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ABSTRACT 
 

Author: Alida Andersson & Hanna Nylander 

Title: A troublesome situation – A study of temporary employment with a gender perspective 

Supervisor: Maria Eriksson 

 
The purpose of this study was to investigate how temporary employment affects a work place 

and its employees and also, from a gender perspective, investigate how individuals relate to 

their insecure work situation. To achieve the purpose of the study, a qualitative approach was 

used, and the study is based on interviews with eight employees at a department store for 

consumer electronics. In order to understand and analyze the employees’ stories Guy 

Standing’s theory about the precariat and Raewyn Connell and Yvonne Hirdmans’ gender-

theories were applied. The results of the study have shown that the current working conditions 

generate a high degree of insecurity and lack of control amongst the employees when it comes 

to future employment, work hours and income, which also affect the employees’ current and 

future personal life. The insecurity at the work place does furthermore cause high 

competition, disloyalty and absence of empathy amongst the workers, which weakens and 

challenges the norms that regulate human behavior. By, for example, stealing each other’s 

customers, the employees take measures to secure their position in the work place. Regarding 

the gender perspective the results have shown that both individuals who identify themselves 

as male and female feel insecure due to the work situation, but there are different, gender 

specified, ways to handle the insecurity. The individuals that identify themselves as male tend 

to handle the situation by for example highlight themselves and their work performance in 

order to maintain the superior position in the gender system, while it is characterizing for the 

femininity to be excessively self-critical.  

 
Keywords: Temporary employment, precariat, insecurity, gender, norms 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan 1990-talet har antalet tidsbegränsade anställningar ökat markant i Sverige (Stenbeck & 

Persson 2006). Dagens arbetsmarknad karakteriseras av en hög grad flexibilitet och 

förändring, vilket gör att de tidsbegränsade anställningarna fyller en viktig funktion för 

organisationer (Håkansson & Isidorsson 2009). I och med globaliseringen påverkas samtidens 

organisationer av en hård konkurrens och kraven på produktivitet blir därmed högre. 

(Kalleberg 2009). Organisationerna använder därför flexibla anställningsformer, så som 

tidsbegränsad anställning, för att minska kostnader och anpassa sig till den ombytlighet som 

karaktäriserar dagens samhälle. Genom att skapa fler icke-standardartade arrangemang är det 

lättare för organisationerna att hantera de krav som ställs på flexibilitet och effektivitet. 

(Kalleberg, Marsden, Reynolds 2003) Dessa anställningar bidrar dock till större ekonomisk 

ojämlikhet, osäkerhet och instabilitet för de anställda (Kalleberg 2009). 

 

Förändringarna på arbetsmarknaden har gjort att det ömsesidiga beroendet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare försvunnit, vilket gör att graden av upplevd trygghet minskar 

(Sennet 2007). Otryggheten på arbetsmarknaden kan i sin tur leda till ohälsa för individen 

(Näswall Hellgren, Sverke 2003) och det faktum att antalet individer med tidsbegränsade 

anställningar ökar, innebär att fler och fler människors liv präglas av otrygghet. Den flexibla 

arbetsmarknaden påverkar alltså även individer i stor utsträckning och forskning visar att det 

främst är de kvinnliga arbetstagarna som drabbas. Dagens arbetsmarknad är könssegregerad 

och majoriteten av de tidsbegränsat anställda utgörs av kvinnor. (Aronsson 2004) Fler 

kvinnor drabbas således av den problematik som finns kring anställningsformen, men hur 

förhåller sig individer som identifierar sig som män respektive kvinnor till den otrygghet som 

en tidsbegränsad anställning kan medföra? 

 

Kalleberg (2009) menar att den höga andelen tidsbegränsade anställningar är här för att stanna 

och att det därför finns ett behov av att både acceptera och lära sig att hantera den nya 

situationen.  För att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna hantera problemet och skapa en 

hållbar situation där risken för ohälsa minskar, så krävs det att det finns en förståelse för hur 

anställningsformen påverkar arbetsplatser idag och varför. I förevarande studie kommer 

författarna att undersöka hur tidsbegränsade anställningar påverkar en arbetsplats samt, 

utifrån ett genusperspektiv, undersöka hur individer förhåller sig till den osäkra situationen. 
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 1.2 Frågeställning och syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vad tidsbegränsade anställningar kan få för 

konsekvenser för en arbetsplats och dess anställda samt hur individer som identifierar sig som 

kvinnor respektive män förhåller sig till de otrygga arbetsförhållandena. Med denna 

undersökning vill vi bidra med en förståelse för hur samhällets höga grad av flexibilitet 

påverkar organisationer och individer på dagens arbetsmarknad. Frågeställningen blir således: 

 

• Hur påverkas en arbetsplats och dess anställda av tidsbegränsade anställningar?   

• Hur förhåller sig individer till den osäkra arbetssituationen och hur kan det förstås 

utifrån ett genusperspektiv? 

1.3 Definitioner 
I förevarande uppsats är tidsbegränsad anställning ett begrepp som används genomgående. 

Det som åsyftas är en anställning där avtal har träffats om att arbetstagaren ska arbeta för 

arbetsgivaren under en begränsad tid, både startdatum och slutdatum för anställningen ska 

således vara avtalad. Enligt 5 § Lagen (1982:80) om anställningsskydd kan avtal träffas om 

tidsbegränsad anställning när det gäller allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete 

eller när arbetstagaren har fyllt 67 år. I denna uppsats ligger fokus på vikariat och allmän 

visstidsanställning och det är således det som avses när begreppet används. 	
 

Genus är ett relevant begrepp i den här studien och författarna utgår ifrån Raewyn Connells 

(2015) definition av genus. Genus ses således som något socialt konstruerat och anses inte 

kunna reduceras till biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Författarna utgår istället 

ifrån att genus är en social struktur som skapas genom hur människor och grupper agerar och 

den kan urskiljas genom mönster i de sociala relationer som individer och grupper agerar 

inom.  

 

I den här uppsatsen definieras normer som de informella regler och mönster som människor 

rättar sig efter, jämför sig med och mäter sig efter och fungerar således som riktlinjer för hur 

människor förväntas handla i olika situationer. (Ambjörnsson 2004, s. 28) Normerna innebär 

en föreställning av vad som anses normalt och på så vis även en föreställning av vad som 

anses icke normalt, alltså beteenden som kan urskiljas som sämre. Gällande normer är inte 

statiska, utan utsätts ständigt för utmaning och förändring. (Martinsson & Reimers 2014, ss. 

10-13)  
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2. Forskningsöversikt 

Ett flertal undersökningar har genomförts där arbetssituationen för individer med 

tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning jämförs, vilka har visat att tidsbegränsade 

anställningar medför negativa konsekvenser i större utsträckning än tillsvidareanställningar 

(t.ex. Wilkin 2013; Kauhanen & Nättis 2015; Stanley 1996; Aronsson, Gustafsson, Dallner 

2000). Det har visat sig att tidsbegränsat anställda tenderar att få lägre lön än och inte 

ekonomiska förmåner i samma utsträckning som tillsvidareanställda (Stanley 1996) och att 

tidsbegränsade anställningar tenderar att påverka den anställdes ekonomiska förutsättningar 

negativt även på sikt (McGrath & Keister 2008). Även karriärs- och utvecklingsmöjligheterna 

är lägre som visstidsanställd, vilket påverkar den anställdes välbefinnande i arbetet och 

dessutom anses vara problematiskt i en värld där kraven på de anställdas färdigheter ökar. 

Anställningsformen innebär även sämre möjligheter att påverka och styra sitt arbete, vilket 

har visats leda till sämre arbetstrivsel. (Kauhanen & Nätti 2015) 

 

En studie har även visat att det är viktigt att ta hänsyn till huruvida tidsbegränsningen är 

frivillig eller ofrivillig, för att se huruvida det finns skillnader i arbetstillfredsställelse hos 

individerna (Kauhanen & Nätti 2015). Kauhanen och Nättis studie (2015) visar att nästan alla 

ofrivilligt tidsbegränsat anställda upplever en svagare känsla av arbetstillfredsställelse än vad 

de som valt sin tidsbegränsade anställning gör. De som valt att arbeta med tidsbegränsad 

anställning tenderar att uppleva en högre grad av arbetstillfredsställelse än tillsvidareanställda. 

 

I doktorsavhandlingen “Temporary employment and illness” skriven av Anna-Karin 

Waenerlund (2013) undersöks sambandet mellan anställningsform och ohälsa. Waenerlund 

gör både kvantitativa och kvalitativa undersökningar och kommer fram till att det finns ett 

signifikant samband mellan tillfällig anställning och sjukdom. Genom intervjuerna 

framkommer det att de med tidsbegränsad anställning skapar strategier för att hantera 

arbetssituationen och att dessa kan leda till oro, ilska och trötthet. (Waenerlund 2013) Studier 

har även visat att det finns samband mellan tillfälliga anställningar och mental ohälsa, såsom 

depression och ångest (Quesnel-Vallée, DeHaney, Ciampi 2010; Moscone, Tosetti, Giovanni 

2016). 

 

I tidigare forskning har vikten av att ta hänsyn till att det finns olika former av tidsbegränsad 

anställning poängterats. Wilkin (2013) har undersökt detta genom att sammanställa och 
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undersöka 72 studier av skillnader mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. 

Resultatet visar att graden av arbetstillfredsställelse beror på den tidsbegränsade 

anställningens karaktär. Projektanställda upplever ungefär samma tillfredsställelse som 

tillsvidareanställda, medan individer som är anställda via bemanningsföretag eller individer 

som är timanställda direkt hos företaget upplever en signifikant lägre grad av 

arbetstillfredsställelse. (Wilkin 2013) Även Aronsson m.fl. (2000) kommer fram till att olika 

typer av anställning påverkar individen olika. Aronsson m.fl. utvecklar en centrum-

periferimodell för att belysa olika anställningar och hur dessa förhåller sig till kärngruppen, 

alltså tillsvidareanställningen. Ju längre en anställning befinner sig från kärnan desto större är 

skillnaderna i arbetsvillkor, till exempel så blir tryggheten och inflytande- och 

utvecklingsmöjligheterna lägre, och dessutom ökar risken för ohälsa. (Aronsson, Gustafsson, 

Dallner 2000) 

 
 

Aronsson m.fl. (2000) kommer även fram till att majoriteten av de vikariats- och 

behovsanställda är kvinnor. De kvinnodominerade yrkena, såsom socialt arbete och hälso- 

och sjukvård, är de som präglas mest av denna typ av anställning. De pågående 

förändringarna på arbetsmarknaden har inneburit en tydlig snedfördelning mellan könen, 

vilket tenderar att ge kvinnor sämre arbetsvillkor och högre risk för ohälsa (Aronsson, 

Gustafsson, Dallner 2000; Menéndez, Benach, Muntanter, Amable, O’Campo 2007). Studier 

har även visat att kvinnor med tidsbegränsad anställning har lägre chans att få fast anställning 

än vad män i samma situation har (t.ex. Håkansson 2001). Håkansson (2001) följde kvinnor 

och män med tidsbegränsade anställningar i olika arbetskraftsundersökningar och kom fram 

till att kvinnor, oavsett anställning, bransch eller socioekonomisk tillhörighet, tenderade att 

fastna i tidsbegränsade anställningar i större utsträckning än män. 

 

Tidigare forskning visar att det finns en problematik när det gäller tidsbegränsade 

anställningar. Forskning har även genomförts där mäns och kvinnors olika förutsättningar har 

undersökts och den visar att det råder könssegregation på dagens flexibla arbetsmarknad, där 

	

Kärngruppen-	
fast	anställda	

Objekt-/projekt	
/provanställda	

Vikariatsanställda	

Säsongs-	och	
behovsanställda	
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kvinnor drabbas hårdare än männen. Majoriteten av den tidigare forskningen har genomförts 

med kvantitativ metod, vilket används för att urskilja mönster och kunna förklara samband. 

Vi anser dock att det saknas forskning som söker en förståelse för varför och hur 

anställningsformen påverkar arbetsplatser och huruvida det finns skillnader i hur individer 

som identifierar sig som män respektive kvinnor förhåller sig till anställningsformen. Vi avser 

därför att undersöka hur otrygga anställningsförhållanden i form av tidsbegränsade 

anställningar påverkar en arbetsplats genom att intervjua individer som är eller har varit 

ofrivilligt tidsbegränsat anställda på en elektronik-kedja. Den aktuella branschen präglas av 

höga krav på flexibilitet, vilket yttrar sig i ett stort antal tidsbegränsade anställningar.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
I den här studien har vi undersökt människors upplevelser, hur individer påverkas av samt 

förhåller sig till ett visst fenomen, och därför har vi valt att använda oss av kvalitativ metod i 

form av intervjuer. Intervjuer är en central metod för kvalitativ forskning eftersom det är ett 

effektivt sätt att få in aspekter och reflektioner från olika individer. För att få en förståelse för 

människors inställning och beteende krävs en undersökning som ger oss möjlighet att ta del 

av individernas egna erfarenheter, tankar och känslor och därav valde vi att genomföra 

intervjuer. (Ahrne & Svensson 2015, ss. 34-35, s 53) Intervjuerna har gett oss information om 

individernas erfarenheter och upplevelser av att vara tidsbegränsat anställd och deras utsagor 

har gjort det möjligt för oss att urskilja mönster och samband. Genom att genomföra 

intervjuer har vi fått en inblick i intervjupersonernas livsvärldar och genom att bearbeta 

materialet har vi även kunnat skapa oss en förståelse för de samband och mönster som 

urskiljs. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 46) 
 

En av fördelarna med kvalitativa intervjuer är att de har erbjudit en möjlighet att anpassa 

frågorna efter informanternas svar och att vi som intervjuare har varit i kontroll över vilka 

frågor som skulle ställas (Creswell 2009 s. 179). För att möjliggöra flexibilitet under 

intervjuerna genomförde vi semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna 

skapar utrymme för en mer ingående diskussion, där informanten har större yta att beskriva 

sina erfarenheter, vilka kan vara av stor betydelse. Genom att låta intervjupersonen prata fritt, 

får intervjuaren fram vad som är viktigt för intervjupersonen, vilket har stora fördelar, trots att 

det kan innebära att intervjupersonen kommer ifrån ämnet. (Dalen 2015, ss. 34-36) Det 

faktum att fasta och standardiserade frågor inte ställdes öppnade även för en möjlighet att 

ställa oplanerade frågor som dök upp under intervjuerna och som föreföll intressanta (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 38). 

3.2 Urval 
Urvalet är en viktig och avgörande del av studien och därför lade vi ner mycket tid och energi 

på att välja ut en organisation och personer som var passande för studien. Det första valet som 

gjordes var valet av organisation och förevarande organisation valdes utifrån kriterier som vi 

själva hade ställt upp. För att undvika att organisationsmässiga skillnader påverkar resultatet, 

så har vi valt enbart en organisation. Kriterierna var att organisationen skulle präglas av 
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flexibilitet och därav många tidsbegränsade anställningar, det skulle finnas anställda som 

identifierar sig som män respektive kvinnor och det skulle vara möjligt att få tillträde till 

fältet. Organisationen som valdes verkar i en mellanstor svensk stad och är en butik inom en 

elektronik-kedja. Den aktuella organisationen valdes eftersom den verkar i en bransch som 

präglas av flexibilitet. Valet baserades dels på författarnas förkunskaper om 

handelsbranschen, vilka grundar sig i egna erfarenheter, och dels på information som vi fått 

av en bekant som tidigare arbetat inom organisationen och som bekräftat författarnas 

förkunskaper. Hen har även fungerat som en gatekeeper vid urvalet av informanter. 
 

Gatekeepern har hjälpt oss att få tillträde till fältet och har även hjälpt oss att välja ut och 

kontakta våra intervjupersoner. Hen har varit viktig för studien eftersom hen har 

informanternas förtroende, vilket vi menar har varit till vår fördel under intervjuerna eftersom 

det har ökat deras känsla av trygghet. (Ahrne & Svensson 2015, s. 105) Gatekeepern har 

påverkat undersökningen i stor utsträckning eftersom valet av informanter är avgörande för 

studien, bland annat genom att individer har olika förutsättningar att sätta på ord på sina 

känslor och erfarenheter samtidigt som själva erfarenheterna också skiljer sig åt (Creswell 

2009, s. 179). Vi har dock inte lämnat hela urvalsansvaret åt gatekeepern, utan vi har fört en 

ständig dialog med gatekeepern och satt upp kriterier för egenskaper som intervjupersonerna 

behövde ha. Kriterierna var att individerna skulle ha eller ha haft tidsbegränsad anställning 

inom organisationen, att de hade en vilja att prata och dela med sig av sina erfarenheter, att de 

inte hade en ledande position inom organisationen och att det skulle vara lika många som 

identifierade sig som kvinnor respektive män. 
 

Vi har intervjuat åtta individer, varav fyra identifierar sig som kvinnor och fyra identifierar 

sig som män. Individerna har eller har, under det senaste året, haft en ofrivilligt tidsbegränsad 

anställning på samma arbetsplats. I och med att vi avsåg att, utifrån ett genusperspektiv, 

undersöka individers olika upplevelser av tidsbegränsade anställningar har det varit relevant 

att ha respondenter som identifierar sig som både män och kvinnor för att möjliggöra 

urskiljande och jämförande av mönster. Kriterierna valdes för att möjliggöra jämförelse och 

öka trovärdigheten i studien. I och med att vi inte hade så många intervjupersoner så ansåg vi 

att det, för analysens skull, fanns ett behov av att intervjupersonerna hade liknande 

förutsättningar inom organisationen och att spridningen därigenom inte blir för stor. Vi är 

medvetna om att den relativt snäva avgränsningen och det låga antalet intervjupersoner 

minskar studiens generaliserbarhet och försvårar möjligheten att uppnå teoretisk mättnad. Vi 
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anser dock att den snäva avgränsningen har ökat studiens trovärdighet och därigenom 

möjliggjort upprätthållandet av en högre kvalité. 

3.3 Genomförande 
Vid genomförandet av intervjuerna var det viktigt att beakta plats och att skapa en avslappnad 

atmosfär. Olika platser väcker olika känslor (Ahrne & Svensson 2015, ss. 42-43) och i och 

med att det är viktigt att skapa en god stämning och en miljö där intervjupersonerna känner 

sig trygga (Dalen 2015, s. 44), så valde vi att låta intervjupersonerna själva välja plats och tid. 

Sex av intervjuerna har därför genomförts hemma hos författarna, en intervju genomfördes 

hemma hos en informant och en annan genomfördes på ett café. Vi var medvetna om att det 

fanns en risk att intervjuerna skulle påverkas av att de genomfördes på en plats som var 

hemma för oss, men främmande för informanterna. Genom ett vänligt bemötande anser vi 

dock att vi lyckades få informanterna att bli mer avslappnade. De intervjuer som genomfördes 

i ett hem var mer avslappnade och samtalen var mer fria jämfört med den intervju som 

genomfördes på café. Den offentliga och bullriga miljön var störande och gjorde att samtalet 

inte flöt på lika naturligt som under de övriga intervjuerna.  För att få respondenten att känna 

sig trygg, så har vi varit noga med att ställa intervjufrågorna på ett vänligt sätt och vi har låtit 

informanten få så mycket utrymmet som möjligt. (Ahrne & Svensson 2015, ss. 45-49) 

 

Under intervjuerna har vi tagit hänsyn till att det kan uppstå en intervjuareffekt. 

Intervjuareffekten innebär att informanten påverkas av vad denne tror att vi förväntar oss att 

få fram (Bryman 2011, s. 224). I förevarande studie undersöker vi en osäker situation och det 

har funnits en risk att informanterna till exempel beskriver situationen som värre eller bättre 

än den faktiskt är. För att undvika att påverka respondenterna har vi valt att inte nämna 

genusperspektivet, eftersom detta har blivit ett begrepp som människor tolkar och reagerar på 

på olika sätt. Vi har även fokuserat på att ställa objektiva frågor för att undvika att leda 

respondenterna, till exempel genom att fråga “Hur var det?” istället för “Var det jobbigt?”. Vi 

har också varit försiktiga med att visa hur vi reagerar på informanternas svar, för att undvika 

att styra dem. 
 

Något som vi har upplevt problematiskt under intervjuerna var att finna en balans mellan 

närhet och distans till respondenten. Det finns ett intresse av att göra respondenten trygg, men 

det finns samtidigt ett behov av att hålla en distans för att upprätthålla professionalitet. (Dalen 

2015, s. 21) Vi har försökt finna balansen genom att vara sakliga och hålla oss till ämnet och 
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inte prata så mycket om oss själva på ett personligt plan, men ändå hela tiden vara vänliga och 

lyhörda. Ett annat problem som vi stötte på var att det kunde uppfattas som att vi försatte 

informanterna i en svår och känslig situation. Dels genom att informanterna associerade 

anställningen med något negativt och därigenom upplevde att de befann sig i ett underläge 

och dels genom att de svarade på frågor om sin före detta eller nuvarande arbetsgivare. Vi 

upplevde att några av informanterna i vissa fall blev återhållsamma när vi talade om 

arbetsgivaren och i dessa situationer valde vi att inte pressa informanterna, utan istället 

fokusera på att få ut så mycket som möjligt av resten av intervjun. 
 

Enligt Dalen (2015, s. 70) är det viktigt att anteckna tankar som dyker upp under intervjuernas 

gång eftersom dessa kan ha stort värde vid senare analys av materialet. Under intervjuerna har 

vi därför valt att låta en av författarna sköta intervjuandet, medan den andra har fokuserat på 

att föra relevanta anteckningar. Det här förfarandet kunde i vissa fall göra situationen mindre 

avslappnad, men vi ansåg att det skulle gynna studiens kvalité, vilket det också har gjort 

genom att den som har antecknat har uppfattat saker som intervjuaren inte uppfattade och 

således kunde flika in med relevanta följdfrågor. Vi gjorde ett medvetet val att intervjua 

tillsammans eftersom vi ansåg att det var viktigt för tolkningen av empirin, dels genom att det 

ökar chansen att vi uppfattar informanten korrekt och dels genom att vi får två perspektiv på 

det som sägs. 
 

När intervjuerna hade genomförts och spelats in, så transkriberade vi dem för att förbereda 

och underlätta analysen av det empiriska materialet. För att ytterligare bekanta oss med vårt 

empiriska material, så var det fördelaktigt att vi genomförde transkriberingen själva. (Dalen 

2015, s. 69). Efter transkriberingen fördes hela tiden en diskussion om vad som kunde vara av 

relevans, och på så sätt påbörjade vi sorteringen av materialet. Genom att skapa en 

övergripande uppfattning av vad som framkommit har vi skapat olika kategorier. För att 

möjliggöra reducering detaljgranskade vi materialet, vilket gick ut på att hitta och framhäva 

relevanta delar. (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 182-183) Vi färgkodade då de olika 

kategorierna, som sedan bildade tre teman: otrygga arbetsförhållanden, kollegor och 

konkurrens samt framtidsutsikter. Nästa steg var att hitta passande och betydelsefulla citat för 

varje tema, vilka användes för att underbygga vår analys. Teorierna om prekariatet och genus 

har bidragit med en förståelse för vår insamlade empiri och dessa har hjälpt oss att komma 

fram till våra slutsatser. Det är i analysen vi har formulerat det som vi, genom vår empiri, har 

kommit fram till i mer allmänna termer. 
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3.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
Under arbetets gång har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, för att hålla 

en god kvalité på studien. Därmed har vi, enligt informationskravet, informerat 

respondenterna om studiens syfte samt syftet med deras medverkan. Deltagandet i 

intervjuerna har varit helt frivilligt och informanterna har, enligt samtyckeskravet, upplysts 

om detta samt att de har haft möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under 

intervjuernas gång. Enligt konfidentialitetskravet ska respondenterna vara anonyma och 

obehöriga får inte ha tillgång materialet. Vi har hållit respondenterna anonyma genom att vi 

har givit dem fingerade namn i uppsatsen samt genom att vi har ändrat egenskaper som inte 

har varit av relevans för studien, men som ändå hade kunnat härledas till respondenten. Vi har 

inte heller skrivit ut namnet på den organisation som varit föremål för studien. Vidare har 

respondenterna informerats om att de, i den publicerade uppsatsen, kommer att vara anonyma 

och att ingenting som skrivs kommer kunna härledas till dem. I enlighet med nyttjandekravet 

kommer det empiriska materialet inte användas till andra ändamål än vår uppsats, vilket även 

de intervjuade har fått information om. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Ett etiskt dilemma som vi har varit i kontakt med under arbetets gång har att göra med 

informationskravet. Vår studie har ämnat undersöka fenomenet tidsbegränsad anställning ur 

ett genusperspektiv, men vi har inte att informerat respondenterna om genusperspektivet, 

eftersom genus har kommit att bli ett laddat begrepp som därmed riskerade att vinkla deras 

svar. Vi upplever att balansen är svår, men att detta var en viktig åtgärd för att upprätthålla 

studiens trovärdighet. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Prekariatet som klass 

Det finns många olika sätt att använda och definiera begreppet klass på. Gemensamt för 

många olika definitioner är dock att klassförhållanden grundar sig i arbetsdelningen och i 

människors materiella förutsättningar. Det handlar om vad människor gör för att försörja sig 

och vad de har för möjligheter och förutsättningar i sin försörjning. (Edling & Liljeros 2010 s. 

37) Guy Standing (2013, s. 18) menar att samhällsförändringar, så som globaliseringen och 

den ökade flexibiliteten på marknaden, har gjort att de traditionella klasstrukturerna har 

förändrats. Det klassamhälle som till exempel Karl Marx beskrev och som bestod av borgare 

och proletariat existerar inte längre och Standing menar att det därmed finns anledning att 

anpassa vokabulären, så att den speglar dagens globala samhälle (ibid, s. 18). Han hävdar att 

det till följd av förändringarna på marknaden håller på att bildas en ny samhällsklass, vilken 

kallas prekariatet (ibid, ss. 17-20). 

 

Standing menar att det, i stora drag, går att urskilja sju klasser i dagens samhälle. Högst upp 

återfinns eliten, som består av människor med oerhörda rikedomar. Därefter kommer 

salariatet, även kallad tjänstemannaklassen, som har det gott ställt genom att de har 

heltidsjobb, tjänsteförmåner och sociala förmåner. Vid sidan av salatariet befinner sig 

proficianerna, vilka utgörs av till exempel egenföretagare och projektanställda som besitter 

säljbara kompetenser, men frivilligt och medvetet väljer att inte låsa sig vid ett heltidsjobb. 

Under salatariet och proficianerna finns det som är kvar av den traditionella arbetarklassen 

och under dessa fyra grupper återfinns prekariatet. (Standing 2013, ss. 16-17) 

 

Prekariatet är en sammanslagning av orden prekär, som betyder bekymmersam situation, och 

proletariat, vilket är ett begrepp för arbetarklassen. Globaliseringen och flexibiliteten på 

marknaden har gjort att osäkerhet präglar många människors liv och framförallt deras 

socioekonomiska situation, vilket visas genom att till exempel antalet tidsbegränsat anställda 

på arbetsmarknaden ökar (ibid, s. 29, s. 45). Något som karakteriserar prekariatet är att de helt 

saknar de sociala kontraktsrelationer som fanns hos proletariatet, vilka innebar att arbetarna 

fick arbetstrygghet i utbyte mot lydnad och ovillkorlig lojalitet (ibid, s 20).  

 

Prekariatet är en stor heterogen grupp och den rymmer flera olika typer av människor, 

exempelvis arbetslösa, studenter, pensionärer, timanställda och projektanställda (ibid, ss. 27-
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31). Det som utmärker gruppen är således inte enbart hur de är anställda eller hur deras 

ekonomi ser ut, utan avgörande är den karakteriserande osäkerhet som orsakas av såväl 

avsaknad av yrkesidentitet och kontroll som otrygga anställningsförhållanden (ibid, s. 21). 

Medlemmarna av prekariatet har en gemensam uppfattning av arbete som något 

instrumentellt, opportunistiskt och prekärt, vilket innebär att arbetet innebär en otrygg 

situation, men att det aktuella arbetet är nödvändigt för överlevnad och att situationen är 

oundviklig (ibid, s. 27).  

 

I och med den stora spridningen av människor inom prekariatet, är det inte ovanligt med ett 

fenomen som Standing kallar statusdissonans. Statusdissonans är något som inträffar när 

individer med hög utbildning tvingas acceptera ett jobb som innebär en lägre status än deras 

utbildningsnivå berättigar. Individen upplever helt enkelt att denne är överkvalificerad för sitt 

yrke, vilket ger upphov till statusfrustration. (Standing 2013, s. 22) 

 

Inom prekariatet är det i regel svårt att skapa tillit mellan kollegorna på en arbetsplats, vilket 

beror på att situationen saknar stabilitet och stabiliteten är grundläggande för utvecklande av 

långsiktiga relationer. Ett gott samarbete och solidaritet är således sällsynt för de anställda. 

Trots att samtliga människor inom prekariatet delar en känsla av otrygghet, så uppstår ingen 

solidaritet. De flexibla jobben och de ofta otillräckliga lönerna gör att det istället för empati, 

uppstår konkurrens. Detta kan yttra sig genom att individerna döljer kunskap, information, 

kontakter och resurser för varandra. (ibid, ss. 40-41) 

 

Det som karakteriserar prekariatet är, som tidigare nämnt, osäkerhet. Standing definierar 

prekariatet genom att rada upp sju typer av arbetsrelaterad trygghet som gruppens medlemmar 

saknar; arbetsmarknadstrygghet, anställningstrygghet, yrkestrygghet, arbetsplatstrygghet, 

kompetensutvecklingstrygghet, inkomsttrygghet och representationstrygghet. (Standing 2013, 

s. 22). Medlemmar av prekariatet saknar nödvändigtvis inte alla tryggheter, men avsaknaden 

anses oavsett antal vara negativ. Standing hävdar att det idag läggs mest fokus på 

anställningstryggheten och arbetsmarknadstryggheten, vilket till exempel innebär brist på 

tillsvidareanställningar och allmän arbetsbrist. Han poängterar dock att yrkestryggheten är en 

viktig del eftersom avsaknad av yrkesidentitet påverkar individen i stor utsträckning. (ibid, s. 

23) 
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Samtliga informanter i förevarande studie har eller har haft otrygga anställningsförhållanden i 

form av tidsbegränsade anställningar samtidigt som de har eller har haft begränsade 

karriärmöjligheter på den aktuella arbetsplatsen. Samtliga uppfyller minst ett av kriterierna för 

att vara medlem i prekariatet och därav är den beskrivna teorin adekvat att använda för att 

förstå deras situation och därigenom även förstå hur de upplever den. Situationen är inte svart 

eller vit, utan det finns olika nivåer av prekära situationer och Standings klassteori kan hjälpa 

författarna att förstå vad detta beror på och vad det är som gör att informanterna upplever den 

olika. Standings teori torde kunna medverka till en djupare förståelse för det undersökta 

fenomenet genom att ge svar på vilka omständigheter som påverkar hur individerna förhåller 

sig till sin situation och varför. 

4.2 Genus 
I förevarande uppsats kommer författarna att utgå ifrån Raewyn Connells definition av genus. 

Hon definierar genus som ”den struktur av sociala relationer som fokuserar på den 

reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan 

kroppar i sociala processer” (Connell 2015, s. 26). Connell invänder mot den vanliga 

definitionen av genus vilken grundar sig i de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. 

Den reproduktiva förmågan är central i den definitionen och de kulturella skillnader som kan 

urskiljas mellan män och kvinnor anses uppkomma till följd av de biologiska skillnaderna. I 

den vanliga, men enligt Connell felaktiga, definitionen läggs fokus på män och kvinnor som 

två motpoler, som till följd av sina olika roller i reproduktionen även är kompletterande. 

Connell menar istället att genus är en social struktur som visserligen har ett speciellt 

förhållande till människokroppen, men som inte går att förstå genom enbart dessa skillnader. 

Fokus läggs istället på de sociala relationer som individer och grupper agerar inom och de 

mönster som går att återfinna i dessa sociala relationer. (Connell 2015, ss. 23-27) 

 

Genus är alltså något socialt konstruerat och det skapas genom sociala processer, i sociala 

sammanhang där individen blir bemött på ett visst sätt till följd av sitt biologiska kön (Connell 

2015, s. 26). När genus skapas, så skapas även könsspecifika mönster, vilka Connell kallar 

maskuliniteter och feminiteter (Connell 2008, ss. 109-114). Det biologiska könet spelar roll 

när det gäller genus, men genus kan inte reduceras till biologi. Connell menar att de fysiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor egentligen inte är så stora, men att de ofta blir 

överdrivna, onödigt komplicerade, ignorerade eller mytologiserade. I och med att de sociala 

strukturerna gör att individer framställer sig på ett visst sätt, så är det det sociala som styr och 



14 

påverkar det biologiska. Individer agerar och blir bemötta enligt gällande normer i sociala 

situationer och det är det sociala beteendet som ger upphov till skillnaderna. (Connell 2015, s. 

26) Det föreligger en maktrelation mellan de könsspecifika mönstren och för att förklara 

maktrelationen använder Connell begreppet genusordning. Genusordningen innebär att de 

egenskaper som hör samman med och karakteriserar maskuliniteten överordnas feminiteten. 

(Connell 2008, ss 114-119) Genus är inte är något biologiskt medfött och trots att beteendet 

till stor del beror på sociala normer och myndighetsutövning, så konstruerar individer även sig 

själva som feminina eller maskulina och därigenom intar de en position i genusordningen 

(Connell 2015, s. 20). 

 

Hirdman menar att det är i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om vad som är 

manligt respektive kvinnligt som isärhållandet av kön har sitt grunduttryck (Hirdman 1988, s. 

52). Hirdman myntar även begreppet genuskontrakt och menar att det föreligger ett tyst 

kontrakt mellan män och kvinnor och att det i detta kontrakt framgår hur män och kvinnor ska 

agera och interagera (Hirdman 1988, s. 54). I genuskontraktets mest elementära form är 

arbetsdelningen total, vilket innebär att mannen står för försörjningen och agerar således i den 

offentliga sfären, medan kvinnan står för omhändertagande av barn och hem och agerar 

således i den privata sfären (Hirdman 2001, ss. 84-85).  

 

Isärhållandet av kvinnor och män sker dock inte enbart i arbetsdelningen, utan det sker 

överallt i samhället. Män och kvinnor går på olika offentliga toaletter, de har olika jobb och 

handlar olika kläder i olika affärer. Det finns normer och förväntningar i samhället som styr 

individer och gör att män gör det som anses vara typiskt manligt medan kvinnor gör sådant 

som anses vara typiskt kvinnligt (Hirdman 1988, s. 52). I detta isärhållande synliggörs 

mannens sociala överordning och högre status. Detta kan exemplifieras genom vanliga 

nedlåtande uttryck som gör anspelningar av kvinnor som mindre kompetenta än män. En 

jämförelse kan göras med kommentarer så som att ”att köra bil som hel karl” och att “köra 

som en kärring”. Till följd av mannens högre status, kan det för kvinnor vara positivt att visa 

sig mer manliga, eftersom detta kan leda till en uppgradering i genusordningen, medan det 

omvända innebär en degradering. (Hirdman 2001, ss. 65-67) 
 

För att få en förståelse för hur individer inom prekariatet påverkas av och förhåller sig till sin 

arbetssituation kommer vi att använda oss av ovan nämnda teorier. Vi har valt att använda ett 

genusperspektiv eftersom genus finns närvarande i alla sammanhang. I tidigare forskning har 
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det framgått att fler kvinnor har tidsbegränsad anställning och således blir lidande av 

anställningsformen i större utsträckning, men det saknades forskning om hur individer som 

identifierar sig som kvinnor respektive män bemöter situationen. I och med det väcktes ett 

intresse att undersöka detta och genusperspektivet blir lämpligt eftersom det hjälper oss att 

förstå och urskilja skillnader. Genus är en av de mest grundläggande sociala strukturerna 

(Hirdman 1988, s. 51) och den ingår även i andra sociala strukturer, så som klass, och 

interagerar med dessa (Connell 2008, ss. 112-113). Detta perspektiv anses således vara 

användbart eftersom det inte enbart synliggör genus, utan även synliggör andra strukturer som 

påverkar individerna.  
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5. Resultat och analys  

I det följande avsnittet redogörs resultat och analys av den empiri som har samlats in och 

avsnittet inleds med en presentation av informanterna. Under samtliga intervjuer har tre 

tydliga teman kunnat urskiljas, vilka är de otrygga arbetsförhållandena, konkurrensen mellan 

kollegorna samt intervjupersonernas tankar om framtiden. Det som har framkommit inom 

dessa teman har visat sig vara karakteriserande för prekariatet och därför har det förefallit 

relevant att utgå ifrån teorin och kategorisera resultat- och analysavsnittet på förevarande sätt.  

 

5.1 Presentation av informanterna  
Gustav, identifierar sig som man, är 24 år gammal och hade tidigare vikariat på arbetsplatsen. 

Hans anställning var på 77 %. Gustav bor i Staden i en lägenhet tillsammans med sin sambo. 

Jobbet på den aktuella arbetsplatsen var det första han fick efter att ha tagit examen och 

genomgått en magisterutbildning i ekonomi och ledarskap. Han var anställd på arbetsplatsen i 

tolv månader och valde att sluta eftersom han fick jobb på en annan arbetsplats. 
 

Sara, identifierar sig som kvinna, är 25 år gammal och är visstidsanställd på arbetsplatsen 

sedan 1,5 år tillbaka. Hon arbetar 67,5 %. Hon bor ensam i en lägenhet i Staden. Sara har en 

examen i Statsvetenskap och har jobbat på den aktuella arbetsplatsen sedan hon tog examen.  

 

Emil, identifierar sig som man, är 27 år gammal och hade tidigare vikariat på arbetsplatsen. 

Han jobbade 80 %. Han bor i en lägenhet i Staden tillsammans med sin sambo. Han har en 

examen i idrottsvetenskap och har haft ströjobb efter examen. Emil var anställd på den 

aktuella arbetsplatsen i cirka tio månader, men fick inte förlängt och jobbar numera på en 

annan arbetsplats.  
 

Amanda, identifierar sig som kvinna, är 25 år gammal och bor i ett hus med sin sambo en bit 

utanför Staden. Hon hade visstidsanställning på arbetsplatsen i sex månader, men är numera 

tillsvidareanställd. Amanda har varit anställd i 14 månader och jobbar 75 %.  
 

Alexandra, identifierar sig som kvinna, är 25 år gammal och bor i en lägenhet tillsammans 

med sin sambo och deras son. Hon var vikarie på arbetsplatsen i ett år, men är numera 

arbetslös. Hennes anställning var på 67,5 %. 
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Armin, identifierar sig som man, är 22 år gammal och bor i en lägenhet tillsammans med sin 

sambo. Han genomgår för närvarande en universitetsutbildning och är samtidigt 

visstidsanställd på den aktuella arbetsplatsen. Armin har jobbat på platsen i cirka ett år. 
 

Simon, identifierar sig som man, är 23 år gammal och bor i en lägenhet i Staden tillsammans 

med sin sambo. Han hade tidigare tidsbegränsad anställning på arbetsplatsen och hade flera 

olika avtal, hans anställning varierade mellan 15 och 80 %. Simon valde att sluta på 

arbetsplatsen när han fick sitt nuvarande jobb.  

 

Lina, identifierar sig som kvinna, är 25 år gammal och bor i en lägenhet utanför Staden 

tillsammans med sin sambo. Hon hade tidigare tidsbegränsad anställning på arbetsplatsen och 

arbetade 67,5 %. Lina var anställd på arbetsplatsen i cirka 14 månader, men valde att sluta när 

hon fick anställning på en annan arbetsplats.   

 

5.2 Arbetsförhållanden 
Samtliga informanter befinner sig eller har befunnit sig i prekariatet i och med 

anställningsformen som de haft på den aktuella arbetsplatsen (Standing, 2013, ss 27-31). 

Något som är återkommande i samtliga intervjuer är hur arbetsgivaren hanterar de anställdas 

avtal. Informanterna uppger att avtalen är på kort tid, de längsta är på sex månader, men ofta 

får de anställda avtal en månad i taget. I vissa fall får de anställda inget nytt avtal när den 

anställningen går ut, utan de får avtalet retroaktivt efter att den nya anställningsperioden har 

påbörjats och i vissa fall är avtalen obefintliga. Gustav, som är 24 år gammal, beskriver sin 

situation gällande anställningsavtalen:  

 

Efter examen fick jag ett vikariat där, som säljare. Jobbade som säljare i sex månader och efter 

dom sex månaderna blev jag anställd som installatör istället... så då fick jag... då jobbade jag 

månad till månad egentligen, fick kontrakt en månad i taget. De sista tre månaderna gick jag 

helt utan avtal. Det var rätt slarvigt med avtalen, det var inte alltid man ens hade avtal. 

 

Även Lina, 25 år, beskriver att avtalen på arbetsplatsen var otydliga: “Det första vicket var på 

sex månader, sen fick jag ett annat som i stort sett var på obestämd tid. Vi pratade aldrig 

riktigt om det. Det där med avtalen var ju väldigt märkligt”. Det här kan ses som ett uttryck 

för avsaknaden av anställningstrygghet som enligt Standing (2013, s 22) förekommer inom 



18 

prekariatet. I och med de korta och ibland obefintliga avtalen har informanterna ingen kontroll 

över sin situation och bristen på kontroll genererar enligt Standing (2013) otrygghet. 

Informanterna vet enbart hur det ser ut inom en kort framtid och i vissa fall vet de inte ens hur 

morgondagen ser ut.  

 

Avsaknaden av anställningstrygghet på arbetsplatsen bekräftas av Amanda, 25 år, som hade 

en visstidsanställning på sex månader. Hon berättar att hon var orolig över sin framtida 

arbetssituation eftersom hennes avtal snart skulle gå ut och att hon därför frågade 

arbetsgivaren huruvida hon skulle få förlängt, vilket hon då inte kunde få besked om: 

 

Jag frågade chefen veckan innan mitt första avtal gick ut, ifall jag skulle få förlängt eller så 

och då svarade hon att hon inte kunde ge något besked än, att dom liksom inte visste. Jag 

försökte liksom fråga ifall det såg bra ut för mig eller liksom försökte få henne att berätta vad 

det lutade åt men hon sa att hon inte kunde säga något och att beslutet liksom inte var fattat än 

eller så. 

 

Situationen med avtalen gjorde att informanternas förtroende för arbetsgivaren sjönk och flera 

av de intervjuade misstänkte att arbetsgivaren hade en avsikt med att slarva med avtalen. Sara, 

25 år, nuvarande visstidsanställd säger: ”Eller de kanske har koll och vill ha det så för att göra 

sig av med folk så fort som möjligt och skydda sig själva liksom.” Även Emil, 26 år, tidigare 

vikarie, ger uttryck för att vara skeptisk till arbetsgivarens avsikter: ”Det va ju många som 

hade visstidsanställningar där så det kändes ju typ som att de kunde göra vad de vill med oss 

nästan.” 

 

Det som har framkommit angående avtalen visar att relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare är i obalans, vilket är något som enligt Standing (2013) är karakteriserande för 

den prekära situationen som arbetstagarna befinner sig i. Det som saknas och orsakar 

obalansen verkar vara avsaknaden av ett ömsesidigt beroende. Arbetstagaren är i konstant 

behov av arbetsgivaren, men arbetsgivaren har inte samma konstanta behov av arbetstagaren, 

vilket yttrar sig i de korta anställningarna.  

 

De flesta på arbetsplatsen hade tidsbegränsad anställning och det har även visats sig att 

samtliga informanter jobbar deltid, mellan 15 % och 82 %. Lina säger: “Jag var anställd på 

67,5 %, det var nog det vanligaste tror jag”. Gustav bekräftar att det vanligaste var att jobba 
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deltid genom att säga: “De anställde inte så många över 80 %. För man skulle väl vara på topp 

när man var där”. 

 

Anställningarna innebar även oregelbundna tider trots att informanterna var schemalagda. Det 

saknades kontinuitet och den ena veckan var inte den andra lik. Scheman gällde för en månad 

framåt i tiden och gavs, enligt informanten Emil, ut veckan innan de började gälla: “Man fick 

scheman månad för månad, så man kunde aldrig planera och framförallt inte julledigheten, 

sen att man fick scheman typ en vecka innan hjälpte ju inte”. Arbetspassen var i regel korta, 

ofta 4-5 timmar, vilket innebar att informanterna arbetade många dagar trots att de inte 

arbetade heltid. Arbetet förlades även på helgerna, samtliga informanter jobbade varannan 

helg. Sara säger: “Alla jobbar helg, även cheferna”.	 

 

I och med att majoriteten på arbetsplatsen var deltidsanställda och att det saknades kontinuitet 

i hur schemat utformades så upplevde flera av informanterna att de inte kunde planera sin 

fritid, vilket tyder på att jobbet innebar bristande kontroll. I vissa fall visste informanterna inte 

hur de skulle arbeta veckan därpå, vilket också är något som torde innebära att informanterna 

tappar kontrollen över sin tillvaro. Avsaknaden av kontroll leder till otrygghet och är således 

ännu en omständighet som placerar informanterna i prekariatet (Standing, 2013). 

 

Deltidsanställningarna och de oregelbundna schemana förstärker även obalansen i relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren anställer arbetstagarna på en låg procent 

för att få ut så mycket som möjligt av dem, medan den typen av anställning innebär en sämre 

situation för arbetstagaren när det gäller anställnings- och inkomsttrygghet, vilka är två av de 

tryggheter som Standing (2013) tar upp. De positiva effekter, som till exempel ökad 

frihetskänsla, som arbetstagarna hade kunnat uppleva till följd av den låga anställningsgraden 

elimineras i och med de korta arbetspassen. Arbetsgivaren får således ut mer av relationen än 

vad arbetstagaren får, men i och med att arbetstagarna, i enlighet med Standing (2013), ser 

anställningen som något nödvändigt och oundvikligt, så tvingas de att acceptera situationen.  

 

Även den tid då informanterna inte var schemalagda hände det ofta att de fick förfrågan från 

arbetsgivaren att antingen stanna kvar längre eller att komma in och jobba en ledig dag. 

Simon, 23 år och före detta visstidsanställd, berättar: “Schemat var ju lite flummigt, det var 

inget fast eller så. Men jag kunde faktiskt bli inringd både helger och vardagar och ofta tänkte 

de inte på att man ska vara ledig ett visst antal dagar också.”  
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Sara berättar att det händer att arbetsgivaren ringer henne också, men att hon upplever att de 

ringer till duktigare säljare i första hand: ”Jag är ju ingen säljare så jag känner inte att det går 

jättebra med säljandet så de ringer kanske inte till mig i första hand så. Så när de behöver så är 

jag nog inte först så.”  

 

Flera av informanter har uttryckt att det faktum att arbetsgivaren bad dem arbeta utöver det 

som var schemalagt innebar problem när det gällde att planera sin tid. Några beskriver också 

svårigheter i att tacka nej till extrapass, eftersom man ville ligga bra till hos chefen. Det ställs 

således krav på de anställda att alltid vara tillgängliga, vilket också försvagar kontrollen över 

deras tillvaro. Även här synliggörs arbetsgivarens överordnade ställning i och med att 

arbetstagarna är oroliga över konsekvenserna av att tacka nej. Gustav och Sara berättar: 

 

Kunde man ställa upp en gång, så visste man att man hade det hos sin chef. Man hamnade på 

plus och det var det värt. Sen samtidigt, hade man sagt nej så hade man hamnat på minus, man 

hade liksom inte legat på noll, utan om man inte ställde upp så kunde det pratas lite illa om en 

också. (Gustav) 

 

Ja jag blir nog ganska uppstressad som person så ja, det oroar mig hela tiden så jag känner väl 

att jag, typ min pojkvän, den relationen lider väl också av den så egentligen, jag blir väl lätt 

stressad på fritiden. Så när de ringer vill man ju ändå kunna ställa upp eftersom ju mer man 

ställer upp desto större chans är det ju att man får förlängt eller vara kvar så. Och det 

förhindrar ju ens vardag så. (Sara) 

 

Amanda berättar också att chefen ibland kunde göra det svårt att säga nej till extrapass och att 

de ibland tjatade även när hon hade sagt att hon inte kunde jobba: 
 

De kan ringa väldigt nära inpå också och oftast räcker det inte med att man liksom har sagt att 

man har andra saker som man ska göra. Typ som en gång skulle jag ha lägenhetsvisning och 

kunde verkligen inte jobba, men dom tjatade så mycket på mig att jag tillslut var tvungen att 

gå in ändå. Det gäller verkligen att säga ifrån om man inte vill eller kan jobba, man måste stå 

på sig, annars blir man överkörd. 

 

Emil upplevde däremot inte att det var några svårigheter att tacka nej när arbetsgivaren ringde 

eller bad honom stanna kvar på jobbet: “Äe frågade dom för sent så sa jag alltid bara nej. Jag 
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sa att jag faktiskt fan har ett liv utanför med.” Senare i intervjun med Emil framkom det att 

han var en av de få som inte fick förlängt, vilket skulle kunna tyda på hur arbetsgivaren 

använder sin överordnade position.  
 

Det var inte enbart för att göra ett gott intryck hos chefen som informanterna tackade ja till 

extrapass. Flera av informanterna pratar om pengar som den främsta anledningen att jobba 

pass som inte var schemalagda. Samtliga informanter anser att lönen är dålig och att de därför 

hade ett behov av att arbeta de extrapass som erbjöds. Sara säger: “Jag behöver ju pengarna, 

just nu så har man ju alltså, dels är det ju inte så bra lön över lag inom handel eller så”. Även 

Gustav tycker att lönen är dålig och menar att det var en orsak till extraarbete: 

 

Jo, alla var ju ute efter pengar, det var de ju. Lönen var ju ganska viktig, så många ville ju 

jobba helgerna ändå. Handels är ju inte så fett att gå på. På vardagarna, när jag jobbade mina 

10-15-pass, det fick man inte ut någon vidare lön på. Helgerna var eftertraktade på det sättet. 

 

Alexandra och Lina berättar att de tog alla extrapass de kunde, men att de oregelbundna och 

oförutsägbara arbetstiderna innebar svårigheter att planera sin tid: 

 

Det va ju 6 dagar/vecka men i somras kunde det vara 9-10 dagar i sträck. Men som sagt det va 

ofta det va korta pass, så ah. Det som va svårt då, va att det är svårt med rutiner och sådant. 

(Alexandra)  

 

Jag tackade alltid ja till extrapassen, man tog liksom det man fick. Det var ju inte direkt bra 

betalt och jag behövde pengarna efter att ha varit ute och rest mycket (...) Det kunde dock vara 

lite jobbigt eftersom man aldrig kunde planera sin tid riktigt, samtidigt var man tacksam att 

man fick jobba. (Lina) 

 

Trots att den prekära situationen innebär svårigheter att kontrollera och planera sin tid, så gör 

samtliga informanter ett uttryck för tacksamhet gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivaren har 

och utnyttjar en överordnad position och försätter informanterna i en otrygg tillvaro och trots 

det är informanterna tacksamma över att de har ett arbete. Informanterna saknar den 

arbetsmarknadstrygghet som Standing (2013) skriver om, vilket gör att de trots allt är 

tacksamma för det jobb de får, även om det innebär avsaknad av anställnings- och 

inkomsttrygghet. Avsaknad av arbetsmarknadstrygghet innebär att informanterna inte tror att 

de kommer kunna få något annat jobb och trots att lönen och arbetsvillkoren på den 
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nuvarande arbetsplatsen är dåliga, så är det bättre än inget. Den prekära situationen upplevs 

därför trots allt som den bästa och är därmed värdefull, vilket genererar i tacksamhet.  

 

Informanterna är överens om att personalomsättningen är mycket hög på arbetsplatsen. På 

frågan om personalomsättningen var hög svarar Alexandra: “Oj, ja det kan man minst sagt 

säga, helt galet va det”. Även Armin och Amanda berättar: 

 

Det händer ju rätt mycket på arbetsplatsen och ofta är det ju någon ny eller så. Nästan varje 

gång kan det ju vara någon ny ju (...) Personalen byts ut ofta, speciellt under sommar och 

vintertid, för då behövs extra personal. (Armin) 

 

Folk försvinner hela tiden. Jag har nog aldrig sett så hög personalomsättning någon 

annanstans innan och oftast är det dom som man tycker mest om som får sluta. (Amanda) 

 

I och med den höga personalomsättningen blir tillvaron på arbetsplatsen instabil. Det faktum 

att personalen byts ut ofta minskar möjligheterna till långsiktiga och goda relationer mellan 

kollegorna, vilket i enlighet med Standings teori (2013) också minskar tilliten och tryggheten 

på arbetsplatsen. Några av informanterna uttryckte dessutom oro för sin egen framtid på 

grund av den höga personalomsättningen. När de fick se sina kollegor komma och gå började 

de fundera på huruvida de skulle få vara kvar eller inte. Sara berättar: 

 

Mm, det är väldigt hög personalomsättning, ibland undrar jag varför inte jag har fått sparken i 

och med att jag inte säljer så bra. Men det kommer och går hela tiden, det anställs ju väldigt 

många precis som nu, vid jul och inför julen och så eftersom de ska bli varma i kläderna inför 

det. Då går ju de avtalen ut precis efter då, så gör dem. 

 

Gustav berättar att den höga personalomsättningen fick honom att känna att han inte var 

värdefull för företag: “Ja alltså, man visste ju att man inte var värdefull för företaget eller så. 

Man märkte ju hur utbytbar man var. Och det var ju en snackis på jobbet alltid. Det var ju en 

som slutade varje vecka.” Även här tydliggörs otryggheten som de anställda upplever och 

obalansen i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetstagarna upplever att det, 

för arbetsgivaren, inte spelar någon roll vem som utför arbetet, så länge det utförs. Den 

enskilde arbetstagaren är inte viktig för arbetsgivaren, men den aktuella arbetsgivaren är 

viktig för arbetstagaren. 
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Den höga personalomsättningen i kombination med de korta och otydliga avtalen gjorde att 

några av informanterna blev oroliga över sin anställning och huruvida de skulle få förlängt. 

Sara säger: “eh, jo men det är man ju orolig för hela tiden, att man blir nästa som ska få gå. 

Jo, det är ju väldigt stor press sen känner man ju sig osäker.” Även Gustav uttrycker oro över 

situationen: 

 

Ja de var det ju egentligen. Han skulle ju komma tillbaka förr eller senare. När han kom 

tillbaka visste jag ju att han hade rätt till jobbet och då ryker ju jag oavsett hur mycket de 

gillar mig. Och visst, det var lite oroligt.	 
 

Några av informanterna uttrycker att de, trots den osäkra tillvaron, inte upplevde någon 

osäkerhet kring framtida anställning. Emil som enligt Standings definition (2013) de facto 

befinner sig i prekariatet berättar att han var övertygad om att han skulle få vara kvar: ”Alltså 

jag va ju 100 % säker på att jag skulle få till sommaren så nae inte direkt så.” Armin berättar 

att han inte heller var orolig över att få förlängt eftersom han gjorde bra ifrån sig på jobbet: 

 

Nä, eller asså i början var jag ju orolig. När jag var ny på jobbet för jag trodde inte att jag 

skulle uppnå kraven som sattes på mig, men jag har gjort det varje månad. (...) Varje anställd 

har olika mål som den ska uppfylla gällande försäljningen varje månad och uppnår man dem 

så får man normalt sett förlängt. 

 

5.3 Kollegor och konkurrens 
De prekära arbetsförhållanden som har beskrivits i föregående avsnitt har visat sig påverka 

relationerna mellan kollegorna i stor utsträckning. Otryggheten ger upphov till hög 

konkurrens mellan kollegorna, vilket yttrar sig genom att de pratar illa om varandra och att de 

tar varandras sälj. Att ta varandras sälj innebär att en anställd lyckas sälja in något hos en 

kund, men att en annan anställd skriver det säljet på sig själv och på så sätt ökar sina 

försäljningssiffror. Detta fenomen stämmer även överens med bristen på empati och 

långsiktiga relationer, som Standing (2013) tar upp. Under intervjuerna säger dock 

informanterna att de trivs bra med sina kollegor. De hävdar att de upplever att det är en bra 

stämning och att det är lätt att komma in i gruppen. Armin säger att han trivs bra och att det 

fungerar bra med kollegor och ledarskapet: “Det är bra sammanhållning mellan både chefer 

och vanliga anställda.” Alexandra är också nöjd med situationen: “Jo men det va bra, sköna 
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människor och jag gillade verkligen dem. Chefen diggade jag också faktiskt, hon fixade det 

mesta och lyssnade alltid på vad man hade att säga å så.” Gustav instämmer i Armins och 

Alexandras upplevelser: 

 

Jag trivdes bra får jag väl säga. Med kollegorna. Det var lite som att fortsätta gymnasiet. Även 

om det var ett tag sen jag slutade gymnasiet när jag började där. Men det var väldigt många 

unga. Medelåldern var väl 21-22. Det var väldigt bra stämning. Många unga. Avslappnat. 

 

Amanda trivs med kollegorna, men upplever att kollegorna tenderar att prata bakom 

varandras ryggar, vilket hon inte tycker om. Hon säger: 
 

Asså det var hela tiden det här med att man ska vara glad och trevlig när man pratar med 

varandra men sen tycker man kanske inte om personen egentligen, eller man liksom snackar 

skit om dom med andra sen. Sånt gillar inte jag, jag är väl ingen tjejtjej eller så. 

 

Gustav håller med om att det var mycket negativt prat om varandra på arbetsplatsen: “Det var 

ju mycket skitsnack bakom ryggen på folk. Att man snodde sälj och så.” Gustav berättar att 

han jobbade på två olika avdelningar, dels som säljare och dels som installatör på lagret. På 

lagret var de fyra stycken och alla utom Gustav hade tillsvidareanställning. Avdelningarna var 

även olika när det gällde relationen mellan kollegorna. Han säger: 

 

På lagret så var det lite annan stämning, för de deltog ju inte i några tävlingar eller några sälj. 

(...) Där fick jag ju också bra insikt i och med att jag jobbade som installatör också, då var jag 

ju mest på lagret. Det var en helt annan stämning där, vi litade på varandra helt och hållet. 

Inget skitsnack. 

 

Det faktum att de flesta på lagret var tillsvidareanställda och inte befann sig i samma prekära 

situation möjliggjorde känslor av samhörighet och empati för varandra, vilket inte existerade 

på samma sätt på säljavdelningen. Senare i intervjun berättar Gustav att han fortfarande har 

kontakt med några från arbetsplatsen och att samtliga jobbar på lagret. Detta visar att när 

medarbetarna inte behöver konkurrera och slåss för sin plats, så vågar de lita på varandra och 

det möjliggör skapande av de långsiktiga relationer som Standing (2013) menar saknas inom 

prekariatet.  
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Något som också kan ses i de två föregående citaten är uppfattningar av vad som är typiskt 

kvinnligt respektive manligt. Amanda pratar om skitsnack som något som är karakteriserande 

för en “tjejtjej”, vilket hon tydligt tar avstånd ifrån. Gustav pratar också om skitsnack och 

menar att det inte förekommer bland lagerarbetarna, som till majoriteten är män och även i 

regel anses vara ett yrke som tillhör maskuliniteten. Det blir här tydligt att det som anses 

feminint nedvärderas och underordnas det som anses maskulint, vilket bekräftar Hirdmans 

(1988) teori om genusstrukturen och den kvinnliga underordningen. Genom att inte identifiera 

sig med det som Amanda anser vara typiskt för feminiteten, visar hon drag som är mer i 

enlighet med maskuliniteten och på så vis möjliggör hon, enligt Hirdman (2001), en 

uppgradering i genusordningen.  

 

Den enda av informanterna som tydligt säger att hon inte trivs med kollegorna är Sara. Hon 

berättar att det är vanligt att kollegorna tar varandras sälj för att få bättre försäljningssiffror 

och att det gör att hon inte trivs: 

 

Jag trivs inte så bra så, men ah de andra gör det tror jag. Jag tror de flesta tycker att det är ett 

superhärligt gäng (...) jag har svårt att släppa det som händer på golvet bara för att det är 

fikarast liksom. Jag har verkligen svårt att släppa det liksom.  

 

Att de anställda tar varandras sälj är något som dyker upp och återkommer i alla intervjuer 

och det är således tydligt att det är något som påverkar informanterna i stor utsträckning. De 

anställdas säljkrav och de otrygga arbetsförhållandena leder till att säljarna blir pressade och 

genom att ta varandras sälj får de bättre försäljningssiffror och resultat, vilket ökar chanserna 

att få stanna kvar. De anställda upplever dock konkurrensen och de höga kraven på olika sätt, 

till exempel Armin uttrycker att han tycker att det är positivt: 

 

Alltså konkurrensen är hög. Vi har liksom en databas som uppdateras hela tiden under dagen, 

så alla personers uppgifter kring omsättning och marginal visas och rankas så man ser vem 

som sålt bäst under dagen. (...) Det triggar väldigt många att bli mer tävlingsinriktade och 

kämpa för att hamna högst upp på listan. 

 

Även Simon pratar om databasen och menar att säljarna hela tiden hade koll på den för att få 

veta hur man låg till i förhållande till de andra: “Alltså vi hade en slags databas där man såg 

vilka som sålde bäst och man sprang och kollade den varje timme typ”. Armin säger att 
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konsekvenserna av detta är positiva för både organisationen och de anställda, medan till 

exempel Sara menar att de höga kraven påverkar henne negativt: “Nä, jag tycker inte att det är 

alls bra, det är hela tiden en tävling, varuhuschefen pressar ju också att man ska tävla mot 

varandra liksom. Det påverkar samarbetet och stämningen och allt.” De olika informanterna 

upplever alltså säljpressen på olika sätt, till exempel Alexandra tycker, liksom Armin, att det 

är positivt. Alexandra säger: 

 

Alltså det va väldigt stor press varje dag att man skulle sälja, chefen satte upp tydliga mål och 

man kunde ju följa siffrorna hela dagen men jag gillar ju bara det, kanske lite för 

tävlingsinriktad men jag blir typ peppad av det, så jag ser det absolut inte som något negativt.  

 

Trots att några av informanterna ser pressen som något positivt, så är det den i kombination 

med de oklara avtalen och den höga personalomsättningen som verkar leda till att de anställda 

snor varandras sälj och pratar illa om varandra. Visserligen uppger informanterna att 

stämningen på arbetsplatsen är god och att de trivs med sina kollegor, men detta verkar röra 

sig om ytliga relationer, eftersom det är uppenbart att det saknas både empati och tillit, vilket 

enligt Standing (2013) är karakteriserande för prekariatet. Den otrygghet som informanterna 

befinner sig i gör att det, trots att deras situationer är likartade, inte skapas någon riktig 

gemenskap och ingen solidaritet. Informanternas uppfattning av arbetet som något nödvändigt 

gör att de upplever att de måste agera hänsynslöst gentemot kollegorna, för att säkerställa sin 

egen position och överlevnad. Samtliga informanter nämner att, trots att de i regel inte trivs på 

arbetsplatsen, har eller hade ett behov av att få vara kvar eftersom de behöver en inkomst och 

att det är svårt att få andra jobb. Här synliggörs återigen vikten av de olika tryggheter, såsom 

inkomst- och arbetsmarknadstrygghet, som Standing (2013) diskuterar i sin teori.  

 

Det hänsynslösa beteendet tyder på att normerna som styr människors beteende blir otydliga i 

prekariatet. Vi menar att det finns en stark norm i samhället som gör att vi inte stjäl från 

varandra och på den här arbetsplatsen, där prekariatet är stort, så har normen utmanats och 

således försvagats. Det är tydligt att normen inte har försvunnit helt eftersom informanterna 

fortfarande reagerar negativt på beteendet och ingen uppger att de själva stjäl andras sälj, men 

i och med att det har visat sig vara ett så pass vanligt beteende så har normen försvagats. 

Bristen på solidaritet och gemenskap, gör att individerna agerar för egen vinning och för att 

säkra sin position, vilket kan kopplas till Standings teori (2013) om hur den prekära 

situationen leder till brist på empati och lojalitet.  
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Ett mönster som har kunnat urskiljas när det gäller att ta varandras sälj, är att det verkar vara 

vanligare bland de anställda som identifierar sig som män. Visserligen har ingen av 

informanterna uppgett att de själva tar andras sälj, men när de pratar om andra som gör det, så 

refereras det ständigt till “han” eller “honom”. Emil säger: ”Jag vet en kille som är kvar där 

nu och han fuskade som fan men han är kvar, aja man får väl bara skita i det.” Gustav säger: 

“Han brukade ju fuska och sådär, skapade falska kunder. Försökte hitta sätt att lura systemen 

så att det skulle se bra ut i siffrorna.” Alexandra berättar om en gång då en kollega tog ett sälj 

från henne: “Då hade han tagit en spis för mig, alltså jag hade ju sålt den men han tog mitt 

kvitto”. 
 

Att de som identifierar sig som män är mer benägna att sno sälj är ingenting som vi kan vara 

säkra på, men vi anser att det ändå är värt en reflektion. Individerna hanterar den prekära 

situationen på olika sätt och att hantera det genom att ta andras sälj förefaller vara ett drag 

som är mer typiskt för maskuliniteten. De är mer benägna att bryta normen, vilket skulle 

kunna bero på att de vill upprätthålla sin överordnade position i genusordningen. Det skulle 

kunna vara som så att det är svårare för mannen att acceptera sin position i prekariatet 

eftersom det inte stämmer överens med det som anses vara typiskt för maskuliniteten och de 

förväntningar som ställs enligt det genuskontrakt som Hirdman (1988, 2001) skriver om. 

Kanske är det ett spår av den traditionella arbetsdelningen, som diskuteras i teorin om 

genuskontraktet, där mannen skulle ha kontroll och vara den främsta försörjaren. Detta torde 

kunna leda till ett behov av att åtminstone ha en ledande ställning på arbetsplatsen och för att 

nå den positionen vidtas de åtgärder som är nödvändiga.  

 

Till skillnad från de som identifierar sig som män, så pratar de informanter som identifierar 

sig som kvinnor öppet om sin situation och att den upplevs besvärande. Sara säger till 

exempel: “Ja jag blir nog ganska uppstressad som person så ja, det oroar mig hela tiden så jag 

känner väl att jag, typ min pojkvän, den relationen lider väl också av den så egentligen, jag 

blir väl lätt stressad på fritiden.” Amanda säger också öppet att hennes situation är jobbig: 

“Man vill ju inte få ett barn och sen inte veta hur man ska få ihop det liksom. Det hade varit 

skitjobbigt, det var ändå sånt som fanns i bakhuvudet hela tiden.” Genom att prata om sig 

själva och sin situation på det här sättet, visar de sig sårbara, vilket enligt vår empiri har visat 

sig vara ett drag som är utmärkande för feminiteten. De som identifierar sig som män talar 

mer om situationen genom att prata om arbetsgivaren och vad denne gör för fel och inte om 
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sina egna känslor och problem. Genom att prata om sina situationer på olika sätt så intar de, i 

enlighet med Connell (2008), olika positioner i genusordningen där mannen eftersträvar att 

framstå som stark. På så sätt hamnar kvinnorna i den underordnade position som både 

Connell (2008) och Hirdman (1988) skriver om, eftersom de, genom att prata om sina 

känslor, visar sig svaga.  

 

Cheferna sätter höga krav på personalen när det gäller försäljningen och majoriteten av 

informanterna upplever att pressen är hög. Gustav berättar: “Varje morgon hade vi ett 

morgonmöte där vi fick höra vad vi skulle sälja för och i 90 % av fallen hade vi sålt för lite 

dagen innan och då var ju det dåligt och skulle tas igen den dagen man jobbade” Simon 

intygar: “Om det hade gått dåligt dagen innan så kunde alla få en utskällning dagen efter på 

morgonmötet.”  

 

Samtliga informanter tar någon gång under intervjuerna upp morgonmötet. Mötet hölls varje 

morgon och då pratade varuhuschefen om hur försäljningen hade gått dagen innan och vad 

som var målen för den kommande dagen. Under mötet hyllades de som presterat bäst och 

dessa fick då en applåd. Morgonmötet verkar ha fungerat som en indikation på hur det går för 

de olika säljarna. Lina berättar hur det går för henne och använder morgonmötet som 

preferens: “Jag va nog en medelmåtta (...) jag va inte någon av dem som blev hyllad på 

morgonmötet eller så”. Även Emil berättar: “Man fick ju veta hur mycket man skulle sälja på 

morgonmötet och sen nästa morgon så fick den som hade sålt mest applåder. Så det fick man 

ju så det va ju kul. Jag gjorde ju alltid goda resultat” 

 

Det här är även ett exempel på hur de könsspecifika mönstren i form feminitet och 

maskulinitet, som Connell (2008) skriver om, har kunnat urskiljas under intervjuerna. De 

informanter som identifierar sig som män är mer benägna att framhäva sina styrkor och 

prestationer medan de informanter som identifierar sig som kvinnor är mer försiktiga och 

pratar negativt om sina prestationer i större utsträckning. Ett exempel på detta är när Gustav 

säger att han inte var så bra på att sälja: “Jag visste ju att jag gjorde ett bra jobb. Jag var långt 

ifrån en av de som sålde bäst, men däremot hade jag väldigt nöjda kunder och jag var bäst på 

att ta hand om butiksstandarden”. Att dämpa ner sina negativa egenskaper genom att 

framhäva det man var bra, eller till och med bäst på, har visat sig vara typiskt för 

maskuliniteten.  
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Typiskt för feminiteten har alltså visat sig vara att de är mer försiktiga och negativa gentemot 

sig själva. Det har även framkommit att de är mer självkritiska än vad som egentligen är 

befogat. Ett exempel på detta är när Sara säger: “Ibland undrar jag varför inte jag har fått 

sparken i och med att jag inte säljer så bra.” I andra intervjuer har det nämligen framkommit 

att de anställda måste klara av säljmålen för att få förlängt och i och med att Sara har arbetat 

på organisationen i 1,5 år och fått sitt avtal förlängt flera gånger, så är det inte troligt att hon 

presterar så dåligt som hon påstår och själv verkar tycka. Genom att prata och agera på det här 

sättet, så placerar Sara dock sig själv i en viss position i genusordningen (Connell 2008), där 

hennes beteende underordnas maskuliniteten.  

 

Alexandra, som är en av de informanter som identifierar sig som kvinnor, beter sig inte enligt 

de normer och förväntningar som ställs på kvinnor. Hon säger till exempel: “Jag hade alltid en 

bra placering på säljlistan, så jag va ju ganska lugn så. Tror jag va ganska duktig på att sälja, 

även om jag egentligen inte är säljartypen, men jag gav kunderna tillit tror jag.” Alexandra är 

noga med att framhäva sig själv och genom att inte prata om sina problem, så visar hon 

tendenser till drag som är mer maskulina. Detta visar att män och kvinnor, i enlighet med 

Connell (2015) inte är två motpoler och att det inte finns enbart ett sätt att vara kvinna på. 

Detta stämmer även överens med Connells teori (2008) om att det finns en genusordning och 

genom att agera på ett visst sätt intar individen olika positioner i den.  

 

Som tidigare nämnt upplevs konkurrensen på organisationen hög. Det har visat sig att det inte 

enbart är cheferna och kollegorna som påverkar relationerna på arbetsplatsen, utan att även 

kunderna har en inverkan. I flera av intervjuer beskrivs det hur kunder kommer in i varuhuset 

och specifikt efterfrågar hjälp från manliga medarbetare. Sara berättar: “ibland händer ju att 

gubbar säger typ, “kan du verkligen det här eller finns det någon kille här i butiken?” Även 

Lina berättar om liknande erfarenheter: “ofta var det gubbar som sa att jag inte kunde något 

och frågade hur jag kunde ha jobbet.” Det här visar hur förtroendet för kvinnliga 

medarbetares kunskap är lägre än förtroendet för de manliga medarbetarna. Det är också ett 

exempel på kön som något socialt konstruerat eftersom informanterna här blir bemötta på ett 

visst sätt till följd av sitt biologiska kön, vilket bekräftar Connells definition (2015). Det är 

också ett exempel på hur isärhållandet av könen gör att maskuliniteten blir det normativa, i 

enlighet med Hirdman (1988). I och med den här typen av händelser konstrueras inte enbart 

kön, utan händelserna bidrar också till att maktrelationen mellan maskulinitet och feminitet 

upprätthålls.  
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5.4 Framtidsutsikter 
Samtliga informanter pratar om sina tankar om framtiden. Något som är gemensamt för alla, 

utom Armin, är att de hade tackat ja till tillsvidareanställning. Detta är uppseendeväckande 

eftersom majoriteten även uppger att de inte trivs så bra och vill ha ett annat jobb och 

eftersom de ser arbetsplatsen som en hållplats. Lina berättar: ”Jag hade inte tänkt stanna där 

eller så, jag hamnade där mest av en tillfällighet. Det var liksom, jag behövde ett jobb och fick 

det jobbet och det var väl bra men jag ville ju inte jobba där alltid även om jag hade tackat 

ja.” Vi ser detta fenomen som ett tecken på hur stor betydelse trygghet har för individerna. En 

tillsvidareanställning innebär att de får både anställnings- och inkomsttrygghet, vilket de 

saknar som tidsbegränsat anställda på arbetsplatsen. Simon har numera tillsvidareanställning 

på en annan arbetsplats och berättar att han mår mycket bättre nu: “Jag trivs mycket bättre där 

jag är nu. Att vara ledig på helgerna och sådär, det är guld. Jag är mycket gladare hela tiden 

och det är sambon med.”  

 

Den enda av informanterna som har fått tillsvidareanställning på den aktuella arbetsplatsen är 

Amanda. Hon började som visstidsanställd, men blev tillsvidareanställd efter sex månader. 

Hon berättar att hon tyckte att det var problematiskt att inte veta om hon skulle få vara kvar 

eller inte: “Just det var ärligt talat skitjobbigt. Sambon och jag asså vi hade ju börjat leta hus 

redan då men vi fick ju skjuta upp det liksom. Jag kunde inte få något bolån om jag inte va 

fast, det går ju inte.” Lina pratar också om problematiken kring bolån: “Jag och sambon är ju 

redo för barn och hus, Svensson-livet liksom, men jag kunde ju inte ta lån.” Svårigheterna att 

till exempel ta lån är ett exempel på hur avsaknaden av den inkomsttrygghet som Standing 

(2013) nämner, påverkar informanternas framtid.  

 

Ett mönster som har kunnat urskiljas är att de informanter som identifierar sig som kvinnor 

tänker mer på framtiden med familj och hus i åtanke. I till exempel Amandas intervju är barn 

ett genomgående tema och hon pratar mycket om hur hon vill uppnå en trygg miljö för att 

kunna bilda familj. Även Lina och Sara pratar om att bilda familj, men trots att samtliga 

manliga informanter har sambo, så kommer familj aldrig på tal i de intervjuerna. Här 

synliggörs återigen det genuskontrakt som Hirdman (1988, 2001) tar upp, där mannen agerar i 

den offentliga sfären, medan kvinnan agerar i den privata. Karakteriserande för 

maskuliniteten är således att stå för den ekonomiska försörjningen, medan det är 

karakteriserande för feminiteten att ta hand om barn och hem. Det mönster som har kunnat 
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urskiljas i empirin visar att den traditionella arbetsdelningen mellan man och kvinna 

fortfarande lever kvar, åtminstone i individernas sätt att tänka.  

 

Armin skiljer sig från mängden i och med att han inte oroar sig för framtiden på samma sätt 

som resterande. På frågan hur han hade reagerat om han inte får förlängt svarar han: “Eh 

alltså, om man inte får förlängt så kan man uppenbarligen inte jobba kvar, och då får man leta 

jobb någon annanstans.” Han gör inte uttryck för någon oro, vilket vi tror kan bero på att han 

studerar på universitetet och således inte har identifierat sig som en del av prekariatet. Han 

uttrycker att han längtar till utbildningen är avklarad och han har hittat ett jobb som är i linje 

med utbildningen: “Jamen du vet, 8-17 och tjäna mera pengar. Slippa leva på CSN och det där 

ju”. När utbildningen är avklarad förväntar han sig att han ska befinna sig i salatariet, vilket 

enligt Standing (2013) är en av de högre klasserna, och hans nuvarande arbete är därför inte 

av samma relevans för honom som för resterande.  

 

Informanterna Gustav, Sara och Emil har tidigare studerat på universitet och har tagit examen. 

Deras otrivsel med situationen skiljer sig därför från de övrigas eftersom de hade andra 

förväntningar på hur deras liv skulle se ut efter examen. Sara säger: “Jag hade förväntat mig 

en annan situation nu efter examen”. Hon berättar vidare om hur hon strävar efter att hitta 

annat arbete: “Ja jag vill och försöker komma därifrån, så jag försöker söka andra jobb men 

du vet, när man får avslag efter avslag så blir man rätt less på det då.” Även Gustav ger 

uttryck för detta:  

 

Ja, det mest stressande var väl nästan att jag inte fick tag i ett annat jobb. Jag kände att jag satt 

i min osäkra båt och ville någonstans tro att det fanns land nära, men ju längre tiden gick desto 

mer insåg man att det gjorde inte det. Eh, så då blev man väl både missnöjd med det jobbet 

man hade, man tyckte att man förtjänade bättre, men man var ju även lite orolig att man skulle 

förlora det.  

 

Informanterna visar tecken på det fenomen som Standing (2013) kallar statusdissonans 

eftersom de anser att de är överkvalificerade för arbetet, men känner sig tvingade att acceptera 

det eftersom de inte lyckats få något annat jobb. Det vi har sett tyder på att hög utbildning gör 

det svårare att acceptera platsen i prekariatet. På förevarande arbetsplats har Gustav, Sara och 

Emil arbete som inte matchar deras utbildning, vilket i kombination med otrygga 

arbetsförhållanden leder till hög otrivsel. Om de istället hade fått anställning på en önskad 
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arbetsplats där arbetsuppgifterna ligger i linje med deras examen, hade möjligtvis trivseln 

varit högre oavsett om de hade befunnit sig i en prekär situation. Det är således inte den 

prekära situationen i sig som ger upphov till statusdissonansen, utan det är det faktum att 

individen känner sig överkvalificerad för arbetet som ger upphov till statusdissonansen. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en arbetsplats och dess anställda påverkas av 

tidsbegränsade anställningar. Vi avsåg också att undersöka hur individer som identifierar sig 

som män respektive kvinnor förhåller sig till den otrygga arbetssituationen. Det har visat sig 

att de rådande arbetsförhållandena generar en hög grad av otrygghet och bristande kontroll 

hos informanterna när det gäller framtida anställning, arbetstider och inkomst, vilket i sin tur 

även påverkar informanternas nuvarande och framtida privatliv. Otryggheten skapar en 

obalans i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivaren, vilken kan uppfattas vara till 

fördel för arbetsgivaren, men inte arbetstagaren. Otryggheten leder även till hög konkurrens 

och bristande lojalitet och tillit mellan de anställda, vilket gör att de normer som styr hur 

människor förväntas bete sig gentemot varandra utmanas och försvagas. Genom att ta 

varandras kunder och därigenom förbättra sina egna resultat, vidtar de anställda de åtgärder 

som krävs för att säkra sin position på arbetsplatsen. Otryggheten som karakteriserar en 

tidsbegränsad anställning påverkar arbetsplatsen och dess anställda genom att relationerna 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren hamnar i obalans samtidigt som relationerna mellan 

de anställda försämras.  
 

I förevarande uppsats har vi undersökt hur individer förhåller sig till den osäkra 

arbetssituationen ur ett genusperspektiv. Undersökningen har visat att både individer som 

identifierar sig som kvinnor och individer som identifierar sig som män upplever otrygghet, 

men det har visat sig att de förhåller sig till och hanterar den på olika sätt. Könsspecifika 

mönster har kunnat urskiljas, så som att det är typiskt för feminiteten att nedvärdera sig själva 

och sin arbetsprestation, medan maskuliniteten synliggjorts genom att de som identifierar sig 

som män framhäver sig själva och sin prestation. I vissa fall har de kvinnliga informanterna 

tagit avstånd från feminiteten och på olika sätt anammat maskulinitetens drag och därigenom 

har feminitetens underordnade position bekräftats. Det har även förefallit som att de individer 

som identifierar sig som män är mer benägna att agera illojalt gentemot sina kollegor, vilket 

kan ses som en åtgärd för att upprätthålla den överordnade positionen i genusordningen. 
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7. Diskussion 

Globaliseringen påverkar organisationer på många olika sätt, men framförallt på så sätt att 

kraven och konkurrensen blir hårdare. För att följa den utveckling som sker på dagens 

arbetsmarknad krävs det att arbetsgivaren anpassar sig till den ombytlighet som råder, vilket 

görs genom att de ökar antalet flexibla anställningar för att minska kostnader, dock bidrar 

detta till en otryggare situation för de anställda. Det har redan skett en markant ökning av 

tidsbegränsade anställningar och något som har framkommit från tidigare forskning är att 

anställningsformen är här för att stanna. För att arbetsgivaren skall kunna hantera detta på 

bästa möjliga sätt är det viktigt att veta vad anställningsformen har för konsekvenser och hur 

den påverkar organisationer och detta vill vi bidra med genom förevarande studie. Det har 

visat sig att individer förhåller sig och hanterar den otrygga situationen på olika sätt. 

Könsspecifika mönster har kunnat urskiljas när det gäller hanteringen och förhållningssättet 

till arbetssituationen, vilket kan vara fördelaktigt för en arbetsgivare att veta. Något som vi 

anser har framgått genom studien är betydelsen av tillit mellan arbetstagarna, samt mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. När lojaliteten och tilliten brister mellan kollegorna, vidtas 

nämligen oanade åtgärder som skadar gruppens sammanhållning och trivsel. Vi anser att det 

är viktigt att det kommer till arbetsgivarens kännedom, för att det skall kunna ske en 

förbättring av hanteringen av de flexibla anställningsformerna.  
 

Intressant för vidare forskning hade varit att genomföra en liknande undersökning på en 

kvinnodominerad arbetsplats, för att se om samma fenomen och mönster går att urskilja där. 

Förevarande undersökning genomfördes på ett varuhus inom hemelektronik och detta kan 

anses vara en i grunden maskulin arbetsplats, vilket gör det intressant att, ur både genus- och 

klassperspektiv, undersöka hur arbetssituationen och sammanhållningen kan se ut på en i 

grunden feminin arbetsplats. Ett annat intressant sätt att vidareutveckla forskningsfältet vore 

att undersöka arbetsgivare vars anställda befinner sig i prekariatet, för att få reda på hur de 

hanterar situationen i nuläget och på så sätt möjliggöra förbättringar inom arbetslivet. 
 

I efterhand har vi reflekterat över vad vi hade kunnat göra annorlunda för att förbättra vår 

studie. Vi anser att det till exempel hade varit önskvärt att ha fler informanter för att öka 

studiens generaliserbarhet. Fler informanter hade även gett ett bredare empiriskt material att 

arbeta med och det hade möjliggjort finnandet av fler intressant fenomen och mönster som vi 

nu eventuellt har gått miste om. Vi anser dock att samtliga åtta informanter har tillfört något 
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värdefullt till studien och trots att generaliserbarheten är begränsad, så anser vi att studien 

håller hög kvalité. Något som också kan diskuteras är att det hade varit intressant att ha 

informanter med större spridning i ålder. Vi har en föreställning om att det är mer accepterat 

att ungdomar befinner sig i prekariatet och därför hade det varit av intresse att undersöka hur 

äldre individer förhåller sig till den prekära situationen och huruvida utfallen de facto skiljer 

sig åt.  

 

Något som vi hade gjort annorlunda om vi hade gjort om studien, är att vi hade frågat 

informanterna om deras sambos sysselsättning. Vi tror att det hade varit givande både för att 

förstå den prekära situationen och för att möjliggöra urskiljande av fler könsspecifika 

mönster. Vi hade då fått se hur starkt behovet av individens egen inkomst och arbete är samt 

huruvida den traditionella arbetsdelningen mellan kvinna och man kommer till uttryck.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi är medvetna om att vi alltid bär med oss föreställningar 

om hur saker och ting är och att detta påverkar våra tolkningar och således även vår studie. 

Medvetenheten om föreställningar innebär dock att vi har varit observanta och möjliggjort 

avståndstagande från dessa, trots att de oundvikligen påverkar till viss del. Det faktum att vi 

identifierar oss som kvinnor gör förmodligen att vi till exempel blir mer observanta på uttryck 

för den kvinnliga underordningen. Detta kan också vara något som påverkar hur 

informanterna uttrycker sig, eftersom individer i regel bemöter andra individer på olika sätt 

beroende på genus.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
Bakgrund 

Namn, ålder, boende, civilstånd, familj, födelseort, föräldrar, utbildning, jobb, fritidsintressen 

Allmänt om arbetet 

Allmän trivsel, anställningstid, arbetsuppgifter, helgjobb, kvällsjobb, schema 

Kollegor  

Personalomsättning, samarbete, konkurrens, fritid 

Tidsbegränsad anställning 

Anställningsform, avtalstid,   

Framtidsutsikter, drömmar, tillsvidare 

Vad händer om du inte får förlängt? Hur gör du för att få förlängt?  

	


