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Abstract 

The current Swedish labor market is changing. Permanent positions are no longer as 

dominant and instead, many people are looking for a more flexible working situation, 

much like freelancing. This has led to the newly coined term “gig-economy”, which 

practically means that organizations contract with independent workers for short- term 

engagements. However, there are still many who seek a permanent position, but might 

be stuck in a temporary position. The use of temporary positions has become more 

common in several sectors which has created a debate in Sweden. The debate focuses 

mainly on the consequences for the individual worker. The purpose of our study is to 

contribute with knowledge on what consequences temporary employment has for the 

organization. To fulfill our purpose, we’ve chosen to use a qualitative method to 

conduct a case study. Our empirical material consists mainly of interviews and 

observations at an elementary school. In order to analyze our material, we’ve used 

theories which describe the organizational structure and which addresses the individual, 

the group as well as the middle- and strategic management. Our general conclusion is 

that temporary employment has an impact on all levels of the organization. The 

temporary positions create insecurity for both the individual and the group and it can 

hamper the organizations efficiency. 
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Abstrakt 
Dagens svenska arbetsmarknad är i förändringsfasen där tillsvidareanställningen inte är 

lika dominerande. Istället eftersträvar alltfler en mer flexibel arbetssituation vilket kan 

liknas vid att frilansa. Det har myntat begreppet gig-ekonomi som innebär att individer 

hyr ut sig själva på projektbasis. Trots att det finns en strävan efter en mer flexibel 

arbetsmarknad är det fortfarande många som söker en tillsvidareanställning men har 

fastnat i en tidsbegränsad anställning. De olika anställningsformerna har skapat debatt i 

Sverige och fokuserar främst på konsekvenserna för arbetstagaren. Syftet med vår studie 

är att bidra med kunskap om vilka konsekvenser tidsbegränsade anställningar har för 

organisationen. För att besvara vår frågeställning har vi valt en kvalitativ metod och 

genomfört en fallstudie. Vårt empiriska material består främst av intervjuer och 

observationer på en skola. För att analysera vårt material används teorier som beskriver 

organisationens uppbyggnad samt behandlar individen, gruppen, mellanchefen och den 

strategiska ledningen. Vår övergripande slutsats är att tidsbegränsade anställningar har 

en påverkan på samtliga nivåer i organisationen. Den tidsbegränsade anställningen 

skapar osäkerhet för både individen och gruppen vilket kan hämma organisationens 

effektivitet.  

 

Nyckelord 
Grupp, individ, konsekvenser, mellanchefen, organisation, strategisk ledning, 

tidsbegränsad anställning 
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Terminologi 
Nedanstående definitioner redogörs eftersom det är typiska begrepp som används i 

studien. Termerna är inte teoretiska utan definieras endast för att underlätta för läsaren.  

 

Arbetsgivare  

“Juridisk eller fysisk person som betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få 

visst arbete utfört.” (NE, 2017) 

Arbetstagare 

“Fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, 

arbetsgivaren” (NE, 2017). 

Frilansare 

“Person som utan att vara anställd åtar sig arbete eller erbjuder sina tjänster på 

uppdragsbasis åt en eller flera huvudmän.” (NE, 2017) 

Tidsbegränsad anställning 

“Till skillnad från tillsvidareanställning upphör sådan anställning utan föregående 

uppsägning vid den avtalade tidens utgång eller när arbetet är slutfört” (NE, 2017). 

Tillsvidareanställning 

“En anställningsform som innebär att anställningen inte är tidsbegränsad” (NE, 2017) 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel presenterar vi en kort bakgrund om hur den svenska arbetsmarknaden 

har förändrats samt de nya anställningsformerna som växt fram över tid. Vidare 

diskuterar vi olika konsekvenser de nya anställningsformerna har lett till för 

arbetstagare samt varför organisationer valt att använda tidsbegränsade anställningar. 

Slutligen presenterar vi existerande forskning och identifierar forskningsproblemet. 

Kapitlet avslutas med syfte och frågeställning.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
Den svenska arbetsmarknaden håller på att förändras, de traditionella “fasta” 

anställningarna är inte längre lika dominerande (Berggren, 2016). Begrepp såsom gig-

ekonomi och frilansare har kommit att ta större plats i den offentliga debatten kring 

arbetsmarknaden. Gig-ekonomin är ett fenomen som innebär att fler och fler vill ha en 

flexibel arbetssituation, där de inte måste vara bundna till en specifik arbetsgivare. Det 

går ut på att individer på projektbasis hyr ut sig själva för att utföra uppdrag åt olika 

organisationer. Begreppet frilansare är kanske mer känt, och innebär i grunden samma 

sak som gig-ekonomi, fast syftar till en enskild individ. Gig-ekonomin kan beskrivas 

som en rörelse mot att fler och fler väljer att frilansa. Gig-ekonomin diskuteras i medier 

såsom Sveriges Radio (2016), Dagens Nyheter (2016), Dagens Industri (2017) och 

bland forskare. Exempelvis, forskaren Robin Tiegland vid Handelshögskolan i 

Stockholm som har diskuterat fenomenet och påpekar hur den svenska arbetsmarknaden 

behöver anpassa sig (Thorstensson, 2016). Trots att fenomen som dessa har kommit att 

bli vanligare så har vi långt ifrån lämnat den traditionella arbetsmarknaden, vi menar att 

Sverige snarare står i början av en övergångsfas. Många söker fortsatt fasta 

arbetsförhållanden, men till följd av den förskjutning vi just beskrivit så hamnar många 

ofrivilligt i tidsbegränsade anställningar (Berggren, 2016). Det är således fortfarande 

många som vill ha en tillsvidareanställning och inte strävar efter en mer flexibel 

arbetssituation. Vi tror att det kan innebära att vi i framtiden får en mer polariserad 

arbetsmarknad än vad vi historiskt sett i Sverige. 

 

De olika anställningsformerna har skapat heta diskussioner i hela Sverige. I tidningar, 

sociala medier och bland flera fackförbund förs debatten om de negativa 
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konsekvenserna som drabbar arbetstagare. Enligt Berggren (2016) påverkar 

anställningsformen arbetstagare både på och utanför jobbet. Otryggheten som en 

tidsbegränsad anställning ger är en stressrelaterad faktor. Tidsbegränsat anställda får 

ofta en lägre kompetensutveckling på arbetet vilket gör dem mindre attraktiva för en 

tillsvidareanställning på arbetsmarknaden. Håkansson et al. (2013) bland andra menar 

att den tidsbegränsade anställningen har en negativ inverkan på hälsan hos arbetstagare.  

 

Som alltid finns det flera sidor på problemet, vissa strävar efter en mer flexibel 

arbetsmarknad likt Gig-ekonomin som beskrivs ovan. Å andra sidan har vi ett ökat 

missnöje kring de otrygga villkoren detta har medfört. Det råder ingen tvekan om att det 

är en förändring i villkoren på arbetsmarknaden, men frågan är till vems fördel. 

Diskussionen handlar ofta om för- och nackdelar för arbetstagaren, medan 

konsekvenserna för arbetsgivaren inte tas upp lika ofta. Dock finns det företag som nu 

har börjat tänka om och går mot en personalpolitik där tillsvidareanställningar ska vara 

den primära anställningsformen. Samtidigt finns det företag som använder den 

tidsbegränsade anställningsformen för att kunna vara flexibla. Enligt Stenström (2017) 

är tidsbegränsade anställningar positivt i den mening att företaget kan möta 

fluktuationer i arbetsbelastningen samt ha kontroll över utgifter och enbart använda 

arbetskraft när den behövs. Vidare menar Stenström (2017) att alla för- och nackdelar 

med anställningen måste vägas mot varandra, många företag ser bara en dimension, 

kostnadsbesparing. Det är en viktig dimension men det är även viktigt att beräkna de 

kostnader företaget lägger på att utbilda personal som kanske inte stannar inom 

företaget (Stenström, 2017). Stenström (2017) anser att det kan löna sig att ha lojala 

medarbetare med trygga anställningar som lägger ner sin själ i arbetet och fokuserar på 

företagets mål jämfört med otrygga timanställda. 

 

Förutom debatten om anställningsformer så har det skett en viss förskjutning av 

anställningsvillkoren i Sverige. Enligt svensk lag så finns det två olika sorters 

anställningar, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Den svenska 

arbetsmarknaden har länge präglats av starka fackförbund och den så kallade ”svenska 

modellen” där arbetsmarknadens parter själva har satt villkoren. Normen har varit att 

alla anställda ska ha en tillsvidareanställning. Under de senaste decennierna har det skett 

en tydlig ökning i antalet tidsbegränsade anställningar. Från och med 1993 har 

privatuthyrning av personal i vinstsyfte varit tillåtet, vilket är en av de bidragande 
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orsakerna till ökningen (Håkansson et al., 2013). År 2007 infördes en lagändring som 

tillät att anställa arbetstagare i en tidsbegränsad anställning utan direkta skäl. Tidigare 

har denna anställningsform endast kunnat användas för vikariat, säsongsarbete och när 

arbetstagaren har fyllt 67 år. Tillägget som gjordes då, känt som allmän visstid tillät att 

företag utan grund kunde ha en arbetstagare anställd upp till 24 månader inom en 

femårsperiod. Efter denna period blir arbetstagaren antingen tillsvidareanställd eller så 

avslutas anställningen. Denna anställningsform har kommit att bli mycket vanligare och 

har kommit att ersätta vikariat och andra tidsbegränsade anställningar. Trenden öppnar 

upp för en mer flexibel arbetsmarknad, med flera olika typer av anställningar, oavsett de 

olika rösterna i debatten. 

 
1.2 Problemdiskussion 
Ökningen av tidsbegränsade anställningar har skapat stor debatt, och EU-kommissionen 

har gett Sverige kritik för att det förekommer ett så stort antal visstidsanställningar 

(Johansson, 2015). Många anser att det är förödande för arbetstagare, då tidsbegränsade 

anställningar påverkar den anställdes privatliv (Berggren, 2016). År 2015 lade 

regeringen fram propositionen 2015/16:62 med syfte att förbättra situationen för 

arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar. Trots en lagändring 

som trädde i kraft 1 maj 2016 är det fortfarande svårt att ta sig ur tidsbegränsade 

anställningar (Berggren, 2016). 

 

Fenomenet har tidigare diskuterats och de mest studerade områdena är utifrån 

arbetstagarens perspektiv. Såsom hur det påverkar dem i frågor rörande trygghet, hälsa 

och deras rättigheter. Företagets och organisationens perspektiv har inte varit lika 

synligt i debatten. Det som har diskuterats är varför företagen använt allmän visstid som 

ett sätt att lösa kortsiktiga bemanningsproblem. Till exempel genom att använda allmän 

visstid för att kunna öka eller minska personalstyrkan efter behov (Houseman, 2001). 

Håkansson, K., & Isidorsson, T. (2012) har även belyst hur dynamiken fungerar mellan 

inhyrd personal och ordinarie personal i en organisation. Artiklarna som presenteras 

nedan representerar typiska områden som studerats inom ämnet.  

 

Olofsdotter (2008) menar att tidsbegränsade anställningar gynnar företag ur det 

perspektivet att de kan möta det ökade kravet på en flexibel organisation. Från ett 

organisationsteoretiskt perspektiv diskuteras ofta flexibilitetsstrategier för att möta 

fluktuationer i efterfrågan gällande arbetsbelastningen. De två mest omtalade 
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strategierna är funktionell flexibilitet och numerär flexibilitet, båda ställer krav på både 

arbetstagare och arbetsgivare. Funktionell flexibilitet syftar till organisationens förmåga 

att delegera personal till nya uppgifter för att möta förändringar i efterfrågan. Vid 

användning av denna strategi förväntas personalen ha en bred kompetens och förmågan 

att utföra olika arbetsmoment vid behov (Atkinson, 1984). Funktionell flexibilitet 

bygger på att organisationen utbildar personalen (Atkinson, 1984). Gentemot numerär 

flexibilitet som ställer högre krav på arbetskraftens omfattning att snabbt anpassas till 

ändrad arbetsbelastning. Organisationen hanterar variationen genom att anställa 

personal på tidsbegränsade kontrakt. Det leder till att företaget inte behöver ta hänsyn 

till överflödig personal utan enbart använda dem vid behov (Atkinson, 1984). 

 

I artikeln Why employers use flexible staffing arrangements: evidence from an 

establishment survey, har Houseman (2001) studerat varför tidsbegränsade anställningar 

använts i USA. Studien fokuserar på ämnet utifrån arbetsgivarens perspektiv, likt vår 

studie. Houseman (2001) menar att dessa anställningar är förmånliga när en 

organisation behöver öka flexibiliteten i organisationen. En organisation som har 

fluktuationer i arbetsbelastningen eller behöver täcka en position tillfälligt kan dra nytta 

av denna nya anställningsform som tagit form på marknaden. Ovanstående studie 

fokuserar på varför tidsbegränsade anställningar används men inte vilka upplevda 

konsekvenser det leder till för organisationen. 

 

I artikeln av Håkansson et al. (2013) Arbetsmiljö för hyresarbetskraft. Inhyrdas fysiska 

och psykosociala arbetsmiljö, sammanställs tidigare forskning för att studera 

arbetstagarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö för att fastställa vilka konsekvenser 

en tidsbegränsad anställning kan leda till utifrån arbetstagarnas perspektiv. Studien tar 

arbetstagarnas perspektiv med fokus på sociala aspekter medan vår studie utgår från ett 

organisationsteoretiskt perspektiv.  

 

I artikeln Work organizational outcomes of the use of temporary agency workers, av 

Håkansson & Isidorsson (2012) studeras dynamiken i organisationen vid användning av 

inhyrd personal. Författarna har använt sig av “centrum- och periferiteorin” för att 

analysera det empiriska materialet. Teorin stödjer studiens slutsatser. Studien baseras på 

intervjuer och observationer. Deras resultat visar olika utfall där inhyrd personal ibland 

lättare integreras i organisationen medan det ibland leder till uppdelning av personalen.  
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Tabell 1  Representativ forskning 

Studie Syfte Slutsats Metod 

1.Houseman, N, Susan 

(2001). “Why employers use 

flexible staffing 

arrangements: evidence from 

an establishment survey”. 

Industrial and Labour 

Relations Review, vol. 55, 

No. 1. (s. 149-170) Cornell 

University 

Syftet med studien är 

att undersöka varför 

arbetsgivare inom 

den privata sektorn i 

USA använder sig av 

tidsbegränsade 

anställningar. 

Undersökningen 

resulterade i att de 

flesta arbetsgivare 

främst använder 

tidsbegränsade 

anställningar för att öka 

flexibiliteten i 

organisation. 

Tidsbegränsade 

anställningar är 

förmånligt för 

organisationen när en 

position tillfälligt 

behöver täckas eller vid 

fluktuationer i 

arbetsbelastningen.   

Författaren har utfört 

telefonintervjuer samt 

använt sig av 

sekundärdata för att 

visa statistiska 

samband. 

Sekundärdata består av 

tidigare 

forskningsstudier samt 

enkätundersökningar. 

2. Håkansson, K., 
Isidorsson, T., Strauss-Raats, 

P. (2013) Arbetsmiljö för 

hyresarbetskraft. Inhyrdas 

fysiska och psykosociala 

arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket 

Kunskapssammanställning. 
Göteborgs Universitet 

Rapportens syfte är 

att sammanfatta 

forskning om den 

inhyrda 

personalens fysiska 

och psykosociala 

arbetsmiljö 

respektive 

arbetsskador. 

Sammanställningen av 

tidigare forskning visar 

att en otrygg 

anställning är en 

betydande stressfaktor 

som kan leda till 

psykisk ohälsa. Vidare 

menar författarna att 

inhyrd personal utsätts 

för större risk för 

arbetsskador. 

Rapporten är helt 

baserad på tidigare 

forskning som sedan 

analyserats och 

sammanställts. 

Rapporten har enbart 

använt sig av 

vetenskapliga artiklar 

utgivna på engelska. 

3. Håkansson, K., & 

Isidorsson, T. (2012). Work 

organizational outcomes of 

the use of temporary agency 

workers. Organization 

Studies, 33(4), 487-505. 

Artikeln syftar till att 

undersöka 

arbetsdynamiken i 

organisationen när 

de hyr in personal 

från 

bemanningsföretag. 

Resultaten i de olika 

fallen skiljer sig åt. 

Vilket leder till en 

uppdelning mellan 

personalen i 

organisationen. I andra 

fall blir den inhyrda 

personalen lättare 

integrerad i 

organisationen. 

Artikelns empiriska 

material är baserat på 

intervjuer och 

observationer. Tio 

olika fall har studerats 

och sammanlagt har 63 

intervjuer genomförts. 
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Det är inget nytt att diskutera varför och hur organisationen använder tidsbegränsade 

anställningar. Problemet är att det inte studerats vilka upplevda konsekvenser i 

organisationen som uppstår på grund av tidsbegränsade anställningar. Med 

konsekvenser avser vi positiva respektive negativa upplevelser för människorna i 

organisationen. Vi menar att effekterna av det ökande antalet tidsbegränsade 

anställningar för organisationer bör utredas vidare. Vi vill förstå hur den operationella 

verksamheten påverkas av tidsbegränsade anställningsformer. Tidigare forskning och 

studier har ofta endast behandlat arbetstagarens perspektiv. Vi anser det viktigt att ta del 

av flera dimensioner än arbetstagarens och koppla samman dem för att skapa ett 

helhetsgrepp om hur tidsbegränsade anställningar påverkar organisationen. Vår studie 

ämnar därav studera de tidsbegränsade anställningarna från följande nivåer inom 

organisationen individen, gruppen, mellanchefen samt den strategiska ledningen. 

Genom att studera en arbetsplats där tidsbegränsade anställningar förekommer, vill vi 

undersöka vilka konsekvenser det kan medföra för organisationen. Vår studie kommer 

således att bidra med en utvidgad förståelse för vilka konsekvenser tidsbegränsade 

anställningar har för organisationen. Det empiriska materialet har en större bredd då den 

består av intervjuer med personer från flera olika nivåer inom en organisation. Till 

skillnad från tidigare studier så är vårt fokus i alla dimensioner på den tidsbegränsade 

anställningsformen, vilket gör studien både nischad och bred i omfång. Detta skapar en 

djupare förståelse för organisationen i sin helhet. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om vilka konsekvenser 

tidsbegränsade anställningar har för organisationen. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
• Vilka är de upplevda konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar för 

individen, gruppen, mellanchefen och den strategiska ledningen? 
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1.5 Disposition 

 

Metod 

Vi redogör för våra metodologiska ställningstagande och beskriver hur vi gått tillväga 

för att samla in empiri. Vidare så förklarar vi studiens autenticitet och tillförlitlighet. 

 

Teori 

Kapitlet inleds med vår teoretiska referensram samt en diskussion om hur den kommer 

användas. Vidare är kapitlet indelat i olika teman där våra valda teorier presenteras.  

 

Empiri 

Vårt empiriska material presenteras. Kapitlet inleds med en bakgrund av vårt fall samt 

en narrativ beskrivning av vårt första intryck av skolan och rektorns upplevelser. Vidare 

presenteras vårt empiriska material under följande teman: anställningen, relationer, 

roller, nuvarande kompetenser och utvecklingsmöjligheter, motivation, bekräftelse, 

kommunikation och ledning. Kapitlet avslutas med våra observationer på skolan. 

 

Analys 

Vårt empiriska material analyseras tillsammans med de valda teorierna. Analysen är 

indelad i fyra kategorier, vilka motsvarar de fyra nivåerna vi valt att studera i 

organisationen.  

 

Diskussion & Slutsats 

Vår analys diskuteras och är uppdelad i samma följd som analyskapitlet. I slutet 

presenterar vi våra slutsatser och besvarar vår forskningsfråga. Vi tydliggör även 

studiens teoretiska- och praktiska bidrag. 

 

Förslag på framtida forskning 

Förslag till framtida forskning presenteras. Hur vår studie kan kompletteras samt förslag 

på andra perspektiv.  
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2 Metod 

 

I detta kapitel redogör vi för våra metodologiska ställningstaganden, vår 

forskningsstrategi, undersökningsdesign och forskningsansats. Sedan följer en 

redogörelse för hur vårt empiriska material har samlats in och hur vi gått tillväga 

under studiens gång. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet och äkthet.  

 

 
2.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap för vilka konsekvenser 

anställningsformen har för en organisation. Vi anser att det bästa sättet att nå den 

förståelsen är genom kontakt med de berörda parterna, vilka i detta fallet är arbetstagare 

och arbetsgivare. Vi behöver förstå deras verklighet för att kunna förstå hur de agerar 

och reagerar. Den förståelsen vill vi uppnå genom att sätta oss in i deras arbete och de 

problem som de upplever. I detta avseende kan denna studie betraktas som 

interpretativistisk (Bryman & Bell, 2013, s.38,). Vår syn på kunskap är att den kan 

skapas på flera olika sätt. I den här studien har vi valt att försöka skapa kunskap genom 

att interagera med människorna i det sammanhanget vi studerar. Kunskapen i denna 

studien skapas således genom insamlandet av nytt empiriskt material tillsammans med 

tidigare kunskap, i samspel med de teorier vi genom studiens gång funnit mest 

adekvata. Vi anser att detta förhållningssätt är nödvändigt för att förstå de sociala 

konstruktioner som vårt studieobjekt utgörs av. Således kan studien betraktas som 

konstruktivistisk enligt Bryman & Bell (2013, s.43–44). 

 

Vi menar att alla människor uppfattar verkligheten olika, av den anledningen är det 

ytterst viktigt att vi tolkar deras agerande i rätt kontext. Vi måste med hjälp av den 

kunskap och de teorier som redan finns skapa oss en förståelse för det sammanhang som 

våra studieobjekt agerar i.  Detta anser vi är det mest givande sättet att bedriva den här 

typen av forskning. Med detta tillvägagångssättet måste vi konstatera att empirin vi 

samlar in är subjektiva upplevelser, och måste tolkas som just upplevelser. Vi har valt 

att se på organisationen i fyra olika nivåer, vilket tillåter oss att tolka olika delar av 

empirin i olika kontext såväl som i en helhet. Detta gör det möjligt för oss att få en 

djupare förståelse för vilken innebörd olika faktorer har på olika nivåer och för olika 

individer. 



  
 

9 

 

Meningen är att respondenternas verklighet ska utgöra kontexten för hur deras agerande 

och känslor tolkas. På detta sättet menar vi att vi nivellerar med våra studieobjekt vilket 

ger oss en större möjlighet att skapa trovärdiga resultat. Därför har vi skapat en teoretisk 

referensram som behandlar olika perspektiv för sig. Genom att utgå ifrån denna 

referensram är det mer sannolikt att materialet tolkas i rätt kontext, i vår mening. Hade 

vi enbart valt att utgå ifrån tex. ett arbetsgivarperspektiv hade resultaten kunnat se 

annorlunda ut. Vi har försökt att vara mer nyanserade än så. Denna förståelse har givit 

oss möjligheten att omvärdera vår infallsvinkel för att kunna hamna i linje med den 

problematik vi påträffat. 

 

2.2 Forskningsstrategi 
En kvalitativ forskningsstrategi fokuserar på att skapa en förståelse för hur individer 

tolkar den sociala verkligheten. Strategin förknippas därav ofta med den ontologiska 

ståndpunkten konstruktivism och den kunskapsteoretiska ståndpunkten beskrivs som 

interpretativ (Bryman & Bell, 2013, s.390–391) vilket överensstämmer med vår studie. 

Genom att använda en kvalitativ forskningsstrategi tillåts vi röra oss mellan de olika 

stegen i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s.398). Vi kan samla in empiriskt 

material och sedan studera olika teorier, samla mer empiriskt material och granska 

teorierna. Vilket gör att vi kan försöka skapa en förståelse av bakomliggande mönster 

och inte försöka få insamlade data att passa förutsedda mönster (Bryman & Bell, 2013, 

s.398). I denna studie är det avgörande eftersom vi inte i förväg vet vad insamlade data 

innebär eftersom det är andra individers upplevelser.   

En kvalitativ forskningsstrategi hjälpte oss att begränsa vår forskning och nå empirisk 

mättnad. I slutet av studien var svaren från respondenterna snarlika vad som redan sagt 

av respondenter i tidigare intervjuer. Vi kände då att ytterligare insamling av empiriskt 

material inte skulle förändra resultatet av vår forskning och uppnådde då empirisk 

mättnad i vårt fall. Vi tror att en kvalitativ metod genererar bättre insikter gentemot en 

kvantitativ forskningsstrategi för att uppnå vårt syfte. En kvantitativ undersökning hade 

inte gett samma förståelse för upplevda konsekvenser eftersom upplevelser kan vara 

svåra att kvantifiera. För att skapa en förståelse snarare än förklaring har vi valt en 

kvalitativ forskningsstrategi. 

 



  
 

10 

2.3 Undersökningsdesign  

Den grundläggande formen för en fallstudie är när ett enskilt fall studeras noggrant och 

ingående. Fallstudier används för att studera komplexiteten i ett specifikt fall, 

exempelvis, en enda organisation, en enda plats, en speciell person eller en specifik 

händelse (Bryman & Bell, 2013, s.84). 

Vi har valt att göra en fallstudie på en kommunal skola som bedriver verksamhet från 

förskolan upp till årskurs 6, även kallat F-6 skola, i Växjö, Sverige.  Studien har 

genomförts på en enda plats där vi har följt verksamheten under flera arbetsdagar för att 

kunna observera och intervjua människorna i organisationen. Fallstudien kommer 

utgöra så gott som hela vårt empiriska material. Vi kommer enbart studera ett fall vilket 

gör det svårt att påstå att resultaten är representativa för hela populationen, dock kan en 

djupare förståelse för det enskilda fallets underliggande mönster skapas (Bryman & 

Bell, 2013, s.87). 

 

Utifrån Stakes (1995) refererad i Bryman & Bell (2013, s.86) olika fallstudier kan vår 

studie kategoriseras som en instrumentell fallstudie. Det eftersom vi vill skapa en 

förståelse för anställningsformens påverkan och använder skolan i vårt fall som ett 

instrument för att skapa förståelse. Studien fokuserar på att studera en vardaglig 

situation i en organisation som har personal med tillsvidareanställningar samt 

tidsbegränsade anställningar. Detta fokus gör att vår studie kategoriseras som det 

representativa eller typiska fallet enligt Yin´s fem olika typer av fall (Yin, 2003, 

refererad i Bryman & Bell, 2013, s.87).   

 

Studien har en explorativ karaktär, eftersom studien syftar till att skapa förståelse för 

olika effekter, när, var och i vilket sammanhang de uppstår (Wallén, 1996, s.46). Det 

innebär att nya perspektiv och frågor kan preciseras under studiens gång. Det teoretiska 

utgångspunkterna har inte varit förutbestämda utan skett parallellt med insamling av 

empiri. Intresset med studien har från början varit att inrikta oss på den sociala 

ordningen och bakomliggande mönster för konsekvenser som uppstår till följd av 

tidsbegränsade anställningar. Utgångspunkten med våra observationer var att delta i 

vardagliga situationer, samtal och via frågor få förståelse för hur det ser ut på den valda 

skolan. Under våra observationer fick vi tillgång till andra människors subjektiva 

berättelser som sedan tolkades, vilket gör att den insamlade empiri inte blir “ren”, vilket 

måste beaktas. 
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2.4 Forskningsansats 

Vid insamling av material finns det olika förklarings- och förståelseansatser. För att 

skapa förståelse för bakomliggande konsekvenser har vi valt att använda abduktion. I 

jämförelse med deduktion och induktion inkluderar abduktion även förståelse (Alvesson 

& Sköldberg, 2008, s.55). Abduktion används ofta när enskilda fall ska tolkas och 

observeras för att sedan dra slutsatser om bakomliggande orsaker. Abduktion tillåter oss 

att successivt utveckla vårt empiriska material samt ändra våra teorier under studiens 

gång (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.55). Vi är medvetna om att en fallstudie med ett 

enskilt fall inte kan generaliseras, dock kan vår studie ge en djupare förståelse för andra 

fall. Alternativt utgöra underlag för framtida kvantitativa studier. 

 

När induktion används dras slutsatser baserat på tidigare fall (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s.54), men i enskilda fall är det inte tillförlitligt. Induktion och abduktion startar 

från empiriska fakta, men i kontrast till induktion utesluter inte abduktion teoretiska 

föreställningar vilket är gemensamt med deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.56). 

Med abduktion kan den empiriska analysen kombineras med valda teorier och användas 

för att upptäcka mönster och därmed skapa förståelse. Studien kan under processen 

skifta mellan teoretiska och empiriska fakta och de kan sedan ”…omtolkas i skenet av 

varandra.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.56). Abduktion kan ses som mer flexibel än 

induktion och deduktion, och därav mer passande för vår fallstudie. 

 

2.5 Förstudie 

Ursprungligen så ämnade vi att undersöka effekterna av tidsbegränsade anställningar i 

handelsbranschen, då vi förstått att andelen tidsbegränsat anställda där är mycket hög. 

Efter närmare eftertanke och överläggning med vår handledare så valde vi att ändra 

kurs. Detta val gjordes då vi tror att det i större utsträckning är på frivillig grund som 

arbetstagare i handelsbranschen har en tidsbegränsad anställning. För att få en rikare 

studie med större kontraster ville vi därför undersöka en bransch där vi förväntade oss 

att majoriteten skulle vilja vara tillsvidareanställda, så vi landade slutligen i skolvärlden. 

Det är en bransch som kräver specifik utbildning och där arbetet till största del är förlagt 

till kontorstider, vilket alltså innebär att det är ett mindre sannolikt “extraknäck” i 

jämförelse med handelsbranschen, där “obekväma arbetstider” förekommer och ingen 

speciell utbildning krävs. 
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Efter att vi formulerat vårt syfte och valt vilken bransch vi skulle använda som 

studieobjekt ville vi skapa oss en bättre insikt i problematiken som finns kring 

tidsbegränsade anställningar. Vi hade fått höra att Ikea för tillfället arbetade med att 

komma ifrån den tidsbegränsade anställningsformen, vilket väckte vårt intresse. Ikea har 

föga att göra med vår valda bransch, men eftersom att de ändå tydligt adresserade den 

problematik som vi själva ville undersöka valde vi ändå att ta kontakt med dem. Det för 

att skapa oss en bättre bakgrundsförståelse för vilka problem som kan uppstå för 

organisationen. Vi kom i kontakt med Karin Stenström som är chef för coworker 

relations på Ikea och som leder arbetet med övergången från tidsbegränsade till 

tillsvidareanställningar på Ikea. Den 24 februari 2017 hade vi en telefonintervju med 

Stenström där hon beskrev vilken typ av problematik vi kunde tänkas möta på fältet och 

hur de tänkt kring det på Ikea. Till exempel så talade Stenström om hur ekonomiska 

aspekter ofta fick ett större fokus än långsiktig personalförsörjning. Då det är svårt att 

beräkna vad exempelvis en upplärningsperiod kostar så saknas ofta den faktorn i 

kalkylen. Det gav oss en bra utgångspunkt för att formulera frågor till potentiella 

respondenter i skolbranschen. 

 

Vi läste in oss på området bland annat genom att läsa rapporter från diverse fackförbund 

som behandlar frågor kring anställningsformer. Vi sökte och läste vetenskapliga 

artiklar, uppsatser och studier utförda på skolor, men även ett flertal som behandlar just 

anställningsformer och deras organisatoriska påverkan. Bland annat har vi funnit 

inspiration i Ann-Marie Markströms studie “Förskolan som normaliseringspraktik”. 

Markström skrev en väldigt detaljerad metod som var målande och intressant. Hon höll 

en berättande ton som vi ansåg passade även till vår studie.  Denna gav oss en inblick i 

hur olika situationer kan te sig när en studie utförs på en skola. Det var en bra 

förberedelse inför vårt första besök, den hjälpte oss i våra reflektioner kring hur vi borde 

agera som “forskare i fältet”. 

 

2.6 Urval 
När vi bestämt oss för att utföra vår studie på en skola ringde vi till olika skolor i Växjö 

kommun för att ta reda på hur deras verksamhet såg ut rörande olika anställningsformer. 

Vi valde att utföra studien i Växjö kommun på grund av geografisk närhet. Efter att ha 

pratat med cirka tio olika skolor beslutade vi att genomföra studien hos Centrumskolan. 
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Centrumskolan är belägen i stadsdelen Araby, Växjö. Skolan är kommunalt driven och 

bedriver verksamhet från förskolan upp till årskurs sex. Vi kom i kontakt med rektorn 

för Centrumskolan, Rikard Samuelsson. Samuelsson (2017) förklarade att skolan på 

flera sätt kunde vara passande för vårt syfte, han kände igen mycket av den 

problematiken vi ville undersöka. Vidare berättade han bland annat att Centrumskolan 

använder sig i hög grad av tidsbegränsade anställningar, idag har 23,4% av personalen 

en tidsbegränsad anställning. Skolan invigdes 2013 och består idag av 340 elever och 

totalt 77 lärare inklusive extrapersonal på Centrumskolan (Samuelsson, 2017). 

 

Centrumskolan var, för oss, relevant att studera eftersom de har en hög andel 

tidsbegränsade anställningar samt är en kommunal verksamhet där effektivitet och 

kostnadsbesparing inte är det enda målet. Enligt Samuelsson (2017) är Centrumskolans 

mål att utbilda världsmedborgare och de behöver därför ta hänsyn till elevernas behov. 

Vi tror att Centrumskolans mångfald inom arbetsstyrkan gällande kön, ålder och 

ursprung gav oss flera olika infallsvinklar eftersom de befinner sig i olika stadier i livet, 

och därav kanske har olika synpunkter på den tidsbegränsade anställningsformen.  

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till Centrumskolan i Växjö. Avgränsningen är gjord 

dels på grund av tidsramen samt för att kunna undersöka ett enskilt fall på djupet istället 

för flertalet på ytan. Vi är medvetna om att resultatet möjligen skulle se annorlunda ut 

om flertalet organisationer hade studerats eftersom varje organisation är unik. Den valda 

skolan skiljer sig från flertalet kommunala skolor eftersom 97% av deras elever har ett 

utländskt ursprung (Samuelsson, 2017). Enligt Samuelsson finns det många elever som 

inte behärskar det svenska språket och behöver extra stöd. Detta gör vårt fall särskilt 

intressant eftersom Centrumskolan är mer beroende av extra resurser såsom 

språkstödjare, som ofta har en tidsbegränsad anställning. Intervjuer och samtal på 

skolan har varit avgränsade till de som befinner sig på den operativa nivån alltså 

personal som fysiskt arbetar på skolan. 

 

2.7 Tillträde till fältet 
För att få möjlighet att genomföra vår studie som inkluderar intervjuer samt 

observationer krävdes tillträde till fältet. Vi kontaktade rektorn på den utvalda skolan 

för att beskriva vår studie och hur vi ville gå tillväga. Tillsammans med rektorns och 

personalens godkännande fick vi fritt tillträde till fältet under hela studiens gång. Vi var 
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välkomna att observera fritt på skolan och samtala med personalen. Vi valde att inte 

intervjua barnen, utan istället fråga personalen om hur barnen eventuellt kan ha 

påverkats under speciella situationer. Eleverna inkluderades inte i studien eftersom de 

inte är myndiga och ett godkännande från föräldrarna hade behövts. Barnens 

upplevelser kunde fördjupat vår studie men var inte avgörande för slutsatsen då studien 

handlar om tidsbegränsade anställningar. Vår uppfattning var att skolan är typisk i 

frågan om antalet barn. Den valda skolan skiljer sig dock i en annan aspekt, 

mångfald, då 97 % av eleverna har utländskt ursprung. Vilket enligt rektorn gör att 

skolan är i behov av en större personalstyrka. Väl på skolan valde vi att öppet presentera 

studiens syfte för elevresurser samt språkstödjare innan studien hade påbörjats. För 

övrig personal som vi intervjuade berättade vi syftet med vår studie och närvaro när vi 

intervjuade dem.   

 

Studien genomfördes mellan 28e februari - 24e mars 2017. Vi spenderade ca 35 timmar 

på skolan där intervjuer och observationer avlöste varandra. Under denna perioden 

spenderade vi totalt sju dagar på skolan. Fältarbetet organiserades i samarbete med 

rektorn på Centrumskolan. Vi valde ut vilka personer vi ville genomföra djupintervjuer 

med och rektorn planerade sedan in tid och datum för respektive intervju. Urvalet 

diskuteras djupare i avsnitt 2.8.1 på s. 15. Alla våra valda personer hade inte möjlighet 

att delta, så rektorn fyllde de platserna med andra anställda. Under tiden på skolan valde 

vi personer i personalen på plats med tid över att göra extra intervjuer med. 

 

2.8 Intervjuer 

Vi har använts oss av intervjuer som vår primära empiriska bas. Intervjuerna har 

genomförts av oss tillsammans med flera olika individer inom den valda organisationen. 

Intervjuerna som genomfördes var av olika karaktär, men till största del utgjordes de av 

semistrukturerade djupintervjuer. Semistrukturerade djupintervjuer var längre intervjuer 

med enskilda personer där vi tog upp vissa förutbestämda områden (Bryman & Bell, 

2013), men även lät intervjupersonen tala fritt. Vi valde semistrukturerade intervjuer för 

att kunna ha en intervjuguide med teman som anpassats efter våra valda teorier. 

Semistrukturerade intervjuer tillät respondenterna att tala fritt kring varje tema för att 

upptäcka nya områden och eventuella nya teorier. Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer och intervjuguide kunde vi behålla fokus på studiens syfte, i kontrast till 

ostrukturerade intervjuer, där risken är större att tappa fokus. I samband med våra 
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observationer på skolan har kortare samtal med de anställda gjorts, de kan liknas vid 

ostrukturerade intervjuer. Där ställdes ett fåtal nyckelfrågor rörande deras arbetsplats. 

De samtalen hjälpte oss att få en mer komplett bild av personalens uppfattning av 

organisationen och ge oss en bättre insikt i gruppdynamiken. 

 

2.8.1 Urval intervjupersoner 

En respondent vi har intervjuat tre gånger är rektorn för Centrumskolan, Rikard 

Samuelsson. Vi valde att träffa honom först av alla på skolan då han är en nyckelperson 

i verksamheten, och därför kunde ge oss en god övergripande bild av hur organisationen 

såg ut. Samuelsson har det yttersta ansvaret för de anställda på skolan, och därför kan 

svara bäst på frågor om hur situationen ser ut rörande deras olika anställningsformer. 

Samuelsson har jobbat två år på Centrumskolan, och har en allmänt god insyn i 

organisationen och personalen. Henrik Elfving, biträdande rektorn är en del av nivån 

mellanchefen. Elfving har intervjuats eftersom han har en god inblick i skolan och 

sköter mycket av det operativa arbetet som uppstår under dagen. 
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Tabell 2 Översikt anställningar på Centrumskolan 

Antal anställda (exkl. rektorer):                                              77st 

Fördelning 

Tidsbegränsat anställda:                18st (23,4%) 

Tillsvidareanställda i heltidstjänst:               44st (57,1%) 

Tillsvidareanställda i deltid/ sjukskrivn. / tjänstled. / delledig:             15st (19,5%) 

Antal respondenter (inkl. rektorer, exkl. samtal & observ.):      14st 

Fördelning 

Tidsbegränsat anställda:                                                            7st (50%) 

Tillsvidareanställda i heltidstjänst:                                        6st (42,9%) 

Tillsvidareanställda i deltid/ sjukskrivn. / tjänstled:                           1st (7,1%) 

Antal samtal i studiesyfte utanför intervjuerna:                               5st 

Tidsåtgång på skolan (inkl. intervjuer & observ.)                 35 timmar 

 

Vi valde att intervju personal med olika anställningsformer och ansvarsområden på 

skolan för att få ett bredare perspektiv på hur organisationen påverkas utifrån olika 

synvinklar. Tillsvidareanställda har intervjuats för att få en djupare förståelse för hur en 

hög andel tidsbegränsat anställda påverkar deras arbete. Även hur det förändras när det 

kommer nya tidsbegränsat anställda till arbetsplatsen och vad det innebär på den 

operativa nivån såsom i exempelvis arbetslagen. 

 

Personal med en tidsbegränsad anställning intervjuades eftersom de kunde bidra med 

information om hur deras arbete påverkas på grund av deras anställningsform. Även 

upplevda konsekvenser i organisationen på grund av deras anställningsform 

diskuterades. 

 

Många i personalen valde att vara anonyma till skillnad från mellancheferna. Vi valde 

därför att anonymisera hela personalstyrkan exklusive mellancheferna. Vi är medvetna 

om att det gör det svårt att replikera vår studie och granska det empiriska materialet. 

Dock har alla intervjuer spelats in och viktiga delar som använts i empirin har 

transkriberats. Vi uppnådde en god empirisk mättnad mot slutet av vår studie. Vidare 

har material från flera olika perspektiv samlats in, såväl från olika anställningsformer, 

kön, ålder och bakgrund.  
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Trots att den strategiska ledningen är en av dimensionerna vi behandlar i vår studie så 

har vi inte utfört några intervjuer med personer därifrån. Detta beror på att vårt fokus 

har varit att förstå vilka konsekvenser människorna i organisationen upplever och den 

strategiska ledningen är i detta fallet separat från skolan. De är varken fysiskt på plats 

eller arbetar direkt med den enskilda skolan. Det är en del av kommunen som ansvarar 

för flera skolor och inte en renodlad del av Centrumskolan. Vi anser dock att det var 

nödvändigt att ta med dem som en fjärde dimension då det tillför vissa insikter till vår 

studie. Vi ville kunna lyfta en del aspekter som rör den strategiska ledningen, utan att 

nödvändigtvis inkludera dem som en del i skolan. Vi är medvetna om att detta lett till att 

vår syn på den strategiska ledningen är formad av de insikter vi skaffat oss på skolan. 

Det som är relevant för vår studie är hur skolans verksamhet har påverkats av den 

strategiska ledningen, vilket vi anser oss ha kunnat ta del av genom de intervjuer och 

observationer vi gjort vid skolan. För att komplettera våra insikter har vi tagit del av en 

rapport som beskriver skolans verksamhet. Rapporten är gjord av konsultbolaget EY på 

beställning av kommunen.  

 

2.8.2 Genomförande av intervjuer 

Vi använde oss av en intervjuguide med olika teman, vilka vi redogör för i nästa avsnitt. 

Vi hade öppna frågor för att få så detaljerade svar inom varje kategori som möjligt. 

Under varje tema hade vi konstruerat olika frågor men för att intervjun skulle upplevas 

avslappnad och mer som ett samtal följde vi inte någon speciell ordning. Vi försökte 

dock få svar på alla våra frågor under respektive kategori även om ordningen skiftade. 

Vidare diskuterade vi sidospår som respondenterna tog upp som upplevdes intressanta 

och relevanta för studien. 

 

Vår första intervju ägde rum den 28 februari 2017 på Centrumskolan i Araby. Vi 

träffade då rektorn för skolan, Rikard Samuelsson. Efter att vi kort redogjort för vårt 

syfte och våra tankar kring studien så ställde vi frågor enligt den intervjuguide vi 

utformat specifikt för Samuelsson. Intervjun varade i en dryg timme och spelades in i 

samtycke med rektorn. Vi träffade Rikard igen för fortsatta intervjuer, den 22a och 24e 

mars, efter det att vi intervjuat personalen på skolan. Vi hade då nya frågor baserade på 

det insamlade materialet. Även dessa intervjuer spelades in och varade cirka 30 minuter 

vardera. 
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Under 14e, 20e och 21a mars 2017 genomfördes 14 intervjuer på Centrumskolan i 

Araby. Vi fick tillgång till ett eget rum i skolan där så gott som samtliga intervjuer 

utfördes. Sju av respondenterna hade en tidsbegränsad anställning, sju respondenter 

hade en tillsvidareanställning. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter med undantag för 

två intervjuer som varade i cirka 15 minuter. Samtliga intervjuer spelades in i samtycke 

med respondenterna. Vi presenterade kort vårt syfte och förklarade att de skulle få förbli 

anonyma om de önskade, efter det påbörjades varje intervju. Vi utgick från vår 

intervjuguide anpassad till anställningsformen varje respondent hade. Under tolv av 

intervjuer var vi båda delaktiga men under två intervjuer var vi tvungna att dela på oss 

eftersom intervjutiderna överlappade.  

 

2.8.3 Reflektion av intervjuguide 

Vid intervjuer med mellancheferna användes anpassade frågor som var direkt riktade till 

dem. Det för att få en överblick över hur organisationen fungerar och vad 

mellancheferna själva ansåg sig kunna förbättra. Frågorna var till en början 

övergripande men sedan mer detaljerade när det kom till hur mellancheferna upplevde 

att tidsbegränsade anställningar skiljde sig från tillsvidareanställningar. Under samtliga 

intervjuer med personalen användes en intervjuguide.  Intervjuguiden bestod av nio 

olika teman. Vi använde oss av olika intervjuguider beroende på anställningsform men 

de innehöll samma teman, vilka presenteras nedan. 

 

Våra teman i intervjuguiden var följande: anställningen, framtiden, roller, dynamiken 

på skolan, kompetens, samarbete, motivation och möjlighet att påverka. Samtliga teman 

har funnits med från början men frågorna under varje tema har justerats under studiens 

gång då nya teorier och tankar framkommit. Våra ursprungliga frågor granskades av vår 

handledare innan intervjuerna påbörjades. Alla teman var kopplade till våra teorier och 

användes för att uppnå vårt syfte samt besvara våra frågeställningar. Anställningen gav 

oss en inblick i hur respondenterna upplevde sin anställning och generella tankar om 

den. Framtiden ledde till att vi kunde komma djupare in på deras upplevelser och 

känslor om hur framtiden påverkade deras arbete. Temana roller, dynamik på skolan 

och samarbete användes för att få en djupare förståelse för hur tidsbegränsade 

anställningar påverkar gruppen i organisationen. Frågorna under dessa teman är 

inspirerade av FIRO-modellen som presenteras i teorikapitlet. Temat kompetens 

används då vi från tidigare kunskap var medvetna om att det inte finns några krav på 

tidigare erfarenhet på de tidsbegränsat anställda. Vi ville få en djupare inblick i hur de 
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med en tidsbegränsad anställning upplevde sin situation och hur det påverkade arbetet 

att inte ha rätt kompetens från början. Vidare hur de tillsvidareanställda upplevde att 

arbetet påverkades när rätt kompetens inte alltid fanns. Även under detta tema ta reda på 

hur de upplevde sina utvecklingsmöjligheter beroende på anställningsform. Motivation 

gav oss en inblick i om den anställdes motivation på arbetsplatsen varierade beroende 

på anställningsform. Sista temat möjlighet att påverka användes för att se om det fanns 

skillnader i upplevelsen om att påverka arbetet. Frågor under temat hjälpte oss skapa en 

förståelse för varför det upplevdes finnas skillnader eller inte. 

 

2.8.4 Reflektion av intervjuer  

Många av våra respondenter talade inte svenska som modersmål, vilket bidrog till att 

deras svar inte alltid var uttömmande. Vissa frågor fick ställas om och omformuleras för 

att respondenten skulle förstå. Vi upplevde det inte som ett hinder för att genomföra 

intervjuerna, men det har bidragit till att empirin inte blivit fullt så citatdriven som vi 

hade önskat. Empirin har istället en mer återberättande karaktär, även om en hel del 

kortare citat förekommer. Vi anser inte att det har en direkt negativ inverkan på 

kvaliteten av materialet, då intervjuerna ändå givit gedigna beskrivningar av de 

upplevda problemen. Återberättade eller citerade, så är ändå innehållet det samma.  

 

Kort innan vi utförde våra intervjuer på skolan hade konsultbolaget EY varit på plats 

och gjort en ekonomisk genomlysning av skolan. Även då hade en del intervjuer utförts. 

Detta kan ha bidragit till att somliga varit mer defensiva eller tillbakadragna då de känt 

sig utvärderade eller mätta på frågor om skolan. Det var dock bara i en intervju som vi 

faktiskt fick frågan om vi hade något samröre med EY eller den rapport de arbetade 

med. Överlag upplevde vi inte att våra respondenter drog sig för att svara på våra frågor. 

Därför tror vi inte heller att EY:s rapportarbete haft någon avgörande betydelse får våra 

intervjuers kvalitet. Dock kan det tillsammans med de språkliga hinderna bidragit till att 

vissa av våra intervjuer varit kortare och mindre beskrivande. Vilket precis som tidigare 

nämnt, bidragit till den mer återberättande empirin. 

 

2.9 Observationer 
För att skapa en förståelse för organisationen har vi utfört observationer. Vi har deltagit 

på möten, i fikarummet och bland personalen. Vi var öppna med att vi genomförde 

observationer, men försökte att agera naturligt för att minimera forskareffekten. 

Forskareffekten syftar till att människor agerar annorlunda för att de vet att de är 
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observerade (Ahrne & Svensson, 2015, s.100). Vi hade ingen möjlighet att utföra helt 

dolda observationer och såg ingen direkt anledning att försöka dölja det heller. Dolda 

observationer kräver helt andra förutsättningar och för också med sig andra risker. 

(Ahrne & Svensson, 2015, s.98) Det är dessutom ett etiskt dilemma att inte låta 

människorna som deltar i studien veta om att de blir studerade och det bryter mot god 

forskningssed. (Ahrne & Svensson, 2015, s.99) Dessutom, menar Ahrne & Svensson 

(2015, s.99) att det blir svårt att använda sig av kompletterande intervjuer om forskare 

inte är öppna med sin studie.  Därför valde vi att vara helt öppna med vårt deltagande. 

Vi valde att utföra observationer för att komplettera intervjupersonernas upplevelser 

med våra egna observationer på skolan. 

 

Vi deltog i den mån det var praktiskt möjligt. Av naturliga skäl så försökte vi inte anta 

någon roll i organisationen, men i största möjliga utsträckning delta i de sociala 

sammanhang som vi tilläts. Detta kan enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 100) beskrivas 

som ett partiellt deltagande, där vi är med i samtal, möten och aktiviteter. Vi 

undervisade eller agerade inte som anställda på skolan. 

 

Våra observationer beskrivs bäst som deltidsobservationer, dvs. observationer där 

forskaren stötvis deltar i aktiviteter och händelser.  I motsats till heltidsobservationer där 

forskaren är delaktig mer eller mindre konstant, även då aktiviteten är lägre. (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.101) Vi deltog vid ett antal olika tillfällen då vi fick tillåtelse och 

möjlighet. Alla tillfällen var inte i följd, och inte heller under några längre tidsperioder. 

Vid de tillfällen som vi deltog stannade vi där under hela arbetsdagar. Det kan 

exempelvis röra sig om att vi var med ett par arbetsdagar en vecka och ytterligare ett par 

en annan vecka. 

 

2.9.1 Forskarrollen i fält 

Vi blev varmt välkomnade på skolan när vi kom. Personalen hade ingen större reaktion 

på vår närvaro. Det var först när vi gick fram och pratade med dem som de undrade. För 

att passa in i miljön klädde vi oss neutralt och drack kaffe i personalrummet. Samtliga i 

personalen kände sig bekväma med att vi förde anteckningar samtidigt som vi 

samtalade med dem. Under samtalen i fikarummet med personalen hade vi inte vår 

intervjuguide med oss, detta för att försöka skapa en avslappnad stämning. Vi hade 

under hela studien fritt tillträde till hela skolan och kunde tillbringa tid både i 

fikarummet, på rastgården samt på sammanträden. Vår strategi var att smälta in i miljön 
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och sedan starta en konversation med så många olika medarbetare som möjligt. Vi valde 

att ägna tid åt att observera personalens beteende, språk och gruppdynamik i 

fikarummet.  Vi upplevde det stundvis som personalen inte reagerade alls på oss utan 

antog att vi skulle vara där, exempelvis blev vi alltid insläppta överallt utan närmare 

frågor på vilka vi var. Ibland tittade personalen på oss med undrande blick men hälsade 

ändå glatt. En del ur personalen var mer pratglada än andra och bjöd in till samtal 

medan andra var mer avvaktande. Det var svårt att avgöra huruvida det berodde på oss 

eller deras personliga inställning.  

 

2.9.2 Observationsmaterial 

Vårt observationsmaterial utgörs av fältanteckningar som gjordes under tiden vi 

observerade. Observationerna gjorde att vi kunde se hur personer betedde sig runt 

omkring varandra, informella samtal, hur folk reagerade samt känna av stämningen i 

rummen i olika situationer. Observationerna skedde alla under dagtid vanligtvis några 

timmar åt gången någon gång mellan 8.30 - 16.00. Vi studerade enbart de vuxna i olika 

situationer. Fältanteckningarna gjordes då vi upptäckte saker som var relevanta för 

studien, det kunde vara reflektioner över miljön, samtal eller beteende. Efter varje dag 

sammanställde och diskuterade vi våra observationer, som sedan ibland ledde till nya 

frågor inför kommande intervjuer. Specifika situationer följdes upp i intervjuer för att 

skapa förståelse om vilka föreställningar personalen hade om våra iakttagelser. Våra 

observationer gav oss möjlighet att jämföra våra observationer med respondenternas 

upplevelser. Intervjuerna gav inspiration till vad som behövdes observeras mer 

noggrant. Observationerna hjälpte oss att skapa en djupare förståelse för vårt fall och 

hur miljön på skolan fungerar. Det insamlade materialet som presenteras är inte 

råmaterial, utan är utvalt och har tolkats i olika steg. Tolkning har skett när 

anteckningarna gjordes, senare vid renskrivning samt vid diskussioner mellan oss. 

 
2.10 Tillvägagångssätt vid tolkning av material 

Till en början fanns en tanke om vilka teorier vi skulle använda, men efter insamling av 

empiriska data förändrades våra idéer om teorierna. Vi rörde oss mellan teori och empiri 

under studiens gång. Det var inte förrän all empirisk data samlats in det blev uppenbart 

vilka de slutgiltiga teorierna var. Innan vi samlat in empirin hade vi en idé om att 

använda oss av de klassiska organisationsteorierna för att beskriva hur vår valda 

organisation avvek ifrån idealet, med hänvisning till deras anställningsformer.  Under 

studiens gång efter det empiriska materialet samlats in breddade vi våra teorier och 
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valde att inte utgå från teorier som beskriver den “ideala organisationen”. Utan valde att 

byta ut klassiska organisationsteorier mot modernare teori.  Slutsatsen för studien var 

inte tydlig innan vi analyserat och diskuterat vårt material tillsammans med våra teorier. 

Vi har båda varit aktiva i hela studien och fört diskussioner om de olika avsnitten som 

presenteras. Valda teorier har gjort det möjligt för oss att analysera den empiriska datan, 

teorierna är valda eftersom vi anser de lämpligast för att uppnå vårt syfte samt skapa en 

djupare förståelse. Empirin har delats in i teman baserat på vår intervjuguide och våra 

teorier. Vi valde att skapa dessa teman eftersom vi ansåg det empiriska materialet för 

omfattande för att enbart presenteras i de fyra nivåerna. Uppdelningen kan ses som en 

djupare indelning, där fler teman används för att kunna ge mer detaljerade empiriska 

beskrivningar. Dessa teman skulle alltså kunna betraktas som subkategorier till de fyra 

nivåerna, men de används enbart i empirin. I analysen menar vi att det krävs mer 

övergripande teman, dvs. de fyra nivåerna, för att ge materialet rätt kontext. Medan de i 

empirin kan bidra till djupare nedslag i särskilt intressanta företeelser. 

 

Samtliga intervjuer har spelats in. Under intervjuer och samtal har stödord skrivits ner 

som sedan kompletterats efter att ha lyssnat på inspelningarna. Hela intervjuer har inte 

transkriberats utan enbart sådant som använts i empirin. Det på grund av omfattningen 

av materialet. Samtliga forskare har granskat materialet och vid alla utom två intervjuer 

har båda varit närvarande vid genomförandet.  

 

2.11 Datainsamlingsmetoder & litterär reflektion 
I kapitel ett, problembakgrund och problemdiskussion är källorna mestadels från 

vetenskapliga artiklar hämtade från Linnéuniversitetets biblioteks sökplattform ”one 

search”. För att optimera resultaten på sökplattformen har i synnerhet följande ord 

använts, och ofta i kombination med varandra på både svenska och engelska: 

tidsbegränsade anställningar, anställningsformer, organisation, inhyrd personal och 

motivation. Vid val av vetenskaplig litteratur har vi använt böcker relevanta för ämnet 

och skrivna av välkända forskare, men även där välkända forskare inom ämnet har 

citerats.  När artiklar använts som källa, exempelvis när det refererats till relaterad 

forskning har endast vetenskapligt granskade artiklar använts.   
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2.12 Reflektioner under studiens gång 

Innan studiens fältarbete påbörjades hade vi tankar om hur fältet skulle se ut baserat på 

våra tidigare upplevelser och kunskaper. Efter att ha spenderat tid på skolan fick vi nya 

insikter och förvånades över verkligheten på fältet. Vi var medvetna om att 97% av 

eleverna hade utländskt ursprung men inte att en stor del av de tidsbegränsat anställda 

också hade utländskt ursprung. Respondenterna som mer nyligen flyttat till Sverige och 

inte hunnit etablera sig på den svenska arbetsmarknaden hade inte samma krav på 

arbetet och organisationen utan var överlag nöjda med att de hade ett jobb 

överhuvudtaget. Detta i jämförelse med respondenter som var födda i Sverige alternativt 

hade erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. De hade mer krav på sin arbetsplats 

och kunde reflektera djupare över sina upplevelser på denna arbetsplats. Vidare 

upplevde vi vissa kommunikationsproblem med två av våra respondenter då deras 

svenska och engelska språkkunskaper var begränsade. Vilket ledde till att deras 

berättelser inte var lika detaljerade som de andra respondenternas. Det löstes med 

kompletterande intervjuer med andra respondenter. Vi blev under studiens gång 

medvetna om att de olika anställningsformerna var mer eller mindre synonyma med 

olika roller på skolan. Bland de som arbetade som elevresurser, elevstödjare eller 

språkstödjare var majoriteten tidsbegränsat anställda, medan majoriteten av lärarna var 

tillsvidareanställda. Detta gjorde att det ibland blev svårt att avgöra vilka faktorer som 

kunde hänföras till rollen respektive anställningsformen. 

 

2.13 Etiska överväganden 
Etiska frågor kan uppstå i nästan alla studier och är omdiskuterat eftersom vissa 

forskningsmetoder kan påverka människorna i studien (Bryman & Bell, 2013, s.136). 

De fyra huvudsakliga områdena som diskuteras är huruvida det uppstår någon skada för 

deltagarna eller inte, om det finns brist på samtycke eller inte, om det inkräktar på 

deltagarnas privatliv och om det förekommer bedrägeri, falsk information alternativt 

undanhållande av fakta (Bryman & Bell, 2013, s.144).  Den valda skolan och 

personalen som har deltagit i intervjuer och samtal har fått fullständig information om 

syftet med vår studie. Respondenterna fick information om oss och vår bakgrund. 

Vidare förklarade vi vad deras medverkan innebar och vad den skulle bidra till innan de 

accepterade att delta. 
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Samtliga tillfrågade samarbetade och vår uppfattning är att ingen kom till direkt eller 

indirekt skada genom att delta i vår studie. Innan intervjuerna genomfördes erbjöds 

anonymitet, vidare fick vi en muntlig acceptans från samtliga att spela in intervjun. Vid 

samtal där inspelning inte skedde fick vi istället muntlig acceptans att göra anteckningar 

under samtalet. För att undvika att inkräkta på respondenternas privatliv ställdes endast 

frågor angående deras upplevelser på arbetsplatsen. Ändock, pratade några av 

respondenterna självmant om sitt privatliv eftersom deras känslor på arbetsplatsen 

påverkade deras privatliv. Under intervjuerna visade vi förståelse och respekt för våra 

respondenter om de inte vill besvara alla frågor. När de uppkom frågor de inte ville 

besvara gick vi vidare och diskuterade nästa tema. Detta gjordes för att inte göra intrång 

i deras integritet. 

 

2.14 Utvärdering av studiens kvalitet 
För att bedöma och värdera kvaliteten på kvalitativa studier används två kriterier, 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013, s.402). De två kriterierna innehåller 

olika delkriterier. Nedan kommer det diskuteras huruvida vår studie uppfyller 

kriterierna. 

 

2.14.1 Trovärdighet 

Trovärdighet består av fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s.402). Tillförlitlighet fokuserar på olika 

beskrivningar av den sociala verkligheten, som ska anges så tydligt som möjligt. Vår 

studie har ett konstruktivistiskt synsätt, vilket gör att vi hävdar att aspekter av 

verkligheten är socialt konstruerade genom mänsklig interaktion. Det medför att det kan 

finnas många olika beskrivningar av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013, 

s.403). För att öka trovärdigheten i vår studie har vi erbjudit respondenterna möjlighet 

att bekräfta att vi uppfattat deras verklighet korrekt, även kallat respondentvalidering 

(Bryman & Bell, 2013, s.403). 

 

Överförbarhet innefattar om studiens resultat kan överföras till en annan miljö eller inte 

(Bryman & Bell, 2013, s.404). Vår studie fokuserar enbart på ett fall, en specifik skola i 

Växjö, vilket gör det svårt för vår studie att uppnå överförbarhet. Vi är medvetna om att 

resultaten inte kan generaliseras och appliceras på hela populationen. För att öka 

överförbarheten har vi strävat efter att återge en så noggrann beskrivning som möjligt av 

vårt insamlade material samt redogöra för vårt tillvägagångssätt. Genom att återge rika 
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beskrivningar är det upp till läsaren att själv avgöra huruvida resultaten kan överföras 

till en annan miljö eller inte (Bryman & Bell, 2013, s.404). 

 

Pålitlighet handlar om huruvida studien innehåller fullständiga redogörelser för 

samtliga faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s.405). För att uppnå högre 

pålitlighet har vi grundligt redovisat använda metoder samt argumenterat för varför 

dessa metoder är valda. Våra reflektioner har noggrant redovisats såsom reflektioner 

under studiens gång, över valda teorier samt varför vi valt de intervjufrågor och teman 

vi gjort. Vidare förs en diskussion om vårt urval samt redovisas argument för våra valda 

respondenter som varit grund för vår empiriska data. Därtill har teorier och begrepp som 

använts i studien förklarats grundligt. 

 

För att kunna konfirmera en studie måste forskaren ha agerat i god tro eftersom det i 

samhällelig forskning inte går att nå fullkomlig objektivitet (Bryman & Bell, 2013, s. 

405). Vi är medvetna om att vårt insamlade empiriska material är subjektivt och baserat 

på våra respondenters upplevelser. Vi kan inte med säkerhet bevisa att allt som sagts är 

helt sanningsenligt men vi har agerat i god tro och inte modifierat några av svaren vi 

fått. 

 

2.14.2 Äkthet 

Utöver trovärdighetskriterierna används äkthet. Kriterierna som inkluderas i äkthet 

behandlar mer övergripande frågor som rör forskningspolitiska resultat i allmänhet 

(Bryman & Bell, 2013, s.405). Kriterierna som ryms inom äkthet är; huruvida 

forskningen gav en rättvisande bild av synpunkter och upplevelser bland 

respondenterna, om undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur 

andra personer i miljön upplevs, om undersökningen bidragit till att deltagarna kan 

förändra situationen samt om undersökningen lett till möjligheter att vidta de åtgärder 

som krävs (Bryman & Bell, 2013, s.405). För att säkerställa att vi har gett en rättvisande 

bild har de svarande fått möjlighet att bekräfta att vi förstått deras verklighet korrekt. 

Vidare har vår studie bidragit med att ledningen i vårt fall fått en bättre insikt i hur 

personalen upplever sitt arbete. Vår studie har gett ledningen verktyg att utgå ifrån för 

att förändra situationen och vidta de åtgärder som krävs. Dock har vår studie inte 

rekommenderat åtgärder utan endast bidragit med upplevelser från de anställda som 

ledningen sedan själva kan välja att agera på eller inte. 
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2.15 Teorireflektioner 

Valda teorier har som tidigare nämnts växt fram under studiens gång i samband med 

insamling och tolkning av vår empiriska data. Vi har valt att använda teorier som 

behandlar fyra olika dimensioner för att få ett bredare perspektiv och en djupare 

förståelse för den tidsbegränsade anställningsformens påverkan. Dimensionerna består 

av individen, gruppen, mellanchefen och den strategiska ledningen. Teorikapitlet inleds 

med dimensionen individen, som representeras av Maslows behovshierarki (Maslows, 

2013) och Herzbergs FAE-modell (Herzberg et al., 1993). Detta menar vi gav oss en 

förståelse för hur individen påverkas av sina arbetsförhållanden, både vad det gäller 

villkor och miljö. Maslow har hjälpt oss förstå hur väl den enskilda individen känner att 

dess behov uppfylls av sin nuvarande arbetssituation. Med hjälp av Herzberg har vi 

förstått hur olika faktorer i arbetet påverkar den enskilde arbetstagaren och vilka 

effekter det haft för organisationen, vilket på så sätt återkopplar till det övergripande 

syftet. 

 

Den andra dimensionen, gruppen, betraktas genom FIRO-modellen. FIRO står för 

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (Schutz, 1989) och används för att 

beskriva mellanmänskliga relationer och hur grupper fungerar. Denna teori är relevant 

och passande för en diskussion kring gruppdynamiken på en arbetsplats. Med hjälp av 

FIRO förstår vi vad som händer i grupper om människor ofta försvinner eller byts ut. 

Likaså förstår vi skillnaderna mellan grupper som upplevs som funktionella respektive 

dysfunktionella. Genom detta identifierar vi vilken påverkan de tidsbegränsade 

anställningarna har på grupperna i den valda organisationen. 

 

Inför den tredje dimensionen, mellanchefer introducerar vi intressentmodellen 

(Freeman, 1984). Intressentmodellen bidrar till förståelse om hur det finns olika 

intressenter med olika mål samlade runt en organisation. Det råder inte alltid en jämvikt 

utan ibland en maktkamp mellan de olika intressenterna. Maktkampen är viktig att 

förstå för att bidra med kunskap kring hur de tidsbegränsade anställningarna påverkar 

organisationen. 

 

Slutligen presenteras “Lean” som är en organisationsteori som behandlar hur en 

organisation ska agera och fungerar för att uppnå effektivitet (Liker, 2009). Denna teori 

representerar den sista dimensionen, strategisk ledning. Med hjälp av Lean har vi 
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analyserat hur tidsbegränsade anställningar påverkar arbetet att uppnå långsiktiga 

fördelar för organisationen. Vi är medvetna om att skolans primära mål inte är 

effektivitet, dock strävar de efter att arbeta så effektivt som möjligt för att uppnå de 

andra målen därav är Lean relevant för vår studie. Det finns flera variationer på Lean-

teorin som har anpassats för olika fält inom forskningen, men vi har tittat på Lean i sin 

ursprungliga form, i linje med Toyotas produktionssystem. Detta gjordes för att anpassa 

och använda teorin på det sätt vi anser är mest passande för vår studie. Detta medförde 

dock att teorin inte användes i sin helhet och i de termer som den ursprungligen 

uttrycks. I teorin redogörs för Lean såsom den beskrivs i den valda litteraturen, men i 

analysen har vi “översatt” den till studiens kontext. På så sätt vill vi peka på vilka 

effekter de tidsbegränsade anställningarna kan ha på effektiviteten i organisationen. 
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3 Teori 

 

För att skapa en förståelse för de konsekvenser den tidsbegränsade anställningsformen 

kan leda till kommer vi att använda oss av en teoretisk referensram. Nedan redogör vi 

först för referensramen, och sedan för var och en av de teorier vi valt. 

 

 

3.1 Teoretisk referensram 

För att på bästa möjliga sätt kunna analysera det empiriska material vi har samlat in har 

vi skapat en teoretisk referensram att utgå ifrån. Denna bygger på de olika delarna av 

den studerade organisationen och hur de står i relation till de olika teorierna vi valt att 

använda.  

 

Figur 1 Organisationens dimensioner 

 

 

Källa: Egen figur 

 

Vi har valt att dela upp organisationen i fyra olika delar. Alla delar är av samma vikt. 

Detta illustreras i figur 1 till vänster. 

För att vi ska kunna uppnå vårt syfte och bidra med kunskap om vilka konsekvenser 

tidsbegränsade anställningar har menar vi att organisationen måste studeras i flera 

nivåer. Det tillåter oss att identifiera hur konsekvenser av de tidsbegränsade 

anställningarna tar sig uttryck i flera delar av organisationen, vilket i slutändan ger oss 

en mer komplett bild. 
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Mintzbergs fem sektorer

 

För att analysera det empiriska material som vi samlat in utgår vi från redan befintliga 

teorier. Vi har valt teorier utifrån de olika delarna av organisationen som vi kommer att 

studera. Först redogör vi för vår övergripande syn på förhållandet mellan 

organisationens sektorer. I figur 2 redovisar vi vilka teorier som kommer att användas 

vid analys av de olika nivåerna. De valda teorierna bör ses som utgångspunkter för 

analys på respektive nivå snarare än ramar. Dock har vi valt att presentera respektive 

teori under den nivå i organisationen vi anser lämpligast, dels för att skapa en klarare 

struktur men även för att den teorin huvudsakligen kommer användas för att analysera 

den nivån. Vi är medvetna om att empirin för varje kategori inte nödvändigtvis följer 

under våra valda teorier.  Vi menar att ingen teori är heltäckande och därför vill vi 

öppna för att analysera empirin i en bredare kontext. 

 

Figur 2 Översikt referensram 

 

Källa: Egen figur 

 

Med hjälp av denna ramen kan vi göra empiriska nedslag i olika delar av organisationen 

och berätta om hur det ser ut just där. Ramen är således till för att skapa en kontext som 

empirin ska tolkas i. Till exempel ger det oss möjlighet att lyfta ut olika delar av 

intervjuer och observationer för att tolka i olika nivåer. En faktor som kanske inte 

påverkar individen märkbart kan visa sig ha större effekter för den strategiska 

ledningen. Andra faktorer kan visa sig ha påverkan i flera nivåer men på olika sätt. 

 

I fortsättningen av det här kapitlet så kommer vi att redogöra för samtliga teorier och 

deras innebörd för de respektive organisationsnivåerna. Här ämnar vi framförallt 
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klargöra vad vi anser är ”organisationen”. Vi menar att den ovan presenterade ramen är 

grunden i hur vi valt att betrakta organisationen. Var och en av delarna tillsammans med 

de tillhörande teorierna kommer att mynna ut i en analys som klargör vilka 

konsekvenser som upplevs på olika plan. Alla de konsekvenser tillsammans menar vi 

utgör konsekvenserna för organisationen som helhet och det är det vår studie ska 

frambringa. Processen illustreras i figur 3 nedan. 

 

Figur 3 Analysmodell 

Källa: Egen figur 
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3.2 Organisationens uppbyggnad utifrån Mintzberg fem sektorer 

För att ge en överblick över hur de olika delarna av vår studerade organisation påverkar 

varandra så har vi valt att inkludera Mintzbergs fem sektorer, se figur 4 (Mintzberg, 

1983, s.11) 

 

Figur 4 Mintzbergs fem sektorer (Mintzberg, 1983, s.11) 

 

Alla organisationer är individuella och 

ser ut på olika sätt. Följande beskrivning 

ger en förståelse för varje dels 

huvudansvar inom organisationen. Den 

operativa kärnan är människorna som 

utför kärnverksamheten som inkluderar 

service och direktkontakt med kunderna 

(Mintzberg, 1983, s.12). Vi anser att vår 

studerade organisations operativa kärna utgörs av lärarna, språkstödjarna samt 

elevresurserna. 

 

Ovanför den operativa kärnan hittar vi mellancheferna. Mellanchefernas roll är att utgå 

från ansvar, befogenheter och utgör en central funktion i organisationen (Mintzberg, 

1983, s.14). Larsson (2008) menar att mellanchefer å ena sidan befinner sig i en position 

mellan politiker och överordnade chefer och andra sidan har de medarbetarna inom 

organisationen. Miniminivån för mellancheferna kan formuleras som “farfarsprincipen”: 

mellancheferna får inte ta somliga beslut utan att få ett godkännande av den strategiska 

ledningen (Franzén, 1996, s.132). I vår mening enligt Mintzbergs modell representerar 

rektor och biträdande rektor mellanchefer.  

 

Högst upp i modellen finns de högsta cheferna som bildar den strategiska ledningen 

(Mintzberg, 1983, s.13). Den strategiska ledningen har fokus på den yttre miljön medan 

mellancheferna fokuserar på den inre miljön. Enligt Mintzberg (1983) ska den 

strategiska ledningen besluta om mål och syfte samt formulera den övergripande 

strukturen. Vidare har den strategiska ledningen ansvar för att organisationen följer sitt 

uppdrag (Mintzberg, 1983, s.13). I vår studie så har vi valt att betrakta kommunen som 

den strategiska ledningen. De ställer krav och sätter de yttre ramarna för skolans 
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verksamhet. Det finns också andra aspekter som mellancheferna måste rätta sig efter, 

oberoende av kommunen, nämligen lagen och skolverkets regler och riktlinjer. 

 

Vidare består en organisation av teknostrukturen som innefattar specialister och 

analytiker som mäter och kontrollerar resultat (Mintzberg, 1983, s.15). Vi har valt att 

inte inkludera teknostrukturen i vår studie då det inte har någon betydande roll för vår 

studie då vårt fokus inte ligger på ekonomiska resultat. Till sist hittar vi 

servicestrukturen som består av personal som stödjer gruppens arbete och tar hand om 

administrativa delar (Mintzberg, 1983, s.16). I vår studie representeras servicestrukturen 

av administrationen. 

 

3.3 Individen i organisationen 

 

Den första nivån som vi kallar “individen” behandlar personliga upplevelser från våra 

respondenter. Teorierna vi kommer att använda för att analysera denna delen av vårt 

material är Maslows behovshierarki och Herzberg FAE-modell. Våra respondenters 

personliga skildringar av sin arbetssituation kommer att beskrivas i termer av 

behovsuppfyllelse och påverkansfaktorer. Herzberg och Maslow blir således grunden 

för denna delen av analysen, men vi vill även lämna utrymme för en vidare analys av 

det som framkommer i empirin. 

 

 

3.3.1 Maslows behovshierarki 

Enligt Maslows behovshierarki har människan fem olika nivåer av behov. De är 

hierarkiskt ordnade och individer kan inte nå nästa nivå innan den föregående är 

uppfylld (Maslow,2013, s.33). Behoven är rangordnade enligt följande: 

 

3.3.1.1 Fysiologiska behov 

Maslow (2013, s.9) förklarar att de fysiologiska behoven består av till exempel hunger, 

törst, sex och andra kroppsliga behov. Vidare beskriver han de fysiologiska behoven 

som de allra starkaste, om ingen av behovsnivåerna är uppfyllda så kommer alltid de 

fysiologiska behoven att dominera. Det vill säga. att om ett av de fysiologiska behoven 

inte är uppfyllt, så kommer personen i fråga inte att kunna ägna sig åt något annat än att 

försöka tillfredsställa det. En person som svultit under en period längtar bara efter mat 

och föreställer sig att de skulle vara evigt lyckliga om de bara fick mat. De fysiologiska 
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behoven är så dominanta att när de saknas kan individen inte föreställa sig att de 

behöver något annat, menar Maslow (2013, s.9–10). Så fort det behovet är uppfyllt 

börjar individen tråna efter nästa nivå i behovshierarkin (Maslow, 2013, s.11). 

 

3.3.1.2 Trygghetsbehov 

Maslow (2013, s.12–13) förklarar att trygghetsbehoven är nästa steg i behovshierarkin 

och precis som de fysiologiska behoven kan en individs tillvaro helt domineras av dessa 

om de inte är uppfyllda. Som exempel på trygghetsbehov tar han upp skydd, stabilitet, 

lag och ordning, gränser och så vidare. För de flesta människor i den civiliserade 

världen är både de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven uppfyllda, varför de inte 

direkt fungerar som motivationsfaktorer (Maslow, 2013, s.15). Trygghetsbehoven kan 

dock översättas till olika behov även i den civiliserade världen. Till exempel så söker 

folk trygghet i sina relationer, sitt arbete, ekonomi osv. menar Maslow (2013, s.15) 

 

3.3.1.3 Behov av gemenskap 

Med de allra mest basala behoven för överlevnad uppfyllda kommer det sociala behovet 

(Maslow, 2013, s.17). Det är ett behov av gemenskap och kärlek, människan behöver 

tillhörighet, intimitet och ömhet, menar Maslow (2013, s.17). Vidare förklarar han att 

utan detta känner sig människan ensam, och längtar efter en tillhörighet, såsom en 

familj. Personer som upplever avsaknaden av gemenskap glömmer fort att de har sina 

fysiologiska behov och trygghetsbehov uppfyllda (Maslow, 2013, s.17). 

 

3.3.1.4 Behov av uppskattning 

Maslow (2013, s.18) förklarar att individer behöver känna sig värdefulla, och 

respekterade, men även respektfulla mot andra. Vidare beskriver han två olika sorters 

behov av uppskattning. Först det “inre” behovet, att känna styrka, självständighet och 

självsäkerhet. Det “yttre” behovet i form av att bli uppskattad, få beröm och bekräftelse, 

och att ha status. Utan dessa behov uppfyllda riskerar människan att lida av 

mindervärdeskomplex, hjälplöshet och en känsla av otillräcklighet. (Maslow, 2013, 

s.18–19) Mycket av tillfredsställelsen bygger på kompetenser och förtjänad respekt, 

enligt Maslow (2013, s.19). 
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3.3.1.5 Behov av självförverkligande 

Behovet av självförverkligande skiljer sig från de fyra andra behoven. För samtliga av 

de andra behoven kommer människan alltid att försöka tillfredsställa dem (Maslow, 

1987). Maslow (1987) beskriver att med den sista nivån, självförverkligande, kommer 

inte människan med automatik att försöka uppfylla den. Det är så att säga det enda av 

behoven som människan kan leva med utan att uppfylla. De som inte uppfyller behovet 

av självförverkligande kan dock känna en otillfredsställelse och rastlöshet. Enligt 

Maslow är den självförverkligande människan relativt sällsynt, han går till och med så 

långt att han beskriver dem som “a different breed” (Maslow, 1999, s.83). 

 

3.3.2 Herzbergs FAE - modell 

Herzbergs FAE-modell inkluderar F=faktorer, A=attityder och E=effekter. Modellen 

beskriver hur kritiska faktorer kan utlösa psykologiska reaktioner vilket sedan får 

konsekvenser för medarbetares resultat. Herzberg et al. (1993) anser att det är viktigt att 

försöka motivera arbetare. Detta, för att få medarbetaren att vilja genomföra 

arbetsuppgiften istället för att spendera resurser på att få medarbetaren att utföra 

arbetsuppgiften. 

 

Figur 5 Herzbergs FAE-modell (Herzberg et al., 1993) 

 

 

 

3.3.2.1 Faktorer 

Faktorer fokuserar på objektiva händelser som medarbetare anser väsentliga för deras 

arbetstillfredsställelse samt attityd. Herzberg et al. (1993, s.44–49) har identifierat 14 

olika faktorer som Herzberg et al. delar in i två kategorier, de två är hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. 
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Tabell 3 Herzbergs faktorer (Herzberg et al., 1993, s.44–49) 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagspolitik Prestation 

Ledning Bekräftelse 

Lön Själva arbetet 

Interpersonella relationer Ansvar 

Arbetsförhållanden Befordran 

Utvecklingsmöjligheter 

 Privata faktorer 

 Status 

 Anställningstrygghet 

  

Hygienfaktorer 

Hygienfaktorerna är de vanligaste faktorerna som leder till missnöje med arbetet och 

sällan leder till arbetstillfredsställelse eller motivation. Till hygienfaktorerna hör: 

företagspolitik, ledning, lön, interpersonella relationer, arbetsförhållande, 

utvecklingsmöjligheter, privata faktorer, status samt anställningstrygghet (Herzberg et 

al., 1993). Vidare menar Herzberg et al. (1993) att om organisationen tar hänsyn och 

uppfyller behoven inom hygienfaktorerna kan ett missnöje förebyggas. 

 

Företagspolitik 

Herzberg et al. (1993, s.48) inkluderar hur företagspolitiken påverkar organisationen 

och strukturen i företaget. Exempel är vilka möjligheter de anställda har att utföra 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande vis, om det finns tydliga kommunikations- och 

kommandovägar. Herzberg et al. (1993, s.48) menar att om det inte finns kan det skapa 

en otrygghet om vem medarbetare ska rapportera till. Därtill om företags personalpolitik 

fungerar på rätt sätt, om inte kan det påverka arbetarnas arbetstillfredsställelse negativt. 

Till sist tar denna aspekt upp om hela företaget strävar efter samma mål.   

 

Ledning 

Herzberg et al. (1993, s.47) beskriver hur förhållandet mellan medarbetare och dennes 

närmaste chef fungerar. Ledning, tar upp närmsta chefens ledningskompetens, hur 

chefen delegerar arbetet och sprider kunskap. I denna kategori behandlar Herzberg et al. 

(1993, s.47) chefens attityd i fråga om medarbetare blir behandlade rättvist och på vilket 

sätt chefen uppmärksammar medarbetares utförda arbete. 
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Lön 

Denna kategori inkluderar de positiva samt negativa aspekterna av faktorn lön 

(Herzberg et al., 1993, s.46). Positiva händelser kan vara till exempel löneförhöjning 

eller förmåner. De negativa aspekterna inkluderar när individen har förväntningar på till 

exempel löneförhöjning men det inte sker. Herzberg et al. (1993, s.46) inkluderar även 

om lönen anses rättvis i jämförelse med vad andra individer får för samma arbete. 

 

Interpersonella relationer 

Herzberg et al. (1993, s.46) redogör för hur denna kategori behandlar de interna 

relationerna i organisationen. På ledningsnivå berör det huruvida relationen är 

vänskaplig eller inte, om närmsta chef backar upp sina medarbetare och om relationen 

upplevs som ärlig eller inte. Vidare, chefens vilja att lyssna på medarbetarnas idéer samt 

om chefen berömmer medarbetaren för utfört arbete eller tar åt sig äran själv. 

Relationerna mellan underordnade handlar om arbetsrelationen samt om den personliga 

relationen är bra eller dålig. Slutligen handlar det om huruvida kollegorna samarbetar 

och om varje individ upplever gemenskap med sin arbetsgrupp eller inte. 

 

Arbetsförhållande 

Denna aspekt behandlar främst den fysiska arbetsmiljön i fråga om belysning, 

ventilation och faciliteter i största allmänhet. Vidare berör arbetsförhållande 

arbetsmängden dvs. om arbetstagaren har för mycket alternativt för lite att göra 

(Herzberg et al., 1993, s.48). 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Behandlar den objektiva möjligheten till bättre eller sämre utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen (Herzberg et al., 1993, s. 45). Det är organisationens ledning som styr över 

utvecklingsmöjligheterna på respektive arbetsplats ser ut. Beroende på beslut inom 

organisationen kan en arbetstagares möjlighet till utveckling förändras positivt eller 

negativt (Herzberg et al., 1993, s. 45). 
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Privata faktorer 

Enligt Herzberg et al. (1993, s. 48) påverkas privata faktorer av arbetssituationer som 

leder till förändring i arbetstillfredsställelsen. En negativ förändring kan vara när 

arbetarens förflyttats till en ny ort där dennes familj inte befinner sig och därav inte 

trivs. 

 

Status 

Faktorer eller situationer där status påverkar arbetstillfredsställelsen. I denna kategori 

berörs statussymboler som medföljer en viss status exempelvis att bli tilldelad en 

företagsbil (Herzberg et al., 1993, s.49). 

 

Anställningstrygghet 

Till vilken grad arbetaren känner trygghet i att denne får behålla sin anställning. Till 

exempel en tillsvidareanställning kan skapa en inre trygghet vilket sedan kan påverka 

arbetarens upplevda arbetstillfredsställelse (Herzberg et al., 1993, s.49). 

 

Motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorerna är kopplade till själva arbetet och inkluderar följande faktorer: 

prestation, bekräftelse, själva arbetet, ansvar och befordran (Herzberg et al., 1993). Det 

är främst de här faktorerna som skapar arbetstillfredsställelse och leder till en positiv 

förändring av arbetsprestationen, vilket senare gynnar organisationen (Hedegaard Hein, 

2012). 

 

Prestation 

Prestation utgör både de positiva och negativa sidorna av begreppet. Utifrån ett positivt 

perspektiv handlar det om huruvida medarbetaren har med slutförande av en uppgift att 

göra, löser ett problem eller få se resultat av sitt arbete (Herzberg et al., 1993, s.45). 

Vidare beskriver Herzberg et al. (1993, s.45) den negativa sidan som samma handlingar 

dock med motsatt effekt. 

 

Bekräftelse 

Herzberg et al. (1993, s.45) anser bekräftelse vara alla handlingar där en medarbetare 

blir uppmärksammad positivt såväl som negativt. Bekräftelse innefattar därmed både 

beröm, belöningar samt kritik och bestraffning. Bekräftelse kan uttalas från olika parter, 
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exempelvis ledningen, en medarbetare, en kund eller offentligheten. Herzberg menar 

dock att bekräftelse kan vara svårt att skilja från de andra faktorerna. Det eftersom 

människor kan uppleva högre lön och eller muntligt beröm som en bekräftelse. Det kan 

vara svårt att skilja från hygienfaktorerna lön och interpersonella relationer. För att 

särskilja faktorerna anser Herzberg et al. att det är viktigt att respondentens egen 

betoning på händelse blir utgångsläget för vilken faktor det berör. 

 

Själva arbetet 

Herzberg et al. (1993, s.48) fann olika dimensioner kring själva arbetet som har en 

påverkan på arbetstillfredsställelsen. Vidare tar Herzberg et al. (1993, s.48) upp följande 

dimensioner: huruvida arbetet är varierande, rutinartat, kreativt och utmanande, för lätt 

eller svårt samt för fragmenterat eller stora möjligheter att utföra alla faser i en 

arbetsuppgift. Medarbetarens upplevelse av dessa avgör sedan huruvida 

arbetstillfredsställelsen är positiv eller negativ (Herzberg et al., 1993, s.48). 

 

Ansvar 

Den inre tillfredsställelsen som kan upplevas när medarbetaren tilldelas större ansvar 

samt kan arbeta utan övervakning och därmed stå till svars för sitt eget arbete (Herzberg 

et al., 1993, s.47). Tillfredsställelse kan även upplevas när medarbetaren får i uppdrag 

att ansvara för kollegors arbete. Medarbetare kan även uppleva missnöje om de känner 

att de övervakas eller kontrolleras strikt, alternativt att de inte får ta eget ansvar 

(Herzberg et al., 1993, s.47). 

 

Befordran 

Befordran är en förändring i medarbetarens status eller position i företaget. Det kan 

innebära en befordran eller degradering (Herzberg et al., 1993, s.46). 

 

3.3.2.2 Attityder 

Enligt Herzberg et al. (1993, s.50) belyser attityder de subjektiva erfarenheterna från 

medarbetare. Det handlar om medarbetarnas upplevelser för huruvida de har känt en 

hög eller låg arbetstillfredsställelse. Herzberg menar att medarbetarnas attityd baserad 

på om en faktor har uppfyllts eller inte. Exempelvis, en medarbetare förklarar känslan 

av en befordran som tilltalande eftersom denne blev bekräftad. Attityden är i detta 

exempel känslan av bekräftelse. 
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Herzberg et al. (1993, s.50) har sammanställt en lista som inkluderar känslor kring 

arbetet: 

·       Känslan av bekräftelse 

·       Känslan av att ha presterat 

·       Känslan av möjligheter respektive hinder för att utvecklas och mogna 

·       Känslan av ansvar, brist på ansvar eller av att ha mindre ansvar 

·       Gruppkänsla, känsla av gemenskap respektive isolering 

·       Känsla av intresse eller bristande intresse för att utföra arbetet 

·       Känslan av ökad respektive minskad status 

·       Känslan av ökad respektive minskad arbetstrygghet 

·       Känslan av stolthet, otillräcklighet eller skuld 

·       Känslor kring lön 

 

Somliga attityder är återkommande från faktorerna. Skillnaden ligger i hur faktorerna 

fokuserar på objektiva händelser medan attityder inriktar sig på subjektiva känslor på 

grund av händelser från faktorerna. 

 

3.3.2.3 Effekter   

Effekterna är mätbara konsekvenser som uppstår till följd av faktorernas påverkan på 

medarbetarnas beteende och attityder. Herzberg et al. (1993, s.51) har identifierat fem 

olika former av effekter han skiljer mellan. 

 

Effekter på prestation 

Prestation är uppdelad i tre former. Varje form kan vara negativ respektive positiv. 

·       Allmänna förändringar av kvalitet eller resultat 

·       Specifika förändringar i kvaliteten på utfört arbete 

·       Specifika förändringar av resultatet eller förändringar i arbetstakten 

 

Effekten på personalomsättning 

Effekter på personalomsättningen finns i såväl positiva som negativa nyanser. Enligt 

Herzberg et al. (1993, s.52) inkluderar den positiva formen när en medarbetare är nöjd 

och motiverad på sin arbetsplats och därav väljer att stanna. Alternativt när 

medarbetaren är missnöjd men ändå stannar på arbetsplatsen. Herzberg et al. (1993, 

s.52–53) menar att den negativa formen när medarbetare är missnöjda och letar efter 

andra företag eller arbeten samt när de funderar på att säga upp sig. 
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Effekten på medarbetarens hälsa samt mentalhygieniska tillstånd 

Denna effekt behandlar medarbetarnas mentala hälsa, psykosomatiska symtom samt 

psykologiska reaktioner. Herzberg et al. (1993, s.53) menar att ur ett negativt perspektiv 

kan detta uppmärksammas vid bland annat sömnlöshet, ångest, nervositet, huvudvärk 

och stress med mera. Från den positiva sidan innebär det att psykosomatiska samt 

psykologiska förhållande har förbättrats. Enligt Herzberg et al. (1993, s.53) är 

medarbetarens mentala tillstånd ett centralt område eftersom Herzberg anser att 

förebyggande arbete kan göras just här. 

 

Effekten på interpersonella relationer 

Här behandlas de positiva och negativa effekterna av förändringar av olika relationer, 

såsom familj, vänner, kollegor och mer allmänna interpersonella relationer. Effekterna 

tar hänsyn till relationer både på och utanför arbetsplatsen (Herzberg et al., 1993, s. 54). 

Exempelvis kan hög arbetstillfredsställelse leda till en upplevd bättre relation till 

familjen medan en låg arbetstillfredsställelse kan leda till en upplevd sämre relation till 

vänner. Är medarbetaren stressad på jobbet kan det leda till att denna undviker att 

socialisera sig. 

 

Effekten på medarbetarens attityd till arbetet 

Här inkluderas förändring i arbetstillfredsställelsen, likväl här finns det positiva och 

negativa sidor av medarbetarens upplevelser (Herzberg et al., 1993, s.54). Vidare 

beskriver Hedegaard, Hein (2012) att kategorin innefattar hur attityden förändras till 

närmsta chefen, organisationen som helhet eller yrket medarbetaren tillhör. 

 

Enligt vår tolkning har Herzberg tagit fasta på Maslows behovsteori och översatt den i 

en typ av organisationsteori. Han har delat upp behovsnivåerna i två olika kategorier. 

Han beskriver de grundläggande behoven som hygienfaktorer, vilket motsvarar 

Maslows tre första nivåer av behov. Den fjärde nivån, behov av uppskattning, faller 

under både hygienfaktorer och den andra kategorin, motivationsfaktorer. Dock kan 

Herzbergs motivationsfaktorer bäst beskrivas som behovet av självförverkligande.  
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Figur 6 Sambandet mellan Maslow & Herzberg 

 

Källa: Egen tolkning av Maslow & Herzberg 

3.4 Gruppen i organisationen 

 

För att representera nästa dimension, gruppen, har vi valt att använda oss av FIRO-

modellen. Den beskriver samspelet i en arbetsgrupp och hur de olika stadierna ser ut. 

Även Herzbergs FAE-modell, vilken vi redogjort för ovan, kommer att användas vid 

analysen av gruppen.  

 

 

3.4.1 FIRO-modellen 

FIRO-modellen framhäver samspelet i en arbetsgrupp. FIRO står för Fundamental 

interpersonal relations orientation (Schutz, 1989). FIRO är en teori som fokuserar på 

mellanmänskliga relationer och som ofta refereras till när det diskuteras vad som händer 

i grupper. Enligt FIRO-modellen befinner sig en grupp alltid i ett av de tre 

huvudstadierna. Huvudstadierna kännetecknas av tillhörighetsfasen, rollsökningsfasen 

och samhörighetsfasen. Enligt Schutz (1989) upprepas dessa tre huvudfaser så länge 

gruppen existerar, men även några övergångsstadier som kommer beskrivas. Nedan 

presenteras de olika stadierna. Vi har valt att använda oss av Lindkvist et al., 2014 som 

använder FIRO-modellen i ett organisationsteoretiskt sammanhang, likt Blomquist & 

Åkesson Röding, 2010, Lundin & Sandström, 2015 och Eklund, 2012. Det eftersom 

originalkällan är en relationsteori med rötter i psykologin.  
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Fas 1 – Tillhörighetsfasen 

Tillhörighetsfasen är den första fasen en nybildad grupp befinner sig i. Samtliga 

medlemmar i gruppen vill bli accepterade men de reflekterar även över hur mycket de 

vill tillhöra gruppen (Lindkvist et al., 2014, s.115). Vidare funderar medlemmarna över 

hur mycket de är villiga att anpassa sig för att tillhöra gruppen. I denna fas är det vanligt 

att individerna undrar om de passar in och vilka de andra gruppmedlemmarna är. 

Lindkvist et al., (2014) beskriver hur normer kring hur man kommunicerar med 

varandra och vilken roll respektive medlem har i denna fas inte är bestämt. I 

tillhörighetsfasen ingår även mellanstadiet konstlat gemyt. I detta mellanstadie vill 

medlemmarna fortfarande vara alla till lags och bli accepterade men samtidigt känner de 

sig mer bekväma i gruppen (Lindkvist et al., 2014, s.115). Lindkvist et al., menar att 

medlemmarna börjar engagera sig mer i gruppen och denna fas kan ses som en ”paus” 

innan nästa fas inleds.    

 

Fas 2 – Rollsökningsfasen 

Rollsökningsfasen är det andra huvudstadiet en grupp befinner sig i. Enligt Lindkvist et 

al. (2014, s.115) är denna fas mest krävande i hela processen och även där gruppen 

befinner sig längst. Medlemmarna känner sig mer bekväma och vågar säga vad de 

tycker och tänker. Detta leder till att konflikter och kraftmätningar ständigt uppstår. 

Konfrontationerna handlar ofta om kunskap, ledarskap och kompetens. Lindkvist et al., 

(2014) påpekar att i detta stadie kan undergrupper bildas och en tryckt stämning kan 

upplevas. Vidare ifrågasätter medlemmarna vem som är ledare, hur mycket inflytande 

de själva har och hur deras egen kompetens ska användas i gruppen. Denna fas 

kännetecknas av oenigheter och en tryckt stämning. 

 

När gruppen senare rör sig vidare når de mellanstadiet idyll. Här börjar gruppen känna 

en gemenskap och alla konflikter har synliggjorts (Lindkvist et al., 2014, s.115). De 

skapar en gemensam identitet och medlemmarna börjar komma underfund med vem 

som har vilken roll i gruppen. 

 

Fas 3 - Samhörighetsfasen 

I denna fas har gruppen kommit längre och medlemmarna kan avgöra hur närvarande de 

vill vara i gruppen. (Lindkvist et al., 2014, s.115) Här känner medlemmarna 

samhörighet och det finns en öppenhet inom gruppen, menar Lindkvist et al. (2014, 
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s.115). Vidare förklarar de att detta gör att gruppen på ett effektivt sätt kan lösa problem 

som uppstår. Det är dock inte en självklarhet att alla grupper når denna fas, eftersom 

den kräver ett visst mått av dialog och reflektion, säger Lindkvist et al. (2014, s.115) 

 

Lindkvist et al. (2014, s.115) förklarar att gruppledarens medvetenhet är av stor 

betydelse. Gruppledaren måste kunna identifiera vilket stadie en grupp befinner sig i, 

för att anpassa sitt ledarskap därefter. En ledare bör i ett tidigt skede agera med 

auktoritet för att i senare skede bli mer coachande och ödmjuk (Lindkvist et al., 2014, 

s.115). 

 
3.5 Mellanchefer 

 

För att skapa förståelse samt möjlighet att analysera mellanchefernas roll och dilemma 

att beakta både interna och externa aktörers intressen presenteras intressentmodellen. 

Intressentmodellen hjälper även oss att bidra med kunskap kring hur tidsbegränsade 

anställningar påverkar olika intressenter. Vidare presenteras dilemman som 

mellanchefer kan stå inför.  

 

 

3.5.1 Intressentmodellen 

Mellancheferna står inför flera olika dilemma då de utgör en central roll i 

organisationen. De ska tillfredsställda flera olika intressenter och deras särintressen. Vi 

har därför valt att presentera intressentmodellen för att ge en överblick över de olika 

intressenterna i vår studie. Freeman presenterade 1984 intressentmodellen. 

Intressentmodellen har som utgångspunkt att olika intressenter alternativt aktörer kan 

delta i och påverka organisationen (Freeman, 1984). Freeman förklarar att intressenterna 

kan sedan delas upp i interna och externa intressenter. Inom de interna intressenterna 

finner vi bland annat medarbetare, mellanchefer och andra yrkeskategorier inom 

organisationen. I vårt fall är medarbetarna och mellancheferna starka interna 

intressenter. Medan de externa kan vara aktieägare, kunder, medier samt offentliga 

organ. De externa intressenterna i vårt fall anser vi vara kommun, skolverket samt 

eleverna. Bakka et al., (2006) menar att det är orealistiskt att en organisation har ett 

endaste mål som överensstämmer med hela organisationen. Vidare menar Bakka et al., 

(2006) att det ofta finns en förvirrad bild bland medarbetarna om vad organisationens 

mål är.  
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Figur 7 Intressentmodellen (Freeman, 1984)  

 

 

Inom intressemodellen råder det inte alltid jämvikt mellan intressenterna. Det kan vara 

så att en grupp har ett större inflytande på organisationens inriktning (Bakka et al., 2006 

s.18). Mintzberg (1983) menar att intressentmodellen inte är en teori men ger möjlighet 

att ta upp frågor kring organisationens målutveckling, strategi, maktstruktur samt om 

maktkampen inom organisationen mellan de interna och externa intressenterna.  

 

3.5.2 Mellanchefens dilemma i organisationen  

Larsson (2008) menar i sin avhandling om beteendevetenskap och lärande att 

mellanchefer inom kommuner ofta arbetar i en politisk hierarkisk organisation där högre 

chefer beslutar om organisationens utvecklingsarbete. Ledarskapet inom den offentliga 

sektorn skiljer sig från den privata sektorn. Det eftersom den offentliga sektorn fungerar 

som en servicefunktion, myndighetsutövning samt för att tillfredsställa allmänhetens 

intressen. Det leder till att ledarskapet inom den offentliga sektorn bidrar till en otydlig 

roll som kan leda till olika konfliktsituationer (Larsson, 2008).  

 

Enligt Larsson (2008) medverkar mellancheferna sällan i beslutsprocessen som 

behandlar den strategiska diskussionen. Mellanchefernas uppdrag blir enbart att 

genomföra de förändringar högre chefer beslutat om. Larsson (2008) påpekar att 

mellancheferna då hamnar i ett dilemma eftersom de inte varit med i beslutsprocessen 

och beslutsfattarna inte tar hänsyn till personalresurser och tidsutrymme. Larsson (2008) 

menar att det är viktigt att mellanchefen får en aktiv roll i utvecklingsarbetet. Det 

eftersom denne har en avgörande roll för att nå kortsiktiga mål och åstadkomma 
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långsiktiga effekter. Vidare påpekar Larsson att mellanchefen kan användas som en 

strategisk resurs. Mellanchefen ska sedan arbeta med utvecklingsprocessen med alla 

berörda det vill säga strategiska ledningen, medarbetarna och kunderna. Det gör att 

stödet från den strategiska ledningen är avgörande (Larsson 2008). 

 

3.6 Strategisk ledningen  

 

Den sista nivån Strategisk ledning tar upp Leanteorin som beskriver hur en 

organisation kan effektiviseras. Då vi betraktar kommunen som den strategiska 

ledningen så kommer följande teori användas för att beskriva det sätt som kommunen 

styr vår fallorganisation. 

 

 

3.6.1 New public management 

New public management (NPM) är ett samlingsbegrepp av ideér från näringslivet och 

den privata sektorn för hur den offentliga verksamheten ska styra organisationen (NE, 

2017). Begreppet NPM infördes på 1990-talet och innebar administrativa reformer för 

den offentliga verksamheten med exempelvis ökad användning av prestationsmått, 

utvärderingar och dokumentation (Runebjörk & Wendleby, 2013). Vidare menar 

Runebjörk & Wendleby att ledord inom NPM bland annat är; mer effektivitet, mer 

värde för pengarna såväl som skattepengarna samt bättre styrning och uppföljning.  

 

Lean är ett av de ideal som har sitt ursprung i den privata sfären, men som ofta används 

för att effektivisera offentlig verksamhet (Eliasson, 2014). NPM diskuteras idag som ett 

inslag i skolans sätt att styra sin verksamhet med ett större fokus på mål- och 

resultatstyrning (Stenlås, 2011). Under insamlingen av vårt empiriska material såg vi en 

del effekter av denna typ av styrning. Även våra respondenter påtalade själva att de 

upplevde tydliga influenser av NPM i skolans verksamhet. Därför har vi valt att lyfta in 

Lean som en teori som svarar för den logik som tillämpas av den strategiska ledningen. 

 
3.6.2 LEAN  

Lean är ett begrepp som används flitigt inom det företagsekonomiska fältet. Begreppet 

formulerades i Japan på 1950-talet inom företaget Toyota, när de hade som avsikt att 

öka produktionseffektiviteten (Liker, 2009). Flera författare har studerat begreppet lean. 

Vi har valt att använda oss av Likers (2009) kategorier, eftersom vi anser att de utvalda 
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som presenteras nedan går att överföra från den privata sektorn till den offentliga 

verksamheten vi har valt att studera. Principerna som presenteras är framtagna för att 

skapa en förståelse för hur organisationer ska tänka för att åstadkomma långsiktiga 

organisatoriska fördelar (Liker, 2009). 

 

Enligt Liker (2009) är det viktigt att en organisation ser helheten och förstår det 

övergripande målet som större än kortsiktig ekonomisk vinning. En organisations beslut 

bör därför baseras på ett långsiktigt perspektiv. När en ny riktning ska tas är det därför 

viktigt att samtliga alternativ noga övervägs. Det kan vara en tidsödande process men 

när beslutet är fattat ska de snabbt verkställas. Det mest centrala för organisationen ska 

vara att skapa värde, framförallt för kunden, i vårt fall representerar eleverna kunderna. 

Vidare menar Liker (2009) att det är viktigt att alla delar som finns i organisation skapar 

värde, om inte kan den delen elimineras. För att hitta delar som inte skapar värde är 

kommunikation en viktig del för att upptäcka problem snabbare och därmed åtgärda 

dem. Genom att gå direkt till källan och granska problemet kan det lösas snabbare. 

Liker (2009) poängterar vikten av att ledning och högre chefer förstår verksamheten och 

har en djupare förståelse för olika situationer. 

 

Liker (2009) argumenterar för att kunden ska stå i fokus och få vad den behöver precis i 

tid. Det gör att efterfrågan ska styra. Dock är det viktigt för organisationen att inte slösa 

med resurser utan att fördela arbetet jämnt så ingen anställd blir överbelastad. Enligt 

Liker (2009) ska arbetet standardiseras så arbetet kan säkerställas samt ge ett stabilt och 

effektivt flöde. Eventuella förbättringar och lösningar som uppkommer ska vävas in i 

standarden så att kunskapen lätt kan överföras. 

 

Det är viktigt för en organisation att utveckla ledare som har förståelse för arbetet, är ett 

föredöme för företagets filosofi och lär ut den till sina medarbetare (Liker, 2009). Liker 

(2009) påpekar även att internrekrytering är en fördel framför att anställa någon externt. 

Det är av betydelse att forma en stark företagskultur som alla är medvetna om. Vidare 

ska exceptionella individer sättas samman till arbetslag för att nå enastående resultat. 

Varje team ska inneha flera olika kompetenser för att utveckla kvaliteten och förmågan 

att lösa problem. För att det ska lyckas anser Liker (2009) att samtliga medarbetare ska 

läras hur de arbetar som ett team för att uppnå gemensamma mål. Genom att involvera 
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människor i förändringsarbetet och låta dem vara delaktiga ökar medarbetarnas 

motivation och processen kan utvecklas. 

 

Slutligen enligt Liker (2009) ska organisation ständigt sträva efter att förbättras. 

Organisationen bör arbeta för att skydda kunskapsbasen, vilket görs genom ständig 

utveckling av medarbetarna. Liker (2009) anser även att organisationen bör sträva efter 

att behålla sin personal, vilket kan göras genom befordringar. Tills sist ska en 

utvärdering göras efter varje projekt, i vårt fall varje termin för att uppdaga problem. 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel kommer vi presentera vårt empiriska material som bygger på intervjuer 

och observationer. Vi inleder kapitlet med kortare bakgrund om skolan. Därefter följer 

en beskrivning av vårt första intryck av skolan samt rektorns upplevelse. Detta stycke 

kommer ha en narrativ karaktär för att levandegöra fallet och introducera läsaren för 

miljön och känslan på skolan. Slutligen kommer empirin presenteras i olika teman 

baserade på de valda teorierna, med en mer förklarande ton. 

 

 
4.1 Bakgrund 
Centrumskolan är en kommunal F-6 skola, det vill säga en grundskola som bedriver 

förskola, lågstadium och mellanstadium. Centrumskolan är belägen mitt i stadsdelen 

Araby i Växjö. Araby är ett socioekonomiskt svagt område med en hög andel 

utlandsfödda. Araby tillhör ett av de särskilt utsatta områdena i Sverige. ”Ett särskilt 

utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser 

från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem.” (till 

exempel NOA, s.4, 2015) Centrumskolan är alltså belägen i ett område som på flera sätt 

skiljer sig från normen. Eleverna på Centrumskolan består till 97% av utlandsfödda och 

utgör således en mångkulturell grupp (Samuelsson, 2017). Även personalen på skolan är 

av många olika nationaliteter, och till skillnad från andra skolor så använder skolan sig 

av fler tjänster som de kallar ”elevresurser, språkstödjare och elevstödjare”. Det är 

personal som bidrar med annan kompetens än lärare och fritidspedagoger. Det är ofta 

språkstöd, så att det ska finnas personal på skolan som talar samma språk som eleverna, 

för att kunna hjälpa till att översätta i undervisningen. Rektorn Rikard Samuelsson 

menar att skolans heterogenitet är en stor utmaning, men att de trots allt lyckas väl med 

att nå skolans mål.  

4.2 Första intrycket av skolan 
Den 28e februari åkte vi till Centrumskolan för att träffa rektorn Rikard Samuelsson för 

en första intervju. Ingen av oss hade varit på skolan tidigare och vi kom dit på 

morgonen precis innan de öppnade. Eleverna stod utanför och väntade på att få komma 

in medan lärare trängde sig fram och smet in mellan dörrarna. Vi följde med en lärare in 

och bad att träffa Rikard, hon visade oss till hans rum där han satt i ett pågående möte. 

Vi släpptes in och presenterade oss kort. Rikard avbröt mötet med sin kollega och 
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visade oss ut i fikarummet för att bjuda på kaffe. Det märktes direkt att Rikard är en 

mycket social person som stannade och pratade med så gott som alla vi mötte. Det 

verkade vara mycket god stämning i fikarummet, det kändes lugnt och familjärt och 

verkade inte direkt stressat. Efter att Rikard skämtat och pratat med några av kollegorna 

så presenterade han oss för Henrik Elfving som är ”biträdande Rikard”, som Rikard 

själv uttryckte det. Sedan slog vi oss ned ensamma med Rikard i ett litet konferensrum 

där vi höll intervjun. 

Rikard var väldigt tillmötesgående under hela intervjun och svarade öppet på alla 

frågor. Vi fick även tillgång till en personallista, där all personal och deras 

anställningsformer fanns specificerat. Under intervjuns gång berättade Rikard att han 

och Henrik hade ett litet ”practical joke” på gång eftersom att det var fettisdagen. 

Istället för att bjuda på traditionella semlor så skulle de bjuda på korvbröd med 

spraygrädde och mandelmassa, något de hade sett på Facebook. Detta skulle de sedan 

skylla på besparingskraven från kommunen. Efter en dryg timmes intervju så behövde 

Rikard ge sig vidare till ett annat möte, men han tog sig först tiden att själv visa oss runt 

på skolan. Skolan var välordnad och gemytlig. Rikard berättade stolt om de olika 

klasserna och skolans bibliotek som fått mottaga diverse utmärkelser. Under vår 

rundvandring blev det rast och korridorerna fylldes av elever. Eleverna verkade glada 

över att se Rikard och nästan alla hälsade glatt. En del kramade honom, och någon till 

synes upprörd elev i en lägre klass höll fast honom så att vi knappt kunde komma 

vidare. Han kunde namnen på många av eleverna och hann även med att säga till en av 

de små grabbarna att han inte fick spela fotboll inomhus. Vi blev båda överraskade över 

hur nära eleverna Rikard verkade vara. 

4.3 Rektorns upplevelser 
Rikard Samuelsson har varit rektor på Centrumskolan i två år men tidigare arbetat på 

skolor med hög mångfald, vilket var en av anledningarna att han blev tillfrågad att ta 

över på Centrumskolan. Samuelsson är stolt över sin skola och klimatet som råder på 

skolan. Samuelsson upplever att personalen är glada och öppensinnade. Han nämner att 

det råder en väldigt rolig dynamik på skolan, vilket han tror beror på den stora 

mångfalden inom personalen. Samuelsson argumenterar för styrkorna hos en sådan 

grupp, det är många olika influenser och synvinklar i olika situationer, vilket utvecklar 

personalen. Trots den goda stämningen på skolan har Samuelsson märkt att 

gruppdynamiken på personalens raster har brister. Till exempel kan Samuelsson se 
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uppdelningar i fikarummet, han vet dock inte om det beror på anställningsformen, men 

det är något de aktivt jobbar med att förbättra. Samuelsson berättar hur de tidigare hade 

två fikarum, men valde sedan att stänga ett av dem för att alla skulle vistas tillsammans 

och därigenom skapa en bättre gemenskap. “Vi vill inte att folk hänger på olika ställen 

utan att alla är här i det gemensamma fikarummet” säger Samuelsson. Under en av 

våra observationer i fikarummet såg vi hur personalen satt uppdelade vid olika bord, 

vilket stärker Samuelsson observationer. Vidare har Samuelsson upplevt att det även 

finns många kulturella skillnader inom arbetslaget vilket kan skapa missförstånd. 

Samuelsson nämner att konflikter som uppstår inte löses på samma sätt inom alla 

kulturer och “...ibland kan det smälla” säger Samuelsson. Samuelsson är medveten om 

detta och skolan arbetar aktivt för att skapa gemensamma normer både bland personalen 

men även bland eleverna. Detta för att skapa en bättre arbetsmiljö. 

Samuelsson arbetar för att kunna skapa autonoma arbetslag, det vill säga arbetslag som 

sköter och driver sig själva mer självständigt. Det arbetet kan inkludera att planera 

undervisningen, lägga scheman, täcka upp vid eventuell sjukdom samt delegera roller 

och arbetsuppgifter för dagen. Önskan om autonoma arbetslag finns eftersom det skulle 

öka effektiviteten på skolan och underlätta arbetet för personalen samt för honom och 

biträdande rektor. Dock är det något han upplever svårt för tillfället. En av 

anledningarna är gruppdynamiken som råder i nuvarande arbetslag. De ansvariga för 

respektive arbetslag är alltid en tillsvidareanställd lärare. Arbetslag sätts samman men 

förändras ständigt på grund av de tidsbegränsade anställningarna. Detta medför att det 

är svårt att skapa en fungerande gruppdynamik vilket skapar frustration hos 

arbetslagsledarna enligt Samuelsson.  

Förändringar i vilka som ingår i personalen leder till att Samuelsson inte har möjlighet 

att skapa samma relation till de med tidsbegränsade anställningar som till de med 

tillsvidareanställningar. Det är inget han valt självmant då han värdesätter att ha en bra 

relation med all sin personal. Han arbetar aktivt för att skapa bra relationer med alla, 

men många av de möten och samtal han har med personalen är med de 

tillsvidareanställda. Det gör att han träffar dem oftare. Vidare är Samuelsson skyldig att 

ha medarbetar- och lönesamtal med de tillsvidareanställda. De är inget han måste med 

de som har tidsbegränsade anställningar men Samuelsson försöker ändå prioritera det. 

Samuelsson berättar att även om han försöker samtala med alla är det ofta medarbetar- 
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och lönesamtal med de tidsbegränsat anställda som går bort om det är stressigt eller ont 

om tid.  

Samuelsson poängterar att skolan arbetar för att behandla alla lika och med värdighet, 

alla har en viktig roll för att skolan ska fungera och för elevernas välbefinnande. Vid 

frågan om personal med tidsbegränsad anställning har mer standardiserade eller enklare 

arbetsuppgifter svarar han att utomstående säkert skulle uttrycka det så. Samuelsson 

menar att “elevresurser och språkstödjare” som ofta har en tidsbegränsad anställning, 

inte utför samma uppgifter som de tillsvidareanställda lärarna men ändå är viktiga för 

att skolan ska fungera. Samuelsson upplever en frustration över att fackförbunden 

likställer begreppen “elevresurser och språkstödjare” som om de vore samma tjänst. 

Han menar att de som är på den operativa nivån ser hur olika arbetsuppgifter de utför 

och kan inte ersätta varandra, vilket utomstående ofta tror. Detta är ett stort problem då 

Centrumskolan varje år överskrider sin budget med 700 000 kronor i månaden och 

kommunen ständigt vill “slimma” ner organisationen och ofta genom att minska antalet 

tidsbegränsade anställningar. Den anställning som får avslutas är den som senast blivit 

anställda, “sist in, först ut”. Vilket är stor problematik eftersom den senast anställda 

kanske besitter oersättliga egenskaper och kompetenser såsom ett specifikt språk som 

behövs för att få skolan att fungera och uppnå sitt mål att utbilda världsmedborgare. 

Rikard tillägger att eleverna vill ha en grundlig utbildning för att sedan börja på 

högstadiet. Vidare menar Rikard att eleverna vill få det stöd de behöver och en trygg 

skolmiljö. Centrumskolan arbetar efter att följa skolverkets krav på att ge eleverna det 

stöd de behöver. Skolverket verkar för elevernas bästa och utan ekonomiska motiv 

(Skolverket, 2016).  
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4.4 Intervjuer & Observationer 

 

Nedan presenteras det empiriska material vi samlat in i form av intervjuer, samtal och 

observationer på ett beskrivande sätt. Först redogörs för alla respondenter, deras namn 

alternativt pseudonymer, anställningsform och befattning. Materialet följer sedan 

indelat i olika teman. 

 

 

Nedan presenteras en tabell över våra respondenter. Rikard och Henrik är 

mellanchefernas verkliga namn då de valde att inte vara anonyma. Resterande namn är 

pseudonymer för att behålla anonymiteten för de respondenter som valde att vara 

anonyma.  

 

Tabell 4 Översikt av respondenter 

Namn  Anställningsform  Befattning 

Rikard  Tillsvidareanställning  Rektor 

Henrik  Tillsvidareanställning  Biträdande rektor 

Kerstin  Tillsvidareanställning  Administration 

Bertil  Tillsvidareanställning  Likabehandlare 

Lina   Tillsvidareanställning  Lärare 

Alf   Tillsvidareanställning  Elevstödjare 

Isak  Tillsvidareanställning  Elevstödjare 

Adam  Tidsbegränsad anställning  Språkstödjare 

Markus  Tidsbegränsad anställning  Språkstödjare 

Peter  Tidsbegränsad anställning  Språkstödjare 

Sara  Tidsbegränsad anställning  Elevstödjare 

Tilda  Tidsbegränsad anställning  Elevstödjare 

Oscar  Tidsbegränsad anställning  Lärare 

Fredrik  Tidsbegränsad anställning  Lärare 

 

4.4.1 Anställningen 

All personal vi har intervjuat vid Centrumskolan har uppgett att de är nöjda med sin 

anställning. De har naturligtvis varit olika tillfredsställda och haft lite olika 

invändningar, men överlag så är alla på något plan ändå nöjda med sin arbetsplats. Detta 
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gäller tidsbegränsat så väl som tillsvidareanställda. Trots en relativt sett osäker 

anställning är majoriteten ändå glada över att de har det jobbet de har, och de flesta 

ämnar stanna på skolan. Det märks tydligt att personalen trivs på skolan, ett exempel är 

Markus som säger ”Jag trivs på mitt arbete och söker inga andra jobb men är självklart 

orolig för framtiden”. Respondenterna hoppas att erhålla en tillsvidareanställning om de 

inte redan har en för att slippa stressen och osäkerheten inför framtiden. Tilda påpekar 

att det inte gör henne något att hon har en tidsbegränsad anställning men skulle känna 

mindre oro om hon hade en tillsvidareanställning. Bortsett från en av våra respondenter 

så har samtliga arbetat heltid, det vill säga att de har en tjänstgöringsgrad på 100%.   

 

Majoriteten av de intervjuade som arbetar under en tidsbegränsad anställningsform har 

kontrakt som sträcker sig tills terminens slut. Ett flertal av våra respondenter med 

tidsbegränsade anställningar har klargjort att “processen” ser ut på det viset. Det vill 

säga att de blir anställda på sexmånadsbasis, eller terminsvis. Efter fyra sådana 

“perioder” kan de sedan räkna med att få en tillsvidareanställning. De beskriver det som 

att de blir “LASade”. I praktiken innebär det att de har jobbat heltid under 24 månader 

inom en period på högst fem år, vilket betyder att kommunen “måste” ge dem en 

tillsvidareanställning. Lagen om anställningsskydd är utformad på ett sådant sätt att en 

arbetsgivare kan “stapla” tidsbegränsade anställningar på varandra i högst 24 månader, 

om de ämnar behålla den anställde efter det måste denne ges en tillsvidareanställning. 

Varje gång någon anställs tidsbegränsat ska ett nytt avtal skrivas, uppgifter registreras 

och de ska få tillgång till ”login” på skolan nätverk. Vidare skrivs nya avtal efter varje 

gång en anställning förnyas. I jämförelse med tillsvidareanställningar bidrar det till extra 

arbete för administrationen, speciellt vid terminens start eller slut. Kerstin tycker inte 

extraarbetet är så mycket att det stör men tiden kunde lagts på annat arbete. 

 

Huvudsakligen är det den personal som saknar utbildning som får genomgå processen 

av att bli “LASade” för att få en tillsvidareanställning. Behöriga lärare anställs med en 

tillsvidareanställning från start. Vi har dock talat med lärare som har tidsbegränsade 

anställningar, men de har förklarat att anledning till att de inte har en 

tillsvidareanställning helt enkelt beror på att de ännu inte har avslutat sin lärarutbildning 

och därför inte är behöriga. De menar att kommunen kräver att endast behöriga lärare 

anställs tillsvidare. De är dock övertygade om att de kommer att erhålla en 

tillsvidareanställning förutsatt att de blir behöriga. Tills dess anser de att en 
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tidsbegränsad anställning är tillräcklig, då de är trygga i att deras kontrakt kommer att 

förnyas. De kände att ett muntligt löfte om fortsatt arbete från mellancheferna var 

tillräckligt att luta sig mot, vilket de också gjorde. “Jag känner inte oro för att bli 

arbetslös ...” säger Oscar.  

 

Vad det gäller de tidsbegränsat anställda utan utbildning, det vill säga de som arbetar 

som elevstödjare, elevresurser eller språkstödjare, var fallet inte riktigt det samma. Där 

var det ett flertal som uppgav att de inför varje terminsslut upplevde en viss oro om 

huruvida deras kontrakt skulle komma att bli förnyat eller inte. Dock verkade även de 

tycka att ett muntligt löfte från mellancheferna var tillräckligt, för att känna sig trygg. 

Fram tills att ett sådant löfte givits förekom en del oro för somliga och till viss del en 

kollektiv oro. Tillsvidareanställd personal kunde intyga att det var märkbart så att vissa 

blev oroliga och både pratade och frågade mer om sin framtid kring terminens slut. 

Tillsvidareanställda har upplevt att den kollektiva oron påverkar arbetet på så sätt att de 

inte kunde hålla fullt fokus på sina arbetsuppgifter, utan istället la energi åt att oroa sig 

för sin framtid. Lina säger “Vid terminsslut märks det att personer med en 

tidsbegränsad anställning inte har samma fokus och är lite mer oroliga”. Vidare 

berättar Sara att snacket om framtiden blir mer märkbart vid terminsslut. Enligt Sara 

upplever hon personligen en större oro vid terminsslut “Ska jag få stanna eller ska jag 

söka sommarjobb? Jag har en familj att tänka på.” säger Sara.  

 

Vissa av de tillfrågade med tidsbegränsade anställningar uppgav att de kände en 

konkurrens gentemot andra tidsbegränsat anställda. De menade att de konkurrerade om 

att få fasta tjänster och att det gällde att visa framfötterna för att försöka säkra en 

tillsvidareanställning. Till exempel sa Sara “Jag frågar inte andra med samma 

anställning om hjälp utan försöker lösa det själv för att visa på vilja och kompetens”. 

Det har dock hänt att det påverkat eleverna negativt eftersom det blivit för mycket för 

en enskild att göra. Andra ansåg snarare att det helt enkelt var så att det bara vara att 

“hålla ut” med en tidsbegränsad anställning i 24 månader tills det per automatik övergår 

till en tillsvidaretjänst. Därför menade de att det inte var direkt en fråga om konkurrens, 

utan snarare om att bara göra sitt jobb så att de fortsatte att erhålla förnyelser av sitt 

kontrakt. Ingen av de tillfrågade visstidsanställda lärarna upplevde dock att det förekom 

någon konkurrens. De kände sig säkra på att de skulle bli tillsvidareanställda oavsett, då 
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de slutfört sin utbildning. “Får jag inte jobb här får jag det någon annanstans, det är 

brist på lärare i kommunen” säger Oscar. 

 

Mycket få av de tillfrågade uppgav att de sökte någon annan tjänst, oberoende av vilken 

anställningsform de för tillfället hade. Så gott som samtliga angav att de hoppades på att 

istället kunna fortsätta sitt arbete på Centrumskolan. Det förekom dock ett antal som 

menade att de eventuellt i framtiden ville ta tjänstledigt för att vidareutbilda sig. Endast 

ett par stycken betraktade sin anställning som tillfällig eller i väntan på ett annat jobb de 

egentligen ville ha, vilket bör sättas i relation till antalet just tillfälliga anställningar. 

 

Trots att de är nöjda med sin tjänst uppger några tidsbegränsat anställda att de inte vågar 

uttrycka sina åsikter till mellancheferna utan vill vara alla till lags istället. Den anställde 

menar att pga. sin nuvarande anställningsform så vågar han inte uttrycka sig fritt även 

om det rör eventuella förbättringar. Markus säger “Jag vågar inte uttrycka mina förslag 

eller klagomål även om det skulle förbättra, jag vill bara vara alla till lags”. Vidare 

säger Tilda “Jag har lättare för att uttrycka mig inför mitt arbetslag än att springa till 

Rikard”. Medan samtliga tillsvidareanställda uppger att de fritt vågar uttrycka sina 

åsikter till andra medarbetare och inte känner att de måste anpassa sig. 

 

Sara upplever att hon får kämpa mer för sina rättigheter än de tillsvidareanställda. 

Exempelvis är tidsbegränsat anställda inte enligt kollektivavtalet berättigade 

medarbetarsamtal och lönesamtal, till skillnad från tillsvidareanställda. Hon upplever 

sig inte lika prioriterad som de tillsvidareanställda när det kommer till samtalen. Tilda 

säger “Jag skulle vilja ha medarbetarsamtal eftersom de är viktiga, där kan man ta upp 

problem och få rådgivning av sin chef. Chefen är ändå min trygghet här på 

arbetsplatsen, om jag inte vet vad han tycker är det svårt”. Medarbetarsamtal har 

erbjudits alla, dock har inget lönesamtal erbjudits till de tidsbegränsat anställda. 

Huruvida den tidsbegränsat anställda kan påverka sin lön eller inte är oklart, men där 

finns en önskan om att det hårda jobb som lagts ner ska löna sig. Det finns även 

tidsbegränsat anställda som uppger att de inte vet vilken lön de har, utan endast skriver 

på avtalet. “När jag får ett nytt avtal skriver jag bara på, jag läser inte lön eller villkor, 

är bara glad att få stanna” säger Markus. Många upplever att de behöver kämpa mer 

för sina rättigheter som tidsbegränsat anställd samt att facket inte är på deras sida. Utan 
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mer tillgängligt för personer med tillsvidareanställning. Rektorn förklarar att de har en 

individuell lönesättning, men att “potten” för dessa löner är för liten. 

 

4.4.2 Relationer 

Vi har frågat samtliga respondenter vad de anser om stämningen på skolan, i stora drag 

tycker de allra flesta att det är en mycket god stämning bland personalen. Endast en 

respondent antydde att stämningen inte skulle vara god. Det är en relativt stor 

personalstyrka, 77 personer, vilket medför att ganska få påstår sig känna alla. Däremot 

menar de flesta att de ändå pratat med alla och känner de flesta vid namn. Många 

upplever att det förekommer vissa grupperingar bland personalen, men bilden är inte 

entydig. Ett antal av de tillfrågade menar att det förekommer grupperingar mellan lärare 

och elevresurser, elevstödjare och språkstödjare, där lärare består i en grupp och 

resurser och stödjare en annan. Sara anser att grupperingen är som tydligast mellan 

könen, dvs. att män och kvinnor ofta håller sig åtskilda. Lina menar att personalen ofta 

grupperas efter språk, de flesta föredrar att tala sitt modersmål och håller sig därför till 

de kollegor som talar det samma. När vi frågar Lina om lärarna är bra på att släppa in 

andra grupper svarar hon “Nej det skulle jag inte säga men elevresurserna släpper inte 

in oss bra heller”. 

 

Många menar att även om en del grupperingar förekommer så är det inte en splittrad 

grupp. De menar bara att det finns lite olika umgängen och att de inte lägger någon 

vidare värdering i det. När det gäller sammankomster utanför arbetet i form av sociala 

aktiviteter så menar de att det kommer personal från alla “grupper”. Det vill säga ett 

representativt urval av skolans personal. Vi har dock hört från ett par respondenter att 

det främst är lärare som närvarar vid dessa tillställningar. Mellancheferna har 

uppmärksammat grupperingarna och påbörjat ett arbete för att öka samhörigheten 

genom att enbart ha ett fikarum, tidigare fanns det flera. De menar att det är mindre risk 

för grupperingar om alla spenderar sina raster på samma plats. 

 

Oberoende av vad som ansetts om stämningen och relationerna till sina kollegor så har 

samtliga svarat att relationerna till mellancheferna är god. En av de tidsbegränsat 

nyligen anställda menade att denne i och för sig inte direkt hade en relation till 

mellancheferna, men att denne i alla fall kände tillit till rektorn. Förtroendet för rektorn 

verkar genomgående bra, de allra flesta uppger att de kan lita på muntliga löften. 

Mellancheferna är medveten om att relationerna till de tillsvidareanställda är bättre 



  
 

57 

eftersom mer tid spenderas med dem. Det kan vara exempelvis fler möten men även att 

de ofta jobbat längre på skolan. Mellancheferna arbetar ständigt på att förbättra 

relationerna med alla men det är svårt tidsmässigt. Enligt mellancheferna tar det tid att 

bygga relationer och de tidsbegränsat anställda byts ibland ut innan en närmare relation 

hunnit byggas upp. 

 

Mellancheferna och flera av de andra respondenterna upplever att personalomsättningen 

är relativt hög. Exakta siffror på detta saknas, men de upplever att det ofta kommer in 

ny personal i gruppen. Flera av de tillfrågade uppger att detta kan ha en negativ 

påverkan på organisationen eftersom att det gör arbetslagen mindre autonoma. Mycket 

tid ägnas åt att introducera den nya medarbetaren, och hjälpa denne att hitta sin roll. Det 

är dessutom ibland ett problem för eleverna, då somliga mer än andra är i behov av en 

kontinuitet. En del särskilt utsatta barn har svårt att hantera när deras närmsta stödjare 

byts ut. Varje gång det tillkommer någon ny så påverkar det hela arbetslaget eftersom 

att de behöver “börja om” en process där alla ska finna sin plats. Lina påpekar och säger 

“Det är alltid lättare att arbeta med någon man känner bättre och arbetat länge med än 

någon ny”.  

 

Mellancheferna är medveten om att arbetslagen inte alltid kan vara autonoma, men det 

är en önskan från deras sida. mellancheferna menar att mer autonoma arbetslag lättare 

kan lösa eventuella problem som uppkommer inom gruppen, exempelvis omplacering 

av en medarbetare för dagen. Rikard berättar att i nuläget får han ta många beslut som 

arbetslagen kunde tagit själva. Under en av intervjuerna med Rikard knackar en lärare 

på och vill att Rikard ska lösa hur och vem som ska vara i vilken klass eftersom det 

fattas en person under dagen. Rikard ber då denna lärare skriva i deras gemensamma 

“whats up” grupp och se om det finns någon ledig. Varpå läraren svarar nej det får du 

lösa vi vill ha X och vill inte ha någon annan. Rikard säger då “det får ni lösa mellan 

klasserna”. Vi upplevde att läraren blev sur och lämnade rummet med en suck. 

Respondenterna uppger att personalomsättningen på skolan inte enbart påverkar 

relationerna inom personalen men även relationen till barnen. En del barn på skolan har 

behov av stabilitet och tillit till personalen, sådana relationer tar tid att bygga. 

mellancheferna är medveten om att när tidsbegränsat anställda slutar och någon ny 

tillkommer kan de ta tid att bygga upp en ny relation till barnet, vilket ibland skapar oro. 
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4.4.3 Roller 

Enligt mellancheferna är det deras ansvar att tydliggöra vilken roll varje enskild 

medarbetare har på skolan. Vidare är det mellancheferna ansvar att redogöra för varje 

medarbetare vad som förväntas av denne. Lärarna i varje klass ska ha en rådgivande roll 

för elevstödjare vid specifika situationer som kan uppstå i klassrummet där direktiv 

behövs direkt. Enligt mellancheferna ska det vara läraren som delegerar ut 

ansvarsområdena i klassrummet alternativt arbetslagsledaren.  

 

Samtliga medarbetare som har intervjuats upplever att rollerna mellan lärare och 

elevstödjare är tydliga, ändock uppstår oklarheter om vem som har ansvar för vad. Tilda 

tycker att lärarna ibland glömmer bort att handleda elevstödjarna i klassrummet. Hon 

säger “I nya eller jobbiga situationer hade det varit bra om lärarna hjälpte till istället 

för att behöva gå till en annan elevstödjare och fråga hur man brukar göra”. Trots att 

rollerna är tydliga finns det lärare som upplever att de inte vet vad som förväntas av 

rollen som klasslärare. Det beror på att nya arbetsuppgifter tillkommer och oklara 

instruktioner från mellancheferna enligt en tillsvidareanställd. Å andra sidan, upplever 

en tidsbegränsat anställd lärare att denne fick klara instruktioner om sin roll på skolan 

och vad som förväntas av denne i klassrummet. Henrik menar att lärarna inte vill ta 

chefsrollen i sitt klassrum och säga till elevresurserna vid behov. Det är något han anser 

nödvändigt för lärarna men istället kommer de till honom och Rikard och ber dem säga 

till elevresurserna. Ett exempel är: en av elevresurserna satt under lektionen uppe med 

sin mobiltelefon men läraren sa inte till utan efter lektionen kom läraren till 

mellancheferna och bad dem säga till. Mellancheferna anser att det är något som kan 

lösas i den arbetsgruppen internt istället för att de ska blanda in mellancheferna.  

 

Fem av sju medarbetare med tidsbegränsad anställning upplever att det inte vet vad som 

förväntas av dem och vad som är deras ansvar. Tilda säger “Jag vet inte alltid vad som 

förväntas av mig och vad som är mitt ansvar”.  Bertil som nu har en tillsvidaretjänst 

men tidigare hade en tidsbegränsad anställning på skolan upplever att hans roll blivit 

klarare med den nya anställningen. Bertil menar att det skapar en frustration hos de 

tidsbegränsat anställda eftersom det händer att de tar på sig mer arbete, vilket de sedan 

upplever som stressande. Flera av de intervjuade bekräftade att det skapar frustration 

samt att de tar på sig mer arbete och sedan blir stressade. När vi pratar om det under 

intervjun säger Sara “Klart man hjälper till om någon frågar eller om man ser att något 
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behöver göras. Jag vill visa att jag kan och vill”. Många upplevde det svårt i början att 

veta vad de fick göra och inte göra inom sin roll. Några av de intervjuade uppger att de 

även väljer att ta på sig extra arbetsuppgifter för att visa framfötterna och att de är värda 

en tillsvidareanställning. “Jag vet att jag ibland tar på mig för mycket men jag vill visa 

att jag kan och vill ha det här jobbet även om det blir stressigt” säger Markus. Bertil 

påpekar att missförstånd uppstår när personal med tidsbegränsad anställning 

överbelastar sig själva. Bertil menar att de blir stressade, kommunicerar sämre och 

missförstånd uppstår som påverkar både personal och elever. Exempelvis gör det ibland 

att de tar över någon annans tänkta arbetsuppgifter, vilken sedan skapar missförstånd 

bland de inblandade. En del elevstödjare upplever att de oklara rollerna påverkar 

eleverna, det eftersom de inte vet vem som ska göra vad och någon elev kan hamna i 

kläm. Trots att det kan upplevas otydligt vems ansvar olika arbetsuppgifter är, finns det 

en del av de tidsbegränsat anställda som inte vill be medarbetare med samma 

anställningsform om hjälp. Det för att många av dem upplever en konkurrens om att få 

en tillsvidareanställning. 

 

Medarbetare med tidsbegränsad anställning upplever ofta att de blir tilldelade en roll 

som de sedan växer in i, det är ingen roll de själva väljer. I kontrast till 

tillsvidareanställda lärare som själva valt sin roll på skolan.  Trots det uppger alla vi 

pratat med att de är nöjda med sin roll. Markus beskriver specifikt hur svårt det var i 

början att hitta sin roll i de olika grupperna “Jag har aldrig jobbat inom skolan och 

visste inte hur jag skulle bete mig med mina nya kollegor eller vilka regler som fanns 

bland personal eller vad jag fick och inte fick säga till eleverna” säger Markus. Det 

eftersom han inte visste vad de andra hade för roller och vad som förväntades. Flera av 

de tidsbegränsat anställda visste inte i början vad de kunde förvänta sig av sina 

medarbetare, vilket upplevdes förvirrande. Det påverkade jobbet på så sätt att 

missförstånd uppstod och eleverna blev påverkade. “Ibland verkar det som personalen 

tror att de kan läsa varandras tankar” säger Bertil.  

 

Alla tillfrågade är överens om att det är jobbigt att komma in i nya grupper och veta sin 

roll. För de tillsvidareanställda som ingår i arbetslag skapar de tidsbegränsade 

anställningarna en stress. När det kommer in nya och det byts ut folk ofta blir det rörigt 

i arbetslagsgruppen men även i klassen. De tillfrågade tillsvidareanställda menar att 

varje gång det tillkommer eller slutar en i gruppen påbörjas arbetet med att identifiera 
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rollerna igen och vem som gör vad. Eleverna blir förvirrade och det skapar en 

instabilitet för dem. De vet inte vem som ska hjälpa dem eller hur den nya personen 

fungerar. De tillsvidareanställda påpekar att tidsbegränsade anställningar skapar en 

otrygghet för arbetslag såväl som klassen, men även svårigheter för framtida planering. 

Planeringen påverkas på så sätt att det inte alltid är självklart vem som ska ha 

exempelvis elevstödjarrollen. De tidsbegränsade anställningarna upplevs även som 

negativa då det krävs tid för samtliga i personalen att lära känna varandra och växa in i 

sina roller. Vid ett av våra samtal i fikarummet säger en tillsvidareanställd lärare “Det 

är en trygghet för oss arbetslagsledare när personal inte byts ut hela tiden. Det finns 

alltid normer och rutiner på hur saker hanteras i varje grupp som nya måste lära sig 

och förstå. Det är också lättare att samarbeta, planera och hela den sociala biten om 

man arbetat länge tillsammans.”  

 

Ibland upplever de tillsvidareanställda att de tidsbegränsat anställda saknar rätt 

kompetens och erfarenhet för sin tilldelade roll. Detta gör att tillsvidareanställda måste 

lägga tid på att förklara och hjälpa dem tillrätta. Det kan röra sig om hur de ska bemöta 

barnen och lära ut på rätt sätt. Av de intervjuade berättade en av de tillsvidareanställda 

att fel kompetens eller ingen utbildning kan påverka barnen väldigt negativt, exempelvis 

om denne inte vet hur bemötande och inlärning ska ske kan det försvåra elevernas 

framtida inlärning.   

 

4.4.4 Nuvarande kompetenser och utvecklingsmöjligheter 

Alla intervjuade oavsett anställningsform är överens om att det finns kunskapsgap 

mellan de anställda. Mellancheferna ser att det finns ett utbildningsgap bland de 

tidsbegränsat anställda och medger att det borde göras mer för att höja deras kompetens. 

De tillsvidareanställda säger att kompetensnivån mellan de olika stödjarna och 

resurserna skiljer sig mycket och att det hade behövts utbildningsinsatser för att minska 

de skillnaderna. De tillsvidareanställda upplever det som ett problem att alla stödjare 

och resurser inte presterar lika bra eftersom att de då blir beroende av vilken stödjare 

eller resurs de ska jobba ihop med.  

 

De tillsvidareanställda upplever att de tidsbegränsat anställda saknar kompetens om hur 

de ska bemöta barnen och hur de ska lära ut på rätt sätt. Enligt en av lärarna kan 

det påverka barnen negativt. Det kan dels försvåra deras framtida inlärning, om barn 

bemöts på fel sätt kan det bli ännu stökigare i klassrummet och påverka barnens 



  
 

61 

framtida beteende. Lina säger ”Man märker skillnad i kompetens hos tidsbegränsat 

anställda speciellt i hur de bemöter barnen. Man vill alltid ha den man tycket är bäst i 

klassen men så blir det inte alltid. Då får vi lärare lägga tid att hjälpa elevresursen 

också” De tidsbegränsat anställda upplever själva att de ofta saknar rätt kunskaper för 

att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Många känner att det skulle vara tryggare 

att ha en utbildning att luta sig tillbaka på istället för att behöva fråga de 

tillsvidareanställda om hjälp eller bara agera efter sunt förnuft. “Jag skulle vilja ha en 

utbildning att falla tillbaka på vid olika situationer och känna mig mer självständig och 

slippa fråga andra” säger Tilda. Vidare påpekar Tilda att hon skulle vilja bidra med 

mer på skolan men saknar rätt kompetens för att göra så. 

 

Det finns inga kunskaps- eller erfarenhetskrav på de tidsbegränsat anställda utan 

personens värderingar och personlighet avgör om denne får jobbet. Det beror enligt 

mellancheferna på regler som finns inom kommunen. De får inte tillsvidareanställa 

personal om de inte har en relevant utbildning. Det vill säga de tidsbegränsat anställdas 

enda chans att få en tillsvidareanställning är att själva ta ansvaret och utbilda sig 

samtidigt som de jobbar eller genom att de blir “LASade”. 

 

När skolan anställer nya tidsbegränsat anställda får de en introduktion i början av läsåret 

samt en instruktionsbok “Vilse i skolan” som de kan läsa för att få en bättre inblick i hur 

barn ska bemötas.  Under våra observationer och samtal på skolan har vi mött några 

som har begränsade kunskaper i svenska, vi funderar då över hur de ska kunna läsa sitt 

material som de får dvs. “Vilse i skolan”. Mellancheferna anser att introduktionen kan 

förbättras och att den även borde förbättras. Sara säger “Jag har jobbat mycket med 

människor men det är en annan sak med barn, att bara läsa och sedan försöka göra 

som det står när jag pratar med barnen är svårt. Ofta är det inte samma saker som 

händer i verkligheten”. Mellancheferna säger att de även utbildar de tidsbegränsat 

anställda under lov och studiedagar inom olika teman. Vidare har de en gång i veckan 

möte där olika situationer diskuteras eller gås igenom. Mellancheferna berättar att om 

en tidsbegränsad anställning tillsätts efter terminsstart går denne miste om 

introduktionen och erhåller då endast instruktionsboken “Vilse i skolan” och kastas 

sedan in i arbetet. Mellancheferna anser dock att de utbildar sin personal under tiden de 

arbetar där för att säkra deras kompetens tills de blir LASade. Trots att mellancheferna 

tycker de utbildar och säkrar kompetensen tills de blir LASade säger Lina “Ledningen 
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vågar inte sparka folk när den tidsbegränsade anställningen går ut, det finns direkt 

olämpliga på skolan som blivit LASade”. 

 

De tillsvidareanställda lärarnas kompetenser kan försäkras genom att de har en 

lärarlegitimation. De får sedan regelbundet interna utbildningar och möjlighet till att 

utvecklas inom sitt yrke. Samtliga tillsvidareanställda känner att de kan och vill 

utvecklas på jobbet och är nöjda med den utbildning som tillhandahålls av skolan. Där 

finns en markant skillnad från de tidsbegränsat anställdas uppfattning. De känner inte att 

de utvecklas inom yrket, dock upplever de en personlig utveckling som de får genom att 

arbeta med andra människor. “Jag blir rikare på kunskap men jag utvecklas inte som 

elevresurs” säger Tilda. “Jag har lärt mig mycket om mig själv men vill också utvecklas 

som elevresurs” säger Markus.  

 

De allra flesta av de tillfrågade med tidsbegränsad anställning uppger att de hade behövt 

mer utbildning. Flera av dem berättar att de inte hade någon erfarenhet av att jobba med 

barn innan de började på Centrumskolan. De menar att om de fått en gedigen 

introduktion eller någon typ av utbildning innan start hade de varit bättre förberedda för 

sitt arbete. Alternativt att de fått utbildning vid sidan av jobbet, fått läsa kurser eller få 

utbildning på plats. Som det ser ut idag menar de flesta att de får lära sig det mesta på 

egen hand och med hjälp av sina kollegor. De flesta av de tidsbegränsat anställda säger 

att de inte fått någon utbildning alls sedan de började, trots att de gärna skulle vilja. 

Markus påpekar att utbildning det hade kunnat tillföra en större trygghet för dem, då det 

skulle göra dem mer kvalificerade för sitt yrke. Markus menar att det skulle ge dem mer 

att skriva på sitt CV och ge dem bättre chanser för andra jobb om de nu inte skulle få en 

tillsvidareanställning på Centrumskolan. “Att få ett certifikat på att jag har fått 

utbildning skulle hjälpa i framtiden och minska oron om jag blir av med jobbet, då 

skulle jag iallafall ha något att skriva på CV:et” säger Markus. Då har de något att visa 

upp och inte enbart att de haft en anställning. Kommunen tillhandahåller en utbildning 

för elevresurser och stödjare en gång om året men det finns begränsat antal platser och 

ofta är det elevresurser och stödjare som redan arbetat ett år som får gå. Det är ingen 

grundutbildning utan ett sätt för de tidsbegränsat anställda att utvecklas inom yrket. 

Många av de intervjuade vill gå denna utbildning men har inte fått möjligheten ännu. 
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4.4.5 Motivation 

När vi ställer frågor kring motivation så uppger alla, oavsett anställningsform och tjänst 

att de känner sig motiverade. Sara påpekade att hon hade känt ett större engagemang 

och mer motivation att påverka arbetet ifall hon vetat att hon fick stanna kvar. Nu är det 

mer en fråga om att få stanna efter terminsslutet. “Nu vet man inte om man får se 

slutprodukten av sitt arbete, jag kanske bara är kvar till terminsslutet” säger Sara. Flera 

hänvisar till att det är en utmanande skola att jobba på med hänsyn till de 

socioekonomiska förutsättningarna i området och bland eleverna, de menar att den 

utmaningen gör dem motiverade. De känner att det är givande att få arbeta med denna 

målgrupp och det håller motivationen uppe. Utmaningarna tar heller inte direkt slut, 

utan det råder en stadig tillströmning av nya elever i alla klasser, berättar Fredrik. 

Vidare är det somliga tidsbegränsat anställda som anger att de är motiverade men hade 

känt mer motivation om de haft mer ansvar och mer varierande uppgifter. “Jag trivs 

verkligen på jobbet men hade velat ha mer ansvar. Det tror jag att jag hade fått om jag 

haft en fast tjänst” säger Tilda. 

 

Det är inte många som uppger att de överlag är stressade på sitt arbete. Många säger att 

det kan vara stressigt för stunden, men väldigt få säger att de känner en konstant stress. 

Ett par av medarbetarna menar att det ofta kan bli stressigt då det kommer nya 

medarbetare, men att det är tillfällig stress. Det är dock ett par av de tidsbegränsat 

anställda som förklarar att de vill visa framfötterna och därför försöker ta på sig så 

mycket ansvar de kan. Det leder i längden till att de blir stressade, menar även en av de 

tillsvidareanställda elevresurserna. Alf säger att deras arbete är tungt och ofta mer 

påfrestande än lärarnas, men att ingen riktigt verkar ta hänsyn till det. Alf menar att det 

tas för givet att de alltid har den energi som behövs för att sköta om barnen, men att de i 

själva verket ibland också kunde behöva avlastning, på samma sätt som att lärarna 

behöver avlastning i klassrummet. 

 
4.4.6 Bekräftelse 

Samtliga anställda oavsett anställningsform uppger att de får muntlig bekräftelse från 

både kollegor, mellancheferna samt eleverna. Trots att de upplever att de får bekräftelse 

finns det tidsbegränsat anställda som inte upplever att de blir tillräckligt uppskattade för 

sitt arbete utan att de tas för givna. De menar att de tar ett stort ansvar i klassrummet när 

det kommer till att skapa en bra arbetsmiljö för eleverna. När det är en stökig miljö eller 

elever är utåtagerande tar lärarna inte det stora ansvaret utan förväntar sig att 
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elevresurserna ska hantera problemet medan lärarna “bara” ska lära ut. Alf säger “Jag 

får mer uppskattning av barnen än lärarna. Lärarna tar för givet att vi ska lösa det 

jobbiga i klassrummet”. I de situationerna känner elevresurserna sig inte tillräckligt 

uppskattade. Henrik nämner att det finns en dubbelmoral bland lärarna, när det är 

stökigt i klassen vill de ha elevresursen men andra stunden är det för många 

elevresurser.  

 

Bertil som tidigare var tidsbegränsat anställd kände att han fick mer bekräftelse på sitt 

arbete när han erhållit en tillsvidareanställning. Bekräftelsen som upplevdes var att 

större ansvar tilldelades, en “bättre” arbetsroll och ett eget rum. Det är en tro de flesta 

tidsbegränsat anställda har, att de ska få mer ansvar när de får en tillsvidareanställning 

vilket de ser som bekräftelse på att mellancheferna litar på dem och uppskattar deras 

arbete. Även bekräftelse i form av lön har framkommit, många upplever att chansen att 

påverka eller få löneökning är en bekräftelse som de inte får nu men som de tror ges vid 

en tillsvidareanställning.  

 

4.4.7 Kommunikation 

De anställda vid Centrumskolan tycks ha en splittrad uppfattning om hur väl 

kommunikationen fungerar. Å enda sidan anser de flesta att det inte finns några direkta 

hinder för att tala med annan personal eller direkt med mellancheferna, oavsett om det 

gäller förbättringsarbete, konflikter eller annat. Samtidigt så är det ett antal som angett 

att de upplever att de inte får ta del av viktig information, eller får den i efterhand via 

informella kanaler. Kommunikationens kvalitet verkar till viss del bero på vilket 

”arbetslag” medarbetaren tillhör. Arbetslag är de arbetsgrupper som personalen delats 

upp i och arbetar närmast med. Flera av de tillfrågade medger att deras arbetssituation 

till stor del beror på det arbetslag de tillhör. De menar att dynamiken i de olika lagen 

kan se väldigt olika ut och har en stor inverkan på det dagliga arbetet. Ett par av våra 

respondenter förklarar att de arbetat i olika arbetslag och beskriver det ena som ”bättre” 

än det andra. En av de tidsbegränsat anställda säger att i vissa lag så är arbetet 

hierarkiskt fördelat och det är inte alltid kommunikationen neråt fungerar väl. Detta 

intygas också av rektorn som förklarar att de olika arbetslagen kan liknas vid platta 

respektive hierarkiska organisationer, där de platta generellt sett fungerar och presterar 

bättre. 
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Bland de tidsbegränsat anställda är det flera som uppger att kommunikationen mellan 

lärare och elevstödjare eller resurser behöver bli bättre. Enligt mellancheferna ska 

lärarna i sina arbetslag styra arbetet och fördela uppgifter, men de tidsbegränsat 

anställda, det vill säga elevresurser och elevstödjare upplever inte alltid det så. Lärarna 

tar inte alltid på sig rollen som ”chefer” då de anser att det inte är del av deras ordinarie 

arbetsbeskrivning. De tillsvidareanställda påpekar att de hade önskat bättre 

kommunikation och information som berör framtiden. De menar att i dagsläget är det 

svårt för dem att planera och organisera inför framtiden. 

 

Konsultbolaget EY som har gjort en ekonomisk genomlysning av skolans verksamhet, 

menar att kommunikationsvägarna måste förtydligas. I deras rapport, vilken vi har fått 

ta del av, så tar de bland annat upp mötesplanering som en av förbättringspunkterna för 

kommunikationen på skolan. Av de tidsbegränsat anställda är det flera som berättat för 

oss att de inte varit alls så delaktiga i möten som de tillsvidareanställda. Sara förklarar 

till och med att hon helt uteblivit från möten då ingen meddelat att möten skulle hållas, 

ingen verkar heller ha saknat henne vid mötena. Det var först långt senare via en annan 

kollega hon fått veta att hon ”borde” ha närvarat vid dessa möten. Tilda, som förvisso 

fått delta på de möten hon förväntas delta vid, menar att lärare och annan 

tillsvidareanställd personal ändå har fler möten där stödjare och resurser inte deltar. 

Efter de mötena är det sällan all information kommuniceras vidare. Hon menar att det 

försvårar hennes arbete på så sätt att hon inte riktigt vet vad som ska ske inom den 

närmsta framtiden. Vidare nämner Sara att informella samtal om planering sker i 

fikarummet. De som inte medverkar där missar den informationen.  

 

En av de tillfrågade uppger att det ibland är ”för mycket” information och att det kan 

vara svårt att hålla koll på allt. Det är hela tiden mycket som händer så de hinner inte 

alltid ta till sig all den information de får i form av mail eller andra meddelanden. Ett 

annat problem som framkommit är att det ibland rör sig om rena missförstånd eller 

otydlighet. En respondent menar att de försöker avtala saker men att den andra parten 

inte fullföljer sin del. Sannolikt på grund av språkliga eller kulturella skillnader. Det har 

även nämnts att tillsvidareanställda tror att de tidsbegränsat anställda har all information 

och förväntar sig att denne ska agera efter det. Så är inte alltid fallet och då uppstår 

missförstånd, en av de intervjuade säger att de verkar tro att de kan läsa varandras 

tankar. Det gör att missförstånd uppstår som sedan påverkar eleverna i slutändan. Bertil 
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nämner att elevresurser inte får all information de behöver och inte heller den hjälp de 

behöver vilket gör att missförstånd uppstår. Bertil tror att det beror på att de inte arbetat 

länge tillsammans och lärt sig hur de andra fungerar.  

 

4.4.8 Ledningen 

Mellancheferna upplever sig ha en bra relation till alla medarbetare på skolan. De 

påpekar dock att relationen till de tillsvidareanställda är något bättre. Det förklarar de 

genom att många möten och obligatoriska samtal hålls framförallt med de 

tillsvidareanställda. Mellancheferna försöker behandla alla rättvist, men om det finns 

tidsbrist prioriteras exempelvis medarbetarsamtal med tidsbegränsat anställda bort 

eftersom det är inte är ett krav.  Mellancheferna jobbar mycket med muntligt beröm till 

de anställda men tillämpar även individuell lönesättning till personalen. Enligt 

mellancheferna har de tillsvidareanställda större möjlighet att påverka sin lön, de 

tidsbegränsat anställda har det till viss mån, men har en betydligt sämre lön. Vidare har 

flertalet av de intervjuade inte uttryckt något problem med att inte kunna påverka lönen 

utan varit glada att de har ett jobb. Dock finns det tidsbegränsade anställda som önskar 

att mellancheferna ska uppmärksamma deras hårda arbete och öka lönen. 

 

Trots att mellancheferna anser sig behandla personalen lika oavsett anställningsform 

finns det frustrationer och andra tankar från de tidsbegränsat anställda. Under 

intervjuerna berättas det om händelser där de känt sig orättvist behandlade och inte 

prioriterade från mellancheferna. Exempel ett, mellancheferna har uppmärksammat att 

det är ett stressigt klimat på skolan och därav erbjudit utbildning i stresshantering. Dock 

var det enbart lärarna som erbjöds denna utbildning, vilket gjorde att frustration 

uppstod. “Jag kände mig frustrerad och inte lika prioriterad som lärarna” säger Tilda. 

Vidare anser några av de intervjuade det orättvist att elevstödjare med 

tillsvidareanställning kan tilldelas mer ansvar trots att de har mindre erfarenheter än 

somliga med tidsbegränsad anställning. De upplever att anställningsformen ibland kan 

avgöra mer än kunskap och erfarenhet när det kommer till tilldelning av arbetsuppgifter. 

Exempel två, en av de tidsbegränsat anställda berättar om hur denne inte fått information 

om att delta på veckomötena med sitt arbetslag. De var först efter några veckor som en 

annan med samma anställning uppmärksammade att den intervjuade inte deltog på 

möten. Den intervjuade förklarar hur hon upplevde sig bortglömd och inte prioriterad. 

Vidare fick denne inte den information från läraren som var nödvändig för att göra ett 

bra jobb, utan fick på omvägar information från en annan elevstödjare i klassen. Den 
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intervjuade vet dock inte vem som bär ansvaret att delge information om mötena, 

mellancheferna eller ansvarig arbetslagsledare. 

 

4.5 Relationen mellan skolan och kommunen  

Nedan redogör vi för våra observationer under ett möte mellan den operativa 

verksamheten, Centrumskolan och den strategiska ledningen. Observationerna har 

bidragit till vår uppfattning om den strategiska ledningens arbete och mål för 

Centrumskolan. Vi är medvetna om att uppfattningen om relationen mellan skolan och 

kommunen är baserad på den empiri vi samlat in på skolan. Det är vårt intryck av den 

strategiska ledningens arbete och mål eftersom vi inte intervjuat den strategiska 

ledningen.  

 

Under vår tid på skolan har vi upplevt att personalen har en god sammanhållning och på 

många sätt ger intrycket av ett komplett team. Vi har dock erfarit situationer där vi 

kunnat ana att det finns en underliggande anledning till varför de är enade. Det tycks 

nämligen finnas en kollektiv uppfattning om att de är mer utsatta än andra skolor, att de 

har större utmaningar och att de därför bör i viss mån särbehandlas. De tycker sig inte 

vara jämförbara med andra skolor som har andra, underförstått bättre, förutsättningar. 

De är i behov av mer personalresurser i form av tidsbegränsade anställningar för att 

täcka fluktuationerna i behoven hos eleverna. De enas på sätt och vis kring att de alla 

besitter svårare uppdrag än de som arbetar på andra skolor. Det hela kan beskrivas som 

ett ”vi-och-dem-tänkande”. Vilket i och för sig tycks stärka deras gruppkänsla. 

 

Vi ser dock tydliga tendenser till att detta tänk leder till en motsträvighet och ovilja att 

ta emot kritik från någon som inte själv jobbar på skolan. Redan innan en extern 

granskare har meddelat sina resultat så förutsätts det att de är felaktiga eller 

missvisande. Kort innan vi besökte skolan för första gången så hade EY, på uppdrag 

från kommunen, gjort en granskning av skolans verksamhet för att komma med 

förbättringsförslag. Vi fick möjligheten att delta vid mötet då kommunen kom för att 

presentera de resultat som EY hade kommit fram till. Vi förstod redan på förväg hur 

resultaten skulle mottas, eftersom att vi förstått hur skolan ställde sig till externa 

granskare. Rektorn såväl som flera av de anställda hade talat om för oss att rapporten 

skulle peka på olika ekonomiska aspekter och att den i stora drag skulle föreslå 

nedskärningar, men att den helt skulle missa den mest vitala delen. Nämligen belysa att 
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skolan var i behov av mer resurser, och att dess nuvarande kostnader var rimliga för en 

skola med de här förutsättningarna.  

 

Mötet gick därför ungefär som väntat, EY föreslog mycket riktigt besparingar och andra 

åtgärder för att hålla kostnaderna nere. Kommunen menade att Centrumskolan kan inte 

använda deras förutsättningar som en ursäkt till att inte kunna hålla budget, utan måste 

försöka vidta åtgärder för att minska sina kostnader. Rektorn för centrumskolan menade 

motsatsen, att de kunde ”luta sig mot” att de har svårare förutsättningar och att de därför 

behöver mer resurser, och han fick ett starkt medhåll från personalen. Vidare hänvisar 

rektorn till skollagen som säger att alla elever ska få den hjälp de behöver för att klara 

av skolgången. Rikard anser inte att kommunen tänker så långsiktigt. Rikard 

argumenterar för hur många elever skolan hjälper att komma på rätt väg och fortsätta sin 

utbildning istället för att gå en annan väg. Det menar Rikard, i det långa loppet sparar 

skattepengar. För att tillmötesgå variationerna i behov hos eleverna varje termin är 

tidsbegränsade anställningarna nödvändiga, trots att de ökar skolans utgifter.  Det är en 

sida som kommunen missar. Vi upplever att kommunen och skolan inte har samma mål 

vilket gör det svårt att uppnå ett lyckat samarbete som gynnar båda parter. Det tycks 

göra att rektorn upplever en stor press att uppfylla både skollagens samt kommunens 

krav. 

 

Vid mötet mellan skolan och kommunen noterade vi ett antal saker som stärker vår 

uppfattning. Redan innan vi anlände till mötet var de anställda och rektorn på plats i 

aulan. Vi stannade utanför i väntan på att bli insläppta. Medan vi väntade anlände också 

representanten från kommunen, tillika rektorns chef. Han öppnade dörren till aulan och 

bad att få komma in och börja sitt föredrag, men rektor avvisade honom tvärt och sa att 

“här håller vi på tiderna, du får vänta utanför”. Det var nämligen ett par minuter kvar till 

avtalad tid. Redan då kände vi att det var mycket spänd stämning. Det var uppenbart att 

de inte var direkt glada över att kommunen var där. Under mötets gång så sa en av 

lärarna rakt ut och hon tyckte att rapporten var direkt felaktig. Under kommunens 

redogörelse utbrast hon “Det stämmer inte! Så gör vi inte!”. Även rektorn satt på 

helspänn och vi kunde tydligt se hur han fick hålla tillbaka det han ville säga. Så fort 

kommunen var klar så tog han ordet, reste sig och gick fram och tog över föredraget. 

Han började då direkt med att dementera flera av de saker som kommunen påpekat och 

gick omedelbart i försvarsställning. Rikard medger att han är medveten om att de 
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överstiger budget men säger att han måste agera efter elevernas bästa. Då är de 

tidsbegränsade anställningarna viktiga i arbetet. Henrik påpekar att tidsbegränsade 

anställningar är bra när organisationen behöver vara flexibel, men en kortsiktig lösning 

för såväl skolan som för arbetstagaren. 
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5 Analys  

 

I följande kapitel analyseras vårt insamlade material med hjälp av våra valda teorier. 

Analysen är uppdelad i fyra olika avsnitt baserat på olika nivåer inom organisationen. 

Först analyseras individen följt av gruppen sedan mellanchefen, och sist den strategiska 

ledningen.  

 

 

5.1 Individen i organisationen  

När vi talar om individen i organisationen så syftar vi till de anställda i den operativa 

verksamheten. Det vill säga de som utgör den operativa kärnan enligt Mintzbergs fem 

sektorer (se 3.2). Av dem har 23,4% en tidsbegränsad anställning, de i sin tur utgörs 

nästan uteslutande av personer som har en stödfunktion, det vill säga, elevresurser, 

språkresurser och elevstödjare. Vårt empiriska material visar att det finns vissa 

skillnader i hur de tidsbegränsat anställda ser på sina jobb i jämförelse med de 

tillsvidareanställda. 

 

Maslows (2013) behovshierarki är indelad i fem grundläggande behov, från de mest 

basala fysiska behoven till självförverkligande. Vi vill här använda Maslows teori för att 

visa på hur väl de anställdas behov är uppfyllda sett utifrån deras arbetssituation. Av 

naturliga skäl kan vi inte uttala oss om enskilda individers uppfyllelse av de basala 

behoven såsom till exempel hunger eller sex. Det är inte heller det som uppsatsen syftar 

till. Vi menar att den övre delen av ”skalan” av behov är förknippad med individens 

arbetssituation och det är det vi kommer att fokusera på här. 

 

Vi ser en tydlig skillnad på behovstillfredsställelse mellan de tidsbegränsat anställda och 

de tillsvidareanställda. Ett av de grundläggande behoven i Maslows behovshierarki är 

trygghet, vilket vi i ett modernt samhälle menar kan vara till exempel ekonomisk 

trygghet, eller stabilitet i arbetet. Flera av de tidsbegränsat anställda uppger under 

intervjuerna att de ”självklart känner sig oroliga för framtiden”. De är oroliga att de 

inte ska få vara kvar på skolan och att de ska förlora sin inkomst. En av de 

tillsvidareanställda intygar att oron bland de tidsbegränsat anställda alltid är mer 

påtaglig vid terminsslut när många av de tidsbegränsade kontrakten löper ut. Flera 

tidsbegränsat anställda vittnar också om att de inte ställer särskilt höga krav på sin 
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arbetsgivare utan är glada så länge de får behålla jobbet. Det menar vi visar på att de 

som är tidsbegränsat anställda känner att deras trygghet, från tid till annan, blir hotad då 

de riskerar att inte få behålla sitt arbete. Att de oroar sig så mycket att det blir uppenbart 

för andra anställda är ytterligare ett tecken på att de känner att de befinner sig i 

farozonen, menar vi. Deras behov av trygghet i arbetet är aldrig riktigt uppfyllt därför 

att det hela tiden har en bortre gräns, i detta fallet i sexmånadersintervaller. Ett fåtal av 

de tidsbegränsat anställda menade att de inte upplevde någon sådan oro eftersom de 

hade en högre utbildning och kände sig trygga i att de kunde få jobb någon annanstans. 

 

Bland de tillsvidareanställda, lärare såväl som stödjare, sa de sig inte känna någon direkt 

oro inför framtiden. Flera påpekade att de kände sig trygga i att vara anställda av 

kommunen och att de kunde räkna med att de skulle få behålla sina jobb. För många var 

det en ickefråga där de inte hade så mycket att säga, problemen de själva upplevde var 

ofta mer kopplat till vad som hände på själva arbetsplatsen. Baserat på den kunskapen 

menar vi att dessa individer inte tycks uppleva samma ”hot” gentemot sin trygghet i 

arbetet. 

 

Vad det gäller behov av gemenskap och behov av uppskattning så har vi inte kunnat se 

en lika markant skillnad. Dock är det så att de tidsbegränsat anställda i större 

utsträckning har fått söka sin bekräftelse. Både rektorn och den biträdande rektorn 

medger att de tidsbegränsat anställda ofta ges mindre utrymme, då de sällan har de mest 

centrala rollerna. De tillsvidareanställda får alla utvecklings och lönesamtal på en 

regelbunden basis, medan det inte är ett krav att erbjuda de tidsbegränsat anställda det. 

Förvisso menar de att alla de tidsbegränsat anställda som vill ses får chansen att göra 

det. Långt ifrån alla utnyttjar den möjligheten. En av de nu tillsvidareanställda var inte 

ens medveten om vad han hade för lön, då han till alldeles nyligen arbetat på en 

tidsbegränsad anställning. 

 

Majoriteten av de tidsbegränsat anställda, precis som de tillsvidareanställda menar dock 

att de blir ”sedda” och får bekräftelse för deras arbete. Såväl från sina kollegor som sina 

chefer. I stora drag så upplever alla de tillfrågade att de trivs på arbetsplatsen och att det 

finns en god gemenskap. Endast en av de tillfrågade menade att det var dålig 

gemenskap och att denne inte trivdes särskilt bra med sina kollegor. Trots det var 
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personen i fråga nöjd med sina arbetsuppgifter och trivdes på arbetet i sig. Detta ser vi 

som undantaget som bekräftar regeln. 

 

Det sista steget i Maslows teori är självförverkligande och förutsätter enligt Maslow 

själv att individen har uppfyllt alla underordnade behov. Det är för oss svårt att bedöma 

huruvida våra respondenter känner att de förverkligar sig själva. Det har dock 

framkommit att de tidsbegränsat anställda känner att de utvecklas på ett personligt plan, 

tack vare sitt arbete, men inte i direkt i sin yrkesroll. Frågan är bara om det är tillräckligt 

för att bidra till ett självförverkligande. Om vi utgår från Maslows teori så kan vi 

åtminstone klargöra ett par saker. I vårt fall har de tidsbegränsat anställda visat på en 

begränsad uppfyllelse av ett centralt behov, nämligen trygghet. Trygghetsbehovet är 

underordnat självförverkligande och är dessutom så grundläggande som det andra steget 

i behovshierarkin. Detta menar vi tyder på att det är sannolikt svårare för en 

tidsbegränsat anställd att uppnå behovet av självförverkligande så länge denne känner 

att deras trygghetsbehov är hotat. Med de tillsvidareanställda förefaller därför 

sannolikheten högre, då deras grundläggande behov i större utsträckning tycks vara 

uppfyllda eller i vart fall inte hotade. 

 

När vi ser till Herzbergs FAE-modell och det han beskriver som hygien- respektive 

motivationsfaktorer, ser vi samma mönster som vi beskrivit ovan enligt Maslows teori. 

Det vill säga att de tidsbegränsat anställda får en lägre behovsuppfyllelse än de 

tillsvidareanställda. Vi kan inte med säkerhet redogöra för samtliga respondenternas 

inställning till de olika faktorerna Herzberg pekar ut, men vi försöker att klargöra de 

mönster som vi genom intervjuerna kunnat identifiera. 

 

De tidsbegränsat anställda har i vårt fall de mest grundläggande av hygienfaktorerna 

uppfyllda, såsom lön och arbetsförhållanden. Det vill säga att de får betalt för sitt arbete 

och de jobbar under anständiga former. Även en del av de andra hygienfaktorerna är 

uppfyllda för somliga tidsbegränsat anställda, men det är svårt att göra en generell 

bedömning. De intervjuer vi genomfört har inte givit en entydig bild i det fallet utan det 

har till stor del berott på var enskild individs subjektiva upplevelse. Vad som dock 

tydligt framkommit är att samtliga tidsbegränsat anställda saknar en av 

hygienfaktorerna, nämligen anställningstrygghet. Dels är det i en rent objektiv mening 

ett faktum, då de har just tidsbegränsade anställningar, men framförallt så upplever de 
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flesta tillfrågade en känsla av otrygghet inför sin anställning. Ett par av respondenterna 

menar förvisso att de ”kan räkna med” att få behålla sitt jobb, alternativt att de ”blivit 

lovade” fortsatt anställning. Somliga menar att löftet räcker för att trygga dem, men 

ingen har ett faktiskt avtal färdigt. Dessutom innebär dessa löften enbart att de anställs 

på ett nytt tidsbegränsat kontrakt. Så trots att de ”får vara kvar”, betyder inte det att 

deras anställningstrygghet är säkrad. Ett antal av respondenterna menade också att de 

kände en oro för att deras arbetssituation skulle påverka privata faktorer. En förändring i 

anställning kunde medföra stora förändringar för till exempel deras familjesituation. 

 

I kontrast till detta står de tillsvidareanställda som i högre grad får hygienfaktorerna 

uppfyllda. Tar vi till exempel lön, som förvisso båda grupperna har, så finns där ändå en 

tydlig skillnad. De tillsvidareanställda har rätt till lönesamtal till skillnad från de 

tidsbegränsat anställda. Rektorn menar också att den individuella lönesättningen 

tillämpas i högre utsträckning bland de tillsvidareanställda än de tidsbegränsat anställda. 

Rektorn förklarade att så gott som samtliga tidsbegränsat anställda ligger på samma låga 

lönenivå. Den tydligaste och mest uppenbara skillnaden är förstås 

anställningstryggheten, där de tillsvidareanställda känner en stor trygghet i sin 

anställning. Enligt vår tolkning så upplevde de flesta att de kunde känna sig säkra då de 

var anställda i kommunen och kunde räkna med att få behålla sin anställning även om 

det skulle ske förändringar i organisationen eller den enhet de själva jobbar i. 

 

Vi menar att det föreligger en skillnad i uppfyllelse av hygienfaktorerna mellan de 

tidsbegränsat anställda och de tillsvidareanställda. Eftersom att de tillsvidareanställda i 

större utsträckning upplever att hygienfaktorerna är uppfyllda så menar vi att de därför 

känner en större tillfredsställelse med sitt arbete. Enligt Herzberg et al. (1993) är det 

mindre sannolikt att de upplever ett missnöje, då de grundläggande faktorerna är 

uppfyllda. Det är inte nödvändigtvis så att de tidsbegränsat anställda är missnöjda med 

sin anställning. Det kan finnas andra anledningar som gör att de ändå är relativt nöjda. 

Somliga av våra respondenter med tidsbegränsade anställningar menar att alternativet 

vore helt enkelt arbetslöshet. Av den anledningen är de glada för det jobb de har. 

 

Skillnaden mellan tidsbegränsat- och tillsvidareanställda blir som störst när det kommer 

till motivationsfaktorerna. För de tidsbegränsat anställda som inte upplever att 

hygienfaktorerna är uppfyllda så blir det svårt att lägga fokus på motivationsfaktorerna. 
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Att tala om befordran känns avlägset om individen i fråga inte vet om han eller hon 

kommer att få behålla sin anställning längre än till terminsslut. Vid en intervju med en 

tillsvidareanställd som tidigare varit tidsbegränsat anställd så blev skillnaderna 

uppenbara. Han förklarade att han nu kände större ansvar och upplevde att han blivit 

befordrad och förväntades prestera på ett annat sätt. Själva arbetet kom också att 

förändras till följd av detta, vilket gjorde det mer varierande än tidigare. Han 

tillsammans med flera andra menar förvisso att som tidsbegränsat anställd fås viss 

bekräftelse för det arbete som görs. Skillnaden mot att vara tillsvidareanställd var ändå 

markant. Även mindre förändringar, såsom att han fått ett eget rum och tjänstetelefon, 

gjorde att han kände sig mer uppskattad och behövd. Han upplevde det som en typ av 

status. Det är här vi menar att det största gapet finns. Som tidsbegränsat anställd blir du 

inte sämre behandlad eller utför mindre betydelsefulla uppgifter. Kraven på prestation 

och bekräftelsen på bra insatser är inte likvärdig som för en tillsvidareanställd. Det är 

uppenbart att de tidsbegränsat anställda upplever att de blir betraktade på ett annat sätt 

än de tillsvidareanställda. Det är sannolikt oavsiktligt, men det är en ändå en 

konsekvens av att använda olika anställningsformer. 

 

5.2 Gruppen i organisationen  
Gruppen i organisationen är likt individen en del av den operativa kärnan utifrån 

Mintzbergs (1983) fem sektorer. Gruppen uppstår när individer går samman och 

samspelar. Det empiriska materialet gör det tydligt att det finns olika grupper på skolan 

såsom arbetslag, lärare, elevstödjare, män och kvinnor och grupper beroende på kultur. 

Vi har valt att fokusera analysen på arbetslagen i skolan. Enligt Schutz (1989) FIRO-

modell finns det tre olika stadier, tillhörighetsfasen, rollsökningsfasen och 

samhörighetsfasen varav gruppen alltid befinner sig i en av faserna.  

 

Vid varje ny termin tillkommer alternativt bortfaller ofta någon från arbetslaget på 

skolan och en ny grupp bildas. Gruppen befinner sig då i tillhörighetsfasen. I denna fas 

är sociala regler, normer kring kommunikation och vilken roll respektive medlem har 

inte format. En tillsvidareanställd lärare säger “Det är en trygghet för oss 

arbetslagsledare när personal inte byts ut hela tiden. Det finns alltid normer och rutiner 

på hur saker hanteras i varje grupp som nya måste lära sig och förstå. (...)”.  Vårt 

empiriska material visar på att det stämmer väl, då många av de tidsbegränsat anställda 

upplever att de inte vet vilken roll de har samt att kommunikationen inte fungerar i 

gruppen. Kommunikationen fungerar inte i den mån den borde eftersom alla inte vågar 
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yttra sig. Vidare vågar inte de tillsvidareanställda lärarna ta ledarrollen och delegera ut 

ansvarsområden i klassrummet. Bevis på dålig kommunikation och att relationen mellan 

medlemmarna i gruppen är bristfällig är när Sara berättar hur hon inte fått information 

om obligatoriska möten för arbetslaget. Vidare säger Bertil “Ibland verkar det som 

personalen tror att de kan läsa varandras tankar” vilket även det påvisar brister i 

normer kring kommunikation. Några utav respondenterna berättar även att det sker 

missförstånd på grund av brister i kommunikationen. Missförstånden gör ibland att 

eleverna blir påverkade.  

 

De oklara rollerna kan dels bero på att många upplever att mellancheferna inte ger klara 

beskrivningar av de olika rollerna vid anställning, samt att gruppen är nybildad och inte 

skapat ett fungerande samspel i detta stadium. De oklara rollerna som finns i detta stadie 

påverkar även motivationsfaktorn ansvar (Herzberg et al., 1993). Medlemmarna i 

gruppen har inte klara roller och det är oklart vem som har ansvar för vad. 

Respondenterna berättar hur det skapar frustration hos dem, men även hur det påverkar 

eleverna i slutändan. Vidare vittnar många tidsbegränsat anställda om att de inte har 

eget ansvar utan gör vad de blir tillsagda. Enligt Herzberg et al., (1993) kan utevarande 

eget ansvar leda till missnöje hos individer. Vi menar att vid varje terminsstart när 

grupper bildas försätts gruppen i en ansträngd situation där de oklara rollerna och brist 

på normer skapar missnöje hos de tidsbegränsat anställda individerna. Dock är det inte 

enbart de tidsbegränsat anställda som kan uppleva missnöje utan även de 

tillsvidareanställda som påpekar att de behöver lägga tid på att lära upp och förklara för 

de tidsbegränsat anställda. Det är tid de kunde lagt på annat. Vi menar att de 

tidsbegränsade anställningarna bidrar till att tillsvidareanställda får mer att göra på 

mindre tid, vilket kan skapa en frustration. De tidsbegränsat anställda byter ofta 

arbetslag vid terminsstart vilket även påverkar motivationsfaktorn prestation. Prestation 

behandlar exempelvis huruvida medarbetaren får slutföra en uppgift, när det sker känner 

medarbetaren en större arbetstillfredsställelse. Sara säger “Nu vet man inte om man får 

se slutprodukten av sitt arbete, jag kanske bara är kvar till terminsslutet”. Utifrån de 

tidsbegränsade anställdas perspektiv är det tydligt här att slutprodukten inte alltid får 

ses, vilket enligt Herzberg et al., (1993) kan leda till missnöje hos medarbetaren.  Det är 

inte alltid gruppen lämnar tillhörighetsfasen och går över till fas två, rollsökningsfasen.  
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Om och när gruppen lämnar tillhörighetsfasen är nästa fas rollsökningsfasen. 

Rollsökningsfasen består främst av att medlemmarna blir mer bekväma och vågar yttra 

sina åsikter. I detta stadie är även roller centralt och här är det viktigt med ett tydligt 

ledarskap. I denna fas kan stämningen upplevas som tryckt innan gruppen känner en 

gemenskap och konflikter har lösts. Vårt empiriska material visar tecken på att alla 

arbetslag inte gått över i rollsökningsfasen. Å enda sidan säger Marcus “Jag vågar inte 

uttrycka mina förslag eller klagomål även om det skulle förbättra, jag vill bara vara 

alla till lags” vilket påvisar att personerna i arbetslaget Markus ingår i inte känner sig 

bekväma med varandra. Å andra sidan finns det arbetslag som nått stadiet där de känner 

sig bekväma och kan uttrycka sina åsikter om vi ser till Tilda som säger “Jag har 

lättare för att uttrycka mig inför mitt arbetslag än att springa till Rikard”. När 

medarbetare inte vågar framföra sina åsikter tror vi att det kan leda till att potentiella 

förbättringar uteblir. Det kan även bidra till att problem som finns inte uppmärksammas 

och blir lösta omgående. Uteblivna förbättringar och olösta problem hämmar 

organisationen att utvecklas och blir bättre.  

 

Vidare ser vi även skillnader beroende på anställningsform i hur individerna vågar 

uttrycka sig. Samtliga tillsvidareanställda uppger att de vågar uttrycka sig fritt till alla 

medarbetare och inte känner ett behov av att passa in. Det kan bero på individens inre 

trygghet. Herzberg et al., (1993) menar att anställningstryggheten hos individen 

påverkar dennes inre trygghet. Vi anser att den inre tryggheten kan vara en faktor som 

påverkar hur mycket individer vågar uttrycka sig. Marcus vill vara alla till lags medan 

Tilda framförallt inte vill uttrycka åsikter till Rikard. Vidare är Rikard den som avgör 

huruvida de får behålla sin anställning, därav kanske den inre tryggheten är lägre när de 

pratar med den som är ansvarig. Vi tror att de interpersonella relationerna i gruppen 

också kan vara en bidragande faktor till hur de vågar uttrycka sig. I en del arbetslag är 

varken arbetsrelationen eller den personliga relationen god mellan lärare och 

elevstödjare. Angående den personliga relationen är det många som bekräftar att de inte 

umgås privat med sina kollegor. Arbetsrelationen inom vissa arbetslag kan även den ses 

som bristfällig. Det finns inte alltid en välvilja att samarbeta eller lyssna på varandra. 

Exempelvis berättar Tilda om hur hon tagit upp ett problem med sin arbetslagsledare, 

sedan får hon ingen återkoppling utan får reda på att arbetslagsledaren pratat med en 

tillsvidareanställd om problemet och lämnat Tilda utanför, vilket skapade ett missnöje 

hos Tilda. Det kan bero på att samtliga medlemmar i gruppen inte är bekväma med 
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varandra. En tillsvidareanställd säger “...det är också lättare att samarbeta, planera och 

hela den sociala biten om man arbetat länge tillsammans.”. Vilket vi menar är svårt när 

arbetslag ombildas nästan varje termin.  

 

Som nämnt ovan innefattar rollsökningsfasen konfrontationer om kunskap, ledarskap 

och kompetens. Utifrån vår insamlade empiri är det tydligt att tillsvidareanställda anser 

att de tidsbegränsat anställda saknar rätt kunskap och kompetens i de olika situationerna 

som kan förekomma. Vår uppfattning är att kunskap och kompetens främst saknas i 

områden som berör hur de ska bemöta samt undervisa eleverna. Vidare anser även de 

tidsbegränsat anställda själva att de saknar rätt kompetens och samtliga har en önskan 

om mer kunskap. Dock är det oklart om det bildar konflikter mellan 

gruppmedlemmarna eller om det är dold irritation. Vi vet dock att det finns elevstödjare, 

ofta med en tidsbegränsad anställning, som är mer eftertraktade att få ha i sitt arbetslag. 

Vilket i sig kan skapa en tryckt stämning i gruppen om alla inte är önskade. 

 

Angående ledarskapet som är viktigt i denna fas visar vår empiri att det inte alltid är 

tydligt i arbetslagen. Rollerna upplevs tydliga mellan lärare och elevstödjare. Medan 

rollerna och ansvarsområdena mellan elevstödjarna i arbetslaget är mer oklara. Därav är 

det viktigt att läraren vågar ta ledarrollen och leda arbetslaget. Biträdande rektor Henrik 

nämner att lärarna inte vill ta “chefsrollen” inom arbetslaget utan istället går till 

mellancheferna för att styra upp arbetslaget och vems ansvar som är vems. Exempelvis 

säger Tilda “Jag vet inte alltid vad som förväntas av mig och vad som är mitt ansvar”. 

Enligt mellancheferna är det arbetslagsledaren som ska delegera ut ansvarsområdena 

medan mellancheferna ska ge en beskrivning av rollen och vad som förväntas av den 

anställda. Dock anser inte arbetslagsledare vi pratat med att det är deras uppgift att 

delegera ut ansvarsområden och handleda de tidsbegränsat anställda. Det är uppenbart 

att det finns skilda uppfattningar om vad som ingår i arbetslagsledarrollen. Det bidrar 

till att de tidsbegränsat anställda hamnar i mitten och saknar handledning och därför inte 

vet vad de ska göra. Det menar vi kan leda till att arbete som skulle blivit gjort hamnar 

mellan stolarna eller görs av flera personer, vilket inte är effektivt för organisationen.  

 

I slutet av rollsökningsfasen börjar medlemmarna känna gemenskap. Detta menar vi kan 

vara svårt att nå då arbetslagen ofta förändras. Det kan vara en bidragande faktor till att 



  
 

78 

de interpersonella relationerna inte fungerar felfritt och kan bidra till missnöje hos vissa 

tidsbegränsat anställda som inte alltid känner sig inkluderade. 

 

Det är inte säkert att gruppen når fas tre, samhörighetsfasen. Fas tre gestaltas av 

samhörighet, öppenhet och förmågan att effektivt lösa problem inom gruppen. Vårt 

empiriska material visar inga bevis på att arbetslagen på skolan befinner sig i 

samhörighetsfasen. Våra respondenter uppger att de upplever klara roller mellan lärare 

och elevstödjare men ingen större gemenskap. Flera respondenter vittnar om att det 

finns uppdelningar där lärare och elevstödjare är två skilda grupper. Lina som är lärare 

säger att de inte är bra på att släppa in elevstödjare i sin grupp, men elevstödjarna 

släpper inte heller in lärarna. Mellancheferna har också upplevt grupperingar på skolan, 

vilket även vi uppmärksammat under våra observationer. Detta gör att vi inte ser någon 

tydlig koppling till att arbetslagen känner samhörighet. Vidare anger samtliga att det 

råder en öppenhet på skolan bland alla, vilket är ett tecken på att gruppen närmar sig fas 

tre.  

 

Förmågan att effektivt lösa problem inom arbetslaget är inte helt utvecklad i arbetslagen 

enligt mellancheferna. Mellancheferna har en önskan om autonoma arbetslag men det 

upplevs inte fungera i dagsläget. Mellancheferna menar att det är många gånger 

individer kommer till dem för att lösa små problem som kan lösas inom arbetslaget. 

Exempelvis, om personal behövs på olika ställen, ansvarsområden samt hur vuxna ska 

bete sig i klassrummet. Anledningen till att arbetslagen inte befinner i 

samhörighetsfasen kan bero på många faktorer. I vår mening beror det delvis på antalet 

tidsbegränsat anställda. Det anställs alternativt sägs upp tidsbegränsat anställda vid 

terminsstart vilket gör att grupper ombildas. Varje terminsstart måste gruppen alltså 

börja om från början och gå igenom tillhörighetsfasen för att sedan arbeta sig vidare. 

Många säger att det tar tid att skapa och bygga relationer och att det är lättare att 

samarbeta med människor de arbetat länge med. De tidsbegränsat anställda bidrar inte 

till kontinuitet utan snarare till extra arbete för arbetslagen. Istället för att lägga allt 

fokus på eleverna måste de ständigt arbeta på relationer, roller och samhörighet inom 

gruppen. Vidare så tar det extra tid från mellancheferna när arbetslagen inte är 

autonoma, då behöver de hjälpa tid att lösa vardagliga problem istället för andra 

uppgifter. Vi menar att det tar tid från mellancheferna att utföra sitt arbete. 

 



  
 

79 

5.3 Mellanchefen i organisationen 

Biträdande rektor Henrik och rektor Rikard representerar i vår studie mellanchefen i 

organisationen. Rikard och Henrik har en central roll i organisationen där de har stort 

ansvar och ser till att organisationen fungerar, vilket överensstämmer med Mintzberg 

(1983) beskrivning av mellanchefen. Larsson (2008) påpekar vidare att mellanchefen 

befinner sig i en position mellan olika intressenter såsom politiker, överordnade chefer 

och medarbetarna inom organisationen som denne måste ta hänsyn till.  

 

Freeman (1984) introducerade intressentmodellen som menar att olika intressenter kan 

delta och påverka organisationen. Vidare delar Freeman upp intressenter i interna och 

externa aktörer. Vi menar att de interna aktörerna på skolan är medarbetarna och 

mellancheferna. De externa aktörerna i vårt fall blir således skolverket, kommunen och 

eleverna. Samtliga aktörer har olika mål för organisationen som mellancheferna måste 

beakta vilket skapar ett dilemma. Larsson (2008) påstår att mellancheferna sällan är 

med i beslutsprocessen utan oftast blir de som ska genomföra förändringarna i 

organisationen. Vidare menar Larsson (2008) att de högre cheferna inte alltid tar hänsyn 

till alla aspekter, vilket skapar ett ännu större dilemma för mellancheferna. 

 

Skolverket står utanför organisationen men ställer ändå krav på skolan att följa de 

nationella lagar som finns för den svenska skolverksamheten. Å ena sidan kräver 

skolverket att skolan ger eleverna det stöd de behöver. Skolverket har inga ekonomiska 

motiv utan verkar för elevernas bästa (Skolverket, 2016). Å andra sidan ställer 

kommunen krav på mellancheferna att skolan ska hålla budget, idag överskrider skolan 

budgeten med ungefär 700 000 kronor i månaden. Vidare ska eleverna prestera 

likvärdigt eller bättre på nationella proven utifrån ett nationellt mått, vilket idag inte är 

fallet. Mellanchefernas lösning på kravet att eleverna ska prestera bra på de nationella 

proven är bland annat att anställa fler medarbetare, som har en tidsbegränsad 

anställning. De tidsbegränsat anställda ser sedan till att de elever som behöver extra stöd 

får det. En tidsbegränsad anställning används eftersom behoven skiftar mellan 

terminerna. De tidsbegränsat anställda blir en kortsiktig lösning på problemet eftersom 

det är en flexibel anställning som kan avslutas efter att respektive avtal gått ut. Vi anser 

att mellancheferna har ett kortsiktigt tänkande när det kommer till att möta de externa 

aktörernas krav. Följden blir då att skolan överskrider budgeten och kommunens 

ekonomiska krav förbises. Vidare förklaras budgetöverskridningen med att de 
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tidsbegränsat anställda kostar pengar och är en bidragande faktor till att budgeten 

överstigs varje månad. Det är helt enkelt inte budgeterat för så många anställda. Här 

finns stora likheter med det Larsson (2008) påpekar, mellancheferna har inte varit med i 

beslutsprocessen och kommunen har inte tagit hänsyn till alla aspekter i tillräckligt stor 

utsträckning, som exempelvis personalresurser. Vidare finns det två aktörer som 

påverkar organisationen med olika krav som i dagsläget inte är kompatibla och 

mellancheferna hamnar i ett dilemma. Dels vill mellanchefen bemöta skolverkets krav 

eftersom det är lag. Kommunens krav vill mellanchefen bemöta för att skolan ska finnas 

kvar och få de resurser den behöver.  

 

De sista externa intressenterna är eleverna. Eleverna vill få en bra utbildning att stå på 

för att sedan kunna gå vidare till högstadiet. Vidare vill de ha en säker- och trygg 

skolmiljö samt det stöd de behöver. Mellanchefer och lärare har i intervjuer påpekat att 

barn behöver kontinuitet och då speciellt vissa barn. För att kunna ge eleverna rätt 

förutsättningar för en bra utbildning och det stöd de behöver, anställer mellancheferna 

tidsbegränsat anställda. Dock vittnar vårt empiriska material om att kunskapsnivån hos 

de tidsbegränsat anställda ibland är bristfällig och att de saknar kompetens för hur de 

ska lära ut och bemöta eleverna. En av lärarna nämner även att om rätt kunskap om hur 

eleverna ska bemötas inte finns kan det hämma deras framtida inlärning. På kort sikt får 

eleverna extra stöd, dock inte alltid stöd som gynnar dem i längden. Vidare bidrar de 

tidsbegränsade anställningarna till en orolig skolmiljö eftersom de inte skapar en 

kontinuitet för eleverna. De tidsbegränsade anställningarna är kortsiktiga eftersom 

anställningen avslutas alternativt förlängs vid varje termin, vilket inte är en långsiktig 

lösning för varken elever eller medarbetare. Det bidrar till att personal byts ut och 

eleverna måste åter igen skapa en relation till de nya vuxna i sin miljö. Vi anser att de 

tidsbegränsade anställningarna är en kortsiktig lösning som inte gynnar eleverna på lång 

sikt.  

 

De interna intressenterna är i vårt fall medarbetarna och mellancheferna.  Medarbetarna 

önskar en trygg och god arbetsmiljö. Som tidigare nämnts är det svårt för de 

tidsbegränsat anställda att uppleva trygghet eftersom deras kontrakt är skrivna per 

termin. Vidare påverkas de tillsvidareanställdas upplevelse av trygghet då de i vårt 

empiriska material sagt att det är en trygghet för dem att veta vilka som ska ingå i 

arbetslaget nästa termin. De vill även ha information som sträcker sig över längre tid så 
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de kan planera och organisera för framtiden, vilket de idag anser svårt då de inte vet 

vilka gruppmedlemmarna kommer vara nästa termin. Det skapar ett dilemma då de 

tidsbegränsat anställda behövs för att ge eleverna det stöd de behöver och behoven 

skiftar varje år. Vilket gör att de tillsvidareanställda inte kan få den tryggheten att veta 

vilka som ska ingå i arbetslaget nästkommande termin. Vidare vill samtliga medarbetare 

utvecklas på arbetet och få utbildning. De tillsvidareanställda uppger att de upplever att 

de utvecklas inom sitt yrke och får utbildning under terminerna. Där skiljer det sig 

märkbart från de tidsbegränsat anställdas upplevelser. De anser själva att de utvecklas 

som personer men inte inom sin befattning. Vidare upplever de inte att de får samma 

utbildning och prioritet när det gäller utbildning under anställningen. Detta skapar 

problem då de tidsbegränsat anställda känner att de inte har någon utbildning att falla 

tillbaka på i svåra situationer. Intressant är även att mellancheferna anser sig utbilda de 

tidsbegränsat anställda under terminen, här ser vi att det finns olika uppfattningar.  

 

Den sista aktören är mellanchefen. Mellanchefen är den del i organisationen som ska 

leda och koordinera baserat på de olika aktörernas intressen. Baserat på vårt empiriska 

material vill mellancheferna själva ha en organisation som verkar efter elevernas bästa. 

Där det finns autonoma arbetslag med god gemenskap på hela skolan. Vilket vi tidigare 

nämnt inte fungerar i dagsläget, det menar vi till viss del beror på tidsbegränsade 

anställningar. De förväntar sig även att samtliga medarbetare ska veta vad deras 

befattning innebär och arbeta efter skolans mål. Vårt empiriska material visar att 

samtliga tillsvidareanställda är medvetna om skolans mål, dock är det ingen av de 

tidsbegränsat anställda som kan svara på vad skolans mål är. När vi berättar målet är det 

vissa som känner igen det. Tilda berättar att hon inte fått höra deras mål förrän hon varit 

anställd i två månader. Samtidigt vill mellancheferna även tillgodose den strategiska 

ledningens intressen det vill säga att följa budget och uppnå likvärdiga nationella 

resultat när det kommer till elevernas prestationer. Vi menar att mellancheferna väljer 

att anställa tidsbegränsat anställda för att lösa problem på kort sikt och tillgodose 

elevernas och skolverkets intressen. I vår mening skapar denna kortsiktiga lösningen 

flera negativa konsekvenser för individen, gruppen och mellancheferna själva, vilket i 

slutändan påverkar organisationen som helhet.  
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5.4 Den strategiska ledningen i organisationen  

I vårt fall utgörs den strategiska ledningen av kommunen och dess företrädare i 

utbildningsnämnden. Skolan drivs till största del med kommunala medel, och det är 

kommunen som sätter skolans budget. Det intressanta i detta är att den strategiska 

ledningen och mellancheferna har olika syn på skolans verksamhet. Enligt vår 

uppfattning och utifrån vad Rikard, rektorn, har berättat så menar vi att den strategiska 

ledningen har ett synsätt som ligger nära New Public Management. Rektorn menar att 

de med marknadsmässiga ideal försöker bedriva en effektiviseringslinje för att minska 

kostnaderna och åtminstone kortsiktigt spara på kommunala medel. Denna inställning 

var tydlig redan från första dagen då vi besökte skolan för en intervju med rektorn. Han 

förklarade nämligen då att det alldeles nyligen hade skett en ”ekonomisk 

genomlysning” av skolan. Konsultfirman EY hade varit där under ett par dagar för att 

göra en analys av skolan verksamhet, som sedan skulle mynna ut i en rapport med 

förbättringsåtgärder. På frågan om det var på uppdrag av rektorn som EY gjorde 

rapporten så svarade Rikard ”Nej, nej, nej”. Han förklarade istället att det var 

kommunen som beställt rapporten av EY. Han tillade även att han förstod att den torde 

mynna ut i diverse besparingskrav. 

 

Skolans mål är att ”utbilda världsmedborgare”. Deras primära uppgift är att ge eleverna 

den bästa möjliga utbildningen. Mellancheferna arbetar mot just dessa mål. Rektorn 

förklarar också att det är därför det kommit att bli många tidsbegränsat anställda på 

skolan. De anställer helt enkelt utefter elevernas behov. Om det börjar en ny elev som är 

i behov av stöd med till exempel ett språk som ingen i personalen talar, då anställer 

skolan en språkstödjare som talar det språket. Rektorn menar att det är ett måste om den 

eleven ska ha en chans att klara av skolan. Vidare uppstår där konflikter mellan 

mellancheferna och kommunen i form av synen på vilka delar som skapar värde. Liker 

(2009) poängterar att delar som inte skapar värde för kunden ska elimineras. För att 

hålla budget menar kommunen att delar måste kapas och då framförallt de tidsbegränsat 

anställda. Rektorn är tydlig med att i hans mening tillför de tidsbegränsat anställda ett 

stort värde för kunderna, i vårt fall eleverna. Rektorn är tydlig med att utan de 

tidsbegränsat anställda skulle många elever inte klara en skoldag och målet att utbilda 

världsmedborgare skulle bli svårt att uppnå. 
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Den strategiska ledningen, kommunen, har andra ramar att förhålla sig till. Det betyder 

inte att de inte vill att skolan och dess elever ska nå sina mål. Det orsakar en friktion 

mellan skola och kommun, utifrån den uppfattning vi bildat oss på skolan genom 

intervjuer och observationer. Sammantaget med vad som sades på mötet mellan skola 

och kommun, som vi berättat om tidigare i empirin, så är vår uppfattning att kommunen 

vill ”slimma” skolans organisation för att få bukt med deras ekonomiska problem. Det 

är ett faktum att skolan inte håller sig inom budget och kommunen menar att det måste 

göras förändringar för att anpassa verksamheten till budgeten. Skolan å andra sidan 

menar att kommunen måste göra förändringar i budgeten för att anpassa den till 

verksamheten. 

 

Vi menar att kommunens syn ligger väl i linje med Lean teorin. Vi tror inte att 

kommunen arbetar efter en uttalad Lean-prinicp, men vi menar att deras syn på 

problemet återspeglas i den typen av ideal. Skillnaden i kommunens kontra skolans syn 

på problemen skulle kunna liknas vid olika ideologier. Båda sidorna är överens om att 

problemet existerar, men de ser helt olika lösningar på det. 

 

Ett tydligt tecken på kommunens syn är att de tycks utgå från att det finns möjlighet att 

ändra på verksamheten för att anpassa den efter budget. Det visar sig inte minst genom 

den genomlysning de lät göra med hjälp av EY. I rapporten förespråkas att det bör 

”…skäras ner på andelen elevstödjare i betydande omfattning”. Likaså föreslås att det 

kan finnas flera sätt att använda den tillgängliga personalen mer effektivt, de talar bland 

annat om en ”1+1=3 formel”. Dessa förslag, som kommunen vid sin genomgång av 

rapporten på skolan, tycktes ställa sig bakom är i linje med de principer som Liker 

(2009) förklarar. Så som till exempel att använda personalresurser så effektivt som 

möjligt, standardisera processer så att de är enkla överföra och att fördela arbetet jämnt 

över befintlig personal. Frågan är hur tillämpligt detta är i en pedagogisk miljö, det är 

till stor del där skiljelinjen går. 

 

Det är i denna situation anställningsformen kommer att ha en stor betydelse. De som är 

tidsbegränsat anställda är enklast disponibla. Det är också de som EY förslår att de bör 

skära ned på i betydande omfattning. Många av dem är anställda för att de besitter en 

spetskunskap som annars saknas på skolan, oftast i form av språk. Vissa är anställda för 

att avlasta annan personal från somliga elever som behöver särskilt stöd, vilket i sig inte 
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är en spetskunskap, men de utgör ändock en viktig funktion. Det skulle bli avsevärt 

svårare för skolan att nå sina mål och bedriva sin dagliga verksamhet i avsaknad av 

dessa kompetenser och stödjare. Konsekvensen här blir att det skärs ner för mycket i en 

kompetensgrupp på grund anställningsformen. Hade alla anställda haft samma 

anställningsform hade de inte kunnat kategoriseras på detta sättet. Då hade sannolikt 

nedskärningarna varit fördelade över hela personalstyrkan. Storleken på 

nedskärningarna vore den samma, men kompetenstappet skulle fördelas jämnare. Då 

skulle de inte riskera att bli helt utan någon kompetenskategori. 

 

Vi menar här att den tidsbegränsade anställningsformen leder till en högre utsatthet i en 

viss grupp som besitter en viss typ av kompetens. Det är inte avsiktligen så att just 

denna typ av tjänst är menad att vara tidsbegränsad, men andra omständigheter har lett 

till att det blivit så. Konsekvensen för organisationen blir att den löper högre risk att 

tappa kompetens i en viss grupp, eftersom den gruppen är mer sårbar på grund av 

anställningsformen. En anställningsform som egentligen inte har en direkt koppling till 

tjänstens natur. 
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6 Diskussion & Slutsats 

 

I följande kapitel diskuteras vår analys där varje dimension diskuteras enskilt. Efter det 

följer en presentation av våra slutsatser för hur tidsbegränsade anställningar påverkar 

organisationen.  

 
 
6.1 Syfte och forskningsfråga   
Vårt syfte är att bidra med kunskap kring vilka konsekvenser tidsbegränsade 

anställningar har för organisationen. För att uppnå vårt syfte valde vi forskningsfrågan 

“Vilka är de upplevda konsekvenserna av den tidsbegränsade anställningen för 

individen, gruppen, mellanchefen och den strategiska ledningen?”. Vi har utfört en 

fallstudie med en kvalitativ forskningsstrategi där det empiriska materialet består 

huvudsakligen av människors subjektiva upplevelser. Det är utifrån dem vi tolkar och 

skapar förståelse för de konsekvenser den tidsbegränsade anställningen har. Nedan 

kommer vi diskutera vår analys för att sedan avsluta kapitlet med vår slutsats samt 

teoretiska och praktiska bidrag.  

 

6.2 Individen i organisationen 

På grund av sin anställningsform har de tidsbegränsat anställda svårare att känna 

trygghet i sitt arbete. Vi har i analysen beskrivit hur tidsbegränsat anställda inte får sina 

behov mötta på samma sätt som tillsvidareanställda. De tillfrågade respondenterna har 

uteslutande sett negativt på den delen av sitt arbete, men samtidigt framhållit att det inte 

finns något bättre alternativ. Detta innebär för organisationen att de tappar långsiktighet 

i sin personalförsörjning. Deras framtida behov är svåra att förutspå eftersom skolan har 

särskilda behov på grund av sin mångfald och geografiska placering. Resultatet blir att 

de kontinuerligt tillämpar kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. Att anställa efter 

behov är i sig inte ett problem, utan snarare ett måste. Dock bör mellanchefen se till 

behoven på lång sikt snarare än kort sikt. Att använda sig av tidsbegränsade 

anställningar i den utsträckning som skolan gör medför en del konsekvenser. 

 

Otryggheten för individen är ett problem inte bara för personen i fråga utan också för 

organisationen i stort. Många av våra respondenter vittnar om en upplevd oro för sin 

framtid på skolan och menar att de ibland agerar annorlunda på grund av sin ställning. 

Somliga vill vara alla till lags och undviker därför att ta upp problem som kan leda till 
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en konflikt. Hade de inte känt den oron hade de potentiellt kunnat bidra till en del 

förbättringar. Att kontinuerligt rekrytera nya medarbetare innebär en större arbetsbörda 

såväl administrativt som rent praktiskt i form av introduktioner och utbildningar. 

Dessutom finns risken att skolan tappar värdefull kompetens genom att bibehålla en hög 

personalomsättning. 

 

En annan konsekvens av den tidsbegränsade anställningen är att individen ofta lämnas 

åt att förlita sig på löften om fortsatt anställning. Detta kan betraktas som orättvist, men 

framförallt är det en riskfaktor då det potentiellt kan utlösa konflikter. Löften och 

muntliga avtal är enligt vår bedömning inte tillräckliga för att uppfylla individens 

trygghetsbehov. Vi menar att det i detta fallet kan komma att ge negativa konsekvenser 

både för individen och organisationen. Att individen inte till fullo kan förlita sig på att 

få fortsätta sin yrkesmässiga karriär på skolan leder till ett kortsiktigt tänk. De flesta 

uppger att de förvisso utvecklas och lär sig mycket från sitt arbete, men få har ett 

framtida fokus eller mål. Bland de som kommit att bli tillsvidareanställda fanns en 

större tro på att de långsiktigt skulle arbeta och bidra till skolans verksamhet. Detta 

tycks till stor del bero på att de tidsbegränsat anställda inte är lika delaktiga i 

planeringsarbetet som de tillsvidareanställda. Deras arbete beskrevs snarare som 

situationsanpassat än strategiskt. Att inte förankra skolans långsiktiga mål hos alla 

medarbetare medför att det bli svårare för organisationen att nå långsiktiga förbättringar. 

 

6.3 Gruppen i organisationen  
Vi har i analysen beskrivit hur gruppen på olika sätt kan påverkas. Vi är medvetna om 

att gruppens samspel även kan påverkas av den personkemi som råder i gruppen, dock 

väljer vi att diskutera konsekvenserna baserat på valda teorier. Enligt Schutz (1989) 

befinner sig en grupp alltid i en av faserna. Vi menar en av konsekvenserna med 

tidsbegränsade anställningar är att grupperna vid varje terminsstart börjar om processen 

att bli bekväma med varandra och för medlemmarna att hitta sina roller. Vidare behöver 

de nya medlemmar lära sig vilka normer som råder i gruppen. När det inte finns klara 

roller och förståelse för normerna blir det lätt missuppfattningar i gruppen. De 

tillsvidareanställda måste även varje termin ta sig tid för att lära upp och lära känna de 

tidsbegränsat anställda som är nya i gruppen. De nya medlemmarna vågar inte alltid 

säga vad de tycker eller påpeka förbättringsområden. Ytterligare en konsekvens är att 

gruppen som inte nått samhörighetsfasen har svårt för att lösa sina problem internt. När 
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gruppen får problem använder de sig istället av mellancheferna.  Vi menar att de 

tidsbegränsade anställningarna medför följande konsekvenser, de tar tid från ordinarie 

arbetsuppgifter och fokusområden för de tillsvidareanställda. Det hämmar 

organisationens potentiella utveckling eftersom de tidsbegränsat anställda inte vågar 

säga vad de tycker. Det tar även tid från mellancheferna eftersom de måste lösa 

vardagliga problem som autonoma arbetsgrupper bör kunna lösa själva. I slutändan 

påverkar det även eleverna när gruppen inte fungerar som den ska enligt våra 

respondenter.  

 

6.4 Mellanchefen i organisationen  

Mellancheferna befinner sig i mitten av organisationen och ska ta hänsyn till olika 

aktörers intressen. Vissa intressen är mellanchefen tvingad till då det är lagstadgat. 

Medan andra intressen är mål och viljor från andra aktörer. Mellanchefen hamnar i ett 

dilemma i sitt försök att tillgodose allas intressen. Enligt kommunens regelverk så kan 

inte individer utan relevant utbildning anställas med en tillsvidareanställning, utan det är 

förbehållet för lärare och andra specialkompetenser. Det gör att mellancheferna 

använder tidsbegränsade anställningar för de outbildade assistenter de anställer för att 

stödja elever och lärare. De själva ser den tidsbegränsade anställningen som flexibel för 

organisationen när behoven varierar. Vi menar istället att det är en kortsiktig lösning 

som inte gynnar organisationen långsiktigt utan snarare hämmar. 

 

Mellancheferna anställer tidsbegränsat anställda för att möta skolverkets, den strategiska 

ledningens och elevernas intressen, det vill säga att få det stöd och hjälp de behöver för 

att nå målen. Det skapar en konflikt dels med elevernas intresse att få en trygg miljö 

eftersom tidsbegränsade anställningar inte bidrar med kontinuitet. Det är enbart en 

kortsiktig lösning som även bidrar med ökade kostnader för skolan, vilket går emot den 

strategiska ledningens intresse att skolan ska hålla budget.  

 

Mellanchefernas beslut att använda sig av tidsbegränsade anställningar påverkar även 

grupperna negativt bland annat genom att de inte blir autonoma och lyckas lösa problem 

internt. Det påverkar mellancheferna eftersom de då måste ta av sin tid att lösa 

problemen inom gruppen. Det gör att mellancheferna får mindre tid för att leda och 

utveckla organisationen i sin helhet. Vidare lyckas mellancheferna inte möta 

medarbetarnas intresse när de använder sig av tidsbegränsade anställningar. Det 
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eftersom det inte skapar en trygg arbetsmiljö med tillförlitlig kompetensnivå hos 

samtliga medarbetare. När en tillförlitlig kompetensnivå hos medarbetarna inte kan 

säkras blir även eleverna drabbade och deras intressen förbises vilket kan leda till sämre 

utbildning. En av lärarna har vittnat om att elevernas framtida inlärningsförmåga kan 

hämmas.  

 

6.5 Den strategiska ledningen i organisationen 
För den strategiska ledningen i organisationen så yttrar sig konsekvenser av de 

tidsbegränsade anställningarna framförallt genom personalkostnader. Det är tydligt att 

de anser att skolan har för mycket personal, eller snarare för höga kostnader för 

personal. De verkar dock inte vilja ta bort det ”tvålärarsystem” som skolan använder sig 

av. Så då faller det sig naturligt att minska på den näst största personalgruppen, 

nämligen assistenterna, som också är de som i högst grad är tidsbegränsat anställda. De 

anställningarna är också av praktiska skäl lättare att minska på. 

 

Rektorn menar att de på grund av externa faktorer såsom fackets och kommunens 

regelverk inte kan anställa assistenter med en tillsvidareanställning från början. Därför 

väljer de att anställa denna gruppen på tidsbegränsade anställningar. Somliga jobbar där 

så pass länge att de tillslut får en tillsvidareanställning, men majoriteten av individerna i 

denna yrkesgruppen är tidsbegränsat anställda. Detta leder till att de har en 

anställningsform som är relativt isolerad till en yrkesgrupp. Problemet med det är att 

den anställningsformen gör den gruppen mer disponibel än andra. Även om det inte 

nödvändigtvis är så att de är mindre behövda än någon annan yrkesgrupp. Detta menar 

vi är överförbart till andra miljöer. Det är sannolikt att även andra organisationer 

använder tidsbegränsade kontrakt för en viss typ av tjänster. Till exempel säljare eller 

andra typer av ”enklare” jobb. Trots det så utgör de ofta en väldigt central del av 

verksamheten. 

 

Konsekvensen för organisationen blir alltså att de får svårt att verkställa och uppnå den 

strategiska ledningens krav utan att samtidigt gå miste om flera viktiga tjänster. Att 

drastiskt minska antalet tidsbegränsade anställningar och därmed viktiga funktioner 

vore förödande för skolans verksamhet. Vi menar att på grund av att de i ett sådant här 

läge skiljer på yrkesgrupper baserat på deras anställningsformer fastnar i ett ”moment 

22”. 
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6.6 De upplevda konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar 

Vår fallstudie har visat att den tidsbegränsade anställningen bidrar till en rad olika 

konsekvenser för individen, gruppen, mellanchefen och den strategiska ledningen. De 

upplevda konsekvenserna för individen är först och främst otrygghet. Både för 

individen själv och för de andra på arbetsplatsen. Att inte ha en långsiktig plan för vissa 

anställda medför att de upplever sig mindre tillfredsställda med sitt arbete. Det leder till 

att motivationen bland de tidsbegränsat anställda försämras vilket påverkar dem 

professionellt och det kan skada organisationens långsiktiga arbete. Det leder till fler 

konfliktytor och ett kortsiktigt tänkande bland de tidsbegränsat anställda. De upplever 

sig annorlunda behandlade och mindre delaktiga i planeringsarbete. Det bidrar till en 

högre personalomsättning vilket gör det svårt med långsiktig personalförsörjning. 

Sammantaget blir konsekvensen för organisationen att de både på kort och lång sikt har 

svårare att nå sina mål, pedagogiska såväl som ekonomiska. 

 

Arbetslagen på skolan förändras vid varje termin då medlemmar ansluts eller lämnar 

gruppen. Det gör att medlemmarna upplever att rollerna inte är klara och de vet inte 

vem som har vilket ansvar. Vidare är alla inte medvetna om de normer som finns inom 

gruppen och kommunikationen fungerar inte felfritt. När medlemmar, i vårt fall de 

tidsbegränsat anställda, inte vågar säga vad de tycker kan det betyda att arbetslaget likt 

organisationen inte uppmärksammar eventuella problem direkt samt går miste om 

potentiella förbättringar den tidsbegränsat anställda skulle kunna bidra med. Vi kan dra 

slutsatsen att de inte vågar uttrycka sig därför att medlemmarna inte känner sig bekväma 

med varandra. Det gör det svårt för grupperna att bli autonoma och lösa problem internt. 

Eftersom nya grupper vid varje termin bildas så når de aldrig samhörighetsfasen. 

Konsekvensen blir att mellancheferna upplever att de måste gå in och lösa vardagliga 

problem som bör kunna lösas inom gruppen. Ytterligare konsekvenser är att de 

tillsvidareanställda upplever att de tidsbegränsat anställdas kunskaper är begränsade 

vilket gör att de tillsvidareanställda behöver lägga ner extra tid på att handleda och lära 

de nya medlemmarna. Det behöver göras för att eleverna i slutändan inte ska påverkas 

negativt.  

 

De tidsbegränsade anställningarna är en bidragande faktor till att samtliga interna och 

externa aktörers intressen inte går att tillgodose. Mellancheferna använder den 

tidsbegränsade anställningen för att täcka behov vid variation. Det leder till missnöje 
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bland samtliga aktörer, dock artar konsekvenserna sig olika beroende på aktören. Den 

tidsbegränsade anställningen är en kortsiktig lösning för organisationen som på både 

kort- och långt sikt bidrar till negativa konsekvenser för samtliga nivåer, individen, 

gruppen, mellanchefen och den strategiska ledningen. Några exempel är; otrygg 

arbetsmiljö för samtliga eftersom anställningen inte bidrar till kontinuitet, missnöje och 

otrygghet hos individen, ostabila arbetsgrupper, avsaknad av rätt kompetens för arbetet. 

Tillsvidareanställda behöver lägga extra tid på nya arbetsuppgifter såsom att lära upp de 

tidsbegränsat anställda och lösa problem som borde lösas inom gruppen, att budget 

överskrids, dilemma för mellanchefen och i slutändan blir hela organisationen påverkad 

eftersom den inte utvecklas till sin fulla potential. Det eftersom den tidsbegränsade 

anställningen varje termin bidrar till att individen, gruppen och mellanchefen måste 

börja om mycket av arbetet i fråga om att bygga relationer, hitta sin roll och utbilda 

personal. Vi ser även att kvaliteten på det utförda arbetet påverkas av den 

tidsbegränsade anställningen vilken kan förklaras av konsekvenserna beskrivna ovan.  

 

För den strategiska ledningen har de tidsbegränsade anställningarna tydligast yttrat sig i 

form av skenande personalkostnader. På grund av flera externa faktorer är det 

huvudsakligen de tidsbegränsade anställningarna den strategiska ledningen anser bör 

minskas för att få bukt med kostnaderna. Detta medför dock en stor förlust av en viss 

typ av kompetens som skolan har svårt att klara sig utan. På grund av sin särskilda 

utsatthet behöver skolan flera olika sorters assistenter som arbetar vid sidan av lärarna. 

De tidsbegränsade anställningarna är relativt isolerade till den gruppen. Det skapar en 

svår situation, där anställningsformen har kommit att skapa oväntade konsekvenser. 

Anställningsformen var inte menad att användas som en buffert för att kunna avyttra 

överflödig personal vid kostnadsnedskärningar. I detta fallet är det precis vad den 

riskerar att bli. 

 

Just detta dilemma, eller “moment 22” som vi benämnt det tidigare i diskussionen, har 

bidragit till en fejd mellan den strategiska ledningen och mellancheferna. Det finns som 

vi beskrivit en “vi-mot-dem-känsla” mellan skolan och kommunen. Trots att en “vi-

känsla” hade varit att föredra. Skolan måste följa kommunens krav, men samtidigt 

efterleva skollagen och skolverkets regler. Skolan menar att de behöver sin personal, 

tidsbegränsad såväl som tillsvidareanställd. Kommunen menar att något måste göras 

omgående för att vända skolans ekonomiska problem. Vi menar inte att dessa problem 
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enkom beror på de tidsbegränsade anställningarna. Vi menar dock att det är en del av 

roten till problemet. Situationen kanske inte hade eskalerat på det sätt den gjort om 

skolan från början arbetat på ett annat sätt med sin personalförsörjning.  

 

6.7 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vår studie har fokuserat på den tidsbegränsade anställningsformen och vi inledde med 

att beskriva det dilemma vi såg på den svenska arbetsmarknaden. Å ena sidan hävdas 

det att tidsbegränsade anställningar är en trend, som både arbetstagare och arbetsgivare 

föredrar. Å andra sidan så är normen i Sverige att tillsvidareanställa vilket många 

fortfarande föredrar. Vi har beskrivit att tidsbegränsade anställningar ibland använts 

som ett sätt att möta fluktuationer i efterfrågan och arbetsbelastningen. Det skulle 

således vara ett sätt att bara anställa den personal organisationen behöver för stunden, 

det vill säga ett sätt att effektivisera och öka organisationens flexibilitet.  

 

Detta är dock inte vad vi funnit i vårt specifika fall. Vi menar snarare att de 

tidsbegränsade anställningarna bidragit till en rad andra konsekvenser som haft en 

negativ inverkan på effektiviteten. De tidsbegränsade anställningarna har dock med 

framgång använts för att lösa tillfälliga personalförsörjningsproblem. Däremot har de 

långsiktiga konsekvenserna kommit att bli påtagliga då organisationen i vårt fall använt 

de tidsbegränsade anställningarna i stor utsträckning. Det vill säga att den 

tidsbegränsade anställningsformen löser ett problem medan den skapar flera andra. Som 

vi beskrivit ovan så skapar den på flera sätt otrygghet, både i gruppen och för individen. 

Det i sin tur har sedan haft andra konsekvenser för arbetet i organisationen. Vi menar att 

den tidsbegränsade anställningen i större utsträckning hämmar än förstärker 

flexibiliteten. Det eftersom vid varje ny anställning börjar arbetet att utbilda, vägleda 

och introducera den nya medarbetaren, vilket tar tid från annat arbete. Att även om 

tidsbegränsade anställningar kan användas som kortsiktiga lösningar så bidrar de inte 

till effektivitet, utan orsakar snarare ineffektivitet. Detta menar vi är vårt huvudsakliga 

teoretiska bidrag. 

 

Vårt praktiska bidrag kommer av samma slutsats. Skolan behöver arbeta mer strategiskt 

med sin personalförsörjning. Vi är medvetna om att det är många faktorer som påverkar 

hur skolan kan anställa, men det är därför ännu viktigare att skolan är strategisk i sin 

rekrytering. Vi menar inte att tidsbegränsade anställningar helt måste uteslutas, men att 
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de inte kan användas för en hel yrkeskategori. De används i dagsläget inte för att täcka 

kortsiktiga behov, vilket gör att organisationen får negativa konsekvenser av den 

tidsbegränsade anställningen utan att den egentligen fyllt sitt syfte. Vi menar att varje 

organisation som använder sig av tidsbegränsade anställningar bör ha i åtanke att den 

tidsbegränsade anställningsformen kan ha andra mer långtgående konsekvenser än de 

som är direkt kopplade till anställningsformen. Så som till exempel konsekvenser på 

gruppdynamik, effektivitet, långsiktighet och måluppfyllelse. Detta menar vi är vårt 

praktiska bidrag. 
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7 Förslag för framtida forskning 
Vår studie har inkluderat upplevda konsekvenser av den tidsbegränsade anställningen 

hos individen, gruppen, mellanchefen och den strategiska ledningen. Det empiriska 

materialet kan kompletteras exempelvis med intervjuer med eleverna. Det för att skapa 

förståelse för hur den tidsbegränsade anställningen påverkar eleverna och deras resultat. 

Vidare kan en liknande studie genomföras men i andra miljöer för att undersöka om det 

finns likheter alternativt skillnader av upplevda konsekvenserna i andra branscher. I ett 

tidigt skede i vår uppsats gjorde vi en del efterforskningar i handelsbranschen, vilket 

också är en bransch med många tidsbegränsat anställda. Att titta på den privata sektorn 

skulle kunna ge andra perspektiv. Vi föreslår även att en studie genomförs med 

individer som föredrar en tidsbegränsad anställning framför en tillsvidareanställning. 

För att ställas i kontrast till vår studie, där de tidsbegränsat anställda hade föredragit en 

tillsvidareanställning. Slutligen skulle det vara intressant att se en studie som lyfter fram 

rent ekonomiska aspekter. Till exempel kalkyler för vad de olika konsekvenserna kostar 

organisationen.  Det skulle göra att våra resultat skulle kunna nå en bredare publik.
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 Intervjufrågor till mellancheferna 

 

Bakgrund 
• Hur länge har du jobbat på Centrumskolan (Invigning 2013, innan Arabyskolan) 

• Hur länge har du jobbat som rektor? 

• Berätta lite om skolan, hur många arbetar här osv, vad är skolans mål? (Personal 

och elever från Bokelund / Araby?) 

 

Anställningar 
 

• Hur ser det ut med anställningar? Hur många och vilka former? 

• Varför ser det ut så med anställningarna?  

• Vem beslutar om anställningsform? 

• Vem har personalansvar? Löner?  

• Vem lägger scheman? 

• Hur hög personalomsättningen? 

• Hur jobbar ni med extrapersonal? Bestämmer ni vem som kommer? 

 

Arbetet med personal 
 

• Upplärning? Vem lär upp?  tar det längre tid för de tidsbegränsade anställda att 

utföra uppgifter?  

• Har de som “hoppar in” samma arbetsuppgifter som fast anställda? 

• Vilka är det som “hoppar in”, är dem utbildade eller har liknande meriter? 

(Förkunskap)/legitimerade?  

• Samma villkor för alla oavsett anställning? 

• Samma attityd hos alla anställda oavsett anställningsform? 

• Samma kvalitet på det utförda arbetet?  

• Gruppdynamiken?  

• Samarbete?  

• Är de tidsbegränsade anställda medvetna om företagets mål? 

• Kompetens? 

• Motivation? 

• Undervisningssättet, pedagogiken annorlunda?  
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9.2 Bilaga 2 Frågor till tillsvidareanställda 

 

Anställningen 
 

Hur fick du det här jobbet?  

Hur länge har du jobbat här? 

 

Är du nöjd med din tjänst? 

• Anställningsgrad? 

• Anställningsform? 

• Känner du konkurrens mot andra anställda? 

• Känner du dig uppskattad och viktigt på jobbet? 

• Är detta ett yrke du vill stanna kvar i? 

• Söker du andra jobb? 

 

Känner du att du är begränsad av din anställningsform? 

• Work/life-balance? 

 

Framtiden 
 

Är du orolig för din framtid på skolan? 

• Påverkar detta dig i ditt arbete? 

 

Roller 
 

Vilken är din roll på skolan? 

• Har du flera funktioner? 

• Trivs du i den rollen? 

• Är rollerna tydliga bland alla anställda? 

• Vad är Centrumskolans mål? 

 

Dynamiken på skolan 
 

Hur upplever du stämningen på skolan? 

• Finns det grupperingar på skolan bland anställda? Om ja, hur märker du det? 

• Har du pratat med alla dina medarbetare?  

• Umgås du med alla dina medarbetare? (både på och efter arbetstid?) 

 

Kompetens 
 

Känner du att du har den kompetens du behöver? 

• Vet du vad som förväntas av dig? 

• Får du de resurser du behöver i klassrummet för att ge eleverna vad de behöver? 

• Känner du att dina medarbetare har den kompetens som behövs? 

• Hur påverkar det dig i ditt arbete? 

• Håller arbetet på skolan alltid samma kvalitet? 

 

 

 

 



  
 

VI 

Samarbete 
 

Hur fungerar samarbetet mellan medarbetare på skolan? 

• Mellan elevresurser och lärare? 

• Drar ni nytta av varandras kompetens och erfarenheter? 

• Uppstår det konflikter mellan medarbetarna? 

• Hur hanteras eventuella konflikter?  

• Hanteras de olika beroende på vilka som är inblandade? 

 

Motivation 

Känner du dig motiverad av ditt arbete? 

• Är du stressad på jobbet? 

• Om ja, varför? Hur skulle stressen kunna minska? 

 

Möjlighet att påverka 

 
Känner du att du kan vara med och påverka hur din arbetsplats utvecklas? 

• Kan du påverka hur din egen framtid kommer att se ut? 

• Känner du dig bekväm med att påpeka saker som kan/borde förbättras? 

• Känner du dig hörd, uppmärksammas din åsikt? 

 

Vill du tillägga någonting? 
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9.3 Bilaga 3 Frågor till tidsbegränsat anställda  

 

Anställningen 
 

Hur fick du det här jobbet?  

Hur länge har du jobbat här? 

 

Är du nöjd med din tjänst? 

• Anställningsgrad? 

• Anställningsform? 

• Känner du konkurrens mot andra anställda? 

• Känner du dig uppskattad och viktigt på jobbet? 

• Är detta ett yrke du vill stanna kvar i? 

• Söker du andra jobb? 

 

Känner du att du är begränsad av din anställningsform? 

• Work/life-balance? 

 

Framtiden 
 

Är du orolig för din framtid på skolan? 

• Påverkar detta dig i ditt arbete? 

• Skulle du ha gjort annorlunda om du vetat att du fått jobba kvar? 

 

Roller 
 

Vilken är din roll på skolan? 

• Är det en roll du blivit tilldelad eller valt? 

• Har du flera funktioner? 

• Trivs du i den rollen? 

• Är rollerna tydliga bland alla anställda? 

• Vad är Centrumskolans mål? 

 

Dynamiken på skolan 
 

Hur upplever du stämningen på skolan? 

• Finns det grupperingar på skolan bland anställda? Om ja, hur märker du det? 

• Har du pratat med alla dina medarbetare?  

• Umgås du med alla dina medarbetare? (både på och efter arbetstid?) 

 

Kompetens 
 

Känner du att du har den kompetens du behöver? 

• Har du fått rätt utbildning av skolan? 

• Vet du vad som förväntas av dig? 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Samarbete 
 

Hur fungerar samarbetet mellan medarbetare på skolan? 

• Mellan elevresurser och lärare? 

• Drar man nytta av varandras kompetens och erfarenheter? 

• Uppstår det konflikter mellan medarbetarna? 

• Hur hanteras eventuella konflikter?  

• Hanteras de olika beroende på vilka som är inblandade? 

 

Motivation 
 

Känner du dig motiverad av ditt arbete? 

• Är du stressad på jobbet? 

• Om ja, varför? Hur skulle stressen kunna minska? 

 

Möjlighet att påverka 
 

Känner du att du kan vara med och påverka hur din arbetsplats utvecklas? 

• Kan du påverka hur din egen framtid kommer att se ut? 

• Känner du dig bekväm med att påpeka saker som kan/borde förbättras? 

• Känner du dig hörd, uppmärksammas din åsikt? 

 

Vill du tillägga någonting? 
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9.4 Bilaga 4 Avslutande intervju med Rikard  

 

Övergripande 

• Anser du att rollerna är tydliga på skolan mellan medarbetarna? 

• Tror du alla vet vad som förväntas av dom? 

• Känner du av oro och stress bland medarbetarna? 

• Om ja, vad tror du det beror på? (osäkerheten, för lite utbildning) 

• Hur tycker du samarbetet fungerar? 

• Hur tror du de tidsbegränsade anställningar påverkar dynamiken i arbetslagen? 

• Är elevresurserna tillräckligt inkluderade? 

• Hur tycker du kommunikationen fungerar? 

• Hur ser du på att alla medarbetare inte vet organisationen mål? 

• Får de rätt utbildning? 

• Är det den mest lämpliga medarbetaren som tar respektive uppdrag? 

• Tror du eleverna påverkas av de tidsbegränsade anställningarna, i så fall hur?   

 

Framtiden 

• Varför har ni tidsbegränsade anställningar? 

• Vad leder de tidsbegränsade anställningar till? 

• Är det alltid den lämpligaste personen som anställs efter 24 månader? 

• Om en medarbetare inte passar i organisationen, säga då denne upp/ väljas att 

behållas? 

• Hur hade de sett ut om alla varit fast anställda istället? 

• Hur planeras det för framtida personalförsörjning? 

• Finns någon rekryteringsstrategi? 

• Finns en framtidsplan för hur mycket personal som ska finnas? 

• Hade ni kunnat minska antalet elevresurser? 

• Finns kompetensen som behövs för att sköta personalfrågor? 

• Dina allmänna negativa/positiva upplevelser av tidsbegränsade anställningar för 

organisationen?  

 


