. 

Interaktionsritualer (Collins 2005) används för att analysera hur de timanställdas upplevelser 

av sin situation kan ses som ett resultat av såväl deras position på arbetsplatsen som i 

samhället. Social responsivitet tillsammans med konkret och abstrakt socialitet (Asplund 

1987) används för att analysera hur anställningsformens villkor kan ha betydelse för hur de 

timanställda upplever sin arbetssituation. Huruvida de timanställdas situation påverkas av 

strukturella förhållanden i samhället eller inte analyseras utifrån en genusteori (Hirdman 

2003) då yrkesområdet som sådant kan ses som ett ”kvinnoarbete”. Perspektiv på ”det nya 

arbetslivet” (Allvin m.fl. 2006) används i liknande syfte, det vill säga att titta närmare på hur 

de timanställdas situation kan ses utifrån samhälleliga strukturer och den nya 

arbetsmarknadens villkor. 

 

4.1 Emotionellt arbete 

Arlie Hochschild har genom sin studie av flygvärdinnor grundat begreppet emotionellt arbete 

(emotion work), vilket är något som främst krävs inom olika serviceyrken där det råder en 

frekvent kontakt med människor. I ”The managed heart” (2003) resonerar hon kring vad som 

händer med individen när känslorna kommersialiseras.  

 
Vårt privata emotionella system är uppbyggt av emotionellt arbete (emotion work), 

känsloregler (feeling rules) och socialt utbyte av känslor (interpersonal exchange) (2003:76).  

Emotionellt arbete kan delas upp i ytligt emotionellt agerande (surface acting) och djupt 

emotionellt agerande (deep acting). I det förstnämnda agerandet låtsats individen känna de 

känslor som krävs av honom/henne och den känsla han/hon visar upp är därmed inte äkta. Att 

upprätthålla en diskrepans mellan äkta känsla och den känsla som visas upp är inte hållbart i 

längden och Hochschild etablerar i detta sammanhang begreppet emotionell dissonans. Finns 

det en skillnad mellan vad vi känner och det vi visar försöker vi uppnå balans mellan dessa 

tillstånd antingen genom att förändra hur vi känner eller ändra på känslan vi uppvisar. I det 

djupa emotionella agerandet försöker individen framkalla den känsla som krävs för 
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sammanhanget. Inga av dessa känslor är spontana utan en känsloyttring som arbetats fram och 

det är därför Hochschild (a.a.) benämner det emotionellt arbete. 

 
Känsloregler kan sägas styra våra känslor genom att det finns förväntningar på hur vi bör 

känna eller agera i vissa situationer. Det är med andra ord normer som vi blir medvetna om 

genom andras reaktioner på vårt emotionella agerande. Ett exempel på detta kan vara om 

någon skulle fråga oss varför vi inte är glada, om det hänt något då vi förväntas visa glädje.  

 
Känsloreglerna kan också sägas vara grunden för det sociala utbytet av känslor med vilket 

Hochschild (a.a.) menar att det förekommer ett givande och tagande av respektmässig 

karaktär emellan människor.  I detta utbyte är det är känsloreglerna som visar oss vad vi är 

skyldiga den andra parten i fråga om hänsyn. Iklädd en yrkesroll blir den som arbetar tvungen 

att acceptera ett ojämlikt utbyte. Ett exempel på ett ojämlikt utbyte kan vara en expedit som 

inte kan agera på det sätt han/hon egentligen skulle önska om han/hon skulle bli dåligt 

behandlad av en kund. (Dahlgren & Starrin 2004) 

 
Hochschild menar att många typer av arbeten kräver emotionellt arbete vilket gör dem till 

emotionella lönearbeten (emotional labour) och att dessa arbeten har tre gemensamma drag, 

nämligen;  

1. Kontakten sker ansikte mot ansikte.  

2. Individen ska kunna producera ett emotionellt tillstånd hos andra.  

3. Arbetsgivaren har på olika sätt kontroll över den enskildes aktiviteter (2003:147) 

 

Författaren skriver att när tidspressen ökar blir det nästintill omöjligt att utföra emotionellt 

arbete och därmed blir det svårare för att inte säga omöjligt att ge genuin personlig service. 

De arbetare som av någon anledning vägrar utföra emotionellt arbete går in i ett ”robotläge”, 

de drar sig tillbaka i ett ytligt emotionellt agerande och förställer sig enbart (2003:129).  

 
Det finns tre huvudsakliga strategier för hur den enskilde kan förhålla sig till arbetet. 

Individen kan identifiera sig helhjärtat med arbetet. I detta fall löper hon stor risk att drabbas 

av negativ stress då hennes identitet och arbetsroll blir ett. I det andra förhållningssättet lyckas 

hon göra denna åtskillnad mellan identitet och arbetsroll, vad som då kan ske är att hon 

klandrar sig själv för att inte ta arbetet på tillräckligt stort allvar. I det sista ställningstagandet 

har hon lämnat jobbat mentalt och känner sig inte involverad i arbetet, här finns risken att hon 



 12 

blir känslokall mot de människor hon möter i arbetet. Hon har helt enkelt distanserat sig för 

mycket. 

4.2 Interaktionsritualer och emotionell energi. 
 
Randall Collins (2005) har utvecklat en teori kring interaktionsritualer där fyra faktorer skall 

uppfyllas för att det skall vara en lyckad sådan. För det första skall två eller fler personer 

befinna sig på samma plats och vidare skall det finnas gränser som gör det tydligt vilka som 

deltar och inte. Deltagarna måste ha ett gemensamt fokus och det sista villkoret som Collins 

ställer upp är att de också ska dela en gemensam sinnesstämning eller emotionell upplevelse. 

(2005:48). Lyckade interaktionsritualer har fyra huvudsakliga utfall, nämligen att de som 

deltagit upplever en känsla av gruppmedlemskap och därmed får emotionell energi. Genom 

detta kommer det uppstå starka band i gruppen och denna sammanhållning kommer även att 

medföra lojalitet mot gruppens medlemmar och att de försvarar symbolerna som representerar 

gruppen.  

 

Collins (ibid.) skriver att individer som har genomgått en interaktionsritual som ger dem en 

känsla av gruppsolidaritet kommer vilja genomgå ritualen igen, särskilt då de känner att 

solidariteten börjar avta (2005:146). Symboler kan laddas upp av den emotionella energin 

som bildas och föra denna vidare, dessa är därför ett viktigt utfall av en interaktionsritual. Hög 

grad av emotionell energi ger motivation och vilja att fortsätta träffa gruppen vilken i sin tur 

genererar ytterligare energi. Det omvända gäller då det råder låg grad av emotionell energi, vi 

upplever då ingen samhörighet med gruppen och undviker därför helst denna. Vi töms på 

energi och känner ingenting inför gruppens symboler. Dahlgren och Starrin (2004:62) skriver 

att en individ som upplever detta känner sig misslyckad och blir uttråkad av gruppens 

aktiviteter. Det finns också en makt och statusaspekt av emotionell energi, där den som är i 

positionen av att kunna ge order får högre emotionell energi än den som mottar order. En 

person som inte har något inflytande eller makt över sin situation drabbas av nedstämdhet och 

tappar motivationen.  

4.3 Social responsivitet 

Grunden i det sociala livet är enligt Johan Asplund (1987a) den sociala responsiviteten, med 

vilket menas att människan av naturen ”svarar” då det ställs ”frågor” till henne. Detta innebär 

inte endast muntlig eller skriftlig kommunikation utan snarare att vi responderar eller svarar 

på en annan individs närvaro.  
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Responsiviteten står alltså för människans ”allmänna svarsbenägenhet” (ibid: 33). Asplund 

menar också att responsiviteten föregår språket. Utan social responsivitet hade individen inte 

sökt kommunicera med en annan människa. I responsiviteten ligger ett intresse för andra 

människor och intresset av att bli bekräftad som individ. Asplund (1987b) skriver i ”Om 

hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet” att gensvaren inte endast behöver 

vara positiva, även negativa gensvar är återkoppling, en bekräftelse på oss som individer. 

”Innebörden av ordet ’jag’ är social. Ett jag förutsätter ett du. Endast i en social situation är 

jag jag och du du.” (ibid: 47) Likaså gäller för den social responsiviteten, den kräver sin 

motsats vilket vi också finner i den asociala responslösheten. Det föreligger ett dialektiskt 

förhållande mellan dessa två tillstånd, då vi är socialt responsiva i fråga om någonting blir vi 

också asocialt responslösa ifråga om någonting annat. Ju mer vi vänder oss till någonting 

desto mer vänder vi oss ifrån någonting annat (1987a: 13).  

 
Social responsivitet kommer naturligt, för att förstå tanken kan man föreställa sig ett barn som 

reagerar på det mesta i sin omgivning med direkta reaktioner och spontana känslor och som 

inte gör någonting för att dölja dessa reaktioner. Dessa känsloyttringar och direkta reaktioner 

tyglas genom socialisationsprocessen, i vilken uppfostran är en del. Vi måste tränas i att tygla 

vår responsivitet och veta i vilken grad vi kan ge utlopp för den i olika situationer. Eftersom 

den sociala responsiviteten är en elementär del av vårt ”jag” påverkar det oss om vi inte får 

någon respons på våra ”frågor” då vi behöver detta gensvar. 

 

Asplund (1987b) resonerar kring att ett ofta använt sätt att demonstrera att osämja råder, om 

det uppstått en dispyt mellan två individer, är att helt enkelt att sluta hälsa eller svara på den 

andra partens tilltal. Genom denna enkelt genomförda ickehandling och utövning av makt har 

vi alltså fråntagit en individ det grundläggande behovet att bli bekräftad (1987b). ”Jag ser dig, 

du finns.” Denna maktutövning blir dock endast verkningsfull om den andra parten visar 

intresse för denna handling, skulle även denne visa asocial responslöshet i sin tur, tappar 

handlingen i kraft.  

 
Till resonemanget om social responsivitet knyter även Asplund begreppen konkret och 

abstrakt socialitet. Det handlar här om att vi i dagens samhälle ikläder oss olika roller, 

yrkesroller inte minst, då vi gör detta förvandlas vi också till abstrakta samhällsvarelser, vilket 

resulterar i att vi inte längre blir bemötta som konkreta personer. Enligt Asplund kan detta ses 

som orsaken till utbränning, om den sociala responsen uteblir och vi inte längre blir bemötta 
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som konkreta personer riskerar vi att bli utbrända. Allt fler yrken går mot en abstrakt 

socialitet, Asplund nämner präster och omsorgsyrken som exempel. En person som arbetar 

inom vården kan ses både som konkret och abstrakt, det är när det abstrakta tar överhanden 

som det föreligger risk för utbränning. Blir vi sedda som en abstrakt samhällsvarelse, om 

endast ses som vår yrkesroll och inte som en konkret individ, uteblir responserna och 

återkoppling saknas. Brist på feedback föder brist på feedback. Vi behöver alltså ses som 

konkreta människor som har förmågan att göra skillnad och nytta och vi behöver den sociala 

interaktionen då det är i den som vår identitet skapas och omskapas. Vad är det då som krävs 

för att upprätthålla den konkreta socialiteten? Asplund svarar själv: ”Det kommer an på att 

alltid själv handla som en konkret person och alltid bemöta människor som konkreta 

personer” (Asplund 1987a: 178). 

4.4 Bekräftelse 
Henningsson tar upp att bekräftelse är en basal komponent för ”människans psykiska 

utveckling, stabilitet och mentala hälsa” (2004:49) och att flera forskare anser det vara den 

viktigaste delen för ovanstående utveckling. Responser kan delas in i följande tre kategorier: 

bekräftelse, icke-bekräftelse och avvisade (exkluderande). Att utsättas för icke-bekräftelse är 

av dessa det värsta för individen. I avvisandet finns någon form av erkännande av ens person 

medan icke-bekräftelsen innebär ett förnekande av ett basalt behov; att bli bekräftad. 

Bekräftelse måste inte nödvändigtvis vara positiv för att vara av vikt för människan och 

därmed är avvisande bättre än ingen bekräftelse alls. Detta är också det Asplund (1987) är 

inne på i sin diskussion kring mikromakt och socialitet. Gustavsson (2004) tar upp att då vår 

osäkerhet ökar får bekräftelse en särskild betydelse (2004:104). Är vi då delaktiga i en 

bekräftande interaktion minskar osäkerheten genom att bekräftelsen ökar den positiva 

värderingen av oss själva.  

4.5 Det nya arbetslivet  

I detta avsnitt lyfter jag fram vissa perspektiv på hur ”det nya arbetslivet” kan se ut vilket 

bland annat Allvin m.fl. (2006) redogör för.  

 

En aspekt av ”det nya arbetslivet” är att det blivit mer flexibelt under senare år, och 

författarna menar att denna flexibilitet uppnås antingen genom förtroende, med vilket menas 

att arbetarna har stort inflytande över sitt eget arbete eller genom utbytbarhet där det snarare 

handlar om att organisationen/företaget söker göra sig oberoende av individen. Det senare 
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nämnda sättet kan uppnås genom faktorerna arbetstid, arbetsutförande, arbetsplats, sociala 

relationer och anställningsvillkor.  

 

Författarna skriver att det inte är lätt att göra jämförelser hur vanligt det är med olika former 

av tidsbegränsade anställningar då begreppen i dessa sammanhang är oklara, det kan dock 

sägas att tidsbegränsade anställningar ökar. En organisation med olika anställningsformer kan 

sägas ha en kärna av fastanställd personal vari kärnkompetensen finns. Kring detta centrum 

finns de tidsbegränsat anställda, vilka kan ha anställningsvillkor som varierar i stor grad i 

förhållande till de fastanställda. Projektanställda kan exempelvis ha villkor som liknar de 

fastanställdas medan de ”behovsanställda” kan sägas befinna sig ytterst i periferin.  

 

Kilhbom m.fl. (1999) skriver att de nya förhållanden som råder på arbetsmarknaden bidrar till 

den uppåtgående trend av att arbetskraften skall finnas tillgänglig endast vid behov. Allvin 

m.fl. (a.a.) skriver också om hur arbetets plats i livet förändrats, bland annat genom att många 

arbeten blir mer flexibla luckras gränsen mellan arbete och fritid upp allt mer. De menar 

också att vi numera i rollen som samhällsmedborgare även är kunder i allt fler aspekter av 

samhällslivet. På detta sätt ökar också individualiseringen och det råder ett större egenansvar 

kring de olika valmöjligheter som finns.  

 

Konsumtionssamhället nämns också som någonting som har samband med synen på arbete. 

Konsumtionsestetiken har ersatt arbetsetiken, vilken lade tonvikten på vikten av arbete för 

människovärdet. Konsumtionsestetiken riktar däremot uppmärksamheten på skillnaden 

mellan olika arbeten och i vilken mån de är intressanta eller inte. Arbetet skall inte längre 

utföras endast för arbetets skull, utan är någonting vi i större grad väljer på samma sätt som vi 

konsumerar. Arbetet skall också säga någonting om oss som individer. Att ha ett ”tråkigt” 

arbete blir då någonting att sky extra mycket då detta signalerar att vi inte har haft möjlighet 

att välja. På så sätt gäller därmed att ”[…] vårt förhållande till arbetet inte bara bestäms på 

arbetsplatsen utan i relation till samhället som helhet” (2006: 91). 
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4.6 Genus 

”genus [je:´-], engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 
som sammantaget formar människors sociala kön.” 

(http://www.ne.se/kort/genus/1065117, Nationalencyklopedin) 
 
 

Socialt kön, vad innebär det egentligen? Enligt citatet ovan är det någonting som formas av 

våra handlingar och föreställningar, det handlar alltså om skillnader som görs mellan män och 

kvinnor som inte kan härledas till biologiska skillnader. Genus innebär att vi inte enbart föds 

och socialiseras in i vissa specifika könsroller utan att vi ständigt skapar och återskapar det 

sociala könet i de vardagliga situationerna. Det är vi som konstruerar vad som är kvinnligt och 

manligt och vilka värderingar som kommer med dessa begrepp. Evertsson (2010:56) tar som 

exempel att kvinnor gör kön då de arbetar deltid för att kunna hämta barnen på dagis och 

förbereda middagen medan en man gör kön då han arbetar heltid när barnen är små och är den 

som har ansvaret för att ta bilen till verkstaden. Detta ger en bild av de könskonstruerande 

beteenden vi upprätthåller och utför i vår vardag.  

 

Hushållsarbetet är en sådan aktivitet som kan ses som könskonstruerande. I hushåll (här avses 

en man och en kvinna som lever tillsammans) lägger ofta kvinnor och män ner samma tid på 

arbete men fördelningen mellan obetalt och betalt arbete kan variera. Kvinnorna lägger oftast 

mer tid på obetalt hemarbete (ta hand om hushåll och barn) medan männen lägger mer tid på 

det betalda arbetet. Även i de hushåll där båda föräldrarna arbetar heltid gör kvinnan mer 

hushållsarbete (Evertsson 2010). 

 

Hur har då dessa mönster uppstått? Hirdman (2003) lyfter upp tre stereotypa tänk kring temat 

Hon, alltså hur det genom tiderna har setts på Kvinnan, varav två av dessa kommer att 

nämnas. Den ena benämner hon ”jämförelsens formel”.  Hon visar hur man genom historien 

har sett (och satt) kvinnan i jämförelse med mannen och då sett henne som en sämre version, 

en slags ofullgången man. Den andra synen på kvinnan är den ”normativa formeln”, där 

kvinnan istället har setts som en total motsats till mannen. Här ligger betoningen på ett totalt 

åtskiljande av könen och det är av detta Hirdman (ibid.) menar att genus görs, av skillnaden 

och av att särskilja. Mannen är norm, vilket Hirdman (ibid.) delar upp i två delar. Mannen är 

det ”normala”, prototypen för hur det skall se ut. Mannen är också norm i betydelsen 

Människan.  
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Att vara man är inte att vara kvinna. Att vara man är att vara normbärare. Dessa två maskulinitetens ”lagar” 

skapar sammantagna ett slags motiv för det vi ständigt kan avläsa, på olika nivåer: att göra genus är att göra 

skillnad, där skillnad inte finns. Konkret och abstrakt: att hålla isär.  (idid:65) 

 
Dessa två principer, dikotomin och hierarkin, bildar ett genussystem.  I genussystemet ligger 

också antagande om att kvinnor och män tilldelas olika egenskapar, detta är däremot 

någonting som är föränderligt utifrån den sociala kontexten. 

 

Könsstrukturer upprätthålls till stor del av att individer som avviker från förväntade beteenden 

drabbas av negativa efterverkningar. Då det gäller hushållsarbete kan det exempelvis avspegla 

sig i att en kvinna i högre grad än mannen sammankopplas med hemmet och blir därmed den 

som hålls ansvarig om hushållet skulle anses vara ostädat. En man som avviker från normen 

och tar ut mycket föräldraledighet eller arbetar deltid under småbarnsåren kan på detta sätt 

anses vara mindre ”manlig” eftersom han i detta fall prioriterar familjen framför arbetet. Detta 

är vad Hirdman (ibid.) menar med genuskontrakt, vilket är implicita och explicita regler och 

normer som finns i samhället angående vad som skall anses vara manligt eller kvinnligt och 

hur män och kvinnor skall förhålla sig till varandra. 

 

Det är dessa mönster som Hirdman (ibid.) menar ingår i den mänskliga kulturen, denna 

isärhållning och hierarki har blivit någonting ”självklart” och låter sig därmed inte förändras 

så lätt.  Hon pekar på att det faktum att det är kvinnorna som föder barn bildar en slags 

ursituation, en övertygelse om att ”detta (hemma, underordnad, underrepresenterad, 

underbetald) är kvinnans naturliga plats” (idid:81-82). Kvinnans sociala plats legitimeras av 

hennes biologi. Det är dock inte naturen som skapar ett hierarkiskt tillstånd där kvinnan är 

”det andra könet” eller sätter mannen som norm. Biologin och naturen är inget skäl till att 

acceptera och fortsätta upprätthålla strukturer och följdföreteelser som ”naturliga”, 

exempelvis ”[…] att kvinnor ska vara bundna till hem/hus, det lilla livet, osv. …” (ibid:83). 

Det är just detta som Hirdman (2003) skriver är att göra genus, att göra skillnad där skillnad 

inte finns. 
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5. Metod 

I detta kapitel kommer den metod som använts i studien att beskrivas och hur detta val 

motiverats samt vilken vetenskapsteoretisk ansats som studien baseras på. Det kommer även 

att redogöras för hur urvalet av informanter gått till, tillvägagångssätt under 

materialinsamlingen och etiska aspekter. 

5.1 Val av metod 

Denna uppsats baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Då syftet var att undersöka 

vissa individers subjektiva upplevelser ansågs en kvalitativ metod passa bäst för ändamålet. 

Dencombe (2000) menar att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod ofta förenklas 

och att det ena inte utesluter det andra, tvärtom finns det en nytta i att inkorporera båda 

metoder i ett forskningsarbete. Det som dock skulle kunna sägas vara gemensamt för den 

forskning som har sin utgångspunkt i den kvalitativa metoden är dess intresse för betydelser 

och människors subjektiva upplevelser men också för beteendemönster, det vill säga hur 

sociala gruppers aktiviteter ser ut.   

 

Vidare menar Denscombe (2000) att kärnan i den kvalitativa metoden, det som verkligen 

särskiljer den från den kvantitativa, är insamlandet och analys av material. Här ligger 

problematiken i att kunskapen skapas genom en tolkningsprocess, där forskaren är en 

betydande del av denna kunskapsproduktion och detta i större utsträckning än kvantitativ 

metod. Forskarens ”jag”, dennes åsikter och upplevelser blir en betydande del i hur den data 

som genererats skall analyseras och tolkas. En aspekt av detta är även den så kallade 

intervjuareffekten, med vilket menas att forskarens identitet spelar in i vilken och hur mycket 

information informanten väljer att lämna. Det är inte mycket vi kan göra åt sådana aspekter av 

vår identitet som kön, etniskt ursprung eller ålder (Denscombe 2009) men vi kan reflektera 

över hur dessa faktorer kan påverka intervjusituationen och den data som genererats. Det är 

dock viktigt att hålla i minnet att precis som Denscombe (2009) påpekar är det inte vår 

identitet i sig som påverkar den intervjuade utan vad identiteten betyder för denna person. Jag 

är exempelvis av samma kön som samtliga intervjuade och i något så när samma ålder som 

flera av dem, detta tror jag kan vara positivt då det kan finnas en känsla av att det finns en 

gemensam förståelse. Då det till exempel fördes ett resonemang kring lågavlönade 

”kvinnoyrken” kan den intervjuade kanske tänka sig att jag förstår detta på ett annat sätt än 
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om det hade varit en man som intervjuade. Ämnet för intervjun påverkar också betydelsen av 

forskarens identitet, vid känsligare frågor blir eventuellt identiteten av större betydelse.  

 

Att välja intervjuer som metod för ett forskningsarbete skall enligt Denscombe (2000:132) 

kunna motiveras och kan oftast göra detta med hänvisning till att det finns en vilja att 

generera information baserad på erfarenheter och emotioner, då det ligger i dessa faktorers 

karaktär att de inte låter sig redovisas med enstaka ord utan snarare behöver utforskas genom 

exempelvis en intervju. Det finns fler motiveringar till att välja intervjuer som 

forskningsmetod och en av dessa är att den data man önskar genera är baserad på information 

som upplevs som särskilt gynnande att få tillgång till. Denscombe (2000) menar att om det 

finns möjlighet att komma i kontakt med individer som kan ge information som andra saknar 

är det en anledning att använda sig av intervjuer. 

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.” 

(Kvale 2009:17) 

 

Då jag är intresserad av informanternas subjektiva upplevelser av sitt arbete anser jag den 

kvalitativa metoden vara den mest ändamålsenliga. Jag anser att de nyanställda timvikarier är 

i en särskilt situation då de har färskt i minne hur det känns att komma nya till arbetet och hur 

de upplever att vara timanställda i ett relationellt arbete. Semistrukturerade intervjuer 

upplevdes vara den mest lämpliga intervjuformen då man inom ramen för dessa inte håller så 

hårt på ordningsföljden på frågorna utan fokus ligger på att låta den intervjuade utveckla sina 

tankar och upplevelser (Denscombe 2000).  

5.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Först och främst, vad är vetenskapsteori? I Nationalencyklopedin kan vi finna följande 

definition: 

 

”vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den 

vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling; studier av vetenskapens metoder, logiska och 

kunskapsteoretiska förutsättningar och giltighetskriterier.” 20 10 - 10 - 30  NATIONALENCYKLOPEDIN  •  KORT  

http://www.ne.se/kort/vetenskapsteori 
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Det kan alltså sägas vara studiet av hur vetenskaplig kunskap uppstår och utvecklas. Inom 

vetenskapsteorin finns olika ansatser och den ansats som föreligger i denna studie är 

hermeneutiken, ”[…] med vars hjälp man kan nå fram till existentiella problem, hur det är att 

vara människa i en given situation i ett givet sammanhang” (Gustavsson 2003:71). 

Hermeneutiken handlar om tolkning för att nå förståelse.”[…] för hermeneutiken hamnar det 

upplevande, tolkande subjektet i fokus för att förstå den sociala verkligheten” (Lundin 

2008:102). Subjektet är i fokus, någonting som också Bryman påpekar då han skriver att 

tonvikten ligger på att se saker ur ”den sociala aktörens synvinkel.” (Bryman 2002:466) Vi 

använder oss alltså av denna ansats då vi önskar nå fram till en människas upplevelser av 

vissa givna situationer. Inom hermeneutiken finns också kunskapen om att förståelse är 

någonting som skapas gemensamt och enligt Lundin (2008:102) ingår därmed även det 

intersubjektiva, det sociala samspelet, i hermeneutikens intresseområde.  

 

Tolkning och förståelse kan sägas vara nyckelord i denna vetenskapsteoretiska ansats, det 

talas också om den hermeneutiska cirkeln, detta begrepp syftar till den tolkningsprocess som 

tar hänsyn till såväl delen som helheten. Denna process har också symboliserats av en spiral 

(Gustavsson, Thurén), då syftet är att, genom en pendling mellan delen och helheten nå 

djupare förståelse. Denna ansats passar mitt arbete då jag ämnar genomföra denna studie 

genom en kvalitativ metod. Det som gör den hermeneutiska ansatsen lämplig för denna 

uppsats är att intresset ligger i att söka nå förståelse för informanternas upplevelser kring att 

arbeta som timanställda inom äldreomsorgen, vilket görs med utgångspunkt i min 

förförståelse. 

 

Förståelse och tolkning har nämnts som viktiga delar av hermeneutiken men förförståelse och 

förklaring är också essentiella bitar av denna vetenskapsteoretiska ansats (Gustavsson 2003). 

Förförståelse är alltid utgångspunkten för tolkning, det kan därmed vara såväl ett hinder som 

en tillgång, oavsett vilket så bidrar det alltid till en första inplacering i området. I denna studie 

har jag i förarbetet utgått från min förförståelse för att sedan skapa en ny förståelse av 

informanternas upplevelser av det aktuella ämnet. Detta skapar en ny utgångspunkt när sedan 

delen relateras till helheten, vilket görs genom att koppla informanternas upplevelser till den 

valda litteraturen men också genom att sätta de olika intervjuerna i relation till varandra. 

Arbetet blir på så sätt en form av växelverkan mellan delen och helheten genom en 

tolkningsprocess vilket leder till en ny och förhoppningsvis fördjupad förståelse. 
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5.3 Förförståelse 

Förförståelsen kan beskrivas som de upplevelser vi har med oss som påverkar hur vi ser på 

saker och ting. En ofta använd bild är att förförståelsen kan liknas med de glasögon genom 

vilka vi ser världen, med andra ord påverkar våra tidigare erfarenheter hur vi upplever olika 

fenomen i vår omvärld. Därmed uppfattar vi inte endast världen genom sinnesintryck utan 

genom våra uppfattningar och dessa ligger till grund för hur vi sedan tolkar verkligheten 

(Thurén 2007). Två personer som bevittnar samma händelse kan uppfatta den på helt olika 

sätt, beroende på vilken förförståelse de har. Vår förförståelse kan ofta vara fördomar eller 

bidra till missförstånd och för att inte fastna i fördomar är det därmed viktigt att vara öppen 

för att revidera sin förförståelse i syfte att istället uppnå en förståelse.  

 

Eftersom den hermeneutiska ansatsen innebär att man har sin utgångspunkt i förförståelsen är 

det lämpligt att redogöra min egen förförståelse, det vill säga hur jag ser på det område min 

uppsats skall beröra. Detta är som sagt min högst subjektiva bild av äldreomsorgen och att 

vara timanställd. Jag har aldrig själv arbetat inom äldreomsorgen, däremot har jag erfarenhet 

av att arbeta som timanställd, då jag i några år arbetade på detta sätt inom barnomsorgen. 

Även om detta är två helt olika arbetsområden, har jag viss erfarenhet av själva 

anställningsformen. Jag upplevde det som någonting som var både varierande, utvecklande 

och väldigt jobbigt stundtals. Det som var jobbigt var att aldrig veta när man skulle arbeta och 

att ofta stressa iväg på morgonen medan det samtidigt var en väldigt bra erfarenhet att vara på 

många olika arbetsplatser och få erfarenhet av olika arbetssätt. Jag har både syskon och 

kompisar som någon gång vikarierat inom äldreomsorgen. Att vikariera inom äldre- och 

barnomsorg har länge setts ett alternativ för unga att komma in i arbetslivet och därmed även 

för många som ett tillfälligt alternativ eller som en extrainkomst vid sidan av studier eller 

liknande. Det kan därmed många gånger ses som ett arbete många kan utföra och som inte 

kräver särskilda kunskaper.  

 

Äldreomsorgen får en hel del medial uppmärksamhet men då främst när det har hänt 

någonting negativt. Det är väl inte heller helt okänt med undersköterskors låga status i 

samhället, där människovårdande yrken värderas lägre än exempelvis tekniska yrken. Här 

kommer ju också genusaspekten in, då jag (och tror jag, många med mig) att detta mycket har 

att göra med att det är ”kvinnliga” yrken, det vill säga arbeten där främst kvinnor arbetar. 

Äldreomsorgen är ju också tätt knuten till vardagliga ting och till hemmet vilket inte är 
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kunskap som står särskilt högt i kurs i samhället. Detta är den lite tråkiga bilden jag har av 

äldreomsorgen men jag har också en bild av att det är många hängivna människor som arbetar 

inom vården och som har sökt sig dit för att de verkligen vill ta hand om människor.  

5.4 Urval 

Jag tog genom e-mail kontakt med chefen för äldreomsorgen i den kommun jag önskade 

genomföra studien, denna hänvisade mig till en områdeschef som jag bestämde träff med. 

Under detta möte diskuterades vad som ansågs intressant att undersöka, vilka möjligheter som 

fanns men även lite om hur äldreomsorgen i den aktuella kommunen fungerar. Jag var då 

främst intresserad av lärande och kompetensöverföring och vi kom då fram till att det hade 

varit av intresse att titta på hur timanställda upplevde den introduktion de genomgick vid 

anställningens början. Detta kom dock sedan att ändras allt eftersom intervjuerna fortskred (se 

diskussion kring empirin). Efter detta möte tog personen jag träffat kontakt med 

bemanningsenheten och förseddes på så sätt med en lista på timanställda som blivit anställda 

några månader innan. Områdeschefen upprättade kontakt med dessa personer för att meddela 

att jag skulle komma att kontakta dem och varför. Därefter erhölls kontaktuppgifter till sju 

personer som jag ringde upp, presenterade mig och frågade om de ville ställa upp på en 

intervju. En person avböjde medverkan, en person fick jag inte kontakt med men de övriga 

fem sade sig vara villiga att ställa upp på intervju. Efter detta visade det sig dock att 

ytterligare två av de personer som först sagt sig vara att medverka i studien skulle komma att 

avböja vid ett senare tillfälle vilket gjorde att jag fick ytterligare en kontakt förmedlad till 

mig. För att få mer variation i materialet intervjuade jag även områdeschefen själv för att få en 

arbetsledares perspektiv. För att även få med hur arbetet och timanställda kan uppfattas av den 

ordinarie personalen intervjuades även en fastanställd.  

 

Totalt gjordes sex intervjuer. Alla som intervjuades arbetar inom den aktuella kommunens 

äldreomsorg. Den fastanställda och två av de timanställda arbetar inom hemtjänsten, en 

timanställd arbetar på ett servicehus och en på ett särskilt boende. Den fastanställda är den 

enda av de intervjuade som arbetar för den deltagande områdeschefen.  
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5.5 Tillvägagångssätt 

Jag har försökt orientera mig i området genom att läsa en del av den litteratur som skrivit om 

äldreomsorg (en del av denna redovisas under avsnittet tidigare forskning). En intervjuguide 

författades utefter olika teman som jag såg som intressanta, denna intervjuguide har också 

korrigerats ett par gånger, först efter återkoppling från handledare men även efter 

intervjuerna. 

 
Intervjuguiden, det vill säga en lista med ämnen som jag ämnade behandla och frågor som var 

relaterade till ämnena, utformades för att försöka ringa in problemformuleringen. Under 

intervjuerna var dock flexibiliteten stor och ordningsföljden på frågorna anpassades för att 

följa upp vad den intervjuade lade fokus på. Frågor har också lagt till eller tagits bort (om de 

redan besvarats) under intervjuns gång. Efter varje intervju har intervjuguiden setts över och 

ändrats om detta ansetts vara behövligt.  

 
Då intervjuerna fick ske på de timanställdas fritid, var jag flexibel för var intervjun skulle ta 

plats. Platsen för intervjun är någonting som kräver viss reflektion då detta påverkar 

situationen. Intervjuerna i denna studie har skett på lite olika platser, någon i informantens 

hem, på arbetsplatsen och flera i ett rum på ett bibliotek. Dessa platser har vardera både 

fördelar och nackdelar. Jag gjorde klart för informanterna att jag var flexibel angående platsen 

för intervjun, då denna skulle ske på deras fritid men också i en förhoppning om att detta 

skulle göra att de kände sig mer bekväma med platsen för mötet. Då samtliga som 

intervjuades på biblioteket inte hade några invändningar mot platsen får jag anta att det inte 

varit en källa till missnöje.  

 

En intervju som tar plats i informantens hem kan lätt påverkas av störningsmoment, till 

exempel att telefonen ringer eller liknande, men det kan också göra att informanten kanske 

känner sig lugnare i den ovana situation som en intervju oftast är. Under den intervju som tog 

plats i informantens hem var det ingen annan i hemmet under detta tillfälle, informanten 

kunde på så sätt känna sig säker på att ingen annan hörde vad som sades. Under den intervjun 

upplevde vi inga störningsmoment, åtminstone inte några som var märkbara för mig. 

Intervjun med chefen tog plats på ett arbetsrum på dennes arbetsplats, här avbröts intervjun en 

gång av ett kort telefonsamtal. Detta skulle kunna påverka resten av intervjun om informanten 

blev påmind om andra göromål eller kände sig distraherad, tilläggas bör att jag inte upplevde 

det som någonting som påverkade den fortsatta intervjun. Intervjun med den fastanställda tog 
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plats i ett tomt rum på dennes arbetsplats, denna intervju avlöpte utan störningar. Att intervjua 

någon på dennes arbetsplats ser jag som någonting positivt då det är den intervjuade som är på 

”hemmaplan” och kan känna sig mer bekväm i situationen. Nackdelar är som sagt att det kan 

finnas distraktionsmoment men förutom telefonsamtal så lyckades vi klara oss undan sådana.  

För att fånga intervjun så ordagrant som möjligt valda jag att spela in dessa med en diktafon. 

Bryman (2002) skriver att inspelningsutrustning kan oroa intervjupersonerna men också få 

dem över att fundera över att det de säger kommer att sparas ordagrant. Detta är naturligtvis 

någonting man bör ta med i beaktandet av användningen. För att försöka neutralisera 

användandet av diktafonen var jag tydlig med att göra klart att det endast var jag som skulle 

lyssna på inspelningen. Ingen av informanterna verkade ha några tveksamheter mot att spelas 

in och jag upplevde därmed inte heller att diktafonen utgjorde något större 

distraktionsmoment under själva intervjun. Däremot finner jag det inte omöjligt att 

informanterna är lite mer medvetna om vad de säger, åtminstone i början av intervjun, för att 

sedan bli mer avslappnade i förhållande till inspelningen. Intervjuerna har allihop varat i 

ungefär en timma (den kortaste i 45 minuter och den längsta i 67 minuter) och har 

transkriberats så snart efter intervjun som möjligt för att ha intervjusituationen i färskt minne.  

5.6 Hur fältarbetet gick 

Då intervjuerna väl skulle äga rum upplevde jag att de avlöpte bra, de som ställde upp på 

intervju var mycket frikostiga med sin tid såväl som sina tankar och berättade om sina 

upplevelser. Problemet innan var ju som sagt att några valde att avboka, vilket tidsmässigt 

upplevdes stressande men inte förvånande med tanke på de intervjuades anställningssituation. 

De timanställda vet sällan i förväg när de skall arbeta, vissa hade även fler sysselsättningar 

förutom det aktuella arbetet och de skulle även genomföra intervjun på sin fritid. En person 

fick jobb den dag intervjun skulle ske vilket gjorde att den fick skjutas upp till nästföljande 

vecka.  

 

Under intervjun upplevde jag vid några tillfällen att den intervjuade inte tidigare hade 

reflekterat över de frågor jag ställde, vilket ibland ledde till att individen hade svårt att svara. 

Då vi återkom till frågan senare under intervjun fanns det däremot ibland funderingar kring 

ämnet. Situationer som denna kunde ha förhindrats genom att förse informanten med 

intervjufrågorna innan. Jag valde dock inte att göra så, på grund av att det inte var ett 

standardiserat frågeformulär samt att jag inte ville ha tillrättalagda, i förväg uttänkta svar. Jag 

upplevde också att det var bra att vara flexibel under intervjun, vilket underlättades av den 
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semistrukturerade form som en intervjuguide innebär. Vissa frågor besvarades ibland som 

följdsvar på en annan fråga vilket ledde till att vissa frågor kunde uteslutas. Det var också 

värdefullt för ”flytet” i intervjun att kunna lägga till eller ändra ordningsföljden på frågorna 

för att följa upp informantens berättelse.  

 

Jag har tänkt på att vissa frågor som ställdes kring rent praktiska göromål eller hur arbetet var 

upplagt kunde ha uteslutits men samtidigt har det varit av vikt för att få en större inblick i 

dessa individers vardag och arbetsliv. Även om det inte har använts i presentationen av 

materialet eller i analysen har det varit värdefullt för att få en bättre helhetsbild och därmed 

kunnat förmedla en (förhoppningsvis) mer rättvis bild av informanternas situation och 

upplevelser. Det kan också ha bidragit till att informanten känt sig mer bekväm i situationen 

genom att berätta vardagliga göromål och sysslor. 

5.7 Etiska aspekter 

Bryman (2002) tar upp de etiska regler som gäller för forskning och de är följande: 

Informationskravet. Med detta menas att de personer som berörs av studien skall informeras 

om syftet med studien vidare betyder det också att dessa personer också skall vara medvetna 

om att medverkan är frivilligt och att de därmed kan avbryta när och om de skulle önska göra 

så. 

Samtyckeskravet. De medverkande i studien skall själva få bestämma om de önskar medverka. 

För minderåriga krävs föräldrars godkännande. 

Konfidentialitetskravet. Konfidentialitet skall råda vad gäller de uppgifter som finns om 

personerna som deltar i studien och dessa upplysningar skall också förvaras så att ingen 

obehörig kan komma åt dem. 

Nyttjandekravet. Uppgifterna som samlats in från de medverkande får endast användas för 

studien och ingenting annat. 

 

Dessa krav anser jag vara uppfyllda då jag innan intervjun började upplyste om deras 

anonymitet samt möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Jag har heller inte lämnat ut 

uppgifter om de som medverkat i studien utan hållit dessa uppgifter för mig själv och endast 

transkriberat intervjuerna då jag varit ensam. Efter att ha transkriberat intervjuerna har jag 

raderat dessa från diktafonen och varit noga med att göra dem anonyma i det material som 

redovisas i arbetet.  

 



 26 

Då områdeschefen förmedlade kontakterna har hon vetskap om vilka som kontaktats, nu valde 

några av dessa att avböja medverkan så chefen kan inte veta vilka som slutligen ställt upp på 

intervju och inte. Jag har också fått en försäkran om att anonymitet råder även från detta håll, 

då namnen som förmedlades raderades direkt efter att kontaktuppgifter skickats till mig. På så 

sätt upplever jag att jag har gjort vad jag kunnat för att uppfylla de etiska krav som ställs på 

mig som forskare. 

5.8 Reflektioner över det empiriska arbetet och met oden 

För studiens trovärdighet skall göras klar att jag inte har sett den ursprungliga listan över 

nyanställda och kan därför inte veta om det har skett något urval av chefen innan jag fick 

kontaktuppgifterna till personalen. Då de som intervjuats inte arbetar inom samma område 

som chefen har jag ingen anledning att tro att något urval skall ha skett. Studien gör inte heller 

anspråk på generaliserbarhet då urvalet skulle vara av större betydelse för att kunna göra 

sådana anspråk. Dessa individers upplevelser kring ämnet erhålls vilket också var syftet. Det 

empiriska arbetet har inte avlöpt helt friktionsfritt då jag hade problem med att få tag i 

intervjupersoner men då intervjuerna väl var inbokade upplevde jag att det avlöpte bra. Att 

intervjua timvikarier är inte helt lätt då intervjuerna fick ske under informanternas fritid och 

dessa sällan vet i förväg när de ska arbeta. Platsen för intervjun blev därför också mer 

problematisk att ordna då intervjun inte kunde ske på arbetsplatsen, nu löste det sig ändå bra 

då jag hade möjlighet att ordna en annan lokal där intervjun kunde ta plats. Jag har intervjuat 

själv vilket jag upplever som positiv då det har kunnat bli ett mer jämlikt möte i 

intervjusituationen.  

 

 

 

 

 

 
 
 



 27 

6. Presentation av materialet  

Detta kapitel kommer att innehålla en sammanställning av det material som intervjuerna 

genererat. Materialet är uppdelat i följande kategorier: Upplevelser av att vara timanställd, 

positiva och negativa upplevelser av arbetet, att känna sig som en del av personalen -positiva 

och negativa upplevelser, kunskap och kompetens, upplevda svårigheter och slutligen åsikter 

om yrket.  Kategorierna är uppdelade på detta vis för att ringa in uppsatsens syfte som är att 

undersöka hur de timanställda upplever sin arbetssituation och arbetets villkor utifrån de 

premisser anställningsformen innebär. Vidare är syftet att försöka ta reda på vilka faktorer 

som påverkar detta upplevelser.  

 
De intervjuade:  
Timanställda: A1- Arbetar inom hemtjänsten, A2- Arbetar inom hemtjänsten, A3- Arbetar på 
ett servicehus, A4- Arbetar på ett särskilt boende med flera avdelningar. 
Fastanställd: B1- Arbetar inom hemtjänsten. 
Chef: C1- Arbetar som områdeschef inom äldreomsorgen. 
 
 

6.1 Upplevelser av att vara timanställd 

Det finns ganska likvärdiga upplevelser bland de intervjuade av att vara timanställd, de tar 

upp både positiva och negativa aspekter men något de flesta nämner är stressen över att aldrig 

veta när de skall arbeta. Många gånger vet de inte på kvällen innan om de skall arbeta nästa 

dag, något som ses som väldigt påfrestande. ”Det är ändå den här oron i magen att; oj nu har 

jag inget jobb liksom men sen när man väl har fått boka upp en vecka så känns det jätteskönt 

och så tänker man inte mer på det.” (A2) Att inte kunna planera sina dagar anges också som 

en negativ aspekt av anställningsformen. Då de timanställda sällan vet hur mycket arbete de 

kommer att ha den närmsta tiden tackar de ogärna nej till arbete. ”Man vill ju ställa upp när 

de ringer för man vill ju att de ska höra av sig, för det är ju timmarna som, man måste ju ha 

ihop till hyra och allt.” (A3) Samtidigt så är flera av åsikten att det är positivt att man kan 

välja att tacka nej till jobb och på sätt ha viss inverkan över hur man arbetar.  

 

Chefen säger att det är positivt med timanställda då de oftast kommer in med en ”skön energi” 

och nya infallsvinklar, eftersom de kommer utifrån och kan se på saker med nya ögon. Att det 

kan vara bra att ta in timanställda då de kanske tänker på ett annat sätt än de som arbetat 

länge, tar också en av de timanställda upp. C1 säger att ur en ekonomisk synvinkel är det inte 

alltid optimalt att ha ett stort antal timanställda och inte heller för kontinuiteten för kunden, då 
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denne får möta flera olika personer. En av de timanställda tar också upp som positivt att man 

inte behöver involveras så mycket om det är ”strul på arbetsplatsen”. En annan säger att det är 

inte så roligt att komma in som timanställd i en arbetsgrupp där personalen pratar dåligt om 

varandra medan den fastanställda säger att de har ”underbara timvikarier” något hon kopplar 

till att de har en bra arbetsgrupp. 

 

Vad gäller arbetet med de äldre säger en av de timanställda (A4) att det är tufft att vara ny och 

inte ha någon kontinuitet i arbetet. Det har hänt att någon av de äldre inte har velat att hon 

skall hjälpa dem eftersom de inte känner henne. Det upplever hon som jobbigt då hon också 

tänker på vad den ordinarie personalen skall tycka. De flesta av de intervjuade tycker att 

arbetet går lättare då de arbetat ett tag och lärt känna de äldre lite bättre. 

 

Hur de intervjuade upplever ledarskapet skiljer sig åt men samtliga delar åsikten att chefen 

spelar roll i hur man upplever sin arbetssituation. Hur mycket kontakt de intervjuade 

timanställda har med chefen varierar. En timanställd upplever att cheferna är väldigt måna om 

dem, eftersom de ofta kommer och pratar en stund och frågar hur de har det på arbetet, medan 

en annan timanställd säger att hon nästan aldrig träffar chefen. En åsikt som kommer fram hos 

flera av de intervjuade är vikten av att chefen har erfarenhet av arbetet, för att kunna sätta sig 

in i personalens situation. Även den intervjuade chefen säger att hon har stor nytta av att själv 

ha arbetat inom vården, hon vet exempelvis vilka problem personalen kan stöta på.  

 

En av de timanställda säger att det inte är lätt för cheferna heller då de har besluten från högre 

instans att rätta sig efter. C1 är inte nöjd med hur man personalpolitiskt sett tar hand om 

medarbetarna utan önskar att man skulle införa arbetsplatsträffar och uppföljningssamtal även 

med timanställda, där det finns möjligheter att få reda på hur de upplever sin arbetssituation 

och om det finns något arbetsledaren kan göra för att de skall känna att de utvecklas på 

arbetet. B1 betonar också vikten ab ett gott ledarskap. Hon berättar till exempel om en 

incident efter vilket hon var i behov av stöd men inte fick det från den arbetsledare som 

arbetade då. Hon säger också att om hon hade varit yngre då, hade hon inte velat arbeta kvar 

eftersom det var en så pass jobbig situation. 
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6.2 Att känna sig som en del av personalen 

6.2.1. Positiva upplevelser 

Om de timanställda känner sig som en del av personalen eller inte beror i hög grad på hur de 

bemöts av den ordinarie personalen. En av de timanställda (A3) känner sig som en del av 

personalen och tror att det handlar mycket om att hon känner sig välkommen när hon kommer 

på morgonen och att hon kan få positiva kommentarer om att det är roligt att det är hon som 

kommer och arbetar. ”[…] men jag känner mig som en del av personalen och det är faktiskt 

väldigt viktigt som timvikarie att man liksom inte bara är en tillfällig som hjälper dem under 

dagen.” Samma person uppger också personalen (och även vårdtagarna) som det bästa med 

arbetet. 

Alla lyfter fram att bemötandet är viktigt. Hur man tas emot av sina arbetskamrater spelar stor 

roll för hur det känns att börja på en ny arbetsplats. Den fastanställda säger att hon tror att de 

är ganska bra på att ta emot nyanställda, det har de i arbetsgruppen också fått beröm för.  

 

Det är det här bemötandet, det är a och o, jag tänker på alla möten jag har på en dag, det kan vara att jag passerar 

någon som hälsar och säger någonting, ja men då har jag ett trevligt möte med den, så det är oavsett var jag är 

om det är på jobbet eller på väg hem eller affären eller var det är, alla möten är viktiga. (B1) 

 

Två av de timanställda tar upp att det kan vara skönt att ”gå bredvid” med någon som är 

ganska jämnårig med en själv. En av dem säger att man kan känna en större samhörighet då, 

att man kanske har mer gemensamt och att denna samhörighet är viktigt att man känner. (A3) 

Den andra säger att timanställda ofta är i samma ålder som henne själv vilket gör att hon kan 

ha mer gemensamt med dem och därför också kan diskutera med dem på ett annat sätt. (A1) 

”det är lite skönt med en timvikarie också för de har ju varit i samma skor som mig eller vad 

man ska säga, det känns lite lättare att fråga en vikarie än en ordinarie för man vet att, ja du 

vet hur jag har haft det och så här”.  

 

Den fastanställda talar om arbetsgruppen och att man måste kunna samarbeta och att känna 

glädjen i varandra. Hon anser det viktigt att kunna vara flexibel och hjälpa varandra. B1 

berättar också om att när de har tunga saker som händer, är det viktigt att man kan finna stöd i 

sina arbetskamrater. Om någon har suttit hos en person som gått bort tycker hon att det är 

viktigt att man kollar av hur den personen mår.  
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Upplevelsen av inflytande och möjligheten att påverka skiljer sig åt mellan de intervjuade och 

huruvida man har reflekterat över det eller inte varierar också. Positiva upplevelser av 

inflytande kommer bland annat från A3 som brukar säga till om det är något hon tycker att de 

kan göra annorlunda och efter att ha kollat med personalen vad de tycker, tar hon upp det med 

chefen som sen kan ta upp det på personalmötet. Detta upplever hon som en viktig del i att 

känna sig delaktig. Den fastanställda säger att alla som är i tjänst den dagen som 

personalmötet infaller på är med på mötet och att det är viktigt att det är så.  

 

Områdeschefen (C1) önskar att alla timanställda upplever att de har utrymme att komma med 

förslag om arbetet men är medveten om att de inte alltid fungerar så och tror att det kan bero 

på att det i vissa grupper finns en attityd av att ”vi har gjort så här alltid och så här ska vi 

fortsätta göra det”, men menar på att det blir så inom alla yrken och att det inte är specifikt för 

hemtjänsten. Fler av de intervjuade är inne på samma spår om att de som arbetat länge har 

inarbetade rutiner och inte så villiga att ändra sitt arbetssätt, någonting som kan upplevas som 

jobbigt. En av de timanställda tar också upp avvikelserapporteringen som någonting 

timsanställda på hennes arbetsplats inte har så mycket inflytande över, om de vill skriva en 

rapport om medicin som glömt bort, har det hänt att den ordinarie personalen inte tycker att 

det skall göras. Den timanställda tycker att det är självklart att allt sådant dokumenteras och 

att det därför har varit lite meningsskiljaktigheter angående detta.  

 

Den fastanställda tar upp att de som arbetar inom vården aldrig har något inflytande då det 

skall omorganiseras, då dessa beslut tas på hög nivå i kommunen, något hon kan önska skulle 

förändras då de som arbetar ute hos vårdtagarna vet hur det fungerar och vad som är rimligt 

och inte. Hon menar också på att det är viktigt att man säger ifrån och ifrågasätter om det är 

något man upplever är fel i planeringen eller organisationen. Hon ser det som att personalen 

är språkrör till de äldre och att det därför är de anställda ska föra de äldres talan så att de har 

det bra. 

6.2.2 Negativa upplevelser 

Det finns även negativa upplevelser av denna aspekt, det vill säga då de timanställda inte 

upplever sig vara en del av personalen. En av de timanställda känner sig till viss del som en i 

personalen men upplever samtidigt att det finns en attityd av att ”vi är faktiskt lite bättre än 

dig” hos den ordinarie personalen, detta menar hon dock skiljer sig från person till person. 

Vissa ser henne som vem som helst i personalgruppen medan vissa gör det tydligt att hon inte 
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är en del av den ordinarie personalen. Detta särskiljande görs exempelvis genom att hon får 

göra de enklare sysslorna medan de ordinarie själva tar hand om den boende. Hon säger också 

att det finns en bättre sammanhållning mellan de timanställda då hon upplever att de är de 

enda som inte pratar illa om varandra.  

 

Upplevelser av det inflytande man har som timanställd varierar. En av de timanställda 

upplever sig inte ha särskilt mycket inflytande och tar upp att timanställda aldrig är med på 

arbetsplatsträffarna.  

 

många av oss, vi känner ändå att vi vill vara med på träffarna och sånt men det känns inte som att de tycker att vi 

behöver vara det, det gör ganska mycket att man känner sig som en del i det hela, i alla fall om man är 

timanställd, så man känner sig lite mer involverad, det gör ganska mycket faktiskt.(A2) 
 

Samma person tar också upp informationen som ett problem i samband med detta, då besked 

om ändrade arbetssätt eller liknande inte alltid når de timanställda. Hon tar upp ett exempel då 

något skulle förändras i arbetet som skulle få direkta följder för timvikariernas arbetsmängd, 

då de inte de inte informerades utan fick reda på det senare av sina arbetskamrater. Hon menar 

att de istället borde ha fått informationen från chefen, istället för att få reda på det från 

personalen. 

På frågan om vad hon skulle vilja ändra på i arbetet, svarar A2 att man ska kunna samarbeta 

och hjälpas åt mer på arbetsplatsen. I nuläget upplever hon att det finns en attityd av att ”det 

här är mitt och det är ditt” och att det saknas en flexibilitet. Hon upplever inte heller att de i 

arbetsgruppen täcker upp för varandra, vilket blir ytterligare ett stressmoment om det skulle 

hända någonting oplanerat. 

 

På frågan om vad som är viktigt att tänka på för den som skall introducera vid 

nyanställningar, varierar svaren mycket. En timanställd tycker att det är viktigt att personen är 

social och öppen men också att den är rak och ärlig och kan säga till om den nyanställde begår 

fel så att denne lär sig rätt från början. Personalen som introducerar bör också vara lugn, 

trevlig och noggrann, verkligen visa noga hur man gör saker och var saker finns. En 

timanställd (A2) tar upp att det är viktigt att man får prova och känna på allting, att man 

kanske till exempel får provsitta en lift och sitta i en rullstol när den tippas framåt. Detta för 

att personalen själv ska veta hur det kan kännas för brukaren när denne är i samma situation 

sedan. Den fastanställda tar upp att det är viktigt att man blir omhändertagen när man kommer 
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som ny och att får veta vilka regler som finns och vad man bör tänka på men också att man 

bör ha respekt för var personen står i livet, alla kan olika mycket. Den fastanställda har själv 

erfarenhet av att komma ny till en arbetsplats då hon är med om detta under sina kryssdagar 

och upplever att det är väldigt olika i hur rutinerna kring detta fungerar, det finns arbetsplatser 

där hon upplever att det inte finns någon kommunikation vilket försvårar arbetet. 

 

En person (A4) tar upp att hon tycker att det är bäst att vara försiktig i början med hur 

framträdande man är i en grupp, enligt henne är det inte bra att man är ”för duktig” när man 

börjar på ett ställe utan att man försöker hålla sig lite vid sidan av och inte ta för stor plats. 

Hon har arbetat mycket inom vården innan och tycker att det är viktigt att man försöker få de 

nya att känna sig välkomna, speciellt eftersom hon upplever att det inte är så många unga som 

vill arbeta inom vården.  

6.3 Arbetet 

6.3.1 Positiva upplevelser av arbetet. 
De boende har en stor del i hur de intervjuade upplever sin arbetsdag och flera av de 

intervjuade talar om glädjen de får av de äldre. En åsikt bland de intervjuade är att om man 

har fått någon att bli glad eller då man känner sig uppskattad av de boende så känns det riktigt 

bra när man går hem. 

 

[…] och att bara att få komma hem till nån människa och de är så glada över att se en, de är så tacksamma, man 

blir så glad själv av dem och känner att man blir helt så här, fylld av glad energi och ja, de är så härliga vissa av 

dem, de kan förgylla hela dagen för mig. (A1). 

 

 Att få vara med människor som är positiva beskrivs som någonting som är ger energi och 

glädje. Detsamma gäller att arbeta med dem som kämpar för att komma till en punkt där de 

klarar sig själva om de har drabbats av någon form av sjukdom En av de intervjuade (A4) 

säger att de (de anställda och de boende) blir som en familj på något sätt, eftersom många av 

de boende inte har några anhöriga blir personalen deras trygghet. Den fastanställda tar också 

upp att många är ensamma och att det är hemtjänstpersonalen som de längtar till. 

”Ensamheten är ju liksom nästan en sjukdom i sig, om man inte har ett socialt nät, det är det 

som är jobbigt.” Att arbeta inom hemtjänsten beskrivs av den fastanställda som familjärt och 

hon tycker också att det finns en större flexibilitet bland hemtjänstpersonal än på boenden. 

Flera av de timställda tar upp att de uppskattar att komma hem till olika människor, att få ta 
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del av olika personers vardag upplevs som intressant och som en positiv del av arbetet. Har en 

boende varit arg, på dåligt humör eller skällt ut personalen även om de inte har gjort något fel, 

upplevs arbetsdagen som mindre bra. En av de timanställda säger att det är de äldre som gör 

att man känner sig bra eller dålig på sitt jobb och att det är de som avgör hur dagen känns. 

 

Även den övriga personalen har stor inverkan på huruvida informanterna upplever sin 

arbetsdag. En timanställd uppger att hon ofta får höra positiva kommentarer då hon kommer 

till arbetet. En sådan kommentar kan handla om att de ordinarie är glada för att det är just hon 

som kommer och jobbar, något som gör att hon kan känna glädje hela arbetsdagen sedan.  

 

Relationen med arbetskamraterna upplever nästan alla informanterna är av stor vikt för hur de 

trivs på arbetet. Det är en persons (A1) åsikt som skiljer sig från de andras i fråga om 

relationens betydelse för hur man mår på arbetet, då denna person menar att det viktigaste är 

att trivas med det man gör och ”det är inte så där jätteviktigt att man kan komma överens med 

alla på jobbet”. Samma person menar också att det främst är de äldre som har betydelse för 

huruvida man känner att man har gjort ett bra arbete eller inte. 

6.3.2. Negativa upplevelser av arbetet 

En annan av de timanställda upplever att den ordinarie personalen ibland agerar ganska 

nonchalant gentemot de äldre, vilket hon tar upp som en aspekt som påverkar hur hon 

upplever arbetsdagen. En timanställd (A3) tar upp en incident, där en boendes anhörig vid två 

tillfällen skällde ut henne. Efter detta vill hon inte arbeta på den avdelningen längre eftersom 

hon inte fick något stöd ifrån personalen på avdelningen. Efter detta säger hon att alla dagar, 

även dåliga sådana, är bra i jämförelse med den dagen. I själva arbetet är det mest negativt om 

det är stressigt, man kan få en runda där alla boende har något extra problem vilket kan leda 

till att man bland annat inte hinner ta rast.  

 

Tiden är någonting som kommer upp hos nästan alla intervjuade på ett eller annat sätt. 

”ibland när man kör de här bilarna, det vet jag ju att många insändare handlar om att 

hemtjänstbilar och kommunbilar kör för snabbt och det är precis som att man ska trycka sig 

fram på gasen liksom mellan personerna, så det är lite jobbigt.” (A2) En person som arbetar 

på två olika arbetsplatser tycker att det skiljer sig väldigt mycket i hur man använder tiden. På 

ena arbetsplatsen tar man sig tid att sitta ner och prata med de äldre medan på andra stället gör 

man bara det man ska, för att sedan åka vidare. Hon tycker att timmarna går snabbare på det 
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sistnämnda stället men att arbetet ger mer där man tar sig tiden att sitta ner med de äldre, 

eftersom de uppskattar det så mycket. Att vara stressad hos de boende är någonting som alla 

tycker är negativt, då de äldre påverkas av detta och blir upprörda. 

 

De ser på oss eller vårt beteende, de märker på en gång, särskilt de dementa, det kan vara jättetufft att jobba, det 

är mycket mycket och man måste ha mycket tid. De blir oroliga så man måste sätta sig med dem under dan och 

ta dem i handen, då kan de bli lugna och vandrar inte hela dagen. (A4) 

 

 Även om stressen finns där måste man försöka hålla det inom sig och inte visa det hos den 

man är hemma hos. Flera av de intervjuade tar upp vikten av att försöka hålla kvar fokus på 

den personen man är hos och göra ett bra jobb där, för att sedan åka vidare men det beskrivs 

också som svårt i praktiken.  

 

Man hinner inte mer [när man stressar, min notering], man ska försöka lugna sig. Vi blir alla stressade ibland, jag 

vill inte visa det. Ibland när man tänker hur mycket jobb man har, tänker jag: nej jag ska inte tänka på vad jag 

ska göra hos nästa. Jag har lärt mig […] jag ska inte vara hos en person och tänka på de andra, man ska försöka 

göra jobbet på ett fint sätt och lugnt och sen gå vidare. 

 

De andra timanställda tar också upp att deras arbetssituation skulle kännas bättre om de hade 

mer tid med de äldre, då samtliga upplever att tiden är för knapp. Flera av de timanställda tar 

också upp detta på frågan om det finns något de skulle vilja ändra på i arbetet. De nämner då 

att de skulle vilja ha mer tid hemma hos de äldre. Den fastanställda anser att de får mer att 

göra och att det är stressigt ibland, om flera är sjuka exempelvis, då får arbetsgruppen 

prioritera om arbetsuppgifterna under dagen och då gäller det att vara flexibel för att allt ska 

lösas så smidigt som möjligt.  

 

Flera av de intervjuade talar om att det kan vara svårt att sluta tänka på jobbet när man 

kommer hem. En timanställd (A2) uppger att hon känner sig rätt stressad om hon jobbat 

mycket en vecka och säger att det tar ett tag att varva ner. Hon önskar också att hon skulle bli 

bättre på att slappna av och att inte ta med sig jobbet hem. Den fastanställda menar att hon 

arbetat i flera år för att inte bära med sig jobbet hem till familjen men säger också att det är 

svårt och att man till viss del alltid bär med sig arbetet. Enligt henne är arbetsgruppen en hjälp 

i detta, att det finns utrymme att visa om man har en frustration och kunna reda ut det på 

arbetet just för att slippa bära med sig det hem.  
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6.4 Upplevda svårigheter 

Att arbetet inom äldreomsorgen kan vara tungt både psykiskt och psykiskt är någonting som 

kommer fram i nästintill alla intervjuerna. Döden nämns som en del av arbetet som kan vara 

svårt att handskas med. En av de intervjuade säger sig fasa varje dag för att komma in och se 

någon som avlidit och en annan säger att det var döden hon hade svårast att vänja sig vid. Den 

fastanställda upplever också att det svåraste är när det börjar närma sig slutet eftersom man 

har lärt känna de äldre och fäster sig vid dem. Hon säger att det är den tyngsta biten av arbetet 

men att man till slut även lär sig hantera döden. Just nu upplever hon också att de har mycket 

som är tufft, svåra sjukdomar, där hon säger att de både ska trösta och lindra. Vidare berättar 

hon om att de i hennes arbetsgrupp ibland, om de orkar, väljer att sitta vak hos de personer 

som närmar sig slutet. Det kan komma in andra för att göra detta, men hon menar hon att det 

känns bättre för den ordinarie personalen, ”har man följt dem på en ganska jobbig resa, om 

de varit sjuka så vill man gärna följa dem till resans slut, så det brukar vi gärna vilja göra, så 

är de ju trygga för de vet ju vilka vi är”. C1 tar upp att det inom hemtjänsten kan finnas 

svårigheter då lagarna ”krockar” och ingen lag står över den andra. Ett exempel är att 

socialtjänstlagen säger att man själv ska få bestämma över den hjälp man får och om en 

boende eller en anhörig kanske inte vill ha in ett hjälpmedel i hemmet medan det skulle krävs 

för att personalen ska kunna utföra ett säkert arbete ur ett arbetsmiljöperspektiv har de en 

situation som måste lösas då de helst inte vill stänga av en arbetsplats även om de kan. C1 

säger att de vill ”tillmötesgå kundens behov och önskemål samtidigt som de bedriver en trygg 

och säker vård för såväl personal som kund”.   

 

Lyftteknik är också någonting som upplevs som en viktig och ibland svår del av arbetet. De 

flesta påpekar att det är ett tungt arbete fysiskt och att det är viktigt att ha rätt teknik när man 

lyfter för att skona sin kropp men även för personen man lyfter skull. Att kroppen skall ta 

stryk är en oro hos vissa och hos vissa av de intervjuade är det redan ett faktum. De vittnar om 

att det känns det i kroppen när de missat att lyfta rätt. En individ (A4) tar upp att det är 

mycket man skall förhålla sig till då man arbetar inom vården, de boende, anhöriga men även 

de beslut som fattas i kommunen. Demens och psykiska sjukdomar tas också upp som 

någonting som kan vara svårt att hantera.  

 

Att det är mycket att förhålla sig till som anställd inom äldreomsorgen som de äldre kommer 

också fram under intervjuerna och att arbetet med människor innebär mycket ansvar. En av de 
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timanställda säger följande då hon talar om att det kan vara stressigt och att beslut som fattas 

på högre instans inte alltid upplevs positivt: 

 

”Cheferna som jobbar […] det är inte lätt för dem heller, cheferna har jobbat som 

sjuksköterskor och undersköterskor och sen utbildar de sig vidare och de vet att det är ganska 

tufft.” 

 

En timanställd tar upp att det kan vara svårt att hantera en person i vissa situationer innan man 

lärt känna den, exempelvis om den inte vill ta sin medicin. Tips och små knep för att klara av 

arbetet på det sättet upplever hon att hon fått både genom personalen men även kommit på 

själv desto mer hon lära känna individen. Den fastanställda och ytterligare en timanställd 

säger att de lär sig en del genom att det diskuteras en hel del i arbetsgruppen om olika saker 

som är relaterade till arbetet. B1 menar också att det är viktigt att man är intresserad av sitt 

arbete så att man håller sig informerad, hon brukar själv läsa en del på sin fritid för att 

fördjupa sina kunskaper. Hon säger att innan tyckte hon att det var svårt med dementa för att 

hon inte var så bra på det men att hon nu har läst och lärt sig mer och nu känner hon sig trygg 

även med dessa. En timanställd (A4) säger att det inte finns så mycket tid att prata om jobbet 

då de delar på sig för att utföra olika arbetsuppgifter och att det hela tiden händer något så att 

det inte hinns med.  

 

6.5 Kunskap och kompetens 

Vad gäller utbildning finns åsikten hos vissa att det är viktigt med utbildning i grunden men 

att man lär sig och utvecklas hela tiden. En timanställd (A4) säger att hon lär sig av dem som 

kommer nyutbildade, bland annat om nya hjälpmedel eller lyftteknik, hon tycker därför också 

att det är bra att man försöker blanda arbetsgrupperna så att de innehåller såväl yngre som 

äldre personer. Viktigt är också att veta inom vilket område man vill arbeta för att kunna göra 

ett så bra jobb som möjligt, en person tar till exempel upp att den aldrig skulle orka arbeta 

med dementa medan en annan säger sig föredra att arbeta med dementa.  

 

Delegation upplevs viktigt av de intervjuade då det många av de äldre som har medicin. Om 

inte personalen skulle ha läkemedelsdelegering, skulle någon annan anställd behöva komma 

bara för att ge den boende medicinen. Delegeringen gör att de timanställda känner att de gör 

mer nytta och en av dem (A3) beskriver det som att ”din delegering är på något sätt allt”. 
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Hon säger också att det får henne att känna sig lite professionell. Att ha delegering beskrivs 

också som ansvarsfyllt då det är viktigt att det inte blir fel. C1 tror att många kanske upplever 

läkemedel och sjukvårdsdelegeringarna som de mest utvecklande inom vården. 

Läkemedelsdelegering får timanställda efter att de har gjort ett prov tillsammans med 

sjuksköterskan, detta är enligt C1 ett krav för att få en anställning inom vården. 

 

En fråga under intervjuerna var vilka egenskaper som är viktiga för arbetet. Några av de 

intervjuade hänvisade till den värdegrund som finns inom hemvårdsförvaltningen som någon 

slags grundtanke. Värdegrunden består av tillit, respekt och ödmjukhet. Jag fick också till svar 

att man ska vara social, lugn, trevlig, stark, orädd, handlingskraftig, flexibel och kunna prata 

med de äldre.  Den fastanställda tar också upp att det är viktigt att man kan prata med de äldre 

och att man anpassar sitt språk och sätt efter dem. 

 

Man är som en skådespelare lite grand, på ena stället kan du vara hur flamsig som helst nästan eller glad och 

glättig och allt det här och vissa ställen får man lugna ner sig lite grand, det märker man ju efter ett tag och man 

får ju inte vara för tystlåten heller, då blir det ju inget resonemang. (B1) 

 

Vidare skall man inom äldreomsorgen acceptera alla för den de är, se alla människors lika 

värde, ha förståelse, respekt, medkänsla och empati. Man måste också tänka på sekretessen, 

klara av att göra skillnad på privatliv och jobbet, göra arbetet som man själv skulle vilja ha 

det, vilja arbeta med människor, vara professionell, vilja utvecklas och lära samt tänka på 

bemötandet. Man skall också kunna hålla viss distans och balans, det vill säga att kunna sätta 

sig in i en persons situation men samtidigt inte ”ta åt sig”.  

 

6.6 Åsikter om yrket 

C1 tar upp den låga statusen arbetet inom äldreomsorgen har och säger: ”[…] jag tror ju att 

det är samhällets syn på undersköterskor som har gjort att man känner så, man känner sig 

lite som en hackkyckling, man kan liksom kasta skit på vårdpersonalen”. Hon säger också att 

hon är mycket för att höja statusen på yrket, ”[…] och där måste ju vi börja, vi som jobbar 

inom det, man måste vara stolt över det man gör och man måste stå för det varje dag och sen 

att vilja utveckla.”. Vidare säger hon att det är endast de själva som kan förändra lön och 

anseende. Media påverkar självklart också och hon anser att media gärna uppmärksammar de 

negativa händelserna och väldigt sällan det positiva de gör varje dag. Den fastanställda tar 
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också upp yrkets låga status men att hon är stolt över sitt yrke och känner att hon gör 

någonting bra. Hon menar också att erfarenheten och hennes många år inom yrket har gjort att 

hon känner sig trygg i sin roll. A4 säger att hon tycker mycket om sitt jobb och känner glädje i 

att kunna hjälpa de boende, och säger att det är fantastiskt att det finns människor som vill 

hjälpa, när man blir gammal och hjälplös. En av de timanställda säger att hon har ändrat 

uppfattning om arbetet, innan hon började såg hon de som arbetade inom äldreomsorgen som 

outbildade människor med låg lön men tycker att yrket har växt och har nu svårt att förstå 

arbetets låga status. Hon säger också att då hon skulle börja arbeta fanns det människor som 

kommenterade med att ”ska du torka bajs på hemtjänsten?” Det var nog bilden även hon hade 

av arbetet, nu vet hon att arbetet innehåller så mycket mer och att det krävs ett starkt psyke för 

att hålla på med det de gör. En timanställd som gick omvårdnadsutbildningen på gymnasiet 

kunde skämmas i början av sin utbildning på grund av liknande åsikter bland bekanta. Nu 

säger hon att hon inte längre bryr sig om sådana uppfattningar eftersom hon själv vet att 

arbetet inbegriper så mycket mer och att man utvecklas mycket som människa. Den 

fastanställda tror också att det är yrkets dåliga status och den många gånger låga lönen men 

också att det sliter på kroppen som gör att inte fler söker sig till arbetet. Även om lönen har 

blivit bättre de senare åren upplever hon ändå inte att det är i nivå med det engagemang de 

lägger ner.  ”[…] därför kan jag tycka att det är lite dåligt betalt för oss, vi engagerar oss 

väldigt mycket många och man vill ha en liten morot, det är mycket för mitt psyke också, 

mycket energi som jag ger och man vill ju ha tillbaka lite. ” 

 

6.7 Sammanfattning av materialet 

I materialet framkommer att de timanställda upplever anställningsformen som stressande då 

det föreligger en så gott som konstant oro kring hur och när de skall arbeta. De upplever också 

att anställningsformen medverkar till att de utelämnas från vissa personalaktiviteter, som till 

exempel personalmöten, vilket upplevs som negativt för arbetsmotivationen och trivseln. 

Arbetet beskrivs som såväl fysiskt och ibland psykiskt tungt samtidigt som samtliga 

intervjuade uppger att de trivs med sitt arbete. Bemötande, bra relationer och delaktighet på 

arbetsplatsen upplevs som viktiga faktorer för att trivas på arbetet. Återkopplingen i form av 

uppskattning eller negativ respons som de erhåller från de äldre/boende är också en väsentlig 

del för hur arbetet upplevs. 
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7. Socialpsykologisk analys och tolkning 

I detta kapitel kommer materialet att analyseras utifrån de teorietiska utgångspunkter som 

tidigare redogjorts för. Collins (2005) interaktionsritualer kommer att användas för att 

analysera de timanställdas upplevelser utifrån deras anställningsform och hur den påverkar 

relationerna i arbetet. Relationernas betydelse och arbetets emotionella karaktär kommer att 

analyseras utifrån Hochschilds (2003) teori om emotionellt arbete och Asplunds (1987) 

begrepp konkret/abstrakt socialitet. Positionen i samhället och dess betydelse för de 

timanställda kommer att granskas ur Allvin m.fl. (2006) perspektiv på det nya arbetslivet och 

Hirdmans (2003) genusteori, då arbetet inom vården ses som ett ”kvinnoarbete”. 

7.1 Position i arbetet 

I denna del av analysen kommer de timanställdas position på arbetsplatsen såväl som på 

arbetsmarknaden att analyseras, något som görs med hjälp av Hirdmans (2003) teori om 

genussystem, Allvin m.fl. (2006) diskussion kring flexibilitet i arbetslivet och Collins (2005) 

teori om interaktionsritualer. 

 

Samtliga timanställda uppger att de skulle vilja ha en annan anställningsform där de arbetar 

efter ett schema. Allvin m.fl. (2006) tar upp att det ofta är unga, kvinnor och invandrare som 

har olika former av tidsbegränsade anställningar inom vård och liknande arbeten, vilket också 

stämmer med de personer jag intervjuat. Detta kan kopplas till ett genusperspektiv, där man 

ser kvinnans samhörighet med hem och omsorg som ett utfall av könsstrukturer som finns i 

vårt samhälle. Könskonstruktioner, vad som skall anses vara kvinnligt och manligt, skapas 

och upprätthålls av oss själva då vi dagligen gör genus (Hirdman 2003).  Hirdmans (2003) 

teori om genussystem består bland annat av en dikotomi där kvinna och man ses som totala 

motsatser, vilket i förlängningen leder till att de också tilldelas olika områden i samhället. 

Kvinnans område har varit hemmet och barnen medan mannen är familjeförsörjaren som rör 

sig ute i offentligheten. Att kvinnan har varit knuten till hemmet har gjort att hon i högre grad 

har tagit ansvar för detta och barnen, vilket kan ses som en bidragande orsak till att kvinnor i 

högre grad än männen har olika former av tidsbegränsade arbeten. Att kvinnor har dessa 

anställningsformer kan ses som ett resultat av genuskontrakt, då det faller på kvinnans lott att 

arbeta deltid för att hinna med hushållsarbete och ta hand om barnen, då det inte ansett särskilt 

manligt att prioritera familjelivet framför förvärvsarbetet. 
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För att återkomma till den ovisshet som ligger i anställningsformen vad gäller tiden menar 

Allvin m.fl. (2006) att gränsen mellan arbete och fritid luckras upp allt mer i och med ”det 

nya arbetslivets” flexibla arbeten. För de intervjuade timanställda flyter arbetet in i fritiden i 

allra högsta grad men inte precis på det sätt som författarna (ibid.) beskriver. Allvin m.fl. 

(a.a.) menar snarare högkvalificerade arbeten där individen har uppnått flexibilitet genom 

förtroende och genom bland annat informationsteknikens framsteg erhållit större möjligheter 

att utföra arbetet på andra platser än en traditionell arbetsplats. För de intervjuade handlar det 

snarare om anställningsformens otrygghet då de i många fall inte vet när de skall arbeta. Detta 

leder till att arbetsomfattningen och den ständiga frågan huruvida de skall få något arbete 

imorgon, är någonting de timanställda funderar över då de inte arbetar. Detta pekar snarare 

mot att organisationen tillämpar flexibilitet genom utbytbarhet, där rörligheten gynnar 

organisationen snarare än individen. De timanställda beskriver alla en ständig stress över att 

inte veta när de kommer att ha jobb nästa gång. Det gör också att de inte kan planera sin fritid 

eftersom de vill vara tillgängliga om någon från arbetsplatsen skulle ringa från jobbet och 

erbjuda dem arbete den dagen. Dessa telefonsamtal är också en aspekt där arbetet kan sägas 

gå in i fritiden. Är det någon ordinarie personal som blivit sjuk kommer sådana samtal ofta 

tidigt på morgonen och många gånger gäller det att den timanställde behöver vara på arbetet 

så snart som möjligt. 

 

De timanställda kan säga utsättas för dubbel stress då de, utöver den ovannämnda jakten på 

timmar, många gånger upplever arbetet som stressigt. Detta gör att de inte kan ta den tid hos 

de äldre som de skulle vilja. Det kan också vara dagar då det händer saker som inte går att 

förutse vilket gör att det blir extra stressigt under slutet av dagen vilket kan relateras till det 

Ellström (2003) skriver om svårigheten att sätta ut tider inom hemtjänsten. Då det handlar om 

omsorgen och inte rena serviceuppgifter (tvätt, städ och dylikt) är det svårt att sätta ut en tid, 

för, som Ellström (2003) skriver, hur mycket tid ska man avsätta för att trösta någon? 

Samtidigt som de timanställda uppger att de tycker det är jobbigt med stressen att aldrig veta 

när de skall arbeta, säger de också att det är positivt att de till viss del kan välja när de vill 

arbeta och inte, genom att tacka nej till jobb. Detta kan ses som en strategi att erhålla en högre 

grad av emotionell energi, genom att föreställa sig att de har större inflytande över sina 

arbetsvillkor än vad de egentligen har kan de öka sin motivation i arbetet. Att det kan ses som 

en strategi för att öka motivationen kan man ana eftersom trots att alla timanställda uppger att 

det är positivt att till viss del kunna välja när de skall arbeta, säger de också att de hellre skulle 

ha fasta tider.  
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De timanställdas position i arbetsgruppen påverkas också av deras anställningsform då de inte 

inkluderas i arbetet på samma sätt som ordinarie personal. Ett exempel på detta är att de 

timanställda säger att de inte är med på de personalmöten som hålls och därmed upplever sig 

missa relevant information. Detta kan relateras till det som framkommer i Fransséns 

avhandling (2002) om att de deltidsanställda som ingick i studien gick miste om information 

och därmed inte kunde utföra ett fullgott arbete. Detta är inte olikt de timanställdas situation 

och hur de utelämnas från möten och därmed går miste om information som kan vara viktig 

för arbetets utförande. Detta kan också liknas vid en form av icke-bemötande, vilket är den 

mest kritiska formen av respons då det mer eller mindre innebär att inte bli erkänd som 

individ. Jag menar då att sådana utelämnanden signalerar att timanställda inte erkänns som del 

av personalen vilket i sin tur kan relateras till det Gustavsson (2004) skriver om att bekräftelse 

blir extra viktigt då vi befinner oss i en utsatt situation. Att komma som timanställd är att vara 

i en osäker situation, vilket också kan illustreras av hur viktigt de intervjuade anser det vara 

med bemötandet då man kommer som ny. Då man är ny blir det extra viktigt med bekräftelse 

vilket kan bidra till en förbättrad självkänsla. 

 

Att bli utelämnade från personalmöten och liknande kan även bidra till att de står utanför den 

gemenskap som kan finnas i arbetsgruppen. Detta kan relateras till Collins (2005) 

interaktionsritualer då han menar att de som befinner sig i utkanten av en grupp med liten 

möjlighet att påverka sin situation tappar motivationen. Detta kan också säga avspeglas i 

attityder av att ”vi är faktiskt lite bättre än dig” som någon av de intervjuade menar att den 

ordinarie personalen har gentemot de timanställda. En annan säger sig ha upplevt att ordinarie 

personal inte gillar timanställda. Collins (2005) menar att det finns en makt och statusaspekt 

av emotionell energi som detta kan vara ett utfall på, då den som kan ge order får högre 

emotionell energi än den som inte har något större inflytande över sin situation. Att man som 

ny skall hålla sig lite i bakgrunden och inte ”ta för mycket plats” och inte heller visa sig för 

duktig nämns också av en av de timanställda, vilket kan vara ett tecken på att man uppfattat 

denna statushierarki och fogat sig därefter.  

7.2 Yrkets status i samhället 

Yrkets status i samhället och hur det påverkar de timanställda kommer att synas genom 

Allvins m.fl. (2006) resonemang kring konsumtionsestetiken, det vill säga hur arbeten nu för 

tiden allt mer bedöms utefter hur intressanta de är. Vidare kommer Hirdmans (2003) teori om 

genussystem och genuskontrakt att användas för att titta närmare på yrket som ett 
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kvinnoarbete, vilket görs genom att analysera de implicita regler som genuskontraktet 

innebär. Stöd kommer också att hämtas ur Fransséns (2002) upptäckt av den diskrepans 

mellan tanke och handling som förekommer hos kvinnor inom vården och Asplunds (1987) 

begrepp konkret respektive abstrakt socialitet. 

 
Precis som i diskussionen som förs i stycket ovan (7:1) kring statusaspekten av emotionell 

energi kan yrkets status påverka den emotionella energin. Om en individ befinner sig i en 

position där denne inte har mycket påverkan över sin situation kan detta leda till nedstämdhet 

och minskad motivation, någonting som kan relateras till omsorgsarbetets status och de 

timanställdas situation. Att arbeta inom äldreomsorgen är inte ett arbete som har hög status i 

vårt samhälle och de fastanställda kan därför utnyttja sin position gentemot de timanställda för 

att på så sätt erhålla emotionell energi i högre grad då de kan utöva viss makt över dessa.  

 

Det Allvin m.fl. (2006) skriver om konsumtionsestetiken och hur denna betonar skillnaden 

mellan olika arbeten, kan appliceras på hur synen på yrket ser ut då vissa av de intervjuade tar 

upp just detta med yrket dåliga status. Arbetets status förklaras av informanterna med 

okunskap, att många i samhället inte vet riktigt vad arbetet innebär. Attityden av att man bara 

”torkar skit” inom hemtjänsten tycks vara en vanlig uppfattning och precis som nämnts i 

materialet säger sig en av de intervjuade ha skämts över sitt utbildningsval då hon 

konfronterats med sådana åsikter. Detta kan ha att göra med konsumtionsestetiken och hur 

arbetet inte längre utförs för arbetandets skull utan det skall även representera oss som 

individer, det blir därmed ännu viktigare att ha ett ”intressant” jobb. Det räcker därför inte 

heller med ett arbete som är intressant i ens egna ögon utan det skall också vara intressant i 

samhällets ögon. Vilket kan vara en förklaring till hur arbetet inom äldreomsorgen uppfattas 

och det avspeglar sig också i hur flera av de intervjuade talar om framtiden, att de ännu inte 

vet riktigt vad de skall arbeta med längre fram. Trots att flera av de intervjuade gått 

omvårdnadsutbildningen på gymnasienivå och trivs med arbetet säger de sig ändå vilja arbeta 

med någonting annat senare, precis som de redan fått ut vad de kan av arbetet. De tycks inte 

kunna se vården och äldreomsorgen som ett arbete för framtiden. Den fastanställda nämner att 

hon på grund av sina många år i arbetet numera känner sig helt trygg i sin roll, vilket skulle 

kunna ställas i motsats till de yngre timanställda, hon kan stå emot samhällets syn på den låga 

statusen arbetet har.  
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Det finns också viss ambivalens i åsikter kring hur statusen på yrket skapas, chefen säger först 

att samhällets syn ger arbetet dess låga status men sedan att det bara är de själva som arbetar 

inom vården som kan förändra synen på arbetet. Hon tar också upp att hon tror att yrkets 

status beror på att det är ett kvinnoyrke. Här kan vi ta stöd i Hirdmans (2003) teori om 

genussystem och hur det skapar manliga och kvinnliga områden i samhället. Trots att kvinnor 

numera befinner sig ute i arbetslivet i likvärdig utsträckning som männen, är offentligheten 

fortfarande främst sammankopplat med männen. Den intervjuade chefen menar att många av 

de kvinnor som arbetar inom vård och omsorg känner att ”vi arbetar ju bara inom vården” 

och att det är denna syn som måste förändras, att de själva också måste inse att de gör ett 

viktigt arbete och vara stolta över det. Åsikterna av att ”bara” arbeta inom vården, hänger 

säkerligen ihop med att arbeten som kvinnor utför har värderats lägre än det arbete som 

männen gör, oavsett om det gäller oavlönat arbete i hemmet eller förvärvsarbete ute i 

arbetslivet. Detta kan i sin tur ses som ett resultat av den aspekt av genussystemet som bygger 

på en hierarki, där kvinnan ses som underordnad mannen. 

 

I genuskontraktet finns oskrivna regler och normer för hur män och kvinnor skall förhålla sig 

till varandra. De traditionella könsrollerna ”skyddas” genom att individer som avviker från 

normen drabbas av negativa efterverkningar. En man som arbetar inom vård och omsorg kan 

då ses som mindre manlig eftersom han arbetar inom ett ”kvinnoyrke”. Äldreomsorgen, en 

omsorg som sker i hemmet kan därmed sägas vara dubbelt ”kvinnligt”. Omsorgen har ju 

genom historien setts som kvinnans uppgift och hemmet har varit hennes plats i livet och 

samhället. Evertsson (2010) skriver att det nästintill varit regel att när män börjar arbeta inom 

kvinnoområden och gör kvinnosaker måste dessa områden och saker förändras, men där en 

kvinna går in på mannens områden är det hon som måste ändra på sig. Detta illustrerar ganska 

väl hur synen på hur kvinnligt och manligt inom arbetslivet ser ut. Då genussystemet byggs 

upp på individ- samt strukturell nivå är det absolut en början att kvinnor börjar uppvärdera det 

arbete de gör. För att kvinnan skall få ta plats i arbetslivet på ett fullvärdigt sätt behövs det 

dock en förändring i de två grundprinciper som genussystemet är uppbyggt av, det vill säga 

att mannen är överordnad kvinnan och könens totala särskiljande. Även om män och kvinnors 

biologi ser annorlunda ut är det en fråga om i hur stor utsträckning den skillnaden skall få 

styra hur samhället är uppbyggt. 

 

Franssén (2002) skriver i sin avhandling om diskrepansen mellan tanke och handling för 

kvinnorna i vården, medan de var mycket patientorienterade i tanken agerade de annorlunda. 
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Författaren tar också upp den komplexa situation som råder vad gäller tjänstgöringsgraden då 

de heltidsanställda var för slutkörda för att orka se till patienternas hela situation så hade inte 

de deltidsanställda en tillräcklig helhetsbild av situationen för att kunna göra ett fullgott 

arbete. Detta kan kopplas till det en av de timanställda säger om de fastanställda, då hon 

upplevt att de kan vara nonchalanta mot de äldre. Det skulle kunna vara på det viset att de 

timanställda inte har kommit till denna punkt ännu eftersom de fortfarande är relativt 

nyanställda, vilket kan göra att tanke och handling i detta avseende fortfarande är ett hos dem. 

Detta kan också bero på att de timanställda ännu inte tagit åt sig det normativa beteende som 

kan finnas i gruppen av att hellre lägga tiden hos arbetskamraterna. 

 

Diskrepansen mellan tanke och handling som Franssén (2002) funnit skulle jag vilja dra till 

Asplund resonemang och konkret respektive abstrakt socialitet. Asplund menar att en individ 

som ikläder sig en yrkesroll ligger i riskzonen att bli utbränd. Risken ligger alltså i att denne 

inte längre ses som en konkret person. Man kan med avseende på detta tänka sig att 

timvikarier befinner sig i en större riskzon att bli utbrända. Då varken de äldre eller 

personalen lär känna dem i någon större utsträckning är det mer troligt att de timanställda blir 

bemötta som abstrakta personer. I Franssén (2002) avhandling skriver hon dock att de 

heltidsanställda hade svårare att engagera sig personligt i varje patient på grund av de 

organisatoriska påfrestningar som fanns. Skulle detta vara applicerbart även på de 

timanställdas situation skulle det i så fall vara lättare för en timanställd (förutsatt att denne ej 

arbetar heltid) att bemöta de boende annorlunda. Ett påstående som kan stödjas av att en av de 

timanställda tar upp som en positiv aspekt av att vara just timanställd är att man slipper 

involveras om det är strul på arbetsplatsen. 

7.3 Ett emotionellt arbete 
 
Nedan förs en diskussion kring emotioner och dess betydelse i arbetet inom äldreomsorgen, 

något som görs med hjälp av Hochschilds (2003) teori om emotionellt arbete och hur 

emotionell dissonans blir en påfrestning i längden. Analysen hämtar också stöd i Asplunds 

(1987) begrepp abstrakt och konkret socialitet och vikten av att bli bemött som en konkret 

individ men inspireras också av Fransséns (2002) resonemang kring de omsorgsrationella 

tankar kvinnor inom vården är upptagna av. 
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Arbetet inom äldreomsorgen kan, i likhet med de villkor Hochschild ställer upp, 

karakteriseras som ett emotionellt lönearbete då den anställde har visuell såväl som fysiskt 

kontakt med de äldre. Den anställde skall också kunna skapa en känsla av trygghet hos 

individen som besöks och arbetsgivaren har på olika sätt kontroll över den anställdes 

aktiviteter, vilket kan ske genom att de äldre framför åsikter kring hur de blir behandlade. 

Som anställd inom äldreomsorgen är man enligt socialtjänstlagen skyldig att vaka över att de 

äldre får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden och om man upptäcker 

missförhållanden råder anmälningsplikten (Lex Sarah). Det finns också ett system för 

avvikelsehantering inom äldreomsorgen, där incidenter skall rapporteras någonting som en av 

de timanställda menar inte alltid följs, det har hänt att de timanställda vill rapportera 

exempelvis medicin som missats medan den ordinarie personalen inte vill göra detta. Den 

berörda timanställda tror att oviljan att rapportera beror på att den ordinarie personalen inte 

vill vara ”det sämsta hemtjänstområdet”, vilket i så fall kan sägas hänga samman med känslor 

av skam och stolthet.  

 

För att återkomma till den känsla de anställda skall kunna förmedla till de äldre eller boende 

talar de också här om den stress de kan känna under arbetet men hur de försöker att inte visa 

de äldre hur de känner, det föreligger alltså en emotionell dissonans för att använda 

Hochschilds (2003) begrepp. Detta tycks de försöka hantera genom att skapa någon form av 

balans mellan det uppvisade lugna yttre och det stressade inre. De försöker förändra den äkta 

känslan de har, av att vara stressade, till att närma sig den känsla de visar upp det vill säga den 

lugna känslan, vilket följande citat illustrerar: 

  

Man hinner inte mer [när man stressar, min notering], man ska försöka lugna sig. Vi blir alla stressade ibland, jag 

vill inte visa det. Ibland när man tänker hur mycket jobb man har, tänker jag: nej jag ska inte tänka på vad jag 

ska göra hos nästa. Jag har lärt mig […] jag ska inte vara hos en person och tänka på de andra, man ska försöka 

göra jobbet på ett fint sätt och lugnt och sen gå vidare. 

 

Enligt den fastanställda är arbetsgruppen ett stöd så att man inte bär med sig frustrationer 

hem, Hon menar då att man kan försöka reda ut sådana saker på arbetet, någonting som de 

timanställda kanske går miste om, då alla inte upplever att de har det stödet hos sina 

arbetskamrater. A3 berättar exempelvis om en incident som inträffade och då hon ville prata 

om det, fick hon av en ordinarie personal svaret: ”ja ja men vi får ta det sen för jag har inte 

tid nu” . Den timanställda var tvungen att fortsätta arbeta utan att ha fått något stöd och kände 

sig väldigt upprörd, en situation hon upplevde som väldigt jobbig. Under resterande arbetstid 
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fick hon försöka dölja sina känslor. Skulle stödet utebli fler gånger eller att tidspressen 

fortsätter kan det utifrån Hochschilds (2003) teori finnas en risk att den anställda distanserar 

sig mentalt från arbetet och riskerar därmed att blir cynisk gentemot dem den skall hjälpa. Ett 

förhållningssätt till arbetet som skulle fungera som en strategi att klara av den ökade pressen. 

Detta skulle också kunna vara förklaringen till den ”nonchalanta” attityd en av de timanställda 

anser att den tillsvidareanställda personalen intar gentemot de äldre. Då dessa kanske har 

arbetat under denna stress under längre period har de numera distanserat sig allt för mycket 

från de boende. En distans jag också skulle vilja koppla samman med Asplunds (1987) 

begrepp abstrakt socialitet eftersom jag tror att det hänger ihop med tidspress. Anser man sig 

inte ha tid att lägga på de man besöker, upphör kanske också förmågan att möta dem som 

individer och då är man där, inte längre en individ som möter en annan individ utan man är 

sin yrkesroll som möter en ”kund” eller en ”brukare” och då blir man inte heller bemött som 

en konkret person vilket genererar en negativ spiral. 

 
Franssén (2002) kommer i sin studie fram till att kvinnornas tankar var upptagna av 

människorna runt omkring dem, de flesta av de intervjuade är unga och därför inte lika 

upptagna av familjelivet och dess bestyr som kvinnorna i Fransséns studie men jag tycker mig 

ana att de är lika upptagna av omsorgsrationella tankar som dessa. Vilket kommer fram i 

uttalanden som ”Cheferna som jobbar […] det är inte lätt för dem heller, cheferna har jobbat 

som sjuksköterskor och undersköterskor och sen utbildar de sig vidare och de vet att det är 

ganska tufft”. Detta citat visar att trots att informanten talade om saker hon inte var nöjd med 

i arbetet sätter hon sig ändå in i chefernas situation och visar omtanke om dem. En annan 

timanställd säger också att det inte är lätt för cheferna då de har beslut från högre instans att 

rätta sig efter. Även i relationen till de äldre pekar de intervjuade på vikten av att sätta sig in i 

deras situation, bland annat då de talar om lyftteknik och hur viktigt det är för att det skall 

kännas bra för den som blir lyft. Det kommer också fram då de talar om olika situationer i 

omsorgsarbetet att det är viktigt att försöka föreställa sig hur de boende vill ha arbetet gjort 

och anpassa sig efter dem. Dessa omsorgsrationella tankar visar sig också då de timanställda 

berättar om upplevelsen av att inte ha något arbete planerat. De talar inte endast om att det är 

av vikt för dem själva att kunna svara i telefon när de ringer från arbetet för att få jobb, utan 

även för att de som ringer från arbetsplatsen behöver hjälp och att det därför är viktigt att de 

svarar.  
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7.4 Relationerna 

I detta avsnitt av analysen riktas blicken mot relationerna och dess betydelse för hur de 

timanställda upplever arbetet, vilket främst görs genom Collins (2005) teori om 

interaktionsritualer. 

 

Relationerna tycks vara en väsentlig del för de timanställdas upplevelse av arbetet, något vi 

skall titta närmare på i detta stycke. Nästan alla intervjuade nämner relationen till 

arbetskamraterna som en viktig faktor för motivationen och trivseln på arbetet. Den 

fastanställda talar mycket gott om sina arbetskamrater och säger sig längta efter dem när de 

inte ses, något som gör att man kan ana att en lyckad interaktionsritual har ägt rum. 

Deltagarna (arbetskamraterna) upplever en känsla av gemenskap, starka band uppstår och 

därigenom erhåller de emotionell energi. Hon (den fastanställda) säger att det fungerar mycket 

bra med timanställda i deras arbetsgrupp vilket kan vara en aspekt av den lyckade 

interaktionsritualen. Relationen till de äldre har också stort inflytande över hur arbetsdagen 

upplevs, vilket följande citat belyser ganska bra: 

 

[…] och att bara att få komma hem till nån människa och de är så glada över att se en, de är så tacksamma, man 

blir så glad själv av dem och känner att man blir helt så här, fylld av glad energi och ja, de är så härliga vissa av 

dem, de kan förgylla hela dagen för mig. (A1). 

 
Flera av de timanställa talar om att man ”får så mycket tillbaka” eller att mötet med de äldre 

”det ger så mycket”, frågan är då vad är det som de timanställda ”får tillbaka”? Citatet ovan 

ger en indikation om svaret på frågan, då den timanställde säger att man blir ”fylld av glad 

energi”. Detta kan dels handla om social responsivitet då de äldre blir glada över de besök de 

får eftersom många av dem är ensamma mycket. Den fastanställda säger att: ”[…] 

ensamheten är ju liksom nästan en sjukdom i sig” vilket ganska väl illustrerar hur viktigt det 

är att bli sedd och att vara en del av sociala samspel. När de anställda kommer på besök är det 

en anledning till glädje för de äldre, vilket kan gör att de anställda känner glädje i sin tur. Den 

energi som de anställda får av detta kan jämställas med den emotionella energin som 

genereras vid en lyckad interaktionsritual. Detta blir tydligt då de timanställda berättar om hur 

de, när de kommer till jobbet, hoppas att de skall få vissa rundor där de skall få komma hem 

till vissa av de äldre. De gör också tydligt att de är medvetna om att man inte skall ha favoriter 

men att det blir så ändå, även om de försöker att inte visa det för de äldre. Detta tror jag är 

oundvikligt i ett relationellt arbete som detta, då den emotionella energin bildas mellan vissa 
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individer och andra inte. Har de genomgått en lyckad interaktionsritual kommer de att vilja 

genomgå den igen särskilt om de känner att energin är på väg att avta. 

 

Att relationerna är betydelsefulla för de timanställda innebär att det också är relevant att titta 

närmare på de relationer som inte är välfungerande. Då relationerna i arbetsgruppen inte är 

bra beskrivs det som någonting väldigt jobbigt, en av de timanställda säger så här på frågan 

om vad som är svårast i arbetet: ”[…] det är väl mest personerna, alltså de man jobbar med, 

att de pratar om varandra och så”.  En annan timanställd utrycker det på följande sätt: […] 

det är de äldre som gör så att man känner sig bra på jobbet eller dålig, de kan göra hela 

dagen för en verkligen, både bra och dåligt.” Enligt Collins (2005) innebär en misslyckad 

interaktionsritual att individerna inte känner någon samhörighet med gruppen vilket leder till 

låg grad av emotionell energi och minskad motivation. I det senare citatet menar den 

timanställde att de äldre kan göra hela dagen för henne, i bemärkelsen att de äldre blir 

avgörande för hur hon upplever sin arbetsdag. Skulle dagen upplevas som dålig kan man då 

anta att en misslyckad interaktionsritual ägt rum och det kan bidra till att den som varit en del 

av detta samspel helst inte är en del av det igen.  
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8. Reflektioner  

Denna del av uppsatsen ägnas åt reflektioner kring arbetet som genomförts, vad som kunde 

ha gjorts annorlunda och hur jag själv upplever det som hänt under arbetets gång. 

 

Nu när uppsatsen är klar och det skall skrivas en avslutande del och jag ser tillbaka på arbetet 

finns det naturligtvis saker som kunde ha gjort annorlunda. Det kunde ha varit intressant att ha 

intervjuat ytterligare någon tillsvidareanställd för att få mer utav en socialpsykologisk dialog 

mellan denna grupp av anställda och de timanställda. Det kan också anses ha varit gynnsamt 

för studien att ha större spridning i åldrarna på de intervjuade då flertalet var unga. Alla 

intervjuade är kvinnor och det kan också anses vara relevant att ha intervjuat någon man. 

Majoriteten som arbetar inom äldreomsorgen och under dessa anställningsvillkor är just unga 

människor samt kvinnor vilket gör att jag ändå känner mig tillfreds med urvalet och materialet 

då jag anser det vara representativt för detta område på arbetsmarknaden.  

 

Jag vill förtydliga att uppsatsen har sin utgångspunkt i de timanställdas upplevelser och det är 

utifrån detta analysen har gjorts. Då de ibland har yttrat sig angående den ordinarie personalen 

har detta också till viss del ingått i analysen trots att de ordinarie själva inte haft någon 

möjlighet att yttra sig (en ordinarie har dock intervjuats), vilket jag anser vara berättigat då 

uppsatsen ämnade belysa de timanställdas situation och upplevelser. Jag skulle vilja tillägga 

att jag verkligen hyser respekt för dem som arbetar inom vård och omsorg och det 

engagemang de har i sitt arbete. Många av dem har verkligen hjärtat med sig i det viktiga 

arbete som de utför. Min mening har inte varit att kritisera utan snarare att lyfta upp vissa 

svårigheter och positiva aspekter med att vara ”osäkert anställd” inom ett relationellt arbete, 

detta har också gjorts i avsikt att belysa en aspekt av den nya arbetsmarknad som håller på att 

växa fram men också att se det ur ett genusperspektiv då denna del av arbetsmarknaden i hög 

grad ses som ”kvinnoarbete”. 

 

Något jag anser vara värdefull att nämna är de timanställdas engagemang. Det finns en risk att 

låta sig förledas att tänka att på grund utav deras anställningsform är de timanställda inte helt 

engagerade i arbetet eftersom de inte är lika hårt knutna till verksamheten som ordinarie 

personal. Jag kan ärligt säga att tanken inte är helt främmande för mig själv men tvärtemot 

tankar som dessa reflekterade jag flertalet gånger under intervjuerna hur engagerat de talade 

om sitt arbete och hur mycket tanke och känsla som var involverat i deras berättelser. 
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En annan aspekt av timanställdas situation som inte hittills diskuterats i arbetet berör hur 

mycket de timanställda arbetar och hur detta kan påverka deras situation. En timanställd som 

arbetar mycket på samma arbetsplats ses kanske till exempel lättare som en i personalen än 

någon som endast kommer ibland. Nästan samtliga av de timanställda hade arbetat ganska 

mycket under den period de varit anställda men en av dem hade inte haft så mycket arbete 

senaste tiden. De timanställdas upplevelser av arbetet liknar ändå varandras och jag har därför 

funnit materialet relevant. 

 

Denna uppsats har ändra inriktning allt eftersom arbetet har fortskridit vilket varit lärorikt 

men har också gjort uppsatsen mer svårarbetad. Jag har gått från att ha varit intresserad av 

kompetensöverföring, till introduktionen, till att slutligen ha fördjupat mig i det nuvarande 

ämnet nämligen timanställdas upplevelser av arbetet. Att ämnet har ändrats har bidragit att 

arbetsbördan blivit större än den kunde ha varit om ämnet varit klart från start. Jag läste in 

mig på ett område för att sedan byta inriktning och då få läsa in mig på ett annat område. En 

bidragande orsak till att det blev en sådan förändring av ämnesområde beror på att jag arbetat 

själv och därmed inte haft någon att utbyta tankar kring arbetet på samma sätt som de som 

arbetar i par. Även om det stundtals varit tungt att skriva själv så har det varit väldigt lärorikt 

och ingenting jag ångrar, nu vet jag att detta är ett arbete som helt och hållet är mitt eget. En 

annan anledning till ämnesskiftet är på grund av vad de timanställda själva lade fokus på. 

Under intervjuerna märkte jag att de timanställda inte lade så stor tonvikt på introduktionen 

och dess betydelse, de var mer benägna att tala om andra saker. De berättade om hur de 

upplevde arbetet och relationerna och det gjorde det därför mer intressant att låta uppsatsen 

handla om just det. 
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9. Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur arbetet inom äldreomsorgen upplevs av dem 

som har en osäker anställningsform och vilka faktorer som påverkar dessa erfarenheter. 

Detta gjordes genom 6 kvalitativa semistrukturerade intervjuer som analyserades genom 

socialpsykologiska teorier som ansågs relevanta. Detta kapitel kommer att bestå av såväl en 

sammanfattning som en diskussion av vad som framkommit. 

 
Den första frågeställningen var följande: Vilka arbetsplatsrelaterade faktorer påverkar 

hur de timanställda inom äldreomsorgen upplever sin arbetssituation? Relationer till 

arbetskamrater och de äldre är faktorer som är avgörande för hur de timanställda trivs med sitt 

arbete. Relationernas betydelse analyserades med hjälp av Collins (2005) interaktionsritualer 

och hur de timanställda kan genomgå lyckade interaktionsritualer med sina arbetskamrater 

eller med de äldre och därmed erhålla emotionell energi. Om de genomgått en sådan lyckad 

interaktionsritual kommer de vilja genomgå den igen om de känner att energin är på väg att 

avta. Att erhålla den emotionella energin blir då ett motiv till att gå till arbetet och det samma 

gäller om motsatta förhållanden skulle råda. De intervjuade lade stor vikt vid relationernas 

betydelse, vilket även omfattar de relationer som inte fungerar optimalt. Sådana relationer kan 

vara arbetsgrupper där det förekommer prat bakom ryggen och osämja eller de besök som 

görs hos äldre som av någon anledning inte fungerar friktionsfritt. Liknande förhållanden kan 

jämställas med misslyckade interaktionsritualer och sådana är en orsak till låg emotionell 

energi. Detta leder i sin tur till att individen inte känner någon samhörighet med gruppen och 

därför helst undviker att träffa denna. Vi kan då förstå att arbetsgrupper som inte fungerar på 

det sociala planet eller då det är någonting i relationen mellan den äldre och den timanställde 

som är problematiskt kan detta leda till minskad motivation och arbetslust. Föreligger detta 

tillstånd kan vi ana att det blir viktigt med bekräftelse från annat håll. En av de timanställda 

menar till exempel att chefen har en stor betydelse om man mår dålig på jobbet. Om det till 

exempel har varit något som varit jobbigt i arbetsgruppen, är det viktigt att man kan tala om 

det med chefen. 

 

Bland de intervjuades berättelser kommer även fram delaktighet och inflytande fram som en 

del i att trivas på arbetet. Det betonas särskilt hos dem som upplever att dessa delar är 

någonting som saknas på arbetsplatsen. På de arbetsplatser där de timanställda inte är med 

personalmöten eller när upplever att de går miste om information ser de det som en faktor 

som negativt påverkar trivseln på arbete. Även här användes Collins (2005) 
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interaktionsritualer för att analysera detta, då den som befinner sig i utkanten av en grupp och 

därför inte har så stor möjlighet att påverka sin situation tappar motivationen. De timanställda 

anser alltså att delaktighet och inflytande samt bra relationer till ledning, arbetskamrater och 

de äldre är viktiga faktorer för hur de trivs på arbetet, vilket för oss in på den andra 

frågeställningen, nämligen:  

 

Påverkas relationerna till ledning, arbetskamrater och de äldre av de timanställdas 

osäkra anställningsform? 

Att bli sedd och bekräftad är ett basalt behov för människan, vilket såväl Asplund (1987) som 

Henningsson (2004) tar upp. Betydelsen av bemötande är också någonting som kommer fram 

i intervjuerna med de timanställda då de berättar om sitt arbete. Bekräftelse blir extra viktigt 

då man befinner sig i en situation där man av någon anledning känner sig osäker 

(Henningsson 2004). De timanställdas anställningsform kan betraktas som just osäker, då de 

får betalt per timme och inte har något schema. Anställningsformen kan också innebära att de 

timanställda exkluderas från arbetsgruppens gemenskap och inte uppbär lika mycket stöd som 

den ordinarie personalen.  

 

De intervjuade timanställda tycktes inte se arbetet inom äldreomsorgen som ett framtidsyrke, 

även om de uppgav att de trivs med arbetet och flera av dem var utbildade inom området. 

Detta analyserades med hjälp av Collins (2005) teori om interaktionsritualer. Om de 

timanställda upplever att de inte har något inflytande över sin situation kan de drabbas av 

minskad motivation och energiförlust. Att uppmärksamma de timanställda och delge dem 

relevant information kan vara en åtgärd som motverkar detta. Om de timanställda skulle 

uppleva större möjligheter att påverka sin arbetssituation kan motivationen och trivseln öka 

och därmed också möjligheten att de väljer att stanna kvar inom äldreomsorgen. Som de 

intervjuade själva lyfter fram har de i egenskap av timanställda en unik position då de 

kommer in med nya ögon och kan observera sådant som den ordinarie personalen kanske inte 

längre uppfattar. Detta gör att de säkerligen har synpunkter på verksamheten och även om så 

inte är fallet har de med all säkerhet åsikter och upplevelser kring sin egen arbetssituation, 

som skulle vara värdefullt (inte minst för dem själva) att få respons på. 

 

Den osäkra anställningsformen kan alltså sägas påverka relationerna till arbetskamrater då det 

innebär att i vissa fall inte accepteras som en del av personalen och därmed behandlas 

annorlunda. Då det kan föreligga en makt- och statusaspekt i anställningsformen kan den 
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ordinarie personalen erhålla högre energi eftersom de är i en position där de har mer att säga 

till om. Anställningsformen kan i vissa fall också påverka relationen till ledningen, i 

avseendet hur mycket kontakt de timanställda har med chefen. Samtliga ser relationen med 

chefen som en viktig aspekt i hur man trivs på jobbet och det upplevs också som mycket 

positivt bland de timanställda som anser att chefen på arbetsplatsen tar sig tid för dem. I de 

fall där de inte upplever sig träffa chefen kan det ha att göra med anställningsformen då de 

kanske inte är på arbetsplatsen lika ofta eller deltar i möten och liknande. Vad gäller de äldre 

påverkar anställningsformen på så sätt att de timanställda upplever att arbetet blir lättare då de 

arbetat ett tag och lärt känna dem som besöks. 

 

3. Kan de timanställdas arbetssituation ses som ett resultat av strukturella förhållanden 

i samhället? I så fall, på vilket sätt (kan timanställdas arbetssituation ses som ett resultat 

av strukturella förhållanden i samhället)? 

Den upplevda tidspressen och dess negativa konsekvenser ses i analysen som ett resultat av 

ett samhälle som har skruvat upp takten. Vi ser ett nytt samhälle växa fram och som en del av 

detta; en ny arbetsmarknad, där nyckelorden är flexibilitet och effektivitet. Färre personer 

arbetar mer och därmed blir Hochschilds (2003) teori i allra högsta grad aktuell då det 

kommer till att effektivisera emotionella arbeten. Hur fungerar det att effektivisera arbeten där 

emotioner är en stor del av arbetsinsatsen? Analysen visade att det ofta förekommer en 

emotionell dissonans i det aktuella arbetet, då de anställda på grund utav tidspress måste 

försöka dölja sin stress till förmån för de äldres välbefinnande. Den mest negativa aspekten 

med tidspressen var enligt de timanställda att de inte ansåg sig ha den tid för de äldre som de 

skulle önska och som de upplevde att de äldre behövde. De talar mer om detta och hur de 

äldre påverkas av tidsbristen än hur de själva upplever det. I detta avseende tycks de alltså 

sätta de äldres upplevelser och välbefinnande i främsta rummet. Så gott som samtliga 

intervjuade berörde hur negativt de äldre påverkas av stressad personal. Frågan blir då vad 

denna emotionella dissonans gör för personalen i längden. Enligt Hochschild (ibid.) blir det så 

gott som omöjligt att utföra emotionellt arbete när tidspressen ökar och då blir individen 

tvungen att använda sig av olika strategier för att klara av arbetet. I en av dessa strategier 

distanserar hon sig från arbetet och riskerar därmed att bli känslokall mot de hon möter. Här 

har vi återigen bemötande och hur det riskerar att påverkas av tidspressen. Då personalen 

upplever sig sakna den tid de anser att de äldre behöver kan de distansera sig från arbetet och 

därmed spelar de endast en roll. En annan strategi för att hantera den emotionella dissonansen 

är att gå in helhjärtat i arbetet varpå den anställda i stället riskerar att drabbas av negativ 
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stress, vilket enligt min uppfattning skulle kunna leda till utbränning. Individen identifierar 

sig då totalt med arbetet vilket gör henne försvarslös mot påfrestningar. 

 

Arbetets position har analyserats utifrån dess status i samhället och vad det kan tänkas bero 

på. Här har arbetets låga status i samhället främst setts ur ett genusperspektiv, då det i hög 

grad betraktas som ett ”kvinnoarbete”. I denna del av analysen menades att det är dikotomin 

och hierarkin i genussystemet som skapar områden i samhället som kopplas samman med 

antingen män eller kvinnor. Dessa olika områden i samhället värderas också olika beroende 

på om de anses vara kvinnliga eller manliga. Att arbeta inom ett kvinnoyrke som har lägre 

status kanske inte lockar lika mycket längre i ett samhälle som präglas av konsumtionsestetik. 

Då vi lever i ett samhälle som blir allt mer individualiserat och där arbetet blir ett verktyg för 

att utvecklas och ”förverkliga” sig själv blir det viktigare att ha ett intressant arbete. 

Intressant, inte bara för dig själv utan även intressant i samhällets ögon. Då kvinnoarbeten inte 

värderas lika högt som arbeten som domineras av män, ligger arbetet inom äldreomsorgen 

inte särskilt högt på statusstegen. För att detta skall förändras måste först genussystemet 

ändras, så länge mannen ses som överordnad kvinnan och könen är särskiljda som totala 

motsatser kommer kvinnodominerade yrken fortsätta undervärderas. Kanske är det denna 

skeva struktur som de timanställda vänder sig ifrån eller är det kanske en jakt på ett på ett 

arbete som innehar högre status i vårt konsumtionssamhälle? 

 

Svaret på frågan på vilket sätt de timanställdas arbetssituation kan ses som ett resultat av 

strukturella förhållanden i samhället, skulle alltså vara att det bland annat kan ses som ett 

resultat av könsstrukturer i samhället. Genussystem och genuskontrakt där det har gjort 

uppdelningar i vad som skall anses vara kvinnligt och manligt och vad som skall värderas 

högsta av dessa. Det kan också besvaras med att det kan ses som en aspekt av den nya 

arbetsmarknad som är på framväxt, en arbetsmarknad som präglas av flexibilitet och 

effektivitet. Organisationerna vill ha så få anställda som möjligt knutna till sig för att kunna 

anpassa sig snabbt utefter behovet, vilket stämmer med de timanställda som är löst knutna till 

organisationen för att kunna ringas in när de behövs. Vidare kan de timanställdas 

arbetssituation ses som ett utfall av den ”effektivitet” som präglar arbetsmarknaden idag, då 

samtliga upplever att arbetet är stressigt. När tidspressen ökar i ett emotionellt arbete 

föreligger risken att de anställda blir utbrända då det inte längre blir möjligt för dem att 

hantera det emotionella arbetet som krävs. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Presentation.  

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

I resultatet kommer det inte att framgå vem som sagt vad eller namn på personer. 

Har du några frågor så här långt? 

 

Bakgrund 

Namn  

Ålder 

Yrke, hur länge arbetat inom hemtjänsten 

Utbildning 

Vad gjorde att du sökte dig till vården? 

 

Arbetet 

Var arbetar du nu? 

Vad gillar du bäst med arbetet? 

Finns det något du tycker mindre bra om? I så fall vad? 

Vad upplever du som svårast i arbetet? 

Vad tycker du är viktigast i arbetet? 

Hur upplever du att du kommit in i arbetet nu? 

Hur känns det innan ett arbetspass? 

Hur går en dag på jobbet till? 

Skulle du vilja arbeta på ett annat sätt än vad du gör nu? (fast anställning, mer/mindre) 

Vet du ofta i förväg när du skall arbeta? 

Vad tycker du om att arbeta på olika ställen (om så är fallet)? 

Tycker du att du har möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter? 

Har du idéer kring hur man skulle kunna arbeta annorlunda än vad man gör nu? 

�I så fall: känner du i så fall att du kan framföra dessa? 

Tycker du att du har något inflytande på arbetet? 

Vad tycker du om att vara timvikarie? 
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Arbetsmiljö 

Vad gör att du känner dig nöjd med en dag på jobbet? 

Vad kan ha hänt om du känner att dagen inte varit bra? 

Hur trivs du? 

Hur tycker du att kontakten med brukarna/anhöriga fungerar? 

Hur tycker du att du blir bemött av brukare/anhöriga/personal? 

 

Arbetskamrater  

Hur känner du för dina arbetskamrater? 

Känner du dig som en del av personalen? 

 

Introduktion/Att börja på nytt arbete 

Kan du berätta om hur det gick till när du började här? 

Har du arbetat mycket sedan du började? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på för den som introducerar? 

Hur kändes det att komma som ny? 

Finns det något du hade velat var annorlunda med introduktionen? 

Finns det något som varit svårare att komma in i /lära sig? 

 

Kompetens 

Vad tycker du är viktigt att kunna för arbetet? 

Vad har du lärt dig som du anser vara viktigt? 

Vilka egenskaper tycker du är bra att ha för jobbet? 

Finns det något du önskar att du var bättre på? 

Har du någon delegering? 

Vad tycker du att delegeringen betyder för dig på jobbet? 

 

Lärande 

Kan du beskriva en situation då du lärde dig något på arbetet. 

Vad upplevde du att du lärde dig då? 

Hur lär du dig saker på jobbet? 

Hur tar du reda på om det är något du inte kan? 

Vilken betydelse har dina arbetskamrater för att du ska lära dig saker på arbetsplatsen? 



 60 

Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

 

Framtiden 

Hur känner du för att fortsätta arbeta inom äldreomsorgen? 

Är jobbet som du tänkte dig innan du började? 

Om något skulle förändras i ditt arbete, vad skulle du önska att det var? 

Hur ser du på dina möjligheter att utvecklas på arbetet? 

 

 
 
 


