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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka arbetstagares uppfattningar om korttidssjukfrånvaro i 

relation till anställningsformen och dess arbetsvillkor. För att definiera begreppet arbetsvillkor har 

Karaseks och Theorells teori gällande krav-kontroll-stöd använts som utgångspunkt.   

 

Studien är baserad på nio intervjuer med arbetstagare ur de tre olika anställningsformerna 

tillsvidareanställda, vikariat och timanställda, som arbetar inom barnomsorgen i Luleå Kommun. 

Studien visar att de tillsvidareanställdas och timanställdas uppfattningar om korttidssjukfrånvaro 

påverkades mer av självbilden, såsom att de inte upplever sig själv som en person som stannar hemma 

vid sjukdom, medan vikarierna å andra sidan påverkades mer av de tankar och känslor som de trodde 

att medarbetarna hade gällande en eventuell sjukfrånvaro, men framförallt att de kände sig tvungna 

att stå till förfogande för att inte minska sina möjligheter till ett fortsatt vikariat. Detta visar att 

arbetstagarnas arbetsvillkor och egna erfarenheter påverkar deras benägenhet att sjukanmäla sig. 

 

Gällande upplevelsen av arbetskrav kunde studien visa att de tillsvidareanställda och till viss del även 

vikarierna upplevde kraven som höga medan de timanställda upplevde kraven som rimliga. De 

timanställda upplevde stöd från arbetsgivare och medarbetare i större utsträckning än vad vikarierna 

och till viss del även de tillsvidareanställda gjorde. Denna studie styrker att det finns en centrum-

periferistruktur avseende anställningsformen och arbetsvillkoren gällande egenkontroll över 

arbetsuppgifter och tillgång till utbildning. Centrumgruppen som består av de tillsvidareanställda 

upplever en större grad av egenkontroll över arbetsuppgifter och tillgång till utbildning och ju längre 

bort från centrumgruppen arbetstagaren var desto mindre egenkontroll upplevdes och tillgången till 

utbildning var begränsad. Av resultatet framkom att ingen av arbetstagarna upplevde eller beskrev en 

arbetssituation där stödet och beslutsutrymmet var lågt och arbetskraven höga, vilket även styrktes 

av deras låga sjukfrånvaro. 

 

Nyckelord: Korttidssjukfrånvaro, anställningsform, arbetsvillkor 

  



 

 

Abstract 
The purpose of this work is to study employee’s views on short-term sick leave in relation to their 

employment form and its working conditions. The definition of working conditions was based on the 

demand-control-support theories by Karasek and Theorell. 

 

The study builds on nine interviews with employees from the pre-school child care sector within 

Luleå municipality, representing three different employment forms: permanent, substitute and hourly. 

The results show that the views on short-term sick leave by the permanently and hourly employed 

were mainly influenced by their self-image, for instance not seeing themselves as someone who stays 

at home when they are ill. The substitutes on the other hand were, to a greater degree, affected by 

perceived opinions from co-workers regarding sick leave, but also by a pressure of being at their 

employer's disposal, to improve their chances of getting rehired. This indicates that the working 

conditions and the worker's experiences affect their tendency to report sick. 

 

Regarding the perceived work demands, the study shows that the permanently employed, and to some 

extent also the substitutes, experienced high demands while the hourly employed considered the 

demands to be fair. The hourly employed experienced a greater level of support from their employer 

and co-workers compared to that perceived by the substitutes and, to some extent, also the 

permanently employed. The results support the existence of a centre-periphery structure in the 

employment form and the working conditions, regarding the ability to control working tasks and the 

access to supplementary education. The centre group, consisting of the permanently employed, 

experienced a higher level of control over tasks and better access to education, while workers further 

away from the centre group had a lower influence over assignments and more restricted access to 

education. None of the interviewed employees described their working situation as being one with 

low support, low control and high demands, which was supported by their low rate of sick leave. 

 

Keywords: short-term sick leave, employment form, working conditions 



 

 

Förord 
 
Nu när denna uppsats är klar vill jag säga ett stor tack till alla som hjälp mig på så många olika sätt. 

Ett särskilt tack vill jag säga till alla som ställt upp som barnvakter, särskilt min mamma och min 

älskade man som ställt upp på alla sätt. Till dig Patrik, nu behöver du aldrig mer säga: ”Det där kan 

du skriva en uppsats om”, för nu är det äntligen gjort! 

 

Tack till er alla! 

 

Camilla Strålind 

Augusti 2014  
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Inledning 

Denna studie handlar om relationen mellan arbetstagares uppfattningar om korttidssjukfrånvaro och 

arbetstagarnas anställningsform med dess anställningsvillkor. Med korttidssjukfrånvaro menas att 

arbetstagaren är frånvarande från arbetet i högst 15 dagar (www.arbetsgivarverket.se). Studier av 

anställningsvillkor är i sig både intressanta och av stor vikt ur ett sociologiskt perspektiv då arbete är 

centralt i vårt samhälle, samtidigt som statistiken visar att sjukskrivningar och ohälsa är ett stort 

problem. 

 

Organisationer kan använda sig av olika sätt att nå flexibilitet i organisationen, och tidsbegränsade 

anställningar är ett sätt att nå detta. Tidsbegränsade anställningar används inte endast för att uppnå 

flexibilitet utan även för att få in den kompetens som organisationen saknar eller fylla en eventuell 

frånvaro (Grönlund, 2004). Merparten av tidsbegränsade anställningar är vikariat och huvudsyftet är 

därför inte att skapa flexibilitet för organisationen utan att ersätta frånvarande personal (ibid). Många 

organisationer är beroende av personal som kan ställa upp på kort varsel och i en organisation där 

arbetskraften består av tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda är det viktigt att samtliga 

arbetstagare trivs och mår bra på sina arbetsplatser, oavsett anställningsform och arbetsvillkor, för att 

undvika ohälsa i framtiden. 

 

Det centrala i denna studie är uppfattningen om korttidssjukfrånvaro i relation till anställningsformen, 

och förhoppningsvis kommer studien att bidra till en ökad förståelse för människors uppfattningar 

om korttidssjukfrånvaro och hur de upplever sin arbetssituation. En undersökning som visar att 

arbetstagares upplevelser av sin arbetsmiljö är av vikt när det gäller sjukfrånvaro är 

Jobbhälsobarometern, genomförd av Sveriges Företagshälsor (www.foretagshalsor.se). Denna 

undersökning genomförs varje år och syftar till att visa trender på hälsa och synen på arbete, skillnader 

mellan olika sektioner, åldrar och branscher med mera samt att visa sambandet mellan hälsa, 

sjukdagar och arbete. Studien bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning, och utgår från 

ett mått som kallas jobbhälsoindex, ju högre index blir desto mer fördelaktigt är det för den anställde 

(www.foretagshalsor.se). Den jobbhälsobarometer som genomfördes år 2013 visar ett starkt samband 

mellan dålig arbetsmiljö och ökad sjukfrånvaro. Detta innebär att ju fler sjukdagar som den anställde 

har redovisat desto sämre bedöms även den sammantagna fysiska och psykiska arbetsmiljön vara av 

arbetstagaren. Ännu viktigare i sammanhanget är att de anställda som upplever en sämre arbetsmiljö 

även uppskattar att de kommer ha fler sjukdagar kommande år (www.foretagshalsor.se). När det 

gäller arbetsmiljön visar studien en minskning av hälsoindex i samtliga sektioner de senaste åren och 

minskningen har framför allt skett inom den kommunala verksamheten och då särskilt markant för 

kvinnorna (www.foretagshalsor.se). 

 

För att studera arbetstagares uppfattningar om korttidssjukfrånvaro är det viktigt att ha en bild över 

hur sjukskrivningarna i Sverige sett ut de senaste åren och varför denna fråga återigen blivit aktuell. 

Antalet sjukfrånvarodagar har historiskt sett varit varierande under olika tidsperioder. Efter att ha nått 

en kulmen under 2002 har antalet successivt minskat för att under år 2010 återigen öka i antal. Dock 

ligger antalet i dagsläget långt under de siffror som redovisades under år 2002 

(www.forsakringskassan.se). Denna ökning, speciellt av kortare sjukfrånvaro såsom sjukfrånvaro upp 

till sex månader, oroar den nuvarande regeringen som befarar att detta kan leda till mer omfattande 

sjukskrivningar. Ökningen kan urskiljas hos kvinnor och personer i åldrarna 30-49 år, och det är 

framför allt stress- och depressionsrelaterade diagnoser som ökat. I och med detta ska regeringen ge 

Försäkringskassan uppdraget att undersöka vad den ökade sjukfrånvaron beror på samt jämföra med 

andra mått på folkhälsa, det vill säga ta reda på om Sveriges befolkning verkligen har blivit sjukare i 

och med de ökade sjukskrivningarna (www.regeringen.se). Försäkringskassan ska även i detta 

uppdrag utreda varför Sverige sticker ut bland de europeiska länderna när det gäller mycket stora 

variationer i sjukfrånvaron sett över längre tidsperioder. Detta uppdrag visar att denna fråga återigen 

http://www.arbetsgivarverket.se/
http://www.foretagshalsor.se/
http://www.foretagshalsor.se/
http://www.foretagshalsor.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.regeringen.se/
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blivit viktig och att mer forskning behövs i området. 

 

I och med att denna studie handlar om arbetstagares anställningsform i relation till uppfattningen om 

korttidssjukfrånvaro, är det viktigt att beskriva hur anställningsformer har förändrats över tiden och 

även vad som avses med en anställning. Det finns två typer av anställningsformer, 

tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, och dessa regleras i lagen om anställningsskydd 

(www.lo.se). Tillsvidareanställning kan benämnas som fast anställning och upphör inte automatiskt 

vid någon speciell tidpunkt utan måste sägas upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren för att 

avslutas (www.lo.se). Tidsbegränsad anställning, enligt regelverk, består av fem olika slags 

anställningar; allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning, arbete efter 67 år och 

provanställning (Rolfer, 2010). Utöver dessa förekommer även tidsbegränsade anställningar som 

regleras i kollektivavtal, dessa är anställning vid behov och anställning per timme (www.lo.se). 

 

Under 1990-talet genomgick den svenska arbetsmarknaden stora förändringar när det gällde 

anställningsformer, arbetsvillkor och arbetstider, vilket innebar en utveckling mot nya 

organisationsformer med fler tidsbegränsade anställda och flexibla arbetstider (Hansen & Orban, 

2002). Vid reglerandet av anställningsskyddet i svensk lag på 1970-talet var det tänkt att 

tidsbegränsade anställningar endast skulle användas i undantagsfall och då det fanns behov av att 

fylla en redan tillsatt anställning med en vikarie.  Allt eftersom tiden har gått har dessa strikta 

tillämpningar lättats upp. De rättsliga spelrummet gällande tidsbegränsade anställningar har ökat 

vilket medfört att dessa har ökat med tiden (Rolfer, 2010). Mätningar under år 1990 visade att 10 %, 

av alla anställda arbetade under tidsbegränsade kontrakt och år 2008 hade andelen stigit till 16 % 

(Rolfer, 2010). Enligt den arbetskraftsundersökning som genomfördes i september 2013 

(www.scb.se) fortsätter tidsbegränsade anställda att öka i jämförelse med tidigare år och föregående 

undersökning från år 2010 visar även den en ökning (www.scb.se). I och med denna ökning är det 

viktig att lagstiftningen även omfattar de tidsbegränsade anställningarna, detta för att hindra 

arbetsgivare från att frångå anställningsskyddet. Det har funnits olika former av tidsbegränsade 

anställningar som tagits bort på grund av att de kunde missbrukas av arbetsgivare. År 2007 infördes 

allmän visstidsanställning som innebär att man inte längre behöver objektiva skäl för att anställa en 

person på visstid. I praktiken betyder detta att arbetsgivaren inte längre behöver motivera varför denna 

anställningsform valts istället för en tillsvidareanställning, vilket kan leda till en normalisering av 

tidsbegränsade anställningar. Vad innebär då denna förändring för arbetsgivaren och för 

arbetstagaren? I det stora hela kan man säga att arbetsgivaren fått större frihet och möjligheter att 

anställa en och samma person under en längre tid istället för flera under kortare perioder. För 

arbetstagare, exempelvis ungdomar och personer med en svag position på arbetsmarknaden, kan den 

tidsbegränsade anställningen bli en möjlighet till en tillsvidareanställning, detta om anställningen 

sträcker sig längre än två år (Rolfer, 2010). Trots att det skett en ökning av tidsbegränsade 

anställningar så är tillsvidareanställningen fortfarande en huvudregel i Sverige (Rolfer, 2010). 

 

För många är en tillsvidareanställning en trygghet i deras arbetssituation men eftersom utvecklingen 

går mot fler tidsbegränsade anställningar är det viktigt att diskutera vad det innebär för den enskilde 

i form av ändrade arbetsvillkor när denna trygghet försvinner. Den senaste tiden har det skett en 

utveckling på arbetsmarknaden där fokus hamnat på anställningsbarheten istället för på 

befattningsskydd och anställningsskydd. Detta innebär att den tidigare tryggheten i att ha 

fastanställning på sin nuvarande arbetsplats istället handlar om att vara anpassningsbar och ha 

kompetens för framtida arbeten och arbetsplatser. Men hur anställningsbarheten i praktiken ska 

upprätthållas och vem som har ansvar för de anställdas kompetensutveckling och bibehållning av sin 

anställningsbarhet, det är det svår att lagstifta om (Rolfer, 2010). Denna frågeställning blir speciellt 

viktig när det exempelvis gäller timanställdas kompetensutveckling, i och med att dessa arbetstagare 

inte har samma rättigheter som anställda som omfattas av lagen om anställningsskydd. 

 

 

http://www.lo.se/
http://www.lo.se/
http://www.lo.se/
http://www.scb.se/
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I och med att en anställning för många människor i praktiken inte alltid innebär en 

tillsvidareanställning utan istället avser en tidsbegränsad anställning, krävs även fler och mer 

ingående studier gällande hur detta påverkar den enskilda individen ur ett hälsoperspektiv och 

därigenom även den sjukfrånvaro som finns. Vid studier av anställda med tidsbegränsade 

anställningar är det viktigt att inte se dem som en homogen grupp eftersom olika anställningsformer 

innebär olika arbetsvillkor för individen. I en undersökning gjord av Aronsson et al. (2000) diskuteras 

tidsbegränsade anställningar utifrån en centrum-periferistruktur där olika tillfälliga anställningar 

jämförs med centrumgruppen, som består av de tillsvidareanställda. Resultatet av denna studie visar 

att skillnader fanns framförallt i arbetsvillkoren för dessa grupper och mindre skillnader påvisas när 

det gällde kopplingar till hälsa. Dock visar tidigare forskning att framförallt de behovsanställda 

utmärker sig som en grupp med större risk för ohälsa (Hansen & Orban, 2002). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka arbetstagares uppfattningar om korttidssjukfrånvaro i 

relation till anställningsformen och dess arbetsvillkor. 

 

De frågeställningar som blir aktuella och som denna studie avser att besvara är följande: 

 Hur upplever arbetstagarna sin egen korttidssjukfrånvaro, samt hur uppfattar de sina 

medarbetares och sin arbetsgivares syn på denna? 

 Hur upplever de anställda sina arbetsvillkor utifrån aspekterna krav, kontroll och stöd från 

sina medarbetare och sin närmaste chef? 

 Finns det några indikationer på att anställningsformen är av vikt för hur arbetstagarna 

uppfattar korttidssjukfrånvaro och hur de upplever sina arbetsvillkor? 

Avgränsning 

Denna uppsats kommer att ha fokus på relationen mellan arbetstagarnas uppfattningar om 

korttidssjukfrånvaro och deras anställningsform med dess arbetsvillkor. En arbetstagares 

arbetssituation i stort omfattas även av andra påverkansfaktorer, men för att studien inte ska bli för 

omfattande har denna avgränsning gjorts. Med arbetstagare avses här endast personer som arbetar i 

den kommunala barnomsorgen i Luleå och inom anställningsformerna tillsvidareanställning, vikariat 

och anställning per timme. I denna uppsats benämns anställning per timme som timanställd och av 

de intervjuade som timvikarier eller springvikarie. 
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Tidigare forskning 

Arbetsmiljö i förhållande till ohälsa är ett område som är väl utforskat. Dock finns inte lika många 

studier som omfattar arbetstagares arbetsvillkor i relation till anställningsformen. I detta avsnitt har 

studien gällande centrum-periferistruktur av Aronsson et al. (2000) bedömts som centralt för denna 

studie. Avsnittet kommer även att ta upp begreppet flexibla organisationer i förhållande till 

arbetstagaren.  

Centrum-periferistruktur utifrån anställningsform 

Det nya arbetslivet och den nya arbetsmarknaden i Sverige, sett ur den enskildes perspektiv har i liten 

utsträckning blivit föremål för arbetsmiljöinriktade studier (Aronsson et al., 2000). Både Svensk och 

internationell arbetsmiljöforskning har endast i begränsad utsträckning inkluderat 

arbetsmarknadsförhållanden och anställningsförhållanden i sina analyser men eftersom dessa 

påverkar individens agerande på arbetsplatsen och individens hälsa bör de tas i beaktning (ibid). 

Följande studie genomförd av Aronsson et al. (2000) är intressant för denna studie i och med att den 

berör arbetsvillkor och hälsa för arbetstagare med olika anställningsformer, vilket är centralt för denna 

uppsats. 

 

Syftet med undersökningen som genomfördes av Aronsson et al. (2000) var att beskriva, jämföra och 

analysera skillnader mellan olika anställningsformer när det gäller arbetsvillkor och hälsa. Dessa 

anseenden kunde betraktas som centrala både för individens framgång i arbetet och som skydd mot 

förlust av arbetet och utslagning från arbetslivet. Det andra syftet var att utifrån eventuella skillnader 

undersöka om dessa var av den storleksordningen och art att slutsats kunde dras att 

anställningsformerna kan ordnas i en centrum-periferistruktur (ibid). 

 

Utgångsantagandet var att osäkerhet/kontroll är en central egenskap i anställningsrelationer och 

därför kan användas i en centrum-periferiordning. Operationaliseringen baseras på att tillgångar till 

vissa resurser, till exempel lärande, utbildning, chefsstöd och beslutsinflytande, kan antas ha stor 

betydelse för huruvida individen är i rörelse mot kontroll över sin arbetssituation och mindre 

osäkerhet på företag och arbetsmarknad. Tillgång till dessa resurser bidrar till att stärka individens 

anställningsbarhet (ibid). Den differentierande egenskapen mellan centrum och periferi beskrevs som 

osäkerhet, där som sagt endast några enstaka aspekter av osäkerhet undersöktes, då bland annat 

anställningsformen. De frågor som gällde framtidskaraktär för den enskilde handlade om varaktighet, 

utbildning, lärande, rekrytering, utveckling, inflytande i den egna arbetssituationen och hälsa (ibid). 

 

I denna studie betraktas de tillsvidareanställda som centrumgruppen och utgångspunkten för dessa 

arbetstagare är att de har en relativt god anställningstrygghet och goda utvecklingsmöjligheter 

beträffande kompetens, arbetsinnehåll och lön. Vikarier intar en mellanposition, medan 

behovsanställda arbetar under villkor som minst liknar centrumgruppens. Skillnader i hälsa som 

speglas genom symtom av psykosomatisk art är av en svagare grund för differentiering än skillnader 

i arbetsvillkor. Personer i behovsanställning, som ligger i osäkerhetspolen på centrum- periferiskalan, 

lider av påtagligt större risk att ställas inför ohälsa och större risk för vad som kallas 

utvecklingsgenererade förhållanden på arbetsplatsen, än de personer vars anställningsform ligger i 

skalans motsatta pol (ibid). 

 

Den kategori som hade mest beslutsinflytande inom arbetet är de fastanställda. Vikariatsanställda 

intog en mellanposition i centrum–periferistrukturen. De rapporterar tillsammans med 

behovsanställda lägst möjlighet till inflytande på beslut när det gäller uppläggning av arbetet (ibid). 

Behovsanställda är den kategori anställa som inte får samma möjligheter till utbildning på betald 

arbetstid och som anger lägst nivå i fråga om möjligheter att lära sig nytt och utvecklas på arbetet. 
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Förutom mindre chanser att delta i utvecklingsgenererade förhållanden löper behovsanställda även 

en högre risk för ohälsa (Aronsson et al., 2000). Andelen som känner trötthet/håglöshet, olust inför 

arbetet, rygg- och nackont finns i högre andel hos vikarier och behovsanställda i jämförelse med 

fastanställda. I centrum-periferistrukturen är behovsanställda den kategori som kan bedömas ligga 

längst bort från kärngruppens villkor (ibid). 

 

Den slutsats som kunde dras vid jämförelsen mellan arbetsvillkoren i de olika anställningsformerna, 

var att skillnaderna var av den omfattning och art att de utgjorde ett underlag för en differentierad 

centrum-periferistruktur. Av det framkomna resultatet gjordes ett vidare antagande om att det pågår 

en flexibilisering och differentiering i arbetslivet, som medför konsekvenser för bland annat 

arbetsmiljö och arbetsvillkor, och att denna utveckling kan fångas och beskrivas genom en centrum-

periferiansats (ibid). 

Studier om flexibla organisationer 

Begreppet flexibilitet används inom många olika områden och sammanhang. Flexibilitet kan handla 

om flexibilitet på arbetsmarknaden, flexibla anställda och även flexibla företag (Eriksson, 2007). 

Under 1990-talet handlade det främst om flexibilitet ur arbetsgivarens perspektiv, i form av 

tidsbegränsade anställningar och arbetskraft från bemanningsföretag, vilket innebär att flexibilitet 

även kan vara ett relationsbegrepp som leder till att det måste finnas en aktör som är flexibel om den 

andra aktören vill ha flexibilitet (ibid).   

 

I artikeln skriven av Eriksson (2007) ställdes frågan om hur stor andel av arbetsplatserna som har en 

flexibel organisationsform, samt om arbetsmiljön är bättre på flexibla än på icke-flexibla 

arbetsplatser. Flexibilitetsbegreppet i denna studie utgick från att den nya flexibla organisationen ska 

vara funktionell, numeriskt och finansiellt flexibel för att klassas som en flexibel arbetsplats. 

Definitionen av funktionell, numerisk och finansiell flexibilitet var förändringsbenägenheten i 

arbetsuppgifter för kärngruppen, antal arbetstagare som kan arbeta med kort varsel beroende på 

organisationens behov och ett lönesystem som gynnar de andra två typerna av flexibilitet främst 

genom en lönemix där kärngruppen har en fast lön och de tillfälligt anställda har prestationslön. 

Studien utgick från empiriskt data i form av enkäter som samlats in under två tillfällen år 1994 

respektive år 2002. Att denna studie genomfördes under två tillfällen ger undersökningen möjlighet 

att utreda utvecklingen av flexibilitet under en period av åtta år. När det gällde att besvara frågan 

gällande hur stor andel av arbetsplatserna som har en flexibel organisationsform så visade studien vid 

en jämförelse mellan de olika typerna av flexibilitet, och utvecklingen från år 1994 till år 2002, att 

endast små eller inga förändringar skett. I och med detta kan ingen slutsats dras att det finns en trend 

som går mot flexibla arbetsplatser, utan istället visar studien att flexibla arbetsplatser på den svenska 

arbetsmarknaden är mindre förekommande. Dock framgår det av resultatet att en viss flexibilisering 

har skett när det gäller arbetsplatser som nyttjar extern arbetskraft, detta i och med att andelen 

arbetsplatser som anställt extern arbetskraft ökat betydligt under perioden (ibid). 

 

När det gäller den andra frågeställningen som studien avsåg att besvara, det vill säga om arbetsmiljön 

är bättre på flexibla än på icke-flexibla arbetsplatser, så visade studien att det inte fanns någon grund 

för att flexibla arbetsplatser skulle vara bättre för de anställda än icke-flexibla arbetsplatser. Dock 

visade studien att de anställda som fanns högre upp i den sociala hierarkin hade bättre arbetsmiljö 

och att de som fanns lägre ner i hierarkin hade en sämre arbetsmiljö. Skillnader mellan kön kunde 

även utmätas i form av att andelen män är större både när det gäller de sämsta typen av arbete och de 

bästa typen av arbete, utifrån Karaseks och Theorells definition av isolerat högstressande arbete och 

kollektivt aktivt arbete. Sammanfattningsvis kunde denna studie, avseende bra och dåliga arbeten, 

visa att variablerna klass och kön påverkade mer än flexibla och icke-flexibla arbetsorganisationer 

(ibid).  
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I studien flexibilitetens gränser av Grönlund (2004) definieras flexibilisering som organisationens 

strävan efter att snabbt och smidigt kunna att anpassa sin produktion och personal till de svängningar 

som finns på marknaden och eliminera risker som skulle kunna förhindra detta. När det gäller 

flexibilitet på organisationsnivå brukar tre huvudsakliga strategier tas upp och dessa är numerär och 

funktionell flexibilitet, samt arbetstidsflexibilitet. Numerär flexibilitet handlar om att kunna anpassa 

antalet anställda efter behov, funktionell flexibilitet syftar till en arbetsrotation beroende på var den 

enskilde arbetstagaren behövs bäst, medan arbetstidsflexibilitet rör styrning av exempelvis övertid 

eller förändringar av den ordinarie arbetstiden (Grönlund, 2004). En av de centrala delarna i denna 

studie var arbetstidsflexibiliteten som visade sig vara en förmån för den anställde snarare än en 

rättighet. Arbetstidsflexibilitet är en form av belöning som även påverkas av arbetstagarens position 

och av verksamhetsanpassning av arbetstiden. Studien visar att det finns ett samband mellan flexibla 

arbetstider och kön, där kvinnor har lägre möjligheter till flexibla arbetsscheman än männen. De 

positiva effekterna som en flexibel arbetstid medför är att det blir lättare att förena arbete med fritid, 

däremot är det mer osäkert om detta även gäller familjelivet. De positiva effekterna kan dock 

motverkas av flexibilitetens villkor, exempelvis när den flexibla arbetstiden är anpassad till 

verksamhetens behov. Studien visade en tendens till en ökad konflikt mellan arbetet och det övriga 

livet när arbetstagarens arbetstid varierar utifrån organisationens behov (ibid). 

 

När funktionell flexibilitet undersöktes visade den att när anställda växlar mellan olika 

arbetsuppgifter så medför detta en utveckling för den enskilde arbetstagaren och i vissa fall även ett 

ökat inflytande. Dock kan funktionell flexibilitet även medföra att arbetets intensitet ökar, vilket kan 

leda till en fara för hälsan. Studien visar att kvinnor i större utsträckning roterar mellan olika 

arbetsuppgifter, avdelningar och arbetsplatser men att detta kan förklaras med att denna företeelse är 

vanligare för arbetstagare med lägre positioner i organisationer och denna typ av funktionell 

flexibilitet innebär inte överskridande över yrkesgränserna (ibid).  
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Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teori som är central för denna studie och under kommande 

diskussionskapitel kommer den teoretiska referensramen att sammankopplas med resultatet av den 

empiriska studien. För att analysera och tolka det empiriska materialet i denna studie har Robert 

Karaseks och Töres Theorells teori gällande krav-kontroll-stödmodellen, Ulrich Becks teori om risker 

och Anthony Giddens teori om tillit och trygghet använts. 

Krav-kontroll-stöd 

Operationalisering av begreppet arbetsvillkor skedde utifrån Robert Karaseks och Töres Theorells 

krav-kontroll-stödmodellen, vilket resulterade i följande definition: 

 Krav: Arbetsbelastning och risker, tidsaspekt och kompetens. 

 Kontroll: Inflytande i och över arbetet, beslutsinflytande över tillgången till arbete och dess 

varaktighet, fortbildning och utveckling i arbetet. 

 Stöd: Samarbete och sammanhållning, uppskattning, resurser och trivsel. 

 

Vid forskningsstudier av den psykosociala arbetsmiljön finns två dominanta perspektiv, 

kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet. Kvalifikationsperspektivet innebär huvudsakligen 

studier på arbetets krav på dem som utför det, stressperspektivet handlar om de stressreaktioner som 

arbetet framkallar. Robert Karasek har i sin krav- och kontrollmodell kombinerat dessa två i ett försök 

att beskriva olika typer av arbete. Utgångspunkten för denna modell är att reaktionerna på 

arbetsvillkoren påverkas av de arbetskrav som ställs på arbetstagaren och dennes möjlighet att själv 

kontrollera sitt arbete (Hansen & Orban, 2002). 

Krav och kontroll 

Arbetskrav definieras som de krav som ställs på arbetstagaren för att denne ska kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter (Hansen & Orban, 2002). Kraven som ställs kan vara av fysisk eller psykisk karaktär. 

De fysiska kraven handlar om den fysiska ansträngning som behövs för arbetet men det kan även 

gälla de risker som arbetstagare utsätter sig för i arbetet. När det gäller de psykiska kraven så är 

arbetsbelastningen ett centralt begrepp, där exempelvis arbetsbördan kan kvantiseras och mätas i tid 

samt vilken mental uppmärksamhet eller beredskap som krävs av arbetstagaren för att klara av sitt 

arbete. En effekt av psykiska krav är exempelvis den stress som kan uppstå vid konflikter mellan 

medarbetare, när dessa har höga krav på sig att lösa en arbetsuppgift, eller när det finns en risk för att 

förlora arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Kontroll definieras i modellen som ”kontroll över” och ”kontroll i” arbetet.  Med ”kontroll över” 

arbetet menas att arbetstagaren har möjlighet att kontrollera mer övergripande beslut, och 

med ”kontroll i” menas kontroll över mindre saker på arbetet. Kontroll benämns även som 

beslutsutrymme som kan delas in i två huvudkomponenter; auktoritet över beslut och 

färdighetskontroll. Med auktoritet över beslut menas uppgiftskontroll, där arbetstagaren kan påverka 

de mindre sakerna såsom hur, vilka och i vilken ordning arbetsuppgifter ska göras, samt deltagande i 

beslutsfattande, där arbetstagaren har inflytande på ett mer övergripande plan såsom kontroll över 

arbetstider, möjlighet att ge förslag och delta i beslut till förändring. Den andra huvudkomponenten, 

färdighetskontroll, avser utrymme för skicklighet eller intellektuell aktivitet (Theorell, 2006). Det 

handlar om hur de anställdas kunskap används och utvecklas. Möjligheten att ta kontroll över olika 

situationer som kan inträffa ökar om de anställda får god tillgång till kompetensutveckling genom till 

exempel utbildning och arbetsrotation (Theorell, 2012). 
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Utifrån krav- och kontrollmodellen skapades fyra extrema situationer av arbete, detta genom att 

kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög respektive låg egenkontroll (beslutsutrymme).  

Dessa situationer av arbete är: 

 Spända arbeten där arbetskraven är höga och egenkontrollen låg. Omfattande forskning visar 

att denna kombination, framför allt, ökar risken för sjukdom. 

 Avspända arbeten, vilka innebär en kombination av låga krav och ett beslutsutrymme 

(kontroll) som är högt. Upplägget av arbetet kan arbetstagare till stor del styra själv och detta 

även i rimlig takt. 

 Passiva arbeten där kraven som ställs på arbetstagaren är låga och detta även med lågt 

beslutsutrymme (kontroll). 

 Aktiva arbeten, vilka kännetecknas av höga krav i kombination med högt eget beslutsfattande 

(kontroll). Detta är typiskt för professionella arbeten där kraven att leverera är höga men detta 

utan den negativa typen av stress (Karasek & Theorell, 1990). 

Stöd 

Denna modell utvecklades vidare till att även inkludera socialt stöd som en dimension. Med socialt 

stöd menas den praktiska och känslomässiga hjälp som arbetstagare får av medarbetare och chefer 

(Theorell, 2012). Det sociala stödet kan delas upp i tre komponenter; emotionellt, instrumentellt och 

värderande. Det emotionella stödet innebär att arbetstagaren känner sig omtyckt på arbetsplatsen och 

att medarbetare och/eller ledning visar att de bryr sig om att denne mår bra (Hansen & Orban, 2002). 

Denna form av stöd kan även mätas utifrån den sociala sammanhållning och samverkan som finns i 

arbetsgruppen och avspeglar styrkan i de normer som kan befrämja nya beteendemönster. Det 

instrumentella stödet handlar om tillgång till extra resurser och samarbete vid utförandet av 

arbetsuppgifter, både av medarbetare och överordnade (Karasek & Theorell, 1990). Det värderande 

stödet innebär att arbetstagaren får feedback, både positiv och negativ, på genomfört arbete. Modellen 

framhåller att det sociala stödet har sin källa i antingen överordnade, i form av närmaste chef, eller 

medarbetare men stödet kan även komma från exempelvis kunder och patienter (Hansen & Orban, 

2002).  

 

När denna modell även inkluderar dimensionen socialt stöd uppstår en kubformad modell (se figur 

1) som visar idealarbetet respektive den iso-spända situationen. Med idealarbetet avses arbeten där 

arbetstagaren har högt beslutsfattande och mått av stöd men där arbetskraven är låga. Många studier 

har visat att ett bra stöd på arbetsplatsen minskar risken för sjukdom (Theorell, 2006). Den motsatta 

situationen innebär för arbetstagaren att stödet och beslutsutrymmet är lågt och att arbetskraven är 

höga. Denna kombination kan däremot leda till en kraftigt ökad risk för sjukdom (Johnson & Hall, 

1988). I och med att denna studie har syfte att undersöka arbetstagares uppfattningar om 

korttidssjukfrånvaro i relation till anställningsform och dess arbetsvillkor så är krav-kontroll-

stödmodellen en lämplig teori att förklara det resultat som denna studie presenterar. 
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Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen (Källa: Psoriasisförbundet, u.å.) 

 

 

Risker och tillit i det moderna samhället 

I Ulrich Becks teori om risksamhället diskuteras de förändringar som skett när det gäller det 

traditionella sättet att tänka och handla, och parallellt med den välfärd i form av rikedom som det 

moderna samhället genererat har även begreppet risker lyfts fram (Beck, 1998). Med risker menar 

Beck inte bara de miljö- och hälsorisker som människor utsätts för utan även de risker som exempelvis 

berör nya anställningsformer och en ökad otrygghet på arbetsmarknaden (Giddens, 2007). Dagens 

samhälle består inte av fler risker nu i jämförelse med tidigare samhällen utan det handlar istället om 

att härkomsten av riskerna har förändrats. De risker som kommer från naturen har minskat i takt med 

att risker och osäkerheter som uppkommit från den sociala utvecklingen, vetenskapen och teknologins 

följder har ökat (Giddens, 2007).  

 

Det moderna samhället innebär i jämförelse med det traditionella samhället en mer osäker framtid för 

den enskilde människan och detta medför att varje beslut som den enskilde personen tar kan betraktas 

som ett risktagande. I takt med ökad välfärd har även en individualiseringsprocess ägt rum. Många 

människor har i och med en förhållandevis hög materiell levnadsstandard och ett väl fungerande 

socialförsäkringssystem lösgjort sig från de traditionella klassvillkoren och familjerollerna vilket 

medfört att de i högre grad är hänvisade till sig själva och ödet när det gäller de risker, möjligheter 

och problem som finns exempelvis på den rådande arbetsmarknaden (Beck, 1998). Att välja 

utbildning och yrke kan vara riskfyllt i och med att man inte vet vilka kunskaper och färdigheter som 

kommer att vara efterfrågade i framtiden (Giddens, 2007). 

 

Att yrkesval och förvärvsarbete är av stor betydelse för människor kan man tydligt se när två för 

varandra okända personer träffas för första gången och frågan ”Vad är du?” ställs. Svaret på en sådan 

fråga är då inte avsett att spegla hobbyintressen eller religionstillhörighet utan syftar på personens 

yrkestillhörighet. Yrket kan i det här sammanhanget fungera som en identifikationsschablon som gör 

att personerna tror sig känna varandra varpå personens sociala ställning, personliga behov och 

kunskaper kan värderas. Yrkestillhörigheten hos en person i ett samhälle där arbetet har en central 
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roll anger viktig information om inkomst, status, intressen och sociala kontakter. Denna kan medföra 

att arbetet ger en trygghet och en skyddande funktion men också att denna stabilitet går förlorad om 

den anställde sägs upp (Beck, 1998). Även om arbetet för den enskilde skulle vara enformigt och 

betingelserna dåliga kan arbetet utgöra en stabiliserande och strukturerande faktor i personens 

psykologiska situation (Giddens, 2007). 

 

Risk och tillit är sammanflätade med varandra, detta i och med att tillit kan fungera som ett sätt att 

minimera de faror som ett visst riskmoment medför. Det pågår en ständig balansgång mellan 

riskkalkylering och tillit, där personen bedömer vad som är en ”accepterad” risk att ta men även i 

syfte att minimera faran (Giddens, 1996).  

 

Tillit och ontologisk trygghet  

I dagens samhälle sker snabba förändringar som genererat nya typer av risker, men även den 

traditionella formen av tillit har förändrats och börjat luckras upp (Giddens, 2007). Med tillit menas 

att man utifrån en given mängd händelser eller resultat av händelser bygger upp ett förtroende eller 

förtröstan för en person eller ett systems pålitlighet (Giddens, 1996). Tidigare fanns det en tillit som 

baserades på de lokala sammanhangen, men i dagens mer globaliserade samhälle baseras tilliten i 

högre grad på personer som vi kanske aldrig träffat ansikte mot ansikte. Tilliten handlar även om att 

en större tilltro sätts till ”abstrakta system”, i form av instanser och myndigheter, vilka har till uppgift 

att sätta upp regler och hjälpa människor hantera och bedömda risker (Giddens, 2007). Denna känsla 

av att personer och olika system är pålitliga är centrala för begreppet tillit men även för den 

ontologiska tryggheten, det vill säga den tro som människor har att deras identitet och att deras 

handlingsmiljö, både social och materiell, kommer att vara konstanta (Giddens, 1996). 

 

Den ontologiska tryggheten kommer ursprungligen från den tidiga barndomen och byggs upp av de 

vårdande gestalterna i barnens uppväxt, vilket leder till att de flesta människor får en grundläggande 

tillit. Detta förhindrar människan från att ständigt befinna sig i en ontologisk otrygghet, trots ökade 

möjligheter för eventuella hot och svårigheter. Känslan av människors och tingens kontinuitet, i form 

av tillit och ontologisk trygghet, blir centralt förbundna i förhållande till den vuxnes personlighet.  

Det förutsägbara i vardagsrutiner kan även de bidra till att en känsla av trygghet byggs upp och skulle 

dessa rutiner av någon anledning brytas kan viktiga aspekter av personligheten förändras eller i värsta 

fall försvinna till följd av ängslan (Giddens, 1996). I dagens samhälle är ett arbete centralt för 

människan och viktigt för självkänslan. Ett arbete kan innehålla flera aspekter som är viktiga för den 

enskilde personen, bland annat att ge struktur på tillvaron eftersom arbetet ger en viss rutin, och 

många människor organiserar även sitt privata liv utifrån arbetet (Giddens, 2007). 
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Metod 

Vid ställningstagandet gällande vilken metod som ska användas vid en studie är det nödvändigt att 

ämnet och syftet har identifierats. De frågor som ska vara utredda innan frågan om ”hur” det ska göras 

är ”varför” och ”vad” som ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa frågor behandlades 

under två tillfällen, eftersom denna studie påbörjades år 2006 och färdigställdes år 2014. 

 

Det finns olika sätt att samla in material vid utformningen av en studie och valet av metod påverkar 

och genomsyrar hela arbetet. Med metod menas det vetenskapliga sätt som valts ut för att närma sig 

det aktuella ämnet och på vilket sätt ämnet ska behandlas (Ejvegård, 1996). Den metod som valdes 

utifrån syfte och givna frågeställningar var att genomföra en kvalitativ studie med personintervjuer. I 

och med att arbetet har ett förståelseinriktat syfte föll valet på en deskriptiv studie, som avser att ge 

en livfull bild av det fenomen som ska studeras (Starrin et al., 1991). Detta för att få så nyanserade 

beskrivningar som möjligt och återge den kvalitativa mångfalden istället för att kategorisera (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Fokus i denna studie ligger på att studera mönster, skillnader, variationer och 

få en större förståelse för de medverkandes upplevelser. 

 

Vid påbörjandet av denna undersökning år 2006 fastställdes syfte och problemformuleringar varpå 

empiriskt data samlades in utifrån dessa. Syftet var att undersöka uppfattningen om 

korttidssjukfrånvaro och hur de anställda såg på sin arbetsmiljö utifrån anställningsformen. Därefter 

blev det insamlade materialet liggandes till år 2013 då undersökningen återupptogs. Vid 

sammanställning och analys av resultatet blev frågorna ”varför” och ”vad” åter viktiga. I och med 

detta uppmärksammades att studiens forskningsfrågor var för omfattande och studiens 

frågeställningar kortades ner till de nu angivna. Detta resulterade även i att den tidigare 

undersökningsgruppen fick utökas och mer empiriskt data samlades in i form av ytterligare tre 

intervjuer. 

Urval 

Valet av barnomsorgen som organisation att studera baserades på att den består av arbetstagare som 

både är tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, och att tillfällig arbetskraft är nödvändig för 

att verksamheten ska fungera. Barnomsorgen innehåller personer ur de tre olika anställningsformerna 

tillsvidareanställda, vikarier och timanställda. 

 

Vid frågan gällande hur många intervjuer som ska genomföras så ska hänsyn tas till studiens syfte. 

Rent allmänt är ett färre antal intervjuer att föredra eftersom materialet blir mer hanterbart och därmed 

är det mindre risk att viktiga detaljer, som förenar eller skiljer, faller bort. Antalet intervjuer bör 

bestämmas i förväg och fyllas på i efterhand om det skulle behövas (Trost, 2010). Vid påbörjandet av 

denna studie år 2006 togs beslutet att sex intervjuer skulle genomföras med tre tillsvidareanställda 

och tre tidsbegränsat anställda, dock uppmärksammades det vid analysen att gruppen tidsbegränsat 

anställda endast innehöll anställda med längre vikariat. Detta innebar att ytterligare tre intervjuer 

krävdes för att få ett representativt underlag, där även gruppen timanställda representerades. Det 

insamlade materialet består därmed av totalt nio stycken intervjuer varav tre i respektive 

anställningsform; tillsvidareanställning, vikariat och timanställning. 

Första urvalet 

Urvalet av intervjupersoner genomfördes genom slumpmässig kontakt med tre rektorer, de som var 

tillgängliga vid tillfället, med vidare hänvisning till att kontakta en av de anställda på respektive 

förskola som i sin tur hjälpte till med valet av intervjupersoner, en tillsvidareanställd och en tillfälligt 

anställd på varje förskola. Detta tillvägagångsätt innebar att urvalet av personer till viss del styrdes 

av kontaktpersonen på respektive förskola. En risk med detta är att kontaktpersonen kan försöka styra 
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urvalet av personer åt ett eller annat håll, i den meningen att de vill vara behjälpliga (Trost, 2010). 

För att minska risken för styrning informerades inte kontaktpersonen på respektive förskola om vilket 

ämne uppsatsen avsåg att avhandla. En annan risk med detta tillvägagångssätt är att det inte alltid går 

att styra variationen på intervjupersoner (Trost, 2010). Vid analysen av det insamlade materialet 

uppmärksammades just detta problem i och med att samtliga av de tidsbegränsat anställda var vikarier 

och därmed saknades någon från gruppen timanställda.  

Andra urvalet 

När intervjuer med ytterligare tre personer skulle genomföras år 2014 togs beslutet att använda 

samma tillvägagångsätt som under år 2006, det vill säga att kontakt togs via berörd rektor, men denna 

gång var en precisering av intervjupersonerna nödvändig för att intervjuerna skulle ske med ”rätt” 

personer, det vill säga med timanställda. 

Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide (se bilaga 1) som utformats utifrån 

olika temaområden som ansågs viktiga för de ursprungliga frågeställningarna. Dessa temaområden 

var bakgrund, uppfattningen om sjukfrånvaro, arbetssituation, framtidssyn, hälsa och 

personrelaterade faktorer. Intervjufrågorna var strukturerade, det vill säga intervjuguiden bestod av 

givna frågor men med öppna svar. Denna metod gav även möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor 

som förutsättningslöst försökte få intervjupersonerna att svara så uttömmande som möjligt på 

frågorna. 

Första intervjuomgången 

Den första intervjuomgången ägde rum år 2006 och intervjuerna var sex till antalet. Vid inledningen 

av samtliga intervjuer informerades intervjupersonerna om att intervjun handlade om 

korttidssjukfrånvaro från arbetet och att resultatet skulle redovisas konfidentiellt. Vid samtliga 

intervjuer år 2006 användes ljudupptagare då intervjupersonerna gav samtycke till detta. Det finns 

både för- och nackdelar med att använda sig av ljudupptagare vid intervjuer. En av fördelarna med 

inspelning är att det inte kräver att intervjuaren för anteckningar samtidigt som intervjun pågår och 

därigenom kan koncentrationen istället läggas på frågorna och de svar som mottas. En av nackdelarna 

är att intervjupersonen kan känna sig hämmad och besvärad under inspelningen (Trost, 2010). Genom 

att väga för- och nackdelar mot varandra ansågs en ljudupptagare vara en fördel i arbetet med denna 

studie. En ljudupptagare underlättade även möjligheten att följa upp med relevanta följdfrågor och att 

intervjun skulle upplevas mer som ett samtal istället för en intervjusituation. För att minska risken att 

intervjupersonerna skulle känna sig hämmade informerades de inledningsvis om att det inspelade 

materialet endast skulle lyssnas igenom av mig vid avskrivning av samtalet och att det inspelade 

materialet och utskrifterna därefter makuleras. Intervjuerna genomfördes var för sig, där 

intervjupersonerna själva fick bestämma tid och plats. Huvuddelen gjordes på intervjupersonernas 

arbetsplats och på arbetstid, dock valde en av de intervjuade att av bekvämlighetsskäl bli intervjuad i 

sitt hem. 

Andra intervjuomgången 

Den andra intervjuomgången genomfördes år 2014 och intervjuerna var tre till antalet. Eftersom 

relativt lång tid förlöpte mellan den första och andra intervjuomgången skedde, till så stor del som 

möjligt, intervjuerna på samma sätt som tidigare. Detta innebar att samtliga kontrollerbara faktorer 

såsom utlämnande av information om studiens syfte, tystnadsplikt och hantering av inspelat material 

gavs innan intervjun startade. Intervjuerna genomfördes även utifrån samma guide som vid 

föregående tillfällen och samtliga personer intervjuades på sina arbetsplatser. Samtalen spelades in i 

samtycke från intervjupersonerna. 
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Analys av material 

Det insamlade materialet i form av inspelade personintervjuer sammanställdes genom en ordagrann 

avskrift av vad intervjupersonerna sagt. I och med att intervjufrågorna var strukturerade underlättades 

bearbetning av resultatet både när det gällde de nio intervjuerna men även när tid förflutit i mellan de 

två olika intervjuomgångarna. Analysen utgick ifrån det material som samlats in och de temaområden 

som ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Dessa var således bakgrund, 

uppfattningen om korttidssjukfrånvaro, arbetssituation, framtidssyn och hälsa. Operationalisering av 

begreppet arbetsvillkor skedde utifrån Robert Karaseks och Töres Theorells krav-kontroll-

stödmodellen, vilket resulterade i följande definition: 

 Krav: Arbetsbelastning och risker, tidsaspekt och kompetens. 

 Kontroll: Inflytande i och över arbetet, beslutsinflytande över tillgången till arbete och dess 

varaktighet, fortbildning och utveckling i arbetet. 

 Stöd: Samarbete och sammanhållning, uppskattning, resurser och trivsel. 

 

Med hjälp av det empiriska materialet gällande uppfattningen om korttidssjukfrånvaro, relevanta 

teorier och operationalisering av arbetsvillkor analyserades och tolkades studiens resultat. För att få 

en klar och tydlig bild av resultatet av denna studie sker redovisningen i denna rapport utifrån en 

uppdelning av samtliga gruppers perspektiv och utifrån områdena uppfattningen om 

korttidssjukfrånvaro, krav, kontroll och stöd. Detta för att lättare kunna tolka materialet och 

exempelvis se skillnader eller likheter mellan de olika grupperna, och därigenom även besvara 

studiens frågeställningar. I denna studie förekommer citat som visar de olika informanternas åsikter 

och upplevelser. Dessa citat är inte ordagranna utan är till viss del omgjorda från talspråk till 

skriftspråk utan att därigenom ändra citatets betydelse. 

Etiska överväganden 

En kvalitativ studie består av flera olika forskningsstadier, från tematiseringen av syftet som leder 

fram till den slutliga rapporteringen, och etiska problem kan uppstå under hela denna process. Det är 

därför av vikt att forskaren redan från början funderar på vilka etiska problem som kan uppstå i 

samband med studien (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Det finns fyra olika områden som brukar anses vara viktiga när etiska riktlinjer diskuteras: informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (ibid). Vetenskapsrådet har även tagit 

upp nyttjandekravet (www.vr.se). I denna studie har samtliga av dessa etiska riktlinjer beaktats under 

hela arbetsgången. 

 

Vid studier som innehåller intervjuer är det ofrånkomligt att tystnadsplikt och konfidentialitet blir av 

största vikt (Trost, 2010). I början av samtliga intervjuer, eller vid den första kontakten, har 

personerna informerats om att det handlar om en konfidentiell intervju och samtliga gav sitt samtycke 

till att bli intervjuade. Intervjupersonerna i denna studie fick information gällande studiens syfte, men 

här var det också viktigt att utifrån ett forskningsperspektiv ha i åtanke att endast informera om det 

nödvändigaste. För mycket information kan leda till att intervjun styrs in i någon oönskad riktning 

(Trost, 2010). Efter intervjun fanns det möjlighet för intervjupersonerna att fråga mer om studien och 

vissa av de intervjuade visade ett stort intresse för vad studiens resultat skulle leda till. Det insamlade 

materialet i form av inspelningar och de utskrifter som intervjuerna genererade makulerades efter att 

studien redovisats, i enlighet med den information som intervjupersonerna fått vid intervjutillfället. 

 

http://www.vr.se/
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En viktig sak att ha i åtanke vid redovisning av data och analyser, med tanke på konfidentialiteten, är 

att respektera den intervjuade och dennes integritet. Ett exempel på detta är när direkta citat från 

talspråk tas med i rapporteringen av studien. I detta fall måste hänsyn tas så att citatet inte avslöjar 

identiteten på den intervjuade, det vill säga att personer i dennes omgivning eller annan inte ska kunna 

koppla ihop citatet med den intervjuade. En annan etisk aspekt som kan bli aktuell vid direkta citat är 

huruvida citatet ska anges ordagrant eller inte. Detta kan bli ett problem om den intervjuade blir sårad 

ifall citatet innehåller många utfyllnadsuttryck såsom ”liksom” och ”typ”, som många använder i sitt 

dagliga språk. I detta fall kan det bara bättre att bättra på språket, utan att förvränga informationen, 

och då ska det framgå att citatet är omgjort från talspråk till skriftspråk (ibid). I denna studie har 

citaten till viss del ändrats för att förbättra språket från talspråk till skriftspråk och viss bakgrundsfakta 

har inte redovisats fullt ut för att undvika att intervjupersonerna identifieras. 

 

När det gäller vilka konsekvenser som en studie kan ge måste en bedömning göras av den eventuella 

skada som den kan åsamka de som deltagit, och efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande 

i studien bidrar till, men principen är att risken att någon ska komma till skada ska vara så liten som 

möjligt (Kvale & Brinkman, 2009). Vid sammanställning av resultatet av denna studie har hänsyn 

tagits för att minimera den skada som den kan medföra för de medverkande. Syftet för denna studie 

kan för många vara ett känsligt ämne att prata om och speciellt när det handlar om deras 

arbetsförhållanden, vilket medför att bedömningen av eventuella konsekvenser blir extra viktigt när 

resultatet presenteras. 

 

När det gäller den etiska aspekten avseende forskarens roll är det forskarens integritet som är den 

avgörande faktorn, det vill säga dennes kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet. För att göra 

val där etiska och vetenskapliga intressen vägs emot varandra krävs kännedom om värdefrågor, etiska 

riktlinjer och etiska teorier. En annan aspekt av etik som ligger på forskarens ansvar är att denna ska 

söka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på det som denne publicerar. Det innebär att det resultat som 

publiceras ska vara så korrekt och representativt för forskningsområdet som möjligt (ibid). Det är 

därför viktigt att sträva efter en vetenskaplig kvalité både i att få en så hög reliabilitet och validitet 

som möjligt.  

 

Vetenskapsrådet har i sina forskningsetiska principer tagit upp nyttjandekravet. Detta innebär att 

uppgifter och information som samlats från en enskild person endast får användas för 

forskningsändamål (www.vr.se). Det empiriska material som denna studie resulterat i kommer endast 

att användas i denna uppsats. 

Metoddiskussion 

När datainsamlingen är klar och det är dags att påbörja analysen ska först en kontroll av datats 

reliabilitet och validitet göras. Reliabiliteten kontrolleras utifrån att fråga sig hur mätningarna har 

genomförts, och syftar till att bestämma tillförlitligheten och noggrannheten i själva mätproceduren. 

Validiteten kontrolleras utifrån att fråga sig om det insamlade materialet är relevant för 

undersökningens problemställning. Vid kontrollen av validitet handlar det om vad som mäts och om 

det verkligen innefattar de egenskaper som problemställningen gäller (Hellevik, 1984). Dock 

härstammar begreppen validitet och reliabilitet utifrån kvantitativ metodologi och detta kan leda till 

att begreppen inte passar vid kvalitativa studier. Med detta sagt så ska all insamling av data ändå 

genomföras på ett sådant sätt att materialet blir trovärdigt och relevant (Trost, 2010). 

 

Reliabiliteten i denna studie kan bedömas utifrån hur själva insamlandet av materialet genomfördes. 

Intervjuerna utgick från en fastställd intervjuguide, vilket innebar att samtliga intervjupersoner 

http://www.vr.se/
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inledningsvis fick samma frågor och om de inte förstod fick de en förklaring, detta då det var viktigt 

att de alla uppfattade frågorna på samma sätt. Materialet samlades in vid två olika tidpunkter och 

detta kan leda till ifrågasättande av reliabiliteten i studien. Dock ställdes intervjufrågorna utifrån en 

fastställd intervjuguide och utifrån likartade förhållanden, vilket leder till ökad tillförlitlighet. 

Samtliga intervjuer spelades även in för att minimera eller undvika felaktiga tolkningar och 

anteckningar. När materialet skrevs ut genomfördes detta så ordagrant som möjligt. Analysen av 

samtliga intervjuer skedde utifrån bestämda temaområden.   

 

Validiteten i denna studie kan bedömas utifrån om studien mäter det den avser att mäta. 

Intervjuguiden med dess frågor utformades utifrån studiens ursprungliga frågeställningar och 

omfattade därmed fler frågeområden än de slutliga frågeställningarna krävde. För att ge samtliga 

intervjupersoner samma förutsättningar under intervjutillfället och möjlighet att svara så utförligt som 

möjligt använder samma intervjuguide, vid båda intervjuomgångarna. Detta resulterade i att allt 

insamlat material inte kom att användas i denna studie på grund av att det inte var relevant.  

 

I och med att frågorna i intervjuguiden var utformade på ett sätt som fångar intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter utifrån studiens syfte och frågeställningar, och genom bedömningen att 

urvalsgruppen är representativ anses det insamlade materialet relevant för studien och därmed ökar 

validiteten. 
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Resultat 

Detta avsnitt innehåller resultatet som framkommit av det insamlade empiriska materialet bestående 

av nio intervjuer. Avsnittet har delats upp utifrån de tre olika grupperna tillsvidareanställda, vikarier 

och timanställda för att enklare tydliggöra resultatet. Därefter har avsnittet delats upp för att beskriva 

arbetstagarnas uppfattningar om kortidssjukfrånvaron och för att vidare beskriva hur de upplever sina 

arbetsvillkor utifrån studiens definition avseende krav-kontroll-stöd. 

Tillsvidareanställda 

Dessa intervjuer var tre till antalet och intervjupersonernas yrkeserfarenhet inom barnomsorgen var 

12, 17 respektive 26 år. Samtliga var nöjda med sitt yrkesval och såg en framtid inom yrket, dock 

fanns det hos en av intervjupersonerna en viss tvekan inför att stanna inom yrket om hon skulle få ett 

erbjudande om ett bättre betalt arbete. 

Uppfattningar om korttidssjukfrånvaro från arbetet 

Samtliga intervjupersoner ansåg att deras korttidssjukfrånvaro från arbetet var låg och att de 

vanligaste orsakerna till deras frånvaro varit förkylning och feber. De uppgav att de vid tillfällen har 

arbetat trots egen sjukdom och att anledningen då har varit att de upplevt att de bara känt sig 

lite ”småsjuka” och ur form, eller känt att det är början på en förkylning men att den ännu inte brutit 

ut och därmed gjort bedömningen att de orkat arbeta. Uppfattningen som fanns hos de intervjuade 

när det gällde hur medarbetare såg på korttidssjukfrånvaro var att när någon är sjuk så ska denna 

person vara sjukskriven och vila upp sig. Någon misstro till att någon skulle stanna hemma utan att 

vara sjuk fanns inte och arbetsmoralen upplevdes som hög. 

 

Den allmänna hälsan och hur den påverkar deras sjukfrånvaro beskrevs som bra eller ”sådär”. Arbetet 

upplevdes som periodvis stressigt, vilket ökade risken att handla ovarsamt trots att de vet hur man 

exempelvis ska lyfta på rätt sätt. En av de intervjuade kände sig trött och slut, vilket i sin tur hade en 

negativ påverkan på viljan att träna. När det gällde framtida hälsoproblem fanns det olika åsikter, den 

intervjuperson som upplevde att hon var trött och slut befarade att hon skulle få problem med sin 

hälsa i framtiden om inte arbetsbelastningen minskade genom en fast vikarie som hon jobbat in sig 

med och en lättare barngrupp. De andra arbetstagarna såg däremot inte några framtida hälsoproblem 

om de bara tog hand om sig själva, var försiktiga och tränade. 

 

Två av de intervjuade ansåg att sjukfrånvaro hade en negativ påverkan på både personalen och 

barngruppen i form av eftersatta arbetsuppgifter, ökad arbetsbelastning och att barngruppen blir 

ängsligare vid kontakt med okända vikarier. Det händer att en eller flera oerfarna vikarier ersätter den 

som är sjukskriven eftersom det inte alltid är möjligt att få samma vikarie under hela 

sjukskrivningsperioden. När en för dem okänd, oerfaren och outbildad person ersätter den sjukskrivne 

påverkas både personalen och barngruppen på ett negativt sätt och en av de intervjuade upplevde att 

detta ofta förekom på hennes avdelning. En annan av de intervjuade ansåg inte att hennes och 

medarbetarnas sjukfrånvaro påverkat arbetsplatsen nämnvärt eftersom deras avdelning fått in samma 

vikarie under hela sjukperioden, och att hon själv endast påverkades i form av löneavdrag. Dock är 

hon införstådd i att detta kunde ha sett annorlunda ut om de inte fått denna kontinuitet av vikarier. 

Samtliga ansåg att bemötandet från medarbetarna när de kom tillbaka från en tids sjukdom var mycket 

positivt och att de kände sig välkomna tillbaka.   

 

Samtliga av de intervjuade upplevde att de hade en begränsad kunskap och erfarenhet gällande hur 

deras arbetsgivare uppfattar korttidssjukfrånvaro. Ingen av de intervjuade hade fått några negativa 

reaktioner från sin arbetsgivare gällande deras korttidssjukfrånvaro, och det berodde troligtvis på att 

de inte varit borta i någon större utsträckning enligt dem själva. En av de intervjuade tyckte dock att 

hennes låga sjukfrånvaro hade motsatt påverkan och det till det positiva hållet. Ingen av de intervjuade 
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uttryckte någon oro gällande ifall deras korttidssjukfrånvaro skulle påverka deras framtidsutsikter hos 

sin arbetsgivare. Dock fanns det delade åsikter om huruvida framtida ohälsa skulle ha en negativ 

påverkan. 

Krav 

Samtliga av de intervjuade ansåg sig ha den kompetens som krävdes för att klara av sitt arbete. De 

intervjuade upplevde att deras arbetsbelastning var hög, både den psykiska och den fysiska. En av 

intervjupersonerna beskrev att det under de senare åren skett en förändring inom förskolan avseende 

ökade arbetsuppgifter gällande planering av verksamheten och kökssysslor. Intervjupersonerna 

upplevde även att det skett en förändring avseende storleken på barngruppen och personaltätheten, 

det vill säga att barngrupperna blivit större i förhållande till personalstyrkan. En av de intervjuade 

upplevde att arbetsledningen nu för tiden inte tittar på hur barngruppen ser ut, om de behöver extra 

tillsyn eller om det är en stor andel små barn, utan endast på hur många barn varje förskola ska ha.  

En av arbetstagarna beskrev sin situation på följande sätt: 

 

”Rektorn vill att vi ska ha egen planeringstid men då kan personalen känna att om jag går ifrån så 

blir mina kollegor lidande för det blir en som går iväg. Och då får dom en högre arbetsbelastning 

bara för att jag ska ha egen planeringstid. Då kanske man många gånger struntar i det men rektorn 

trycker på att vi ska ha det. Han lyfter fram det och tycker att det är ett krav att vi ska ha det”. 

 

En annan önskan som en av de andra intervjupersonerna uttryckte var att hon behövde mer tid till att 

planera verksamheten och olika aktiviteter för att kunna göra ett bättre arbete. Samtliga arbetstagare 

kände att det inte alltid fanns tid att genomföra inplanerade aktiviteter och arbetsuppgifter och 

önskade att det fanns mer tid för varje enskilt barn. En av intervjupersonerna beskrev 

arbetsbelastningen som hög på grund av de stora barngrupperna som bidrog till en hög ljudnivå, och 

detta var en av anledningarna till att hon bestämt sig för att gå ner i arbetstid och därigenom bättre 

orka med sitt familjeliv. 

 

Kraven som ställdes på dem kom inte bara från deras arbetsgivare utan även från barnens föräldrar. 

Vissa föräldrar som haft sina barn på förskolan för 5-6 år sedan ställer krav på att samma aktiviteter 

ska kunna genomföras nu som då, exempelvis att låta barnen gå till badhuset, men som verksamheten 

ser ut nu finns inte den möjligheten eftersom barnens säkerhet är det viktigaste. En av de arbetstagarna 

beskrev upplevelsen av krav på följande vis: 

 

”Krav har man alltid när man arbetar med människor, både från föräldrar, ledning och från en själv, 

man vill ju att alla ska må bra. Kraven är inte för höga för då tror jag att vi inte skulle vara kvar så 

länge som vi är. Vi är ju inte själva utan jag kanske är bra på en bit och min kollega är bra på en 

annan bit, så kan man dela lite i arbetsgruppen”. 

 

När det gäller den fysiska arbetsbelastningen som arbetet medför tog de intervjuade upp problem som 

kan uppstå vid tunga lyft av speciellt de mindre barnen. De uppgav att det till exempel är viktigt att 

lyfta rätt och att inte gå omkring och bära på barnen hela tiden. En av de intervjuade berättade att hon 

ibland kan vara oförsiktigt med sin rygg vid stressiga situationer. De nämnde även problemet med 

hög ljudnivå i förskolan.  
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Kontroll 

Ansvaret för arbetsfördelningen ligger i första hand på förskolecheferna men Luleå kommun har även 

uppsatta mål som de tillförordnade förskolecheferna ska följa. De var alla överens om att trots 

verksamhetsmål och rutiner i arbete så hade de relativt stor frihet att själva bestämma över tiden 

däremellan, det vill säga det pedagogiska arbetet. Detta var något som de styrde och bestämde över 

tillsammans i arbetsgruppen. En av de tillfrågade uttryckte sig på följande sätt: 

 

”I första led så är det rektorn och sen ligger det mycket på oss på avdelningen. Vi tar mycket ansvar 

själva och vi kan inte sitta och vänta på att rektorn ska säga gör si och så. De stora bitarna har han 

delegerat och sen är det upp till oss, hur vi vill göra med det. Vi har inget mellanled i arbetslaget 

utan där är det vi tillsammans”. 

 

En annan berättade följande när det gällde hennes egen möjlighet till inflytande över sina 

arbetsuppgifter: 

 

”O ja, alla har sina idéer hur man vill göra och genomföra saker. Vill jag driva igenom så har jag 

möjlighet. När det är ett arbetslag så handlar det om att delta, så möjligheten finns”. 

 

En av de intervjuade upplevde dock att det fanns större möjligheter att genomföra mer övergripande 

förändringar om föräldrarna säger till, exempelvis anställa mer personal, än om personalen själva 

påtalar detta. Föräldrarna ansågs ha större makt i jämförelse med förskolepersonalen. Det fanns även 

en känsla av att det oftast var pengarna som styrde verksamheten.   

 

Samtliga arbetstagare ansåg att det var viktigt att få fortbildning och förkovra sig eftersom man aldrig 

blir fullärd. De var nöjda med de möjligheter som de fått när det gäller kurser och utbildningar som 

arbetsgivaren erbjudit. Dessa utbildningar har bekostats både av dem själva och av arbetsgivaren. En 

av de intervjuade uttryckte att det finns möjligheter men att hon får ”sålla lite” om arbetsgivaren ska 

gå med på att betala för det. Dock upplevde en av arbetstagarna att hon haft för hög arbetsbelastning 

för att orka delta, men att hon hade planer på att läsa en kurs och att hennes chef såg positivt på detta. 

Samtliga ansåg att den kunskap som de fått vid kurser och utbildningar har kommit till användning i 

arbetet. En av de tillfrågade upplevde att: 

 

”Man tar alltid med sig det bästa och använder det. Ibland kan det ta ett tag och sen tar man tag i 

det där. Man brinner ju mest för det när man precis kommit tillbaka. Oftast har alla kollegor varit på 

samma föreläsning så det blir ett samarbete kring idéerna. Sen kan man plocka olika, en tyckte den 

biten och en annan tyckte en annan bit, och så kompletterar man ihop ett paket”. 

 

 En annan av de tillfrågade uttryckte en annan fördel med att förkovra sig via kurser: 

 

”Jo, man kan känna sig trygg, man vet att man har varit på ett speciellt ställe och man har en 

bakgrund som de andra kollegorna inte har och i och med den bakgrunden så kan jag ta fram den 

kunskapen och det är ett bra verktyg och redskap. Man blir tryggare och tryggare ju mer man har 

arbetat”. 
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Samtliga arbetade heltid och var nöjda med att de hade en heltidstjänst men två av dem hade dock 

bestämt sig för att gå ner i arbetstid på grund av sin familjesituation. De hade delade uppfattningar 

kring risken att mista sitt arbete, två av dem kände sig ganska trygga och den tredje kände en viss 

osäkerhet. 

Stöd 

På frågan om huruvida arbetstagarna upplever att det finns tillräckligt med resurser för att de ska 

kunna göra ett bra arbete så var svaren varierande. Intervjupersonerna tog upp personal som en 

bristande resurs. I och med att det inte alltid finns tillräckligt med personal upplevde en av 

intervjupersonerna att de får dra ner på kraven och planera om verksamheten. En av 

intervjupersonerna nämnde dock att deras avdelning i dagsläget haft turen att få in extra personal på 

grund av att det fanns barn med särskilda behov. Om dessa omständigheter inte hade rått hade det 

enligt den intervjuade inte varit lika lätt att ta in extra personal. En annan av de intervjuade berättade 

att hon aldrig upplevt några problem med att anställa en vikarie när någon är borta, om detta skulle 

behövas. 

 

Samtliga upplevde att deras förskolechefer i det stora hela lyssnade på dem och tog deras åsikter på 

allvar. De tillfällen där de haft möjlighet att uttrycka sina åsikter var främst vid medarbetarsamtal 

men det fanns även möjligheter att vid andra tidpunkter träffa chefen, antingen personligen eller via 

telefon, så att de inte behövde spara alla frågor till ett senare tillfälle. Dock beskrev en av de 

intervjuade sin situation på följande sätt: 

 

”Jag har nog inte sagt något om varför jag ska gå ner i tid. Jag har nog sagt att jag vill gå ner i tid 

för att jag vill få mer tid till familjen sen har hon inte frågat mer. Jag tänker lite att hon förstår för 

hon har egen familj med små barn. Vi har haft en jättejobbig barngrupp och jag har gett jätte mycket 

av mig själv för den här barngruppen och nu behöver jag ett år med att ta det lugnt men jag har nog 

inte sagt så till henne”. 

 

Det fanns olika upplevelser avseende deras chefer och den uppskattning som de fick från denne. En 

av intervjupersonerna ansåg att hennes chef var intresserad av verksamheten och hade många visioner 

och tankar. Hon fick även förtroende att ansvara över olika arbetsuppgifter och detta tolkades av 

henne som att hon genomför ett bra arbete, även om chefen aldrig uttryckligen sagt detta. En annan 

upplevde det motsatta, dennes chef var inte ute i verksamheten i någon större grad och var inte insatt 

i det arbete som hon gjorde. Den tredje intervjupersonen lyfte fram frågan om skillnader i status 

mellan lärare och förskolelärare som hon kände både från arbetsgivare, vissa föräldrar och det övriga 

samhället. Hon ansåg att förskolläraryrket hade en lägre status än lärare på skolor och att de måste 

sträva efter att få samma status, förmåner och bli mer jämlika. Andra faktorer såsom lön ansågs även 

vara av vikt och som ett tecken på uppskattning från arbetsgivaren men, som en av intervjupersonerna 

uttryckte sig: 

 

”Visst tittar jag på andra jobb med högre lön. Och om jag hittar något skulle jag inte tveka. Fast jag 

trivs jätte bra på mitt arbete och med kollegorna men om man hade ett jobb där man inte trivdes så 

kanske skulle man omvärdera sina tankar”. 

 

Samtliga upplevde att lönen inte motsvarade deras arbetsinsats och antal år i yrket. Lönen var en av 

de faktorer som en av de intervjuade uppgav som anledning till att hon sökte andra arbeten, förutom 

lönen uppgav hon andra arbetsvillkor såsom tynga lyft och stress i arbetet. 
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Samtliga lyfte fram den uppskattning som de fick framför allt från sina medarbetare men även från 

barnen och deras föräldrar. Detta visades genom att alla trivs och uttrycker förtroende för varandra. 

Alla upplevde att de trivdes bra på arbetet och en sa även att det kändes roligt att komma tillbaka till 

arbetet om hon varit borta. Samtliga ansåg att det främst var arbetsklimatet mellan medarbetare som 

var viktigt för att de skulle trivas på sin arbetsplats. Det var viktigt för dem att känna sig omtyckta 

och saknade vid frånvaro och att de kan prata med sina medarbetare. De upplever även att de har ett 

gott samarbete och att de arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål för verksamheten. 

Vikarier 

Dessa intervjuer var tre till antalet och intervjupersonernas yrkeserfarenhet inom barnomsorgen var 

13 och 22 år och den tredje hade arbetat till och från sedan hon avslutat sina studier under 1990-talet. 

Samtliga av de intervjuade hade detta yrke som sin huvudsakliga sysselsättning och hyste en 

förhoppning om att det skulle leda till en tillsvidareanställning i framtiden. 

Uppfattningar om korttidssjukfrånvaro från arbetet 

Samtliga av de intervjuade ansåg att deras korttidssjukfrånvaro från arbetet var i princip obefintlig 

eller väldigt låg. De vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro var förkylningar och magsjuka. En av de 

intervjuade ansåg att personalen till stor del smittades av de sjuka barnen på förskolan. Samtliga av 

de intervjuade upplevde att det fanns tillfällen där de valt att gå till arbetet trots egen sjukdom, 

exempelvis på grund av rädsla att för att mista sitt vikariat. De har kunnat ”bita ihop” på grund av en 

kortare arbetsdag och för att undvika ytterligare belastning på sin medarbetare. Det fanns en känsla 

av stress som uppstod på grund av att de inte hade en tillsvidareanställning. En av de intervjuade 

uttryckte det på följande sätt: 

 

”Om man är anställd så har man en viss trygghet. Du kan känna att du har tid att vara hemma och 

vara sjuk. Du vet att du har din tjänst när du kommer tillbaka men som springvikarie så känner man 

den här pressen på sig att nu får jag vara här denna vecka men om jag blir sjuk så tar de in någon 

annan, så är det. Som springvikarie är man mer rädd att vara borta, man försöker in i det längsta att 

komma ändå, man vet att man är utbytbar”. 

 

Samtliga av de intervjuade upplevde att deras hälsa var bra men ansåg även att dålig hälsa kunde bli 

ett problem i framtiden. Det som samtliga framhöll som exempel på hälsoproblem var framför allt 

den fysiska ohälsan såsom nacke, axlar och andra åkommor som äldre anställda inom förskolan har.  

En av de intervjuade ansåg att stressen på arbetsplatsen hade en negativ påverkan på den fysiska 

hälsan, eftersom de på grund av stress blir oförsiktiga vid tunga lyft. 

 

 

Uppfattningen när det gällde hur andra medarbetare såg på korttidssjukfrånvaro från arbetet var 

skiftande. Det fanns medarbetare som känner efter ordentligt innan de stannar hemma medan andra 

tycker att de kan stanna hemma av mindre anledningar. Sedan ansågs det även handla om den 

enskildes livssituation. Vid de tillfällen då de varit sjuka så har de allt som oftast mottagits väl av sina 

medarbetare då de återkommit till arbetet och i det stora hela upplevde de en förståelse från övriga 

medarbetare vid korttidssjukfrånvaro. Någon misstänksamhet om att frånvaron berott på annat än 

sjukdom har de inte upplevt, men det finns även tillfällen då de erfarit ett negativt bemötande från 

medarbetarna när de återkommit till arbetet. En av de intervjuade beskrev att hon hade känt av en 

större negativ inställning till sjukfrånvaro bland medarbetare när den varit återkommande, exempelvis 

vid längre sjukskrivningar eller vid halvtidssjukskrivning. Hon upplevde att verksamheten i större 

grad blev lidande och att den övriga personalen fick det tyngre när den sjukskrivne skulle återanpassas 

till arbetet för att exempelvis arbetspröva, eller återkomma på heltid för att sedan återigen bli 
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sjukskriven. Detta innebär ofta att någon vikarie inte anställs för hela perioden och detta ökar därmed 

arbetsbördan för personalen. 

 

Det fanns även en ekonomisk aspekt som en av de intervjuade tog upp som en av de största 

anledningarna till att hon och många av hennes medarbetare inte ansåg sig kunna vara borta från 

arbetet. Karensdagen har gjort att många väljer att ta ut en semesterdag istället för att sjukskriva sig 

för att inte gå miste om inkomst. Om denna karensdag togs bort skulle fler sjukskriva sig vid sjukdom 

enligt henne. Hon upplevde att när man väl sjukskrivit sig och tagit ut karensdagen är uppfattningen 

den att man då lika gärna kan stanna hemma tre dagar till. 

 

De intervjuade ansåg att deras sjukfrånvaro från arbetet inte påverkade omgivningen på samma sätt 

som om de till exempel arbetat på ett kontor. En av de intervjuade sa att hon kunde vara borta med 

gott samvete eftersom en vikarie tas in istället för henne och att det då oftast är någon som alla känner. 

Den motsatta åsikten fanns hos en annan av de intervjuade som uppgav att de övriga medarbetarna 

påverkas genom att det blir mer arbete för dem på grund av att vikarien behöver lära sig de rådande 

rutinerna, vilket tar tid och medför att den ordinarie personalen ofta gör arbetsuppgifterna själva 

eftersom det går fortare. Hon hade även upplevt besparingskrav som medfört restriktioner mot att 

ersätta den sjukskrivne med en vikarie, för att istället klara verksamheten genom att samarbeta med 

andra avdelningar. 

 

Ingen av de intervjuade hade någon uppfattning om hur inställningen till, och arbetet kring, 

korttidssjukfrånvaro ser ut hos deras arbetsgivare. Detta eftersom de inte varit sjuka i någon större 

omfattning, jobbat på så många olika förskolor eller fått någon information från sin arbetsgivare. När 

det gällde korttidssjukfrånvaro verkade arbetsgivaren inte ens reagera när en av intervjupersonen varit 

sjuk, enda gången som de reagerat var när denne glömt att anmäla sig frisk. Sjukanmälan gjordes via 

en telefonsvarare och inte via personlig kontakt. De andra intervjuade hade i princip samma 

uppfattning, ingen uppföljning av eventuell korttidssjukfrånvaro hade gjorts och osäkerhet fanns om 

huruvida frånvaron ens uppmärksammats av arbetsgivaren. 

 

I nuläget ansåg samtliga att deras sjukfrånvaro inte hade någon negativ påverkan på deras framtida 

utsikter hos denna arbetsgivare eftersom ingen av de intervjuade ansåg sig ha någon större frånvaro. 

Dock upplevde samtliga att detta kunde förändras ifall sjukfrånvaron av någon anledning skulle öka. 

En av intervjuade trodde att en av anledningarna till att hon har fått längre vikariat var på grund av 

att hon nästan aldrig varit borta från arbetet. När hon blir utringd till ett vikariat vet den som ringer 

att hon alltid kan komma. De vikarier som inte är tillgängliga i lika hög grad som henne får inte 

vikariat i lika stor utsträckning. Personalen på vikarieförmedlingen har även bett den ordinarie 

personalen att informera dem om vilka vikarier som de inte anser fungerat arbetsmässigt, vilket gjort 

att dessa personer inte anställs igen eller anställs i mindre omfattning. Det finns även en viss möjlighet 

för förskolorna att själva bestämma vilken vikarie de ville ha.   

Krav 

Det fanns olika uppfattningar gällande om huruvida de intervjuades kompetens motsvarade 

arbetsgivarens förväntningar. En av de intervjuade upplevde att hon klarade sina arbetsuppgifter och 

att om det var något som hon inte hade kunskap i fanns det alltid någon annan medarbetare som hade 

den kunskapen. En annan upplevde att antalet år i yrket och den yrkeserfarenhet hon hade var bra, 

men att det faktum att hon endast hade en barnskötarutbildning var ett problem eftersom Luleå 

kommun enligt hennes uppfattning helst anställer förskolelärare. Den tredje ansåg att hon hade en 

kunskapsbrist när det gällde dokumentationen av verksamheten, vilket var en arbetsuppgift som hon 

upplevde blev alltmer central och att kraven kring detta ökade. Kraven på att verksamheten 

dokumenteras och visas upp kom även från barnens föräldrar. 
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Arbetsbelastningen upplevdes generellt som hög av samtliga av de intervjuade. Det är svårt att hinna 

med alla arbetsuppgifter såsom planerade aktiviteter och dagliga rutiner, vilket gör att de ibland 

känner att de inte kan utföra ett bra arbete. Dessutom upplevde en av de intervjuade att en viktig 

aspekt som ofta glöms bort är att vikarien är mer utsatt eftersom denne inte känner barnen och deras 

personlighet, och därtill det stora antalet barn. En annan av de intervjuade berättade att nivån på 

arbetsbelastning även berodde på vilken tid på dagen det var, det vill säga att det vid vissa tider är 

mer att göra än vid andra tidpunkter vilket medfört att den upplevda stressen inte är lika hög över hela 

dagen. 

 

Åsikten fanns att samma krav inte ställdes på vikarien som på den ordinarie personalen utan att 

vikarien endast behöver klara av att passa barn och byta blöja. Att emellanåt endast ha ansvaret för 

omsorgsbiten i arbetet upplevdes stundvis som skönt av en av de intervjuade, eftersom det 

övergripande ansvaret då låg på den ordinarie personalen. En annan av de intervjuade upplevde även 

att kraven kommer från den ordinarie personalen som förutsätter att hon klarar arbetsuppgifterna, i 

den meningen att ”så här arbetar vi här och du vet ju ungefär hur du ska göra”. I dessa lägen har hon 

önskat att hon haft mer utbildning. Den tredje intervjupersonen upplevde att kraven från skollagen 

och regeringen var hanterbara just nu men att de fått sänka nivån och planera in mindre aktiviteter för 

att hinna med allt som ska göras. 

 

När det gäller den fysiska arbetsbelastningen var tunga lyft något som samtliga av de intervjuade tog 

upp som ett problem men även den risk som den höga ljudnivån medförde. En av de intervjuade 

upplevde att barnen är mer stressade och ”springer runt och skriker” mer än de gjort tidigare.   

Kontroll 

Samtliga av de intervjuade hade fått informationen att det var förskolechefen som bar det 

huvudsakliga ansvaret för att fördela arbetsuppgifterna. Därefter fördelas arbetsuppgifterna ut i 

arbetsgruppen och för vikarier är det den ordinarie personalen som delegerar ut vad som ska göras. 

Samtliga upplevde att möjligheten till inflytande på arbetsuppgifterna varierade beroende på om de 

hade ett kort- eller långtidsvikariat. När de intervjuade hade varit en längre tid på samma förskola 

fanns det ett större utrymme för dem att komma med egna idéer och få möjlighet att närvara när dessa 

skulle genomföras. Denna möjlighet fanns inte i samma utsträckning i de fall där de arbetade kortare 

perioder på olika arbetsplatser. En uttryckte även att hon hade möjligheten att säga ifrån om någon 

arbetsuppgift var för svår och att hon vid dessa tillfällen bemötts med förståelse från den ordinarie 

personalen. De andra intervjupersonerna hade upplevt att de många gånger fått göra sådant som den 

ordinarie personalen inte velat göra, men att risken för detta minskade vid ett längre vikariat. Det 

hade även hänt att de fått arbetstider som den ordinarie personalen inte velat ha, och att det då oftast 

handlat om att stänga avdelningen eller förskolan. En av de intervjuade tog upp rädslan att säga ifrån 

eller säga sin mening som vikarie eftersom hon var medveten om att den ordinarie personalen 

behövde tycka om henne för att hon skulle få komma tillbaka.  Denna rädsla minskade när hon och 

den ordinarie personalen arbetat tillsammans en längre tid. Hon uttryckte sig på följande sätt: 

 

”Nu när jag har varit här så länge så kan jag säga vad jag tycker. Men som springvikarie så kan man 

inte det. Börjar jag ifrågasätta en avdelning så ringer de inte mig igen. Men nu har jag varit här så 

länge att jag känner att de känner mig och jag känner dem och nu törs jag säga ifrån mer men alltid 

i början är det så att man känner av, och man vet att om de inte vill ha mig här så tar de bara in 

någon annan. Det är ju så”. 

 

Alla utom en av de intervjuade hade fått möjlighet att gå på kurser eller utbildningar och de hade även 

upplevt att de kunskaper som de fått vid dessa tillfällen hade kommit till användning i arbetet. 

Vikarien som inte hade fått den möjligheten hade uttryckt sin önskan att få gå en kurs men på grund 

av dålig ekonomi hade detta inte beviljats. Hon förklarade: 
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”Det handlar om ekonomi, där också. Visst skulle jag också vilja gå på lite mer utbildning inom jobbet 

med det kostar för mycket, och arbetsgivaren ställer inte upp med att skicka folk hit och dit. Men jag 

skulle gärna göra det. Jag har pratat med dom men det är pengarna som styr. Man har bara ett visst 

belopp och är man vikarie så satsas det ju mindre på en än på fastanställda”. 

 

Den information som de intervjuade fick gällande förändringar som berör deras arbete var varierande, 

och berodde mestadels på om de var timanställda eller hade längre vikariat. Timanställda måste till 

större del själva söka den information som är nödvändig. Den enda informationen hon fått brevledes 

är information från kommunen om att intyg från brottsregistret ska skickas in en gång per år. Vid 

längre vikariat får de viktig information vid morgonmöten och personalmöten. 

 

Samtliga arbetade heltid och var nöjda med att ha ett heltidsvikariat. En av de tillfrågade såg positivt 

på sin framtid inom yrket eftersom hon ansåg att det alltid kommer att behövas personal för att ta 

hand om barnen. De andra två intog en mer osäker ställning, bland annat på grund av att den ena 

befarade att barnskötaryrket skulle försvinna, vilket skulle innebära att hon skulle behöva studera 

vidare till förskolelärare, och den andra hade planer på att eventuellt fortsätta sina tidigare påbörjade 

studier inom ett annat yrke. De uppgav även att Luleå kommun hade börjat säga upp ordinarie 

personal eftersom de blivit övertaliga. Samtliga av de tillfrågade hade haft planer på att söka ett nytt 

arbete eller eventuellt studera vidare trots att de alla uppgav att de trivdes väldigt bra. 

Stöd 

Vid frågan om huruvida arbetstagarna upplever att det finns tillräckligt med resurser för att kunna 

göra ett bra arbete så var svaren varierande. En av de tillfrågade uppgav att de fått extra personal som 

underlättat arbetsbördan. Detta har inneburit att de hinner mycket mer i jämförelse med tidigare, och 

att de inte längre behöver ha dåligt samvete för saker som de inte hunnit med. Det återkommande för 

samtliga verkade vara en önskan om mer personal och mer pengar i verksamheten. 

 

Samtliga av de intervjuade kände sig uppskattade på sin nuvarande arbetsplats, främst från 

medarbetare, barnen och deras föräldrar. Uppskattningen varierade beroende på arbetsplats och vid 

längre vikariat kunde det hända att de kände sig som en ordinarie personal eftersom de fått möjlighet 

att lära känna alla. Uppskattningen från arbetsgivaren och kontakten de hade med den aktuella 

förskolechefen upplevdes inte som stor och en av de intervjuade beskrev sin situation på följande sätt: 

 

”När man bara är springvikarie så har man ingen direkt arbetsgivare, man har ingen aning om vem 

man ska vända sig till när man vill träffas, man ringer till växeln och så frågar man kan du hitta 

någon person som kan svara på det här. Det finns ingen, men nu så finns det nog någon på papper, 

sedan några veckor tillbaka. Man är så van att klara sig själv”. 

 

Enligt en av de intervjuade är det stor omsättning på förskolechefer, vilket ledde till att cheferna 

många gånger inte ens vet vad vikarierna heter. Den förskolechef intervjupersonen jobbade under nu 

var den som denne jobbat med längst, men eftersom chefen hade för mycket att göra var det inte 

någon idé att prata med henne. De gånger som intervjupersonerna uttryckt synpunkter eller åsikter 

har de upplevt att de blivit lyssnade på, men vad som kommit ut av deras synpunkter är osäkert, 

antingen på grund av att de själva slutat på den aktuella förskolan, att ingen uppföljning genomförts 

eller på grund av att den berörda förskolechefen bytts ut. En av de intervjuade angav även att hon 

ibland inte tar upp vissa saker då hon ändå ska byta arbetsplats om några månader. 

 

Lönen kunde vara ett sätt att visa uppskattning från arbetsgivarens sida men samtliga ansåg att lönen 

var alldeles för låg i förhållande till det arbete de utför. Som vikarie finns det inte samma möjlighet 

att påverka sin lön som för de tillsvidareanställda. I vissa fall där de intervjuade haft längre vikariat 

har det förekommit utvecklingssamtal med löneförhandling, men någon större erfarenhet av 
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löneförhandlingar fanns inte. Det fanns även en löneskillnad mellan barnskötare och förskolelärare, 

och samtliga av de intervjuade ansåg att lönen för båda yrkesgrupperna borde vara högre. 

 

Samtliga av de intervjuade trivdes på sin nuvarande arbetsplats men detta kunde förändras om de 

hamnade på en ny avdelning med en annan barngrupp. Det som samtliga upplevde som viktigast för 

att känna trivsel på arbetsplatsen var ett bra samarbete med sina medarbetare. Gruppdynamiken och 

ett fungerade samarbete inom personalen var viktig eftersom de arbetade väldigt nära sina 

medarbetare. Detta krävde, enligt en av de intervjuade, att de hade någorlunda lika värderingar och 

syn på barnen, en tolerans för olikheter och en lyhördhet inför varandra. En annan av de intervjuade 

framhöll vikten av att känna sig uppskattad för det hon gör, exempelvis genom att medarbetare ringer 

hem och frågar hur hon mår när hon är sjuk, bekräftelser på att hon är bra på sitt arbete och då föräldrar 

uttrycker att det är tråkig när hennes vikariat tar slut. 

Timanställda 

Dessa intervjuer var tre till antalet och intervjupersonernas yrkeserfarenhet inom barnomsorgen var 

7 månader, 6 år respektive 30 år.  En av de intervjuade hade detta arbete endast som ett extra arbete 

vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. Denna arbetssituation var något som hon själv valt och 

hon var nöjd med arbetsupplägget. De andra två hade vid intervjutillfället detta arbete som sin 

huvudsakliga sysselsättning, dock hade de båda planer på att börja studera till hösten. En av dem 

skulle studera till förskolelärare och den andra mot en annan yrkesinriktning. 

Uppfattningar om korttidssjukfrånvaro från arbetet 

Samtliga av de intervjuade upplevde sin korttidssjukfrånvaro som låg eller obefintlig. Men 

upplevelsen varierade i form av att en ansåg sig vara lyckligt lottad eftersom sjuktillfällena infallit 

under helgerna då hon inte behövt sjukanmäla sig, förutom vid två tillfällen. Hon upplevde också att 

hon var en person som inte tycker om att gå hemma och att hon ibland valt att jobba även då hon varit 

sjuk. Hon hade även vid ett tillfälle blivit hemskickad av medarbetarna när de ansåg att hon var sjuk 

och behövde gå hem. En annan av de intervjuade hade inte alls någon sjukfrånvaro och trodde inte 

att hon behövt sjukanmäla sig någon gång. Hon upplevde att hon var väldigt frisk och att det berodde 

på att hon levde sunt och mådde bra, men även att det faktum att hon hade två arbeten gjorde att hon 

höll sig frisk. Även hon upplevde att hon gått till arbetet trots att hon varit sjuk, men enligt henne 

själv inte tillräckligt sjuk för att stanna hemma. Den tredje intervjupersonen tyckte att hon i och med 

detta arbete varit mer sjuk än tidigare även om hon inte upplevde hennes två sjuktillfällen som 

mycket. Hon ansåg dock att hon oftare var förkyld än andra medarbetare men att hon då ”biter ihop” 

och går till jobbet ändå. Hon upplevde att hennes sjukfrånvaro drabbade henne speciellt ur ett 

ekonomiskt perspektiv i och med reglerna kring sjukpenning och timanställda, vilket gjorde henne 

mer medveten än tidigare om konsekvenserna av sjukskrivning. Hon beskrev det på följande sätt: 

 

”Det känns som om jag är förkyld oftare än andra men däremot med kommunen, om man inte arbetar 

10 dagar i sträck, måndag till fredag, i följd så får jag ingen sjukpenning, och då kan jag känna att 

har jag varit ledig en fredag och inte jobbat två veckor, då kan det kännas motigt att vara hemma, då 

försöker man bita ihop och gå till jobbet ändå. För det slår rätt så hårt mot pengarna. Så där har jag 

blivit mer medveten nu än förut när jag jobbade på andra ställen, då var det en karensdag och då var 

man hemma tills man var frisk. Nu kan jag känna att om jag blir sjuk och går utan ersättning så går 

jag tillbaka lite för tidigt, just för att det tar för hårt”. 

 

I övrigt ansåg samtliga att deras sjukfrånvaro inte påverkade deras arbete på något sätt, att vara sjuk 

var enligt en av de intervjuade, en del av arbetet och inte alls ett problem från hennes sida. En annan 

ansåg att hon, genom att vara borta, inte missade något i själva arbetet eftersom hon var på ett nytt 



30 

 

ställe nästan varje dag. Detta kunde enligt henne ändras om hon hade en fast anställning, då skulle 

hon kunna känna att hon genom att vara sjuk ”lämnade någon i sticket”. 

 

Anledningar till att de varit frånvarande från arbetet var förkylningar och magsjuka, ”inget 

allvarligare än så” som en av de intervjuade uttryckte det. På frågan angående om huruvida deras 

hälsa skulle kunna bli ett problem i framtiden så upplevde intervjupersonen utan sjukdag att stressen 

med många barn och lite personal kan göra att personalen blir sjuk, men att detta inte påverkade henne 

eftersom hon bara var timanställd och därmed kunde ”ta det lugnare” än den ordinarie personalen. De 

andra två upplevde att om de skulle arbeta med detta yrke i framtiden skulle de bli tvungna att bygga 

upp kroppen genom träning och bli mer medvetna om hur man lyfter och använder rygg och axlar på 

rätt sätt. 

 

Vid sjukdom är de skyldiga att meddela detta till både den berörda förskolan och vikarieförmedlingen, 

och då via personlig kontakt. De upplever att de har blivit bemötta med förstående och att de ibland 

kan få ett ”krya på dig” till svar, dock ansåg en intervjuad att bemötandet kan variera. Medarbetarna 

beskrevs av en av de intervjuade som förstående men ganska neutrala, ”är man sjuk så är man”. En 

annan beskrev det som att medarbetare är vana vid hög sjukfrånvaro och vikarier inom förskolan. 

Även denna ansåg att medarbetarnas inställning till korttidsfrånvaron var att ”är man sjuk så är man”. 

Vid frågan om hur de upplevde deras medarbetares inställning till korttidssjukfrånvaro så gick deras 

uppfattningar isär. En ansåg att när någon är sjuk är det bara att acceptera detta, medan de andra två 

ansåg att det ibland kan vara lite ”slappt”. Ett exempel på detta var att de upplevde att folk sjukskriver 

sig för minsta lilla sak, till exempel att man bara har lite ont i huvudet eller att man är trött. 

 

De intervjuade visste inte hur arbetsgivaren uppfattar korttidssjukfrånvaro men en av de intervjuade 

sa att hon fått ett professionellt bemötande de gånger hon sjukanmält sig och eftersom hon inte deltagit 

i alla möten visste hon heller inte vilken information som lämnats gällande detta. Ingen av de 

intervjuade upplevde att deras korttidssjukfrånvaro kunde ha någon negativ inverkan på deras 

framtida arbetsutsikter, varken när det gällde kontakten med vikarieförmedlingen eller med de 

berörda avdelningarna. Dock upplevde en de intervjuade att det fanns en risk för de som är äldre och 

därmed kanske sjukare att inte bli anställd eftersom detta kan bli kostsamt för arbetsgivaren. 

Krav 

När det gällde kompetens upplevde två av de intervjuade att de hade haft tur när de anställdes eftersom 

det fanns personer som nekats arbete på grund av brist på utbildning. De vet att kravet på utbildning 

fanns vid anställningstillfället och att de fick jobbet som ett undantag till följd av att det vid tillfället 

var brist på vikarier. De är medvetna om att personal med utbildning, barnskötare och förskollärare, 

ska ges förtur vid längre vikariat. En av de intervjuade trodde inte att hon hade fått börja vikariera om 

hon sökt arbetet idag eftersom kravet på utbildning nu är högre, men att en förskollärarutbildning 

skulle öka chansen till ett fast arbete eller ett längre vikariat. Hon upplevde dock inte att hennes brist 

på utbildning var något större problem för arbetsgivaren eller övriga medarbetare, de förväntar sig 

bara att hon gör sitt jobb, utan att utbildningskravet kommer mer från föräldrarnas sida och att ett 

ifrågasättande finns: ”kan du, trots att du inte har en utbildning?”. Den tredje av de intervjuade 

upplevde att hennes kompetens motsvarade arbetsgivarens förväntningar eftersom hon hade sin 

yrkeserfarenhet och sin högskoleutbildning. 

 

Samtliga upplevde att arbetskraven som ställdes på dem från den ordinarie personalen var rimliga 

och att de var satta med hänsyn till att de var vikarier. Det fanns heller inget krav på att de skulle klara 

av alla arbetsuppgifter som den ordinarie personalen hade. Den ordinarie personalen har överseende 
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med att pussla och byta sinsemellan och ibland tar de på sig vissa arbetsuppgifter för att arbetet ska 

flyta på bästa sätt. En av de intervjuade kände att hon ibland skulle vilja göra mer om hon bara fick 

möjligheten och att hon ibland får bromsa upp den ordinarie personalen och säga att ”jag har varit 

med om detta förr och jag är här för att backa upp er”. En annan av de intervjuade sa att även hon 

upplevt detta, men hon poängterade också att hon inte upplever att den ordinarie personalen inte tror 

att hon skulle klara av uppgiften, utan att de snarare känner ett ökat ansvar, ”idag har vi en vikarie 

och jag har ansvaret”, vilket gör att de tar på sig mer och istället låter henne hjälpa till. 

 

De intervjuade hade olika uppfattningar kring hur de upplevde arbetsbelastningen. En av de 

intervjuade ansåg: 

 

”Det är väldigt varierande, därför tycker jag mycket om det här jobbet. Att ena dagen så kan det 

nästan vara lite lugnt och andra dagar så känns det som om att allting händer på samma gång. Man 

gör ingenting annat än att springa från rum till rum. Och vara överallt som en spindel i nätet. Så den 

är varierande, om man tar ett snitt så är det normalt, så jag tror inte att vi sliter mer än någon annan 

bransch”. 

 

De andra intervjuade uppfattade arbetsbelastningen som hög men även som varierande över dagen 

och beroende av arbetsplats. De upplevde dock att arbetsbelastningen var högre för den ordinarie 

personalen eftersom verksamheten inte flyter på som vanligt när det kommer in en vikarie, men även 

på grund av att de har fler administrativa arbetsuppgifter. De märker att den ordinarie personalen är 

mer stressad och mer ”uppe i varv”. En av de intervjuade berättade: 

 

”Jag hör mer och mer de som säger att det är tungt och att det blir mer och mer saker att göra, jag 

vill nog bara gå och ägna mig åt barnen. All den dokumentationen behöver jag inte göra som 

vikarie”. 

 

Det rådde delade meningar om huruvida de får tillräckligt med tid att slutföra påbörjade 

arbetsuppgifter. En uttryckte att hon i större eller mindre utsträckning fick de möjligheterna. I ett 

annat fall upplevde en av de intervjuade att personalbristen ledde till att hon ibland påbörjar något 

som hon sedan blir tvungen att avbryta när något annat inträffar som är mer akut. En annan upplevde 

att det är viktigt att alla barnen blir sedda av personalen men att det vissa dagar kan vara svårt både 

för henne själv och för den ordinarie personalen att uppfylla detta, och att hon när hon kommer hem 

efter en sådan dag känner att hon gjort ett mindre bra arbete. 

 

När det gäller den fysiska arbetsbelastningen tog samtliga av de intervjuade upp problemen med den 

höga ljudnivån samt tunga lyft av mindre barn. En av de intervjuade upplevde att detta arbete tog mer 

på hennes rygg och knän än hennes tidigare arbeten men även att hon själv är ansvarig för att använda 

sig av de hjälpmedel som finns till hands. 

Kontroll 

Samtliga uppgav att deras arbetsuppgifter förmedlas via den ordinarie personalen och att detta 

fungerar bra. En av de intervjuade upplevde att när hon jobbat som barnskötare en längre tid så 

handlar styrningen mer om när hon ska göra vissa moment och ifall hon har fasta arbetsuppgifter. De 

ansåg att de hade möjligheter att komma med egna förslag på vad som ska göras men att det ibland 

beror på hur länge de varit på den aktuella avdelningen. En berättade att om hon vid något tillfälle 

föreslagit något som inte visat sig fungera i verksamheten så har hon bemötts av ett ”Det var bra tänkt 
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men...”. Hon förklarar att hon möts av välvilja men även med realism om vad som går eller inte går. 

En annan förklarade det på följande sätt: 

 

”Först vill jag göra som de gör men när man har varit där till exempel fyra dagar så kan man fråga 

vad tror ni om, kan vi göra det här när vi pysslar, då känner jag att jag kan komma med lite input och 

fråga. Man blir bra bemött när man kommer med idéer”. 

 

En av de intervjuade hade vid ett tillfälle blivit erbjuden av arbetsgivaren att gå en kurs men vid denna 

tidpunkt hade hon ett längre vikariat och var inte timanställd. Samtliga hade i övrigt inte blivit 

erbjudna att ha utbildningsdagar eller gå kurser via arbetsgivaren som timanställda men de ställde sig 

positiva till detta om möjligheten skulle ges av vikarieförmedlingen.   

 

Samtliga beskrev en situation där de i stort sett själva kunde styra över arbetsplatser och arbetstider. 

Alla ansåg att de fick jobba i den utsträckning som de önskade, det vill säga att de fick arbeta alla 

dagar som de meddelat sig tillgängliga hos vikarieförmedlingen. Dock varierade vikariebehovet 

under året, på vintern var behovet störst och på sommaren minst. En av de intervjuade berättade att 

hon strävade efter att få arbeta heltid och anmälde sig därför endast som intresserad av de arbetspass 

som var åtta timmar per dag. Det fanns tillfällen då hon gjorde undantag och tog kortare arbetspass 

och det var när hon hade möjlighet att få längre timvikariat på samma ställe. En annan av de 

intervjuade sa att hon tackade ja till allt hon blev erbjuden och hon ansåg sig flexibel och hade inget 

emot att ta stängningstider. Hon tyckte att det var skönt med olika arbetstider varje dag och att 

arbetssättet passade henne. Den tredje hade begränsat sitt arbetsområde och därmed blev hon bara 

erbjuden arbete inom vissa stadsdelar i Luleå. Detta var inget som hindrade henne från att få arbete 

alla dagar som hon angivit sig tillgänglig på. Samtliga uppgav att det fanns avdelningar som de helst 

inte ville arbeta på men att detta var undantag. Anledningen till detta var oftast bristande organisation 

eller dåligt bemötande från den ordinarie personalen vilket föranlett att de anmält till 

vikarieförmedlingen eller till berörd avdelning att de inte velat arbeta där. 

Stöd 

När det gällde hur de intervjuade upplevde personalresurserna inom förskolan så hade de delade 

meningar.  En av de intervjuade upplevde att personalresurserna var bra överlag och de andra ansåg 

att det fanns en personalbrist inom förskolan som leder till att de inte kan tillgodose alla barns behov. 

Samtliga av de intervjuade upplevde att det inte finns tillräckligt med vikarier och de får ofta höra att 

avdelningar inte får vikarier när personalen är sjuka och att den ordinarie personalen ofta uttrycker 

en förvåning när de får en vikarie på kort varsel.   

 

Samtliga trivdes med sitt arbete och kände sig uppskattade. Uppskattningen fick de framför allt från 

den ordinarie personalen genom att personalen uttryckt önskemål till vikarien och till 

vikarieförmedlingen om att de ska komma tillbaka nästa gång avdelningen är i behov av en vikare.  

Upplevelsen var att det var lätt att komma in i arbetslaget, att de säger ”vad kul att du kommer” och 

att personalen i vissa fall är tacksamma att de fått en vikare överhuvudtaget. En av de intervjuade 

upplevde att uppskattningen från medarbetarna ökade när hon arbetat en längre period på samma 

ställe eftersom det är då hon verkligen kan hjälpa till med mer än bara rutinerna. Hon upplevde 

situationen på följande sätt: 

 

”Jag känner mig mer uppskattad nu när jag har jobbat ett tag, eftersom jag nu har ställen som jag 

oftare är på och då kommer man mer in i verksamheten. Som ny så upplevde jag mig lite rotlös, jag 
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hade inte riktigt några kollegor, för personalen på förskolan är jag bara en som kommer in och är 

där en dag men för mig är ju de som är mina kollegor. De som jag jobbar med, även om det är nya 

varje dag. Så jag upplever att när jag hoppade runt mycket så kände man sig ensam. Även om de är 

positiva så delar de inte med sig av vad de åt till middag utan man är bara vikarie. Så även om de är 

tacksamma så kan de vara lite opersonliga. På de ställen som jag trivs bäst på är de ställen där de 

delar med sig, då blir man en i gruppen”. 

 

De upplevde även ett stöd från den ordinarie personalen när de uttryckt en önskan om att inte ta på 

sig en viss aktivitet de gånger de känt sig lite osäkra då de kommit till en ny avdelning. En av de 

intervjuade upplevde att den ordinarie personalen är bra på att ”känna av läget” och vad man som 

vikarie är bekväm med att göra. Samtliga av de intervjuade upplevde att de har kunnat förmedla 

önskemål om att de inte vill arbeta på vissa avdelningar till vikarieförmedlingen och i ett fall till den 

berörda avdelningen, att de har blivit bemötta med förståelse och att deras önskan har respekterats. 

Det första intrycket är viktigt och ett extra bra bemötande gör att de som vikarier vill komma tillbaka 

till avdelningen. Så här beskrev en av de intervjuade sin första arbetsdag: 

 

”När jag började visste jag inte hur man bytte blöja. Den första dagen är rätt viktig. Jag hade tur 

och hamnade på ett ställe där de var väldigt välkomnade och lärde mig och hade de inte gjort det så 

hade jag nog tyckt att det var jobbigt. Jag sa, det här är min första dag så jag har inte stenkoll så ni 

får berätta, och det gjorde de jättebra. Där tror jag att man kan ha olika upplevelser beroende på var 

man hamnar den första dagen”. 

 

De intervjuade berättade att vikarieförmedlingen har möten för vikarierna två gånger per år. På dessa 

möten tas generella frågor upp om vad som gäller för vikarierna och ifall samma rättigheter gäller för 

dem som för den ordinarie personalen. Vid dessa möten har de även fått information om hur de ska 

gå tillväga vid sjukanmälan. Vid dessa träffar bjuds det på fika och vid jul fick de även en julklapp. 

En av de intervjuade som hade jobbat inom Luleå kommun en längre tid upplevde att det har blivit 

bättre för vikarierna i och med att de numera erbjuds att gå på dessa möten. Hon trodde även att 

anledningen till att dessa möten uppstått var att vikarierna blivit mer påstridiga och börjat kräva mer. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet, bestående av nio intervjuer, att kopplas samman med 

den utvalda teoretiska referensramen samt den tidigare forskning som ansetts vara av betydelse. Syftet 

med denna studie var att undersöka arbetstagares uppfattningar om korttidssjukfrånvaro i relation till 

anställningsformen och dess arbetsvillkor. De frågeställningar som var centrala i studien var: 

 Hur upplever arbetstagarna sin egen korttidssjukfrånvaro, samt hur uppfattar de sina 

medarbetares och sin arbetsgivares syn på denna? 

 Hur upplever de anställda sina arbetsvillkor utifrån aspekterna krav, kontroll och stöd från 

sina medarbetare och sin närmaste chef? 

 Finns det några indikationer på att anställningsformen är av vikt för hur arbetstagarna 

uppfattar korttidssjukfrånvaro och hur de upplever sina arbetsvillkor? 

 

Enligt Trost (2010) ska man inte utgå från att människan är statisk och stabil i sina föreställningar, i 

sina beteenden och i sina åsikter utan hela tiden en deltagare och aktör i en process. Detta innebär att 

ett svar på en fråga ständigt kan förändras på grund av att personens föreställningsvärld successivt 

påverkas av nya erfarenheter och nya situationer. Denna studie avser att studera arbetstagares 

uppfattningar om korttidssjukfrånvaro i relation till anställningsform och det är viktigt att poängtera 

att delar av materialet i denna studie samlades in under år 2006, och att dessa arbetstagare, om de 

blev ställda samma frågor idag, skulle kunna ha andra erfarenheter och upplevelser av deras 

arbetsvillkor och att uppfattningen om korttidssjukfrånvaron därför kunde vara förändrad. Enligt en 

undersökning som genomfördes av Sveriges Företagshälsor år 2013 har det skett en minskning av 

jobbhälsoindex inom kommunala verksamheter. Detta skulle även kunna bidra till att resultatet skulle 

kunna se annorlunda om samma studie genomfördes idag. Vad denna studie bidrar till är inte att 

beskriva vad dessa arbetstagare i dagsläget har för uppfattningar om korttidssjukfrånvaro utan istället 

hur relationen ser ut mellan deras uppfattningar om korttidssjukfrånvaro och deras anställningsform. 

Det vill säga, att utifrån arbetstagarnas erfarenheter och upplevelser av deras arbetsvillkor öka 

förståelsen för deras uppfattningar om korttidssjukfrånvaro. 

 

I och med att syftet och frågeställningarna till viss del har utformats utifrån krav-kontroll-

stödmodellen så har denna studies resultat besvarats med utgångspunkt utifrån denna modell. För att 

få en tydligare bild av arbetstagarnas uppfattningar om korttidssjukfrånvaro i relation till 

anställningsformen kommer deras upplevda arbetsvillkor först att beröras för att sedan övergå till 

diskussionen om deras uppfattningar om korttidsfrånvaro. Detta på grund av att varje individs 

erfarenheter och upplevelser påverkar hur de uppfattar sin hälsa och eventuella korttidssjukfrånvaro. 

Krav 

Utifrån resultatet kan man sammanfattningsvis se att arbetskrav ställs från arbetsgivaren, medarbetare 

och föräldrar samt att upplevelsen av dessa krav är varierande hos de intervjuade.  Dock kan ett 

mönster urskiljas mellan den anställningsform som arbetstagarna har och den upplevda nivån på 

arbetskrav. Den grupp som upplever högst arbetskrav och är de tillsvidareanställda och till en viss del 

även vikarierna, medan de timanställda ansåg att kraven var rimliga, utom vid ett fall där kraven 

upplevdes som låga. När det gällde arbetsbelastningen upplevde en övervägande del av de intervjuade 

att denna var hög men att det även kunde variera över dagen. Detta innebär att arbetstagarna har viss 

tid för återhämtning under arbetsdagen. Dock upplevde majoriteten även att det var svårt att hinna 

med alla arbetsuppgifter såsom planerade aktiviteter och dagliga rutiner. 
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Resultatet visar även att de med tillfälliga anställningar upplever att nivån på kraven ställs av den 

ordinarie personalen medan kraven för de tillsvidareanställda till större del ställs av den tillförordnade 

förskolechefen. De tillsvidareanställda upplevde att de hade den kompetens som krävdes av deras 

arbetsgivare medan vikarierna och de timanställda kände en större osäkerhet på grund av bristande 

kunskap och utbildning. De flesta av de intervjuade ansåg att de hade en tidspress som var för hög 

och att det fanns risk för hälsoproblem på grund av tunga lyft och den höga ljudnivån. 

Kontroll 

Enligt krav-kontroll-stödmodellen handlar kontroll både om att arbetstagaren kan kontrollera såväl 

övergripande beslut som mindre saker såsom hur arbetet läggs upp (Theorell, 2006). Den uppfattning 

som samtliga av de tillsvidareanställda och vikarierna hade gällande kontroll i och över arbetet var 

att deras arbete var styrt av uppsatta mål och av de rutiner som fanns i verksamheten, men att de hade 

en relativt stor frihet att bestämma över tiden däremellan. Dock upplevde vikarierna att möjligheten 

att styra över arbetsuppgifter berodde på längden på vikariatet. Vid längre vikariat fick de ta del av 

verksamhetens planering och genomförande i större utsträckning, vilket innebär att arbetstagarna får 

använda sin kunskap och skicklighet i större utsträckning, och att deras färdighetskontroll ökar. 

Färdighetskontrollen enligt Theorell (2006) avser hur de anställdas kunskap används och utvecklas 

men även det utrymme som finns för arbetstagarnas skicklighet eller intellektuella aktivitet. Risken 

att delegeras mindre önskade arbetsuppgifter eller arbetstider såsom stängningsskift ökade när de 

hade kortare vikariat eller arbetade som timanställda. De timanställda upplevde att deras 

arbetsuppgifter tilldelades och förmedlades via den ordinarie personalen och samtliga upplevde att 

detta fungerade bra. De timanställda hade uppfattningen att möjligheten att komma med egna förslag 

gällande arbetsuppgifter berodde på hur länge de arbetat på den aktuella avdelningen och att det hänt 

att deras förslag inte gått att genomföra utifrån verksamheten. I och med att den timanställde inte 

deltar i verksamhetens samtliga arbetsmoment kan det även vara svårt att få överblick över hela 

arbetsprocessen. Detta tyder på att timanställda inte har samma möjligheter som tillsvidareanställda 

och vikarier att använda sig av sina kunskaper och skickligheter, det vill säga de har lägre 

färdighetskontroll. Detta kan bero på att timanställda inte har den tid som aktiviteten kräver men även 

att medarbetare eller arbetsgivare inte är medvetna om vilka kunskapsresurser som den timanställde 

kan bidra med. Det kan även vara svårt för den timanställde att ”ta plats” när denne kommer till en 

ny arbetsplats och att de därför endast gör de arbetsuppgifter som de blir tilldelade. En av de 

timanställda berättade att styrningen av hennes arbetsuppgifter handlade mer om när vissa 

arbetsuppgifter ska göras istället för vad som ska göras. Detta tyder på att arbetet oavsett arbetsplats 

präglas av vissa rutiner vilket enligt Giddens (1996) kan leda till en viss stabilitet och trygghet trots 

att arbetstagaren inte har en fast placering.  

 

De intervjuade upplevde att de till stor del inte kunde styra större beslut gällande exempelvis antal 

barn i barngruppen och personalstyrkans storlek, vilket visar på en låg kontroll gällande de 

övergripande besluten. En annan observation som är viktig att nämna är att ju närmare 

centrumgruppens arbetsvillkor intervjupersonen var desto större möjlighet fanns det att styra över 

mindre saker i arbetet, såsom planering av det pedagogiska arbetet. Dock upplevde många av de 

intervjuade en tidspress över att hinna med sina arbetsuppgifter och en brist på personal, vilket i sin 

tur kan leda till att möjligheten till egenkontroll inte kan utnyttjas fullt ut av personalen på grund av 

det inte finns den tid eller den personal som de skulle behöva. 

 

När det gällde möjligheten att styra över arbetstider och arbetstillfällen kunde det urskiljas en skillnad 

mellan vikarierna och de timanställda. Vikarierna upplevde att det fanns gott om vikarier inom 

barnomsorgen, vilket bidragit till att en konkurrens om arbetstillfällen hade uppstått. Detta gjorde att 

den upplevda kontrollen över fortsatt arbete för vikarien låg på deras medarbetare mer än på dem 

själva. De timanställda upplevde däremot en arbetsmarknad med stor tillgång på arbetstillfällen, 
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vilket medfört att de själva kunnat styra över sina arbetsplatser och arbetstider. Dessa grupper 

intervjuades under olika omgångar och det är möjligt att arbetsmarknaden då kan ha sett olika. När 

det gällde de tillsvidareanställda var det endast en av de intervjuade som upplevde en oro för 

framtiden och kontrollen över arbetstider fanns i och med att två av de intervjuade planerade att gå 

ner i arbetstid. Enligt Giddens (1996) kan arbetet skapa en struktur på människors tillvaro genom att 

den ger vissa rutiner och stabilitet. En av de timanställda uppgav att hon valde bort längre arbetspass 

i förmån för att istället få återkomma till samma arbetsplats, vilket visar på att en välkänd avdelning 

med dess medarbetare och barn ger den rutin och trygghet som hon behöver. 

 

Sammanfattningsvis kan resultatet från denna studie diskuteras utifrån kontroll/osäkerhet och 

huruvida anställningsformen kan ordnas i en centrum-periferistruktur. Resultatet i denna studie anses 

styrka att det finns en centrum-periferistruktur avseende anställningsformen och dess arbetsvillkor. 

Centrumgruppen som består av de tillsvidareanställda upplever en högre grad av egenkontroll över 

arbetsuppgifter och hur arbetet läggs upp i jämförelse med anställda på tidsbegränsade anställningar. 

Ju längre bort från centrumgruppen intervjupersonen var, exempelvis timanställd eller anställd på 

kortare vikariat, desto mindre egenkontroll upplevdes. När det gällde den tillgång till utbildning som 

intervjupersonerna fick fanns även här skillnader mellan centrum och periferi, ju längre bort från 

centrumgruppen desto sämre var tillgången till utbildning. I och med att framför allt de timanställda 

hade lägre möjligheter till kompetensutveckling så minskade även deras anställningsbarhet, vilket 

kan leda till ökad osäkerhet på arbetsmarknaden om tillgången på arbetstillfällen minskar. Att tillgång 

på utbildning kan upplevas av arbetstagare som en rörelse mot kontroll istället för en rörelse mot 

osäkerhet kan man se i en av de tillsvidareanställdas upplevelser. Hon kände sig trygg i vetskap om 

att hon införskaffat sig kunskap som andra medarbetare saknade och att hon kan använda sig av den 

när det behövs. Detta visar på att denna arbetstagare försöker eliminera den eventuella risken att mista 

sitt arbete genom att på detta sätt göra sig mer attraktiv för arbetsgivaren.  

Stöd 

Med socialt stöd menas den praktiska och känslomässiga hjälp som arbetstagarna får av sin chef och 

sina medarbetare (Theorell, 2012). Stödet kan även komma från, som i det här fallet, barn och 

föräldrar på förskolan. Studien visar att de timanställda upplevde stöd från arbetsgivare och 

medarbetare i större utsträckning än vad vikarierna och till viss del även de tillsvidareanställda gjorde. 

Detta berodde troligtvis på att de timanställda i större utsträckning kunde välja sin arbetsplats, och 

därmed även sina medarbetare, jämfört med vikarierna. De upplevde även kontakten med 

vikarieförmedlingen, som representerar deras arbetsgivare, som god och bemötandet som bra. 

Vikarierna upplevde däremot inte samma valfrihet avseende arbetsplats som de timanställda utan blev 

snarare tilldelade en vikarietjänst på en angiven förskola, och oftast berodde stödet från medarbetare 

på hur längre de arbetat tillsammans. De upplevde även en bristande uppskattning från, och kontakt 

med, sin förskolechef. Samtliga av de tillsvidareanställda upplevde ett bra stöd från sin medarbetare 

men stödet från arbetsgivaren upplevdes som lågt, trots att de kunde framföra sina åsikter och 

synpunkter. Detta på grund av att de inte alltid får gehör för det som de säger och på bristen på 

uppskattning. Alla utom en av de intervjuade upplevde att förskolan hade för lite personal i 

förhållande till antalet barn i barngruppen. 

 

Samtliga av de intervjuade uppgav att de trivdes bra på sin nuvarande arbetsplats och att de relationer 

som uppstått mellan medarbetarna kan ha en positiv inverkan när det gäller att klara av de krav som 

finns på dem, exempelvis när de arbetar tillsammans för att nå verksamhetsmålen eller för att hantera 

den stress som följer av för stora barngrupper. De intervjuade upplevde även ett positiv stöd från 

barnen och deras föräldrar.  
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Uppfattning gällande korttidssjukfrånvaro 

Syftet med denna studie var att undersöka arbetstagares uppfattningar om korttidssjukfrånvaro i 

relation till anställningsform och detta med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen. Av resultatet 

framkom att ingen av de intervjuade upplevde eller beskrev sina arbetsvillkor som en arbetssituation 

där stödet och beslutsutrymmet var lågt och arbetskraven höga, vilket även styrktes av deras låga 

sjukfrånvaro. Denna studie visar att samtliga av de intervjuade hade en klar uppfattning om sin egen 

korttidssjukfrånvaro och hur de upplever sina medarbetares uppfattningar om denna. Det som kan 

tydas utifrån materialet är att samtliga intervjupersoner utifrån sin egen arbetssituation och sina egna 

erfarenheter visar på deras benägenhet att handla därefter. Enlig Ulrich Beck (1998) kan varje beslut 

betraktas som ett risktagande och varje individ måste därför överväga vilka risker ett beslut kan 

medföra. Ett exempel på detta är att vikarier hade en benägenhet att inte sjukanmäla sig på grund av 

den osäkerhet de känner inför risken att förlora sitt arbete, och att de därigenom även tänker på hur 

deras eventuella sjukfrånvaro påverkar deras medarbetare. De upplevde att deras medarbetares 

inställning till dem, det vill säga hur omtyckta de var, var avgörande för om de fortsättningsvis skulle 

få arbeta kvar på den aktuella avdelningen. Denna föreställning kunde man inte se när det gällde de 

timanställda, trots att även de hade en tidsbegränsad anställning. Detta fall kan förklaras med att 

samtliga intervjuade med tidsbegränsade anställningar hade olika förväntningar och föreställningar 

gällande varaktigheten i den anställning som de hade vid intervjutillfället. Samtliga arbetstagare med 

längre vikariat såg en framtid inom yrket och hoppades även på att detta skulle leda till en 

tillsvidareanställning, medan de timanställda inte hade motsvarande föreställning, vilket antyder att 

de inte bedömde en sjukfrånvaro som ett större riskmoment för deras framtida karriär. De timanställda 

ansåg även att de i större grad hade kontroll över sin arbetssituation avseende möjligheten att själva 

styra över hur mycket de vill arbeta och vilka förskolor de vill arbeta på, medan vikarierna upplevde 

att den kontrollen till stor del låg hos någon annan. Samtliga av de intervjuade upplevde att de saknade 

insyn och kunskap gällande hur deras arbetsgivare såg på korttidsjukfrånvaro.  

 

Studien visar att de tillsvidareanställdas och timanställdas uppfattningar om korttidssjukfrånvaro 

påverkades mer av tankar och känslor om dem själva, såsom att de inte upplever sig själv som en 

person som stannar hemma vid sjukdom eller att de inte känt sig tillräckligt sjuka för att stanna hemma 

och även att deras privata ekonomi drabbas vid sjukskrivning. Denna föreställning kan kopplas ihop 

med den ontologiska trygghet som handlar om den tro som människor har om att deras identitet och 

att deras handlingsmiljö, både social och materiell, kommer att vara konstanta (Giddens, 1996). 

Vikarierna å andra sidan påverkades mer av de tankar och känslor som de trodde att medarbetarna 

hade, men framförallt att de kände sig tvungna att stå till förfogande för att inte minska sina 

möjligheter till ett fortsatt vikariat. I och med att vikarierna har kommit i kontakt med ett stort antal 

medarbetare många gånger under kortare perioder så har de inte hunnit bygga upp en tillit till sina 

medarbetare, vilket innebär att de måste göra en riskbedömning varje gång de blir sjuka för att inte 

minska sina möjligheter för fortsatt arbete. Detta tillit verkar däremot de tillsvidareanställda ha 

eftersom de känner en acceptans inom arbetsgruppen när det gällde att vara hemma om de kände sig 

sjuka.  

 

Det som även är viktigt att ta i beaktning i detta sammanhang är att vikarierna som intervjuades under 

första intervjuomgången upplevde att det fanns gott om vikarier och att konkurrensen därför var 

tillsynes hårdare om de arbetstillfällen som fanns, medan de timanställda som intervjuades under den 

senare omgången upplevde att bristen på vikarier var stor och för dem innebar detta större möjligheter 

att påverka sina arbetsvillkor, vilket visar på en eventuell påverkan från den rådande 

arbetsmarknaden. 
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Slutord 

Trots att denna undersökning påbörjades år 2006 så är studiens syfte och frågeställningar minst lika 

viktiga då som nu. Detta ämne känns mer angeläget nu än någonsin att diskutera när 

sjukskrivningarna återigen ökar. Det är också viktigt att ha kunskap om hur tidsbegränsade 

anställningar upplevs av de anställda och om dessa kan leda till framtida ohälsa för arbetstagarna. 

Något som skulle vara intressant att undersöka och diskutera vidare kring är den nya typ av anställning 

i form av allmän visstidsanställning som kom år 2007 och som därmed inte fanns när denna studie 

påbörjades. I och med att denna typ av anställning har förekommit under ganska många år nu så kan 

studier företas gällande hur anställningen upplevts och om denna har lett till något positivt eller 

negativ för arbetstagarna och på vilket denna anställningsform påverkar organisationernas 

möjligheter till numerisk flexibilitet.  

 

I denna studie framkom även annan intressant information då den sträckte sig över en längre period. 

Detta var att intervjupersonerna som arbetade som vikarier i denna studie även hade erfarenhet av att 

arbeta som timanställda inom barnomsorgen då deras vikariat endast var tidsbegränsade, vilket även 

innebar att de efter vikariatet eventuellt skulle återgå till att vara timanställda. Dessa arbetstagare hade 

därmed också de timanställdas perspektiv i åtanke när de intervjuades till denna studie, vilket framgår 

av resultatet. Resultatet visar skillnader mellan vikarierna, som intervjuades under år 2006, och de 

timanställda, som intervjuades under 2014, avseende hur de upplever sina arbetsvillkor som 

timanställda. De arbetstagare som intervjuades år 2014 upplevde en större kontroll över val av 

arbetstider, arbetsplatser och ett större stöd från arbetsgivare och medarbetare, än de som intervjuades 

år 2006. En av de timanställda som hade arbetat en längre tid inom barnomsorgen för Luleå Kommun 

upplevde en förbättring i arbetsvillkor för de timanställda och hon trodde att det hade att göra med att 

de timanställda börjat ställa högre krav. Har arbetsmarknaden för vikarier och timanställda, inom 

barnomsorgen, gått från en marknad som tidigare styrdes av arbetsgivaren till en arbetsmarknad som 

nu styrs av arbetstagaren? Hur yttrar det sig och på vilket sätt påverkas i så fall arbetstagarnas 

arbetssituation och arbetsvillkor? Det är frågor som skulle vara intressanta att studera vidare kring. 

  



39 

 

Referenslista 

 

Litteratur 

Aronsson, G., Gustafsson, K., Dallner, M. (2000) Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett 

centrum-periferiperspektiv. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Beck, U. (1998). Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Uddevalla: Daidalos AB.  

Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Giddens, A. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.  

Giddens, A. (2007). Sociologi. Fjärde uppl. Studentlitteratur. 

Grönlund, A. (2004). Flexibilitetens gränser. Förändring och friktion i arbetsliv och familj. Umeå: 

Boréa Bokförlag. 

Hansen, L., Orban, P. (2002). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

Hellevik, O. (1984). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Natur och Kultur. 

Johnson, J. V., Hall, E. M. (1988). “Job strain, work place support, and cardiovascular disease: a 

cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population”. American journal of 

public health, vol. 78, no. 10. 

Karasek, R., Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of work 

life. New York: Basic Books 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Rolfer, B. (2010). Jobb i förändring. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. 

Starrin, B., Larsson, G., Dahlgren, L., Styrborn, S. (1991). Från upptäckt till presentation. Om 

kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. 

Theorell, T. (2006). I spåren av 90-talet. Karolinska Institutet University Press. 

Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Fjärde uppl. Lund: Studielitteratur AB. 

 

Internet 

Arbetsgivarverket. (2011). Om sjukfrånvaro och rehabilitering- en vägledning för statliga 

arbetsgivare. Hämtad: 2014-04-08, från http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/om-

sjukfranvaro-och-rehabilitering.pdf 

 

Eriksson, Birgitta. (2007). Flexibilitet - ett exempel från forskning om flexibla organisationer och 

dess konsekvenser för arbetsmiljön. Hämtad: 2014-06-04, från http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:159775/FULLTEXT01.pdf 

 

Försäkringskassan. (2013). Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling. Delredovisning 1 av 

regeringsuppdrag år 2013. Hämtad: 2014-05-11, från 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/94d7447e-f1ab-47b5-85a1-

d74acd0aef54/uppfoljning_av_sjukforsakringens_utveckling_delrapport1_2013.pdf 

http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/om-sjukfranvaro-och-rehabilitering.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/om-sjukfranvaro-och-rehabilitering.pdf


40 

 

 

Landsorganisationen i Sverige. (2013). Om anställningsformer. Hämtad: 2014-05-11, från 

http://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/anstallningsformer/om_anstallningsformer 

 

Psoriasisförbundet. (u.å.). Stresshantering. Hämtad: 2014-05-26, från 

http://www.psoriasisforbundet.se/mabra/halsa-livsstil/stress/stresshantering/ 

 

Regeringen. (2013). Ökade sjukskrivningar ska undersökas. Hämtad: 2014-05-11, från 

http://rod.se/%C3%B6kade-sjukskrivningar-ska-unders%C3%B6kas/ 

 

Statistiska centralbyrån. (2013). Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Hämtad: 2014-05-11, från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-

AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/Arbetskraftsundersokningarna-AKU-september-2013/ 

 

Statistiska centralbyrån. (2013). Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Hämtad: 2014-05-11, från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-

AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/350310/ 

 

Sveriges Företagshälsor. (2014). Jobbhälsoindex. Jobbhälsobarometern 2013. Hämtad: 2014-05-11, 

från http://www.foretagshalsor.se/sites/default/files/fsf/rapport_3_jobbh_2013.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad: 2014-05-11, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

  



41 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken befattning har du? Anställningsform? 

3. Hur länge har du arbetat inom detta yrke?  

4. På vilket sätt rekryterades du till detta arbete? 

5. Vilka krav fanns det för arbetet? Utbildning och yrkeserfarenhet?  

6. Hur ser dina arbetstider ut?  

Uppfattningen om korttidssjukfrånvaro 

7. Hur skulle du beskriva din sjukfrånvaro?  

8. På vilket sätt påverkar din frånvaro dig och ditt arbete? 

9. Hur påverkas andra på din arbetsplats av din frånvaro? 

10.  Hur bemöts du av din medarbetare när du varit borta från arbetet? 

11. Vilka är de vanligaste orsakerna till att du är borta från jobbet? 

12. Till hur stor del är det privatlivet eller arbetet som förorsakat din frånvaro? 

13. Händer det att du trots att du känner dig sjuk går till arbetet? Hur ofta sker det, ungefär? 

14. På vilket sätt bemöts du av din organisation när det gäller din sjukfrånvaro?  

15. Tror du att din frånvaro från arbetet påverkar dina framtida arbetsutsikter hos denna arbetsgivare? 

16. Hur uppfattar du de allmänna uppfattningarna och åsikterna som finns bland dina medarbetare 

när det gäller att vara borta från jobbet? 

17. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att andra medarbetare i din organisation är borta från 

arbetet? 

18. Hur påverkas du av andras sjukfrånvaro i ditt arbete? 

19. Hur tycker du att din organisation ser på sjukfrånvaro i allmänhet? 

20. På vilket sätt arbetar din organisation när det gäller frågan om sjukfrånvaro?  

21. Hur ser du på sjukfrånvaron i allmänhet ute samhället? Vilka åsikter har du? 

22. Vilken attityd uppfattar du att människor i allmänhet har till sjukfrånvaro? 

Arbetssituation 

23. Hur ser du på din egen arbetssituation?  

24. Känner du dig uppskattad på ditt arbete och för ditt arbete? På vilket sätt?  

25. På vilket sätt får du den uppskattningen? 

26. Hur trivs du på ditt arbete? 

27. Vad tycker du är viktigt i ditt arbete för att du ska känna trivsel och motivation?  
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28. Vem delegerar arbetsuppgifter till dig?  

29. Känner du att du har möjlighet att själv bestämma och utöva inflytande över dina arbetsuppgifter?  

30. Hur upplever du arbetsbelastningen?  

31. Känner du att du har tid att göra ett bra arbete och slutföra dina arbetsuppgifter? 

32. Tycker du att det finns tillräckligt med resurser för dig för att du ska kunna göra ett bra jobb? 

33. Hur ser du på de krav som ställs på dig i arbetet? 

34. Fick du någon form av introduktion till arbetet när du började arbeta?  

35. Känner du att du får fortlöpande information i den grad som du önskar när det gäller förändringar 

som berör ditt arbete?  

36. Hur anser du att din kompetens och dina kvalifikationer motsvarar din arbetsgivares 

förväntningar? 

37. Hur nöjd är du när det gäller din personliga utveckling i arbetet?  

38. Har du haft möjlighet att utöka dina kunskaper via kurser och utbildningar? 

39. Har du haft möjlighet att använda dig av den nya kunskapen i ditt arbete? 

40. Känner du att du och din kunskap i allmänhet kommer till användning och används på ett bra sätt 

i ditt arbete? 

41. Hur ser du på din arbetsmiljö?  

42. Vilka arbetsmiljöproblem anser du att ni har? 

43. Hur påverkas du av dessa? 

44. Har några åtgärder gjorts för att förebygga eller åtgärda problemen? 

45. Vet du vem du ska vända dig till när det gäller dessa frågor? 

46. Vid vilka tillfällen har du möjlighet att berätta hur du har det på arbetet? 

47. Känner du dig hörd och tas dina åsikter på allvar? 

Framtidssyn 

48. Hur ser dina framtidsplaner ut? 

49. Har du haft planer på att söka ett nytt arbete? 

Om ja: Vad skulle krävas av denna arbetsgivare för att du skulle vilja stanna kvar? 

50. Känner du dig trygg med din anställning? 

51. Vilka förväntningar har du på ditt arbete i framtiden? Tror du att dessa är möjliga för dig att 

uppnå? 

Hälsa 

52. Hur skulle du beskriva din hälsa?  

53. På vilket sätt påverkar ditt arbete din hälsa? 

54. Tror du att din hälsa kommer att bli ett problem i framtiden? 
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Personrelaterade faktorer 

55. Hur ser din nuvarande familjesituation ut?  

56. Upplever du att denna påverkar din arbetssituation? På vilket sätt? 


