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SAMMANFATTNING 

Trots att begreppet timvikariat inte benämns i lagen om anställningsskydd så är 

anställningsformen ett vanligt förekommande. Det är unga vuxna som framförallt får denna 

variant av tidsbegränsad anställning, där timvikarierna får komma och arbeta vid behov. 

Särskilt vanligt är det inom vård och omsorg, där arbetet är förenat med arbetsrelaterade 

hälsorisker. Syftet med studien var att undersöka hur timanställda inom hemtjänsten 

upplever den psykosociala arbetsmiljön och hur denna påverkar deras hälsa. En kvalitativ 

metod tillämpades och genom semistrukturerade intervjuer insamlades data. Sju timvikarier 

anställda inom hemtjänsten intervjuades. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys 

analyserades data och resultatet visade att timvikarierna upplever att det är en otrygg 

anställningsform där de inte kan planera sitt privatliv eller veta vad inkomsten blir. De 

märkte att det görs åtskillnad mellan den ordinarie personalen och timvikarierna på 

arbetsplatsen på flera sätt, som att timvikarierna inte har samma tillgång till information. Att 

möjligheten finns att kunna tacka nej till arbete upplevdes som positivt. Trots att 

timvikarierna upplevde negativa aspekter av den psykosociala arbetsmiljön verkade inte 

hälsan påverkas, kanske för att de inte arbetar tillräckligt regelbundet för att arbetsmiljön ska 

ge effekt på hälsan.  

Nyckelord: ansträngning-belöningsmodellen, folkhälsa, krav-kontroll-stödmodellen, 

psykosocial arbetsmiljö, tidsbegränsad anställning, timvikariat   



 

ABSTRACT 

Despite the fact that there is no temporary employment in the act of employment protection 

is it a common form of employment. It’s mainly young adults who receive this form of 

employment and the employed enter work irregularity when needed. Working in elderly care 

is associated with many work-related risk for damaging the health. The aim of the study was 

to explore how temporary employees in home care service experience their psychosocial work 

environment and how it affects their health. A qualitative method was applied and semi-

structured interviews were used to collect data. Seven temporary employees in home care 

service in a municipality in Sörmland were interviewed. The data was analyzes using a 

manifest content analysis.  The results showed that the participants think it’s an insecure 

form of employment where they can’t plan their life or know how much income they will have 

at the end of the month. They noticed the differences between the regular staff and the 

temporary employees in the workplace in several ways, e.g. temporary employees do not get 

the same access to information. The possibility to be able to say no to work was perceived as a 

positive factor. Although the temporary employees experienced negative aspects of the 

psychosocial work environment their health did not seem to be affected. 

 

Keywords: demand-control-support model, effort-reward model, limited-time employment, 

public health, psychosocial work environment, temporary employment  
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1 INTRODUKTION  

Att ha en timanställning innebär att den anställde har en tidsbegränsad anställning och 

arbetar på timmar. Denne blir inringd vid behov och får lön efter arbetade timmar. Det är en 

vanlig anställningsform, år 2014 fanns cirka 100 000 timanställda i Sverige. Trots det så 

finns det egentligen ingenting som heter timanställning enligt lagen om anställningsskydd, 

men genom kollektivavtal kan anställningsformen ändå förekomma. 

En av de branscher där timvikariat är vanligt förekommande är inom vård och omsorg, vilket 

är en av Sveriges största yrkesbranscher, där cirka 136 000 undersköterskor arbetar bland 

annat inom hemtjänst. Arbeta inom äldreomsorgen är förenat med många hälsorisker. 

Vårdyrket är ständigt i medias fokus och har rykte om sig att vara underbetalt, stressigt och 

otacksamt.  

Efter egna erfarenheter av att ha varit timanställd inom äldreomsorgen ville jag undersöka 

hur andra timvikarier1 uppfattar anställningsformen. Förhoppningen är att studien ska bidra 

med djupare förståelse och medvetenhet om hur det är att arbeta som timvikarie i 

äldreomsorgen för att kunna förbättra deras arbetsvillkor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 I studien används begreppet timvikariat/ timanställning och syftar på den anställningsform där 
personen har en visstidsanställning, men blir inkallad vid behov och får lön efter arbetade timmar.  
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2 BAKGRUND  

2.1 Hälsa  

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO)  definition är hälsa ett tillstånd av fullständigt 

fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara avsaknad av sjukdom (WHO, 2009a). 

Att alla ska ha bästa uppnåeliga hälsa är en mänsklig rättighet, oavsett kön, religion, 

härkomst eller ekonomisk ställning (WHO, 2006). Hälsa skapas i miljöer där individer lever, 

arbetar, leker och lär. En god hälsa är en viktig faktor för livskvalité och en resurs för 

personlig och social utveckling (WHO, 2009b).  

2.1.1 Folkhälsa 

Folkhälsans syfte är att förlänga liv, förbättra hälsa och livskvalité för speciella grupper eller 

hela befolkningen genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det bygger på 

förståelsen för hur livsstilen och levnadsvillkor påverkar hälsan, och vikten av att resurser 

mobiliseras och att politik, program och tjänster skapar, bevarar och skyddar hälsan genom 

skapandet av stödjande miljöer (WHO, 1998).  

2.2 Hälsa i arbetslivet  

Människor spenderar stor del av sin tid på arbetet och arbetsmiljön är viktigt både för den 

enskilde individens hälsa och för folkhälsan. God arbetsmiljö ska inte bara betraktas som 

avsaknaden av negativa hälsofaktorer, utan även främjande faktorer som exempelvis 

utvecklingen av en individs potential (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbetet kan ha positiv 

påverkan på hälsan då arbetet ger ekonomiska och sociala resurser, som arbetsglädje, 

gemenskap och hög självkänsla. Goda arbetsförhållanden kan skydda mot fysiska och 

psykosociala risker (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2009 & 

Folkhälsomyndigheten, 2010). Arbetet kan också vara en riskfaktor för hälsan 

(Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2009). Exempelvis rapporteras 100 000 

arbetsrelaterade skador varje år och var fjärde arbetstagare lider av besvär orsakade av 

arbetet (Folkhälsoinstitutet, 2010). Detta har gjort att hälsa i arbetslivet har ett eget 

målområde  bland de nationella målområdena för folkhälsomålet. Individer ska kunna arbeta 

utan riskera att skadas eller drabbas av ohälsa (Prop. 2007/08:110).  

2.3 Psykosocial arbetsmiljö  

Psykosocial arbetsmiljö innebär individens och gruppens samspel med den omgivande 

arbetsmiljön ur ett psykosocialt perspektiv (Gard, 2014). Det kan även förklaras som 

upplevelsen av arbetssituationen ur individens perspektiv (Arbetsmiljöverket, 2016). Den 

psykosociala arbetsmiljön påverkas av olika faktorer som kan främja både arbetsförmågan 
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och hälsan, och förebygga stressrelaterade besvär (Gard, 2014). Psykosociala förhållanden 

kan även skapa ohälsa, och sjukdomstillstånd som är associerade med dåliga psykosocial 

arbetsmiljö är bland annat hjärt-kärlsjukdomar, besvär i rörelseorganen och 

förstämningssymtom (Arbetsmiljöverket, 2012).   

Socialt stöd, som feedback och kunna ha roligt med sina kollegor har betydelse för hälsan och 

kan öka arbetsförmågan (Gard, 2014). Socialt stöd är en viktig aspekt för att kunna känna 

arbetstillfredsställelse (Jönsson, 2012).  Arbetsledarens stöd och feedback är viktigt för de 

anställdas upplevelser av delaktighet och arbetstrivsel. Arbetsorganisatoriska faktorer som 

påverkar hälsan  är struktur, där anställda bör ha tydliga arbetsuppgifter, introduktion i 

arbetet och tillgänglighet till information. Arbetsplatsträffar eller liknande där arbetsledare 

och arbetstagare kan mötas är en förutsättning för  att personalen ska kunna vara delaktig i 

psykosocialt förändringsarbete på arbetsplatsen. Kompetensutveckling spelar en viktig roll 

för en bra hälsa på långsikt. Det kan exempelvis vara att lära sig använda hjälpmedel för att 

kunna arbeta ergonomiskt. Andra viktiga faktorer är arbetstidspassning, där flexibilitet kan 

minska stress och minska sjukfrånvaron (Gard, 2014). Evidens finns för att osäkra 

anställningar, med höga arbetskrav, låg kontroll över arbetet, lågt stöd från arbetskollegor 

och arbetsledare ökar risken för stressrelaterade sjukdomar (Nieuwenhuijsen, Bruinvels & 

Frings-Dresen, 2010).  

2.4 Att arbeta inom äldreomsorgen  

Sveriges mest förekommande yrkesgrupper finns inom vården då det finns cirka 136 000 

undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Det är en 

kvinnodominerad bransch, där 93 procent utgörs av kvinnor 

(http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-

pengar/sveriges-vanligaste-yrken/#fordjupning). Undersköterskor arbetar med att hjälpa 

andra människor som behöver vård och omsorg. De kan arbeta inom olika områden, som 

inom äldreomsorg. Inom hemtjänst arbetar undersköterskan med många varierande 

uppgifter. Genom att hjälpa till med dagliga rutiner som  städning, matlagning och 

hygienskötsel är syftet att stödja brukaren att leva så självständigt som möjligt i hemmet. 

Vårdbiträden har likartade arbetsuppgifter, men har oftast inte lika lång utbildning 

(http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-

O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427&sv.url=12

.78280711d502730c1800072). Att arbeta inom hemtjänst innebär självständighet och den 

anställde arbetar oftast ensam. Det är hög arbetsbelastning, lågt inflytande och det saknas 

stöd från ledningen (Westerberg & Tafvelin, 2013). 

2.5 Hälsan bland personal i äldreomsorgen  

Att arbeta inom vård och omsorg är förenat med hälsorisker. Många anmälda 

arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska eller psykosociala faktorer förekommer i stor 

utsträckning inom vård och omsorg. Bland kvinnor är yrkesgrupperna 

https://occmed-oxfordjournals-org.ep.bib.mdh.se/search?author1=K.+Nieuwenhuijsen&sortspec=date&submit=Submit
https://occmed-oxfordjournals-org.ep.bib.mdh.se/search?author1=D.+Bruinvels&sortspec=date&submit=Submit
https://occmed-oxfordjournals-org.ep.bib.mdh.se/search?author1=M.+Frings-Dresen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/sveriges-vanligaste-yrken/#fordjupning
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/sveriges-vanligaste-yrken/#fordjupning
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427&sv.url=12.78280711d502730c1800072
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427&sv.url=12.78280711d502730c1800072
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427&sv.url=12.78280711d502730c1800072
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undersköterskor/sjukvårdsbiträden och vårdbiträden/personliga assistenter två av de som 

har högst antalet fall av svåra arbetsolyckor. Olyckorna uppkommer främst av 

överbelastning, fallolyckor eller till följd av våld eller hot (Sundström- Frisk & Weiner, 2004). 

Bland män uppger en större andel inom vård och omsorg att de upplever obalans mellan 

arbete och fritid, har högre grad av sömnproblem och ihållande trötthet än vad män inom 

andra yrken upplever (Parmsund, Alderling, Målquist & Åborg, 2009).  

 

Jämfört med kvinnlig omvårdnads- och omsorgspersonal anställda i landsting eller i den 

privata sektorn uppger fler kommunanställda kvinnor att de har nedsatt hälsa, främst 

gällande ihållande trötthet, värk i rörelseorganen och upprepad korttidsfrånvaro. Män som 

arbetar inom kommunal vård- och omsorg uppger ohälsa i större grad än män i privat vård- 

och omsorg. Detta gäller främst ihållande trötthet, oro, stress och sömnsvårigheter 

(Parmsund et al., 2009). I en studie som undersökte sjuksköterskor och undersköterskor i 

kommunal äldreomsorg framkommer det att undersköterskor upplever känslor av att vara 

otillräcklig. Att få kunna sitta ner och prata med brukaren är önskvärt men när de vardagliga 

sysslorna och administrativa uppgifter tar för mycket tid hinns inte samtalen med och skapar 

känslor av otillräcklighet (Juthberg & Sundin, 2009). I en studie om hemtjänstpersonalens 

arbetsmiljö framkom det att den vanligaste ansträngningsfaktorn för personalen var 

tidspress. Personalen uppgav att ökade krav i arbetet försämrade arbetsmiljön och var en av 

orsakerna till tidspressen (Andersen & Westgaard, 2015). I en annan studie kunde tydliga 

kopplingar göras mellan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och smärta i axlar-nacke 

och ländrygg för hemtjänst-personal (Andersen & Westgaard, 2014).   

2.6 Anställningsformer 

I Sverige finns olika anställningsformer som kan delas in i två huvudgrupper: 

tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Dessa former regleras i lagen om 

anställningsskydd (LAS) eller i kollektivavtal (Larsson, 2014). Enligt lag som träder i kraft 1 

maj 2016 kan tidsbegränsad anställning förekomma i flera olika former: allmän 

visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år (SFS: 1982:80). 

Gemensamt för dessa former är att de gäller till en viss tidpunkt. Utöver dessa former kan det 

finnas andra som regleras i kollektivavtal, som anställning per timma eller behovsanställning 

(Larsson, 2014). Organisationer har tidsbegränsade anställda främst för att kunna anpassa 

personalstyrkan efter företagets behov (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2010). 

Det är framförallt unga vuxna som har tidsbegränsade anställningar. I åldern 16-24 var 60 

procent kvinnor och 44 procent män tidsbegränsat anställda. I åldern 45 – 54 hade nio 

procent kvinnor och sex procent män samma anställningsform. Mellan olika sektorer skiljer 

sig andelen tidsbegränsat anställda sig åt. Detaljhandeln hade år 2014 48 000 tidsbegränsat 

anställda, sociala tjänster (hemtjänst ingår) 43 000 och vård och omsorg 39 000 (Larsson, 

2014).  

Tidsbegränsad anställning förekommer i olika former men anställning per timme är 

vanligast: cirka sex procent, motsvarande 100 000 anställda hade denna anställningsform 
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2014 och 88 000, cirka fem procent var anställda vid behov (Larsson, 2014). En vanlig 

missuppfattning är att det finns en form av anställning som heter timanställning, vilket det 

inte gör enligt LAS. I kollektivavtal i den offentliga sektorn är det dock vanligt med 

”springvikariat”, vikarier som inställer sig på arbetet med kort varsel (Englund, 2013). 

Springvikariat eller timanställning innebär att arbetsgivarens behov bestämmer arbetstiden. 

Timanställda får betalt efter faktisk arbetstid.  Anställningen innebär att personen ska finnas 

tillgänglig bestämda arbetstider, men har rätt att tacka nej till arbetserbjudande  

(http://www.unionen.se/rad-och-stod/anstallningsformer).  

2.7 Tidsbegränsad anställning och hälsa 

I jämförelse med tillsvidareanställningar innebär tillfälliga anställningar oftast sämre 

anställning- och arbetsvillkor (Arbetsmiljöverket, 2016). Anställningstrygghet betraktas som 

en påverkansfaktor till den psykosociala hälsan och fokuserar på arbetstagarnas upplevelse 

av tryggheten. Andelen personer som känner sig oroliga för att förlora arbetet har ökat under 

de senaste åren (Folkhälsomyndigheten, 2010). Forskning visar att osäkra anställningar har 

skadlig påverkan på flera olika hälsotillstånd, som sämre självskattad  hälsa, risk för 

kranskärlssjukdomar och har negativa effekter på totalhälsan (Kim et al., 2011). En osäker 

anställning innebär flera dimensioner av osäkerhet, som osäkerhet kring anställningen, 

inkomst, arbetstid, sin förmåga och representativitet (Chan & Tweedie, 2015).  

Vikariesanställda upplever lägre grad av inflytande på beslut om arbetets strukturering än 

fastanställda.  (Aronsson, 2004). Personer med olika former av vikariatsanställningar har 

mer hälsobesvär än personer med andra former av anställningsformer (Aronson et al., 2010). 

Oavsett vilken typ av tidsbegränsad anställning individen har så upplever majoriteten ändå 

större osäkerhet, lägre grad av förutsägbarhet, och mindre kontroll över arbetslivssituationen 

än tillsvidareanställda. Ekonomisk stress bidrar också till ohälsan (Aronsson, 2004). Bland 

tillfälligt anställda är psykisk morbiditet högre än bland tillsvidareanställda, och 

sjukfrånvaron är lägre bland tillsvidareanställda. Det finns även forskning på att tillfälligt 

anställda löper större risk för arbetsskador (Virtanen et al., 2005).  

2.8 Teoretiskt ramverk  

2.8.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen består av tre dimensioner: psykiska krav, kontroll och socialt 

stöd. Krav kan både innebära komponenter som rör produktivitet, som antalet deadlines i 

veckan, och psykiska komponenter som pressen att klara en uppgift (Karasek & Theorell, 

1990). Kontroll syftar till det handlingsutrymme arbetstagaren har, och kan både innebära 

kontroll i arbetet och kontroll över arbetet (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2014). Exempel på detta är om individen kan påverka hur arbetet ska 

utföras, vilka arbetsuppgifter som ska göras och när paus kan tas. Beslutsfattande innebär 

http://www.unionen.se/rad-och-stod/anstallningsformer
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individens inflytande över arbetstider och förändringar. Även individens kompetens att 

kontrollera sin arbetssituation, att ha tillräckligt mycket kompetens för att kunna hantera en 

oväntad situation, ingår i kontroll-dimensionen (Theorell, 2003). Socialt stöd innebär den 

sociala interaktionen mellan arbetstagaren och både arbetskollegorna och chefen. Det finns 

olika typer av socialt stöd, socioemotionellt stöd som motverkar psykiska påfrestningar, 

vilket kan vara den emotionella interaktionen och tillit mellan arbetskollegor, chefen och 

andra personer. En annan form av socialt stöd är det instrumentella, som exempelvis extra 

resurser eller stöd från arbetskollegorna vid arbetsuppgifter (Karsek & Theorell, 1990). 

Personer anställda i en idealisk arbetsplats, där kraven är rimliga, beslutsutrymmet och det 

sociala stödet är högt, har bättre hälsa än andra. Ett arbete som är kravfyllt är både 

psykologiskt och fysiologiskt utvecklande om det finns möjlighet till kontroll (Theorell, 

2003). Arbete som är kravfyllt utan kontroll, benämns ofta som spänt arbete, kan resultera i 

utmattning och depression (Karasek & Theorell, 1990). Iso-spänt arbete kallas det när både 

kraven är höga, kontrollen och det sociala stödet är lågt (Theorell, 2003). Låga krav och låg 

kontroll benämns som passivt arbete kan leda till att både färdigheter och 

inlärningsförmågan förtvinar (Karsasek & Theorell, 1990).  

2.8.2 Ansträngning- belöningsmodellen   

Ansträngning- belöningsmodellen utvecklades ursprungligen för att förklara uppkomsten av 

kardiovaskulära- relaterade besvär på arbetsplatser (van Vegchel, Jonge, Bosma & Schaufeli, 

2005). Modellen behandlar balansen mellan ansträngningen en arbetsuppgift kräver och 

belöningen som följer för att ha utfört den. Ansträngning kan innebära både omgivningens 

förväntningar och individens egna krav. Belöning ges i konkreta former, som lön, 

uppskattning och möjlighet till befordran (Siegrist, 1996).  

 

Enligt modellen har arbetet en avgörande roll för att uppfylla individuella självreglerande 

behov. Arbetet ska ge möjlighet till upphov av ”self-efficacy” (självtillit), i form av 

framgångsrika resultat, självkänsla vid erkännande och självintegration, att tillhöra en 

betydande grupp. Obalans mellan ansträngning och belöning hotar dessa självreglerande 

behov och skapar känslor som påverkar hälsan negativt (van Vegchel et al., 2005). Obalans 

skapas när ansträngningen är hög och belöningen låg, vilket ger upphov till påfrestningar på 

kardiovaskulära och hormonella system och skapar emotionell spänning (Andersson, 2009). 

Obalansen ökar även risken för stressrelaterade sjukdomar (Nieuwenhuijsen et al., 2010). 

2.9 Problemformulering  

Personer med tidsbegränsade anställningar upplever större osäkerhet och mindre kontroll 

över arbetssituationen än tillsvidareanställda på flera olika sätt. Många människor på 

arbetsmarknaden har någon form av tidsbegränsad anställning, och timvikariat är en av de 

vanligaste. En av de största branscherna som har flest tidsbegränsade anställningar är vård 

och omsorg, där hemtjänst ingår. Denna bransch är förenat med arbetsrelaterade risker för 

ohälsa. Tidigare forskning tyder på att tillfälliga anställningar påverkar hälsan negativt men 

https://occmed-oxfordjournals-org.ep.bib.mdh.se/search?author1=K.+Nieuwenhuijsen&sortspec=date&submit=Submit
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saknar specifik kunskap om timanställning och vad anställningsformen kan ha för 

hälsoeffekter i kombination med att arbeta med ett yrke där risken för ohälsa är stor.  

3 SYFTE  

Syftet med studien var att undersöka hur timanställda inom hemtjänsten upplever den 

psykosociala arbetsmiljön och hur denna påverkar deras hälsa.  

4 METOD  

4.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte ansågs kvalitativ metod vara mest lämplig. En kvalitativ inriktad metod 

fokuserar på hur individer uppfattar sin livsvärld, och fokus läggs på ord vid insamling och 

analys av data (Bryman, 2011). Då denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av 

arbetsmiljön var därför kvalitativ metod mest lämplig.  

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval genomfördes för att rekrytera deltagare till studien, vilket är en 

strategisk metod att få deltagare som stämmer överens med forskningsfrågan. Forskaren 

rekryterar därmed personer som är intressanta utifrån syftet med studien (Bryman, 2011). 

Urvalskriterier som ställdes var att de skulle ha varit anställda som timvikarier inom 

hemtjänsten i minst sex månader. Detta för att de skulle ha haft tid på sig att känna hur 

hälsan påverkas av anställningen. Det andra kriteriet var att timanställningen skulle vara 

deras huvudsysselsättning. Det spelade ingen roll om de var anställda som vårdbiträden eller 

undersköterskor.  

Genom personliga kontakter valdes en kommunal hemtjänst i en mindre kommun i 

Sörmland. Organisationen har 41 tillsvidareanställda fördelade på tre arbetsgrupper. 

Arbetsgrupperna är uppdelade efter kommunens olika områden. Hemtjänstpersonalen 

arbetar med att stödja brukaren i hemmet och få individen att kunna leva så självständigt 

som möjligt. Genom att ha tillgång till deras vikarielista där 17 personer var uppskrivna 

kunde ett målinriktat urval göras. Två personer föll bort då de enligt listans information varit 

anställda där i mindre än sex månader.  Tre personer visade sig inte längre arbeta där. De 
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övriga tio timvikarierna kontaktades. Två personer valde att inte delta. Det resulterades i att 

åtta vårdbiträden tackade ja att delta i studien. Fem av dessa personer kombinerar sin 

timanställning inom hemtjänsten med antingen andra anställningar eller studier. Det ansågs 

som inte möjligt att få tag i personer som uppfyllde båda kriterierna på arbetsplatsen, vilket 

gjorde att hänsyn endast togs till kravet på längden av anställningen. 

På grund av sjukdom blev det ett bortfall. De sju urvalspersonerna var i åldrarna 19 – 32, 

varav tre män och fyra kvinnor. Längden på anställningen som timvikarie inom hemtjänsten 

varierade mellan tio månader till fyra år. Intervjupersonerna kontaktades först personligen 

och fick ytterligare information om studien genom att ett missivbrev (Bilaga A). De fick själva 

ge förslag på tid och plats för intervjun.  

4.3 Datainsamling 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer insamlades data. Semistrukturerade kallas 

de intervjuer som använder sig av en intervjuguide som formuleras innan intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  Även om frågorna stod i en viss följd var författaren ändå fri att anpassa 

ordningen under intervjun, och att ställa följdfrågor för att följa upp något som 

intervjupersonen sagt (Bryman, 2011).  

Intervjuguiden formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bilaga B) och 

innehåller frågor som ” Kan du berätta hur det är att arbeta som timvikarie inom 

äldreomsorgen?”. De första frågorna är bakgrundsfrågor om exempelvis ålder, utbildning och 

hur länge de har arbetat på arbetsplatsen. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att ställa vissa 

bakgrundsfrågor för att kunna sätta in svaren i ett sammanhang. Den första frågan ”Kan du 

berätta om dina arbetsuppgifter” var exempelvis tänkt att fungera som en 

uppvärmningsfråga för att få intervjupersonerna avslappnade inför resterande intervju.  

Vid konturering av intervjuguider är pilotintervjuer ett hjälpmedel för att testa hur frågorna 

uppfattas (Kvale & Brinkmann, 2014). För att försäkra att frågorna var tydliga genomfördes 

en pilotintervju innan den första intervjun. Pilotintervjun resulterade i insikten att 

intervjuguiden var tvungen att utökas med fler frågor för att kunna få intervjuerna 

halvtimmeslånga, något som eftersträvades för att kunna samla in tillräckligt mycket data.  

Då intervjupersonerna själva fick bestämma plats för intervjun genomfördes fyra av 

intervjuerna i deras hem, två i ett rum på stadsbiblioteket och en i en gymnasieskola. Alla 

intervjuer genomfördes enskilt och utan risk för att någon obehörig skulle kunna höra 

samtalen. Varje intervju spelades in på en mobiltelefon och blev mellan 27 – 43 minuter 

långa. Efter den första intervjun formulerades intervjuguiden om och frågan om chefens stöd 

lades till.  
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4.4 Analys   

Intervjuerna transkriberades löpande under veckan de genomfördes. Allt som sades under 

intervjuerna skrev ner, även pauser, skratt och ord som ”eeh” inkluderades vilket resulterade 

i 60 sidor text. Textmassan analyserades genom att använda en kvalitativ innehållsanalys, 

vilket är en metod som fokuserar på tolkning av texter. Analysen gjordes utifrån Lundman & 

Graneheims (2008) beskrivning av metoden. En kvalitativ innehållsanalys kan genomföras 

med antingen fokus på det manifesta eller latenta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Denna analys fokuserade på det uppenbara i texten och på synliga komponenter, vilket är i 

riktlinjer med en manifest innehållsanalys.  

Först lästes textmassan igenom flertalet gånger för att skapa en helhetsuppfattning. Under 

läsningen markerades nyckelord för att ”lära känna” materialet. Efter detta var gjort blev 

nästa steg att markera meningsenheter. Meningsenheter utgörs av ord, meningar och stycken 

av texten som är en meningsbärande del av den. Meningsenheterna ska sedan kondenseras, 

alltså kortas ner till det mest väsentliga så de blir mer lättarbetade (Lundman & Graneheim, 

2008). De kondenserade meningarna gavs sedan en kod, en slags kortfattad etikett. Liknande 

koderna samlades ihop till underkategorier, som i sin tur sorterades in i några få 

övergripande kategorier. Dessa kategorier blev upplevelsen av att arbeta som timvikarie, 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, upplevd skillnad mellan ordinarie personal 

och timvikarier och motiverande faktorer.  

Citaten i resultatet har redigerats för att få dem förståeliga för läsaren. Om syftet med 

resultatet är att det ska ingå i en läsbar text kan forskaren enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

välja att göra utskriften av en mer formell skriftlig karaktär. 

Tabell 1. Exempel på den manifesta innehållsanalysen.  

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

Det är den att man 

aldrig vet hur 

mycket man ska 

jobba i en månad. 

Hur mycket ska 

man få i slutet av 

månanden. 

Man aldrig vet hur 

mycket man ska 

jobba eller få ut i en 

månad. 

Ekonomiskt 

otryggt 

Otrygg 

anställningsform 

Upplevelsen 

att arbeta 

som 

timvikarie  

Den ordinarie 

personalen som 

jobbar, de brukar 

ha möte, de 

diskuterar hjälper 

till de brukare, men 

till exempel jag har 

Den ordinarie 

personalen brukar 

ha möten, men jag 

har aldrig varit på 

något. 

Deltar inte i 

personalmöten 

Deltar inte i 

ordinarie aktiviteter  

Skillnader 

mellan 

ordinarie- 

personal och 

timvikarier  
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inte varit med på 

möte.  

 

4.5 Kvalitetskriterier  

För att kvalitetssäkra kvalitativa studier kan begreppet tillförlitlighet, som innehåller 

delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera, tillämpas (Bryman, 2011). För att öka överförbarheten, alltså den utsträckning 

som resultatet kan överföras till andra grupper, har metoden beskrivits så utförligt som 

möjligt för att förse andra personer med tillräckligt mycket information så att de ska kunna 

bedöma om resultatet är överförbart till en annan kontext. Även genom att beskriva 

forskningsprocessens alla faser och val i metoden har pålitligheten ökat. Trovärdighet 

handlar om hur väl studien är genomförd och om andra personer kan acceptera forskarens 

tolkning av sammanhanget. Ett sätt att styrka trovärdigheten är att bedriva forskningen i 

linje med de regler som finns (Bryman, 2011). En del av trovärdigheten är giltighet 

(Lundman & Graneheim, 2008). Genom att noggrant beskriva urvalet och analysarbetet ökar 

studiens giltighet. Genom att bifoga citat från deltagarna ges läsaren en möjlighet att själv 

bedöma giltigheten.  

Delkriteriet ”möjlighet att styrka och konfirmera” innebär att forskaren ska bedriva studien 

utan att blanda in sina egna personliga värderingar och påverka resultatet (Bryman, 2011). I 

kvalitativa studier spelar forskarens förförståelse en viktig roll i tolkningsprocessen. En 

intervjustudie kan inte heller betraktas som oberoende av forskaren då denna påverkar 

skapandet av texten genom att delta i intervjun (Lundman & Graneheim, 2008). Författaren 

av studien har erfarenhet av att arbeta som timvikarie inom äldreomsorgen och har 

förförståelse för ämnet. Att vara objektiv har varit viktigt under processen och att blanda in 

personliga värderingar har försökt undvikits.   

4.6 Etiska aspekter 

Forskningsdeltagares hälsa och rättigheter ska alltid skyddas och respekteras i forskning  

(World Medical Association General Assembly, 1964). Denna studie har tagit etiska aspekter i 

beaktande på flera olika sätt. Deltagandet i studien ska byggas på frivilliga grunder och 

deltagarna har därmed haft rätt att avstå från att delta i studien, och att avbryta sitt 

deltagande utan att drabbas av konsekvenser. För att skydda deltagarnas identitet har 

försiktighetsåtgärder vidtagits. Alla intervjupersoner har tillgetts ett kodnamn (IP1, IP2, osv.) 

och citat som har kunnat identifiera personen har valts bort. Det har därmed inte varit 

möjligt att skriva ut i vilken arbetsgrupp intervjupersonerna arbetar i, då risken för 

identifiering skulle bli för stor. 
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Alla potentiella deltagare ska informeras om projektets mål, metoder, för- och nackdelar med 

studien och eventuellt obehag som kan medfölja (World Medical Association General 

Assembly, 1964). Genom att skicka ut ett missivbrev till alla deltagare har de haft möjlighet 

att ta del av studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst och 

kontaktuppgifter vid frågor. Precis innan intervjun startades upprepades informationen om 

att de har rätt att avbryta deltagandet utan konsekvenser. De informerades om att all 

datainsamling endast är tillgänglig för författaren och handledaren. När uppsatsen är 

godkänd kommer all datainsamling att förstöras.  

5 RESULTAT 

Här redovisas resultatet från de sju intervjuerna.  Resultatet kommer att presenteras utifrån 

de kategorier och dess underkategorier som har framkommit ur den kvalitativa 

innehållsanalysen.  

5.1 Upplevelser av att arbeta som timvikarie  

Här beskrivs intervjupersonernas upplevelser av att arbeta som timvikarie inom 

äldreomsorgen.  

5.1.1 Otrygg anställning  

Att arbeta som timvikarie beskrivs som en otrygg anställning där intervjupersonerna 

upplever att de inte kan planera sitt veckoschema eller boka in aktiviteter på helgerna av 

rädsla för att behöva tacka nej till arbetserbjudanden.  

”Att man aldrig direkt kan göra några planer på fritiden, för man kanske måste rycka in på 

helger, det… Det känns som om man har mycket ansvar att se till att det finns folk på jobbet 

själv” (IP3).  

Att inte veta hur många arbetstillfällen det kommer bli i månaden skapar också en 

ekonomisk stress för intervjupersonerna eftersom de inte vet hur mycket de kommer att få i 

lön.  

”Fast ibland kan det ändå vara svårt att planera lite, för man vet aldrig när man får jobb, det 

värsta är att man vet inte, man inte fast jobb så man vet inte så med ekonomin då, hur mycket 

man får in per månad, det är ju så svårt om man har lägenhet och så” (IP6).   

För att kunna få fler arbetstimmar har intervjupersonerna övervägt att söka timvikariat på 

fler arbetsplatser. Flertalet av intervjupersonerna kombinerar arbetet inom äldreomsorgen 
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med arbeten på andra arbetsplatser och har förnärvarande inget behov att söka till fler. 

Skulle de inte ha dessa extraarbeten skulle de söka sig till fler arbetsplatser.  

Att vänta på att vikariecentrum eller arbetsplatsen ska höra av sig är också en faktor som 

intervjupersonerna upplever som påfrestande. Att inte uppfatta att de fått ett sms om 

jobberbjudande eller missa ett samtal innebär ett förlorat arbetstillfälle och hänger ihop med 

den ekonomiska stress som flera av dem känner.  

”Alltså det är ju alltid en viss stress. Man tänker ju på det hela tiden om när de ska ringa, just 

på mornarna, de kan ju ringa när som helst på mornarna också, så ligger man bara vaken och 

väntar och sen så. Det är det jobbigaste om de skulle ringa på morgonen. Då blir det bara 

stress och så hinner man inte äta eller göra någonting, man får bara åka direkt” (IP5).  

5.1.2 Pliktkänsla 

Att tvingas tacka nej till arbetstillfällen upplevde intervjupersonerna som stressfullt och 

förknippas med samvetskval. De känner att de har ett ansvar att alltid finnas tillgängliga 

eftersom det är vad som förväntas av dem. Om de tackar nej alltför många gånger är de rädda 

att de inte blir erbjudna fler tider. Att känna dessa känslor har gjort att de tackat ja till tider 

fastän de egentligen inte kan eller orkar arbeta. En timvikarie har påverkats så mycket av 

arbetet och den ständiga stressen att personen ofta har ont i huvudet och upplever yrsel och 

illamående. 

”Jag är sån som får dåligt samvete om jag inte planerat någonting då är det bara att jobba. 

Eller som jag hade två dagar ledigt på två veckor. Ändå de ringde in mig på morgonen och jag 

var helt slut, men jag sa okey jag kommer men inte hela dagen” (IP1).  

Det finns en stark lojalitet mot deras arbetskamrater. När de ringer på morgonen är 

situationen på arbetet pressad när de snabbt behöver få in personal vilket vikarierna är 

medvetna om. Att tacka ja trots att de egentligen inte kan eller vill handlar därför också om 

lojalitet.  

”Vikariecentrum skickar sms om de behöver hjälp och man kan tacka ja eller nej men ibland 

ringer hemtjänsten och man kan säga nej, men jag vet att de har problem och behöver hjälp. 

Jag tycker jag ska hjälpa dem. Man kan inte planera själv” (IP 2).  

De upplever att de som ringer och frågar om de kan arbeta saknar förståelse och visar tydligt 

irritation när de tackar nej, vilket är svårt att möta. Det finns upplevelser av de ibland 

försökte tvinga på personen arbete, vilket gör det särskilt jobbigt att behöva säga nej.  

5.1.3 Flexibelt av att vara timvikarie  

Den främsta fördelen med att arbeta som timvikarie är att ha möjligheten att kunna tacka nej 

till arbetspass. Det gör det möjligt för flera av dem att kombinera arbetet med studier.  
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”Om de frågar ’kan du jobba den här dagen?’ kan man alltid kan tacka nej eller ja liksom sådär. 

När dagen passar, då tackar man ja, när dagen inte passar då tackar man nej liksom. Så det är 

ganska bra liksom” (IP7).  

5.1.4 Information ger kontroll 

Intervjupersonerna menar på att de som timvikarier förväntas vara flexibla och 

anpassningsbara. Trots att de inte har samma möjlighet att få information som ordinarie 

personal måste de ändå kunna utföra samma arbete.  

Många arbetsuppgifter har timvikarierna fått lära sig själva. De upplever att de har fått gissa 

sig fram till hur nya arbetsuppgifter ska utföras. De har fått ta hjälp från andra timvikarier, 

och tycker att det ibland är jobbigt att behöva fråga ordinarie personal av rädsla för att 

framstå som tjatiga.  

Timvikarierna är inte fast i en arbetsgrupp, utan arbetar i flera arbetsgrupper. De menar dock 

att de har en grupp de känner sig tryggare i. I den grupp de först började i har alla fått 

introduktion. Antal dagar varierade mellan tre dagar upp till en månad. Timvikarierna har 

inte fått någon introduktion i de övriga grupper som de arbetar i utan har fått lära sig de 

andra grupperna själva. Även om de påpekar att det är liknande arbetsuppgifter i grupperna 

skapas ändå stress av att inte veta var brukaren bor eller vilka uppgifter som ska göras.  

”Ja, alltså det var ju jättestressigt de första dagarna när jag jobbade där för man visste ju inte 

vart de bodde eller någonting, om man vet ju inte deras rutiner och det… det man kan ju inte 

veta alla rutiner när man skolas in heller men då får man ändå såhär lite hum vart man ska 

liksom. Så nu känner jag inget behov av att skolas in där, men i början hade det varit skönt att 

ha skolats in där” (IP6).  

På grund av att information missas vet inte timvikarierna i vilken grupp de förväntas att vara 

i när de kommer till arbetet. I början upplevdes detta som jobbigt.  Vissa vill inte arbeta i 

speciella grupper och tackar därför nej när de blir erbjudna arbetstider i den gruppen. Ibland 

händer det att de kommer till arbetet och så har de fått byta grupp utan att ha blivit 

informerade först.  

5.2 Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön  

5.2.1 Stressen över larmtelefonerna 

När brukare måste påkalla uppmärksamhet har de tillgång till ett larm som är kopplad till 

hemtjänstens larmtelefoner. Vid larm måste personal åka till brukaren, vilket blir utöver de 

ordinarie arbetsuppgifterna. Detta är något som beskrivs som stressande av 

intervjupersonerna. De upplever det också som att några inte vill ha larmtelefonen för att 

slippa åka ut på larm, eller fördelar ut larmen till andra istället för att ta det själv. 
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I en grupp larmar det strax innan de slutar för dagen, vilket gör att de ofta måste jobba över. 

Att inte veta när arbetspasset slutar framkallar negativa känslor.  

”På kvällarna när jag ska sluta klockan nio händer det ibland att jag inte hinner klart. Det 

kommer larm, så jag måste jobba en halvtimme extra. Det är inte roligt” (IP2).   

5.2.2 Att behöva arbeta obekväma arbetstider  

Att arbeta kvällar och helger upplevs av timvikarierna som ansträngande. Att behöva vara 

vaken längre på kvällarna än vad de är i vanliga fall påverkar sömnrytmen och de blir lättare 

tröttare av att arbeta kväll. Att behöva arbeta helger skapar en konflikt, där de å ena sidan 

tycker det är bra att arbeta helger då lönen är högre, men där de å andra sidan missar 

umgänget med familj och vänner.  

”Ibland är det jobbigt, när man får värsta dilemmat om man ska jobba eller vara ute och festa. 

Ibland känner jag att jag inte vill jobba för jag har annat att göra. Hellre vara med kompisar 

liksom. Ibland blir det för mycket för mig. Att bara jobba helger, det är mina enda lediga dagar 

jag har. Jag kan inte bara jobba” (IP4).  

5.2.3 Stöd från chefen 

Intervjupersonerna upplever att de har sporadisk kontakt med chefen och menar på att det 

inte finns någon relation mellan dem. Det finns tankar om att orsaken kan vara att flertalet 

av timvikarierna enbart arbetar kvällar och helger, vilket är tider då chefen inte är på plats på 

arbetet. Flera menade att de endast har träffat chefen när de började sin första dag. Ett 

exempel på när chefen utfört ett bra ledarskap var när denne hade sökt upp nya timvikarier 

efter några dagar på arbetet och frågat hur de första dagarna hade gått.   

Det fanns en upplevelse av att det tar lång tid att boka möten med chefen och gör det svårt att 

exempelvis diskutera löneförhöjningar. Att inte chefen är synlig för timvikarierna gör att de 

känner sig dolda och de saknar personlig återkoppling.  

” man ser inte henne så hon kan inte se mig heller”. (IP1).  

5.2.4 Kunna vara ledig mentalt  

Timvikarierna menar att de oftast kan släppa tankarna på arbetet när de är lediga. Det 

framkommer att de upplever det som ett ”sådant arbete”, att de kan gå hem från arbetet med 

vetskapen att brukarna har fått den hjälp de behöver.  

Men det är även timvikarier som uppger att de har svårt att släppa tankarna på arbetet när de 

är lediga. De tänker då ofta på brukarna, som om läkarbesöket gick bra eller om hur de 

mådde efter en operation. De upplever det som att det var värst i början, innan de lärt sig 

distansera sig från arbetet. Några timvikarier har mer tankar på arbetet kopplat till dem 

själva, som om de verkligen gav rätt medicin till brukaren. De upplever det också som att de 
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ofta tänker på när vikariecentrum ska höra av sig med arbetstider. Större händelser, som att 

brukarna skadas allvarligt eller avlider påverkar timvikarierna och det är vanligt att de 

funderar över händelsen när de kommer hem. Efter att brukare med många insatser dött har 

intervjupersonerna blivit ledsna och upplevt tomhet efter denne.  

5.3 Upplevd skillnad mellan ordinarie personal och timvikarier  

Det finns en upplevelse av att det görs åtskillnad mellan den ordinarie personalens och 

vikariernas arbete. Som exempel får timvikarierna fler uppgifter som beskrivs som ”tyngre” 

tilldelade sig under en dag, som städ och inköp.  

5.3.1 Deltar inte i ordinarie aktiviteter  

Att inte timvikarier deltar i arbetsplatsträffar är något som de påpekar skapar den största 

skillnaden mellan de olika anställningsformerna. Trots att arbetsplatsträffarna är öppna för 

både för ordinarie personal och timvikarier har ingen av intervjupersonerna deltagit i en 

arbetsplatsträff.  

”Den ordinarie personalen som jobbar där brukar ha möten, de brukar diskutera hjälper till 

brukare.  Jag har inte varit på ett, så när jag när går till en brukare för första gången så vet jag 

inte hur den här äldre beter sig” (IP2). 

”Till exempel de här gruppmötena som de har… Vi har ju ingen aning om vad de säger 

därinne, ifall de inte väljer att berätta och prata om det efteråt” (IP 3).  

De uttrycker att om timvikarierna skulle få vara mer delaktiga i det som händer på 

arbetsplatsen så skulle de bli mer engagerade i arbetet och inte känna sig som en som endast 

arbetar när behovet finns.  

5.3.2 Känslor av att inte vara lika mycket värd  

Att inte veta vad som sägs på mötena gör det svårt att hjälpa brukare på ett bra sätt, vilket 

skapar en frustration bland timvikarierna. De säger sig uppleva att brukarna klagar när 

vikarier kommer och föredrar att bli hjälpta av ordinarie personal. Att utföra samma arbete, 

men ändå inte få vara med på alla aktiviteter och vara lägre betald än den ordinarie 

personalen skapar känslor av meningslöshet:  

”Ibland känns det som man är mindre värd. Även om man gör samma jobb är man inte 

fastanställd” (IP1).  
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5.3.3 Saknar vidareutbildningar 

Det är bara en av intervjupersonerna som har fått gå på en kurs eller utbildning, vilket många 

av dem önskade. Om de skulle få gå på utbildningar skulle de bli bättre på sitt yrke och för att 

hjälpa brukarna bättre så skulle det underlätta om de hade mer kunskap. Helst skulle de vilja 

lära sig mer om hur de ska arbeta med brukarna på bästa sätt och höra nya perspektiv på 

arbetssätt.  

5.4 Motiverande faktorer  

Att arbeta med att hjälpa andra människor motiverar timvikarierna att göra ett bra arbete 

och samspelet med kollegorna beskrivs som viktigt för att arbetet ska fungera bra.  

5.4.1 Kollegorna spelar en viktig roll  

Intervjupersonerna beskriver vikten av att arbetsgrupperna fungerar bra för att kunna trivas 

på arbetet. Att kunna sitta på kontoret och diskutera saker som inte alltid är arbetsrelaterade 

är något som betyder mycket. Timvikarierna upplever det som positivt att det är en stor 

arbetsplats med många arbetskollegor. Många av arbetskamraterna har de kommit nära 

vilket gör det roligare att gå till arbetet. Det upplevs också som att det var särskilt roligt att 

arbeta med andra timvikarier då samspelet upplevs fungerar bättre mellan vikarierna.   

Det finns upplevelser av att det förkommer att den ordinarie byter ut planerade 

dubbelbemanningar med vikarier mot annan ordinarie personal. Intervjupersonerna 

upplever att ordinarie personal ibland inte vill arbeta ihop med vikarier och säger att det inte 

alltid är lätt att komma in och arbeta som timvikarie. I intervjuerna framkom det att det 

förekommer mycket tjafs i  arbetsgrupperna mellan både personalen och mellan 

arbetsgrupperna. Även om inte vikarierna inte är insatta i problemen bidrar det ändå till en 

dålig stämning på arbetsplatsen.  

”nej men liksom att om man till exempel tar i en grupp, att alla är sams och det inte är massa 

tjafs och sånt för det blir man bara irriterad, inte just för att det handlar om mig, att jag bråkar 

med någon, men det brukar ju vara så att det bråkas mycket, det blir ju inte så kul om två sitter 

och är tjuriga och så” (IP6).  

5.4.2 Vikten av feedback  

Att få feedback för den ansträngning som de gör på arbetet uppger timvikarierna att det 

fungerar som en slags belöning. Feedback både från arbetskamraterna och från brukarna är 

viktigt och intervjupersonerna menar på att det motiverar dem att anstränga sig hårdare på 

arbetet.  

”Många av brukarna är väldigt tacksamma för all den hjälp de får och man sitter och pratar 

med dem. Och det är ju egentligen den största belöningen man får för man jobbar med det där. 

Deras tacksamhet” (IP3).  
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Att hjälpa brukarna och känna att de gör något bra för någon annan gör att timvikarierna 

tycker det är kul att gå till arbetet och gör att de vill fortsätta arbeta inom hemtjänst.   

”Jag vill helst hjälpa andra, så det var största anledningen till att jag valde att jobba inom 

hemtjänsten, att liksom vakna och ja ’nu ska jag gå och hjälpa andra’”. (IP4).  

5.4.3 Underbetalda  

Förutom personlig feedback är lönen en viktig belöning för utfört arbete för timvikarierna. 

De är generellt missnöjda med lönen och skulle vilja att den höjdes. De menar på att det 

skulle kännas mer motiverat att arbeta helger om de skulle få bättre betalt.  

”Man överlever på det man får ut, men det blir ju inte jättemycket. Så jag tror om det skulle ha 

varit lite högre så hade man velat jobba lite mer. För just nu känner man att man hellre kan 

stanna hemma ibland än att jobba på helgen” (IP5).  

Timvikarierna tycker att lönen inte motsvarar den ansträngning och slit som de får stå ut 

med på arbetet. I jämförelse mot exempelvis personliga assistenter, som beskrivs vara bättre 

betalda kunde intervjupersonerna tycka att de är underbetalda då de utför liknande arbete. 

6 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i metoddiskussion, där metodval, urval, datainsamling, analys, etik 

och kvalitetskriterier diskuteras. Resultatdiskussionen behandlar det framkomna resultatet i 

de kategorier det presenterats ovan, vilket kopplas ihop med tidigare forskning och valda 

teorier.  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodvalsdiskussion  

Det är viktigt att välja den metod som passar syftet bäst och utifrån studiens syfte valdes 

kvalitativ metod då syftet var att undersöka timanställdas egna upplevelser. Hade det varit av 

intresse att kunna generalisera resultatet hade kvantitativ metod varit bättre lämpad då 

denna metod är bättre upplagd för statistiska generaliseringar. Kvalitativ metod ska däremot 

enligt Holme & Solvang (2012) innehålla ett urval som förhållandevis inte är särskilt stort 

eller representativt för befolkningen. Eftersom studien hade intresse av att få djupare 

förståelse för individernas verklighet valdes kvantitativ metod bort.  
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6.1.2 Urvalsdiskussion  

Det målstyrda urvalet skedde med hjälp av arbetsplatsens vikarielista där rekryteringen 

skedde utifrån uppsatta kriterier. Chefen för organisationen gav endast sitt tillåtande till att 

studien gjordes på arbetsplatsen, och var inte delaktig i rekryteringen av intervjupersoner. 

Att ha  kriterier var ett sätt att försöka skapa mer kompletta uppfattningar om det studerade 

fenomenet eftersom det är viktigt att urvalet av undersökningspersoner blir så bra som 

möjligt för att resultatet av studien ska bli tillförlitligt (Holme & Solvang, 2012). Ett 

systematiskt urval, där personer väljs ut från en urvalsram (Bryman, 2011), hade kunnat 

appliceras på denna studie, där exempelvis varannan timvikarie på listan hade valts ut. Enligt 

Ejlertsson (2012) är denna metod lämplig när det finns förteckning över urvalspersoner. 

Denna urvalsmetod hade dock inte tagit hänsyn till några kriterier och hade därför riskerat 

att timvikarier irrelevanta för syftet valts ut.  

En styrka med urvalet är fördelningen mellan könen – i en kvinnodominerad bransch är 

risken stor för att urvalet endast skulle bestå av kvinnor, och tre av studiens sju 

intervjupersoner var män. Urvalets svaghet är istället den låga variationen i ålder. Att få en 

bredare variation hade varit önskvärt, men svårt att rekrytera då majoriteten av 

timvikarierna på arbetsplatsen är i samma ålder. Det var ursprungligt tänkt att 

urvalspersonerna skulle bestå av personer som har timanställning som huvudsaklig syssla, 

men i denna studie är det endast två personer som inte kombinerar timanställningen inom 

hemtjänsten med antingen andra anställningar eller studier. Det var inte möjligt att få tag i 

tillräckligt många urvalspersoner som uppfyllde båda kriterierna Längden på anställningen 

inom hemtjänsten ansågs dock vara mer prioriterat än om de hade timanställningen som 

huvudsaklig syssla när urvalet gjordes. Hade prioriteringen varit annorlunda hade det kanske 

framkommit ett annat resultat.  

I denna studie var målsättningen utifrån den uppsatta tidsramen att intervjua åtta personer. 

På grund av sjukdom intervjuades sju personer. För att ta reda på information om det som 

ska undersökas så ska enligt Kvale & Brinkmann (2014) så många personer som det krävs 

intervjuas. Samtidigt skriver Holme & Solvang (2012) att urvalet måste begränsas då 

intervjustudier kräver mycket tid. Att intervjua sju personer var tillräckligt för att få data att 

analysera, men ytterligare en intervjuperson  hade kunnat bidra med mer material och större 

variationsbredd. Det hade varit önskvärt att rekrytera personer som arbetar inom olika 

verksamhetsområden i kommunen, och inte enbart intervjua timvikarier som arbetar inom 

samma hemtjänstområde. Även här spelade tidsbegränsningen in och gjorde det realistiskt 

att välja ut en hemtjänstorganisation.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion  

Då erfarenhet av att intervjua saknades ansågs semistrukturerade intervjuer vara lämpligt 

som intervjuform eftersom en intervjuguide kunde användas som hjälpmedel. Vid en 

pilotintervju testades att frågorna uppfattades som begripliga. I intervjun betraktades 

intervjuguiden endast som ett hjälpmedel och frågorna ställdes i den följd som lämpade sig. 

Följdfrågor ställdes där det ansågs nödvändigt eller av intresse. Intervjuerna var alltså inte 

låsta vid intervjuguiden och intervjupersonerna gavs utrymme att diskutera ämnen som inte 
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var kopplade till frågan, men som ändå var relevant för syftet. Detta gjorde att en fråga om 

hur chefens stöd uppfattas lades till efter den första intervjun, där intervjupersonen på eget 

initiativ berättade om ledarskapet, vilket ansågs vara av intresse att veta mer om från de 

andra intervjupersonerna.  

Utifrån det formulerade syftet hade det varit intressant att ha använt fokusgrupper, alltså 

intervjua en grupp individer utifrån det valda temat, vilket enligt Bryman (2011) är ett sätt för 

att kunna uppfatta den frågeställning inom ett område som gruppen tycker är viktigast. 

Fokusgrupper beskrivs dock att vara mer komplicerat än enskilda intervjuer och med hänsyn 

till bristen på erfarenhet var det mer lämpligt med enskilda intervjuer. Fokusgrupper kräver 

fler deltagare, vilket skulle kräva mer tid åt rekrytering.  

En mer erfaren intervjuare hade kunnat formulera frågorna annorlunda och ställt lämpligare 

följdfrågor. Å andra sidan samlades tillräckligt mycket information in för att kunna besvara 

syftet.  

Intervjupersonernas svar kan påverkas av vetskapen att de spelas in och det är viktigt att 

intervjupersonerna vet vad som kommer hända under intervjun för att kunna känna sig 

naturliga (Holme & Solvang, 2012). För att motverka att ljudinspelningen skulle påverka 

svaren negativt stod det i missivbrevet att intervjuerna skulle spelas in och i början av 

intervjun upprepades samma information.  

Deltagarna uppmanades att själva välja plats för intervjuerna, vilket gjorde att fyra av 

intervjuerna skedde i hemmet, en på en gymnasieskola och två på stadsbiblioteket. Att 

intervjuerna skedde på olika platser kan påverka deras svar. Enligt Holme & Solvang (2012) 

är miljön där intervjun sker viktig för hur resultatet blir. Alla intervjuer skedde utan risk för 

att obehöriga skulle kunna höra samtalet. Intervjuerna som skedde i gymnasieskolan och i 

stadsbiblioteket hade dock glasdörrar, vilket kan ha varit ett störningsmoment när 

människor rörde sig utanför rummet. Att bli intervjuad i hemmet kan inge trygghet för 

intervjupersonen, samtidigt som det kan innebära risk för fler störningsmoment. De 

intervjuer som skedde i hemmet kunde dock genomföras utan några störningsmoment. 

6.1.4 Analysdiskussion  

Flertalet gånger genomfördes två intervjuer samma dag, vilket gjorde det svårt att hinna med 

transkriberingen samma dag. Det hade varit fördelaktigt om detta hade kunnat göras, 

eftersom Bryman (2011) menar på att om analysen ska omfatta hur intervjupersonerna sagt 

någonting är det bra om detta finns färskt i minnet. Transkriberingarna gjordes dock inte 

senare än två dagar efter intervjun. Det uppstod inga problem med transkriberingarna då 

ljudinspelningarna var av god kvalité.  

Då Granheim & Lundman (2004) rekommenderar manifest innehållsanalys till oerfarna 

forskare valdes detts angreppsätt i studien för att minska risken för feltolkningar. Fokus var 

därmed på synliga komponenter. Hade latent innehållsanalys använts hade analysen skiljt sig 

åt gällande djup och abstraktionsnivå. Vid en manifest innehållsanalys är det vanligt att 

presentationen sker genom kategorier (Granheim & Lundman, 2004). Vid studiens 

kvalitativa innehållsanalys märktes precis som tidigare nämnts meningsbärande enheter ut, 
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kodades och samlades ihop till underkategorier och kategorier. Även här spelade den 

bristande erfarenheten in. Erfarna forskare hade säkerligen kunnat utnyttja textmassorna 

ännu mer. Stöd och vägledning togs dock från Lundman & Graneheim (2008) och har gjort 

att analysen ändå kunnat genomföras på ett bra sätt.  

6.1.5 Studiens tillförlitlighet   

Genom hela processen har kvalitetskriteriet tillförlitlighet beaktats. För att visa att 

trovärdigheten i studien är rimlig har citat från deltagarna tagits med. Enligt Bryman (2011) 

kan en verklighet uppfattas på flera olika sätt och trovärdigheten i en studie avgör hur rimlig 

den är i andra personers tycke. Att formulera en intervjuguide kan göra det svårt att fånga 

intervjupersonernas verklighet då det blir för strukturerat och låst vid en referensram. I 

denna studie var dock intervjuguiden ett nödvändigt hjälpmedel och bidrog till att 

intervjuerna kunde hålla tydligt fokus.  

En fördel med att använda innehållsanalys är att det är relativt lätt att beskriva urval och 

analysprocessen, vilket gör det lättare att replikera studien (Bryman, 2011). I studien har 

forskningsprocessens alla delar beskrivits, vilket underlättar bedömningen av pålitligheten. 

Genom att en betrodd person med erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys har granskat 

matrisen med kodningsschemat för att undersöka om tolkningen verkar trovärdig ökar enligt 

Lundman & Graneheim (2008) giltigheten i studien. Genom att återkoppla resultatet till 

deltagarna för att se om tolkningarna stämmer överens med deras uppfattningar, 

respondentvalidering, hade trovärdigheten kunnat styrkas (Bryman, 2011). På grund av den 

snäva tidsramen var det inte möjligt att genomföra.   

Författarens förförståelse av att arbeta som timvikarie kan både vara till studiens fördel och 

nackdel. Enligt Hartman (2004) kan personliga erfarenheter påverka tolkningen av andra 

människors livsvärld, och förförståelsen kan aldrig försvinna trots att objektivitet beaktas. 

Bryman (2011) påtalar dock vikten av ha kunskap om intervjupersonens miljö för att 

underlätta tolkningen. Studiens författare har försökt att ha ett öppet förhållningssätt till 

intervjupersonerna och förförståelsen har varit till hjälp för att förstå intervjupersonernas 

beskrivningar av arbetssituationen.  

6.1.6 Etikdiskussion  

Etiska aspekter har beaktats under hela processen och inga etiska problem har uppstått. De 

etiska riktlinjerna som har beaktats är hämtade från World Medical Association Declaration 

of Helsinki (2001). Genom att skicka ut missivbrevet när deltagarna tackat ja till att delta i 

studien fick de ytterligare information om studiens syfte och upplägg. Både i missivbrevet 

och vid intervjutillfället informerades de att deras deltagande var frivilligt och att de hade 

möjlighet att avbryta utan att drabbas av konsekvenser. Detta är i riktlinje med dokumentet 

som menar på att potentiella deltagare  ska informeras om dessa saker.  

Då endast författaren och dennes handledare har haft tillgång till ljudinspelningarna och 

transkriberingarna har hänsyn tagits till konfidentialiteten, som enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) är de överenskommelser om hur data ska hanteras. Materialet ska förstöras när 
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uppsatsen är godkänd. Detaljer som kan identifiera deltagarna har utlämnats, vilket är ett 

sätt att beakta konfidentialiteten.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar på att forskaren måste ställa sig frågan vilka konsekvenser 

rapporten kan få för intervjupersonerna och gruppen de tillhör. I detta fall har känslig 

information framkommit, som att flera av intervjupersonerna känner att arbetsplatsen skiljer 

mellan ordinarie personal och timvikarierna. Förhoppningsvis är detta något som kan leda 

till positiva förändringar.  

6.2 Resultatdiskussion  

Trots att det finns tidigare forskning som indikerar att tidsbegränsade anställningar har 

negativ påverkan på hälsan så framkommer denna koppling inte så tydligt i 

intervjupersonernas beskrivningar. De påpekade flertalet faktorer som förknippas med dålig 

arbetsmiljö och indirekt kan en hälsopåverkan utskiljas. De berättade bland annat att det 

skapar oro att inte veta hur stor inkomsten kommer att bli och om stressen över att ständigt 

behöva finnas tillgänglig. Det uppkom inget tydligt samband med hur detta påverkar deras 

hälsa. Det kan vara så att timvikariernas hälsa inte påverkats av att arbeta inom hemtjänsten. 

Majoriteten av dem har flera sysselsättningar, som andra anställningar eller studier, och 

detta kan bidra till att någon hälsopåverkan inte framkommer så tydligt. De spenderar inte 

tillräckligt tid som timvikarie inom hemtjänsten för att de ska ha effekt på hälsan. Hade 

andra timvikarier deltagit i studien hade kanske kopplingen blivit tydligare. Virtanen et al. 

(2005) skriver att ”healthy worker effect” kan ha påverkat resultaten i deras studie om 

tidsbegränsade anställningar och hälsa, där effekten innebär att de individer som är mest 

hälsosamma på arbetsmarknaden är mest troliga att söka och få arbete. Detta kan ge en skev 

bild i undersökningar om hälsan i arbetslivet. I studien skulle detta kunna innebära att de sju 

timvikarierna var de som mådde bäst och inte påverkades av anställningsformen.  

 

6.2.1 Upplevelsen av att vara timvikarie  

En av de främsta fördelarna med anställningen som timvikarierna framhåller är flexibiliteten 

då möjligheten finns att kunna säga nej till arbete. Detta går i linje med Chan & Tweedies 

(2015) studie där en motivering till varför osäkra anställningar kan fungera som en tillfällig 

anställning för unga vuxna är att de kan kombinera arbetet med tillfälliga aktiviteter, som 

studier. Flera av intervjupersonerna i denna studie är unga, och studerar. Att ha denna 

anställning gör att de skapar erfarenhet och blir mer attraktiva på arbetsmarknaden, vilket 

går att relatera till Prop. 2007/08:110 i vilken det står att tidsbegränsade anställningar 

skapar fler arbetstillfällen och är en väg in i arbetslivet.   

 

Flexibiliteten bidrar till en bättre fördelning mellan arbete och privata ansvarsområden. En 

bra balans mellan dessa områden kan öka livstillfredställelsen (Shagvaliyeva & Yazdanifard, 

2014). Problemet med timvikariat som framkom i studien är att trots att det är flexibelt 

upplevs det som en osäker form av anställning där timvikarierna aldrig vet hur mycket de 
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kommer att arbeta eller få i lön som istället skapar oro och stress. Enligt Nieuwenhuijsen, 

Bruinvels, & Frings-Dresen (2010) kan stressrelaterade sjukdomar uppkomma av osäkra 

anställningar där arbetstagaren har låg kontroll över arbetet.  Enligt Prop. 2007/ 08:110  ska 

ingen riskera att drabbas av ohälsa till följd av arbetet, vilket gör att det ’är viktigt att 

förbättra de arbetsvillkor som upplevs som negativa för timvikarierna.  

6.2.2 Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön 

Deltagarna i Törnquist Agosti, Andersson, Ejlertsson & Janlövs (2015) studie upplevde 

variationen mellan dags-och kvällsturer som positiv, vilket är tvärtemot andra studiers 

resultat. I denna studie upplevdes kvällsturerna av flera som ansträngande då de är trötta på 

kvällarna och måste vara vakna längre än vad de egentligen vill. Andra timvikarier upplevde 

kvällsturerna som positivt då arbetet är lugnare och gör det dessutom möjligt att kombinera 

arbetet med studier eller andra anställningar. I Törnquist Agosti et al. (2015) studie var 

variationen mellan arbetsskift positiv eftersom det gör det möjligt att kombinera arbetet med 

familjeliv och liknande.  

Enbart en av timvikarierna har fått gå på vidareutbildning och flera av timvikarierna skulle 

uppskatta att få vidareutbilda sig. Jamieson, Mosel Williams, Lauder & Dwyer (2008) menar 

på att det är mer benäget att heltidsanställda sjuksköterskor får gå på vidareutbildning än 

deltidsanställda. Timvikarierna hade blandade erfarenheter från introduktionsdagarna, där 

vissa bara hade några få dagars introduktion innan de fick arbeta på egen hand. Ingen av 

timvikarierna hade fått någon introduktion i de andra grupperna, något som de skulle ha 

önskat för att undvika situationer fyllda med stress och okunskap. Detta går att relatera till 

Virtanen et al.(2005) som skriver att tillfälligt anställda har en högre risk för att drabbas av 

arbetsskador på grund av oerfarenhet och brist på introduktion och säkerhetsutbildningar. 

6.2.3 Skillnaden mellan ordinarie personal och timvikarier 

Timvikarierna kände att det görs åtskillnad mellan ordinarie personal och dem på flera sätt. 

Att inte delta i arbetsplatsträffarna skapar känslor av utestängande och gör det svårt för 

timvikarierna att utföra ett bra arbete. Det framkommer även i en tidigare studie, där 

deltidsanställda sjuksköterskor inte känner sig delaktiga på arbetsplatsen då de inte deltar i 

möten och kan påverka de beslut som tas. Att enbart få tillgång till begränsad information 

gör det svårt att arbeta på ett fördelaktigt sätt och att lära känna patienterna (Jamieson et al., 

2008). Även Aronsson et al. (2010) uppger att olika anställningsformer har påverkan på hur 

personerna integreras på arbetsplatsen. I deras studie uppger vikarierna att de har mindre 

påverkan på beslut som rör arbetsplatsen än vad den ordinarie personalen har.  

Trots att timvikarierna får delta på arbetsplatsträffarna är det ingen av intervjupersonerna 

som gör det. En orsak kan vara det faktum att flera av dem kombinerar timvikariatet med 

andra anställningar eller studier. Mötena är på dagtid och de som studerar arbetar oftast 

kvällar och helger. Detta stämmer överens med forskning där deltidsanställda inte deltar i 

arbetsplatsträffar eftersom de arbetar andra tider än när mötena är. De rapporterar om att 

deltidsanställda upplever att de fastanställda inte känner dem och att de känner sig inte som 

https://occmed-oxfordjournals-org.ep.bib.mdh.se/search?author1=K.+Nieuwenhuijsen&sortspec=date&submit=Submit
https://occmed-oxfordjournals-org.ep.bib.mdh.se/search?author1=D.+Bruinvels&sortspec=date&submit=Submit
https://occmed-oxfordjournals-org.ep.bib.mdh.se/search?author1=M.+Frings-Dresen&sortspec=date&submit=Submit
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en av de ordinarie (Jamieson et al., 2008). Arbetsplatsträffar beskriv som en förutsättning 

för att personalen ska vara delaktig i psykosociala förändringar på arbetet (Gard, 2014). Ett 

sätt att försöka lösa problemet med att timvikarierna inte kommer till arbetsplatsträffarna är 

att bjuda in dem, för att visa att även de är välkomna. Även att förmedla vad som har 

framkommit under mötena kan vara ett sätt att öka delaktigheten hos timvikarierna.  

Att det finns ett lägre sjuktal bland tillfälligt anställda kan bero på den osäkra position de 

befinner sig i och arbetar trots sjukdom i rädsla av att förlora arbete (Virtanen et al., 2005). 

Detta går att koppla till studiens resultat där  timvikarierna diskuterade känslan av att inte 

kunna tacka nej till arbete. En av timvikarierna berättade om att trots att personen hade 

arbetat två veckor i sträck blev hen ändå inringd på sin lediga dag. Även om timvikarier har 

rätt att tacka nej till arbete tackade personen ändå ja till arbetspasset.  

6.2.4 Motivation att arbeta som timvikarie 

Att möta brukarna och hjälpa dem må bra var en central del av timvikariernas motivation till 

varför de arbetar inom hemtjänsten. Även i Törnquist Agosti et al.(2015) beskrevs arbetet 

med att hjälpa äldre människor som meningsfullt och som bidrar till känslor som 

tillfredställelse, bekräftelse och uppskattning. Timvikarierna i denna studie uppgav att 

uppskattningen från brukarna var en av belöningarna som de får för sina ansträngningar på 

arbetet.   

Timvikarierna var eniga om att arbetskollegorna är en av de viktigaste faktorerna för ett gott 

arbetsklimat. I Törnquist Agosti et al.(2015) studie på undersköterskor i hemtjänsten 

framkom det liknande resultat. Där framkom det att stöttande kollegor och arbetsledare är 

viktiga resurser som bidrar till ett positivt arbetsklimat, positiv energi och inspiration på 

arbetet. Även Jönsson (2012) påpekar vikten av socialt stöd för att kunna känna 

arbetstillfredsställelse.  

6.3 Resultatet i relation till valda teorier  

6.3.1 Krav-kontroll- stödmodellen  

Intervjupersonerna uppger att de ständigt måste finnas tillgängliga för hemtjänsten om de 

skulle vara i behov av hjälp då de känner en ansvarskänsla. Att uppleva sådana känslor går 

att relatera till krav-dimensionen i modellen, där kvalitativa krav innebär bland annat att 

uppleva känslomässigt engagemang (SBU, 2014).  

Utifrån intervjupersonernas berättelser verkar det som att de upplever låg kontroll över  

arbetssituationen. De vet aldrig på lång sikt när de ska arbeta, vilket gör det svårt för dem att 

planera sitt privatliv. De berättar att de har kommit till arbetet och trott att de ska arbeta i en 

grupp men blivit flyttade till en annan. Ibland vet de inte vilken grupp de ska arbeta i. De 

saknar därmed handlingsutrymme över sin arbetssituation och arbetstider (Theorell, 2003).  

I kontroll-dimensionen ingår också kompetens för att hantera situationer. 
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Intervjupersonerna får endast introduktion i en arbetsgrupp, trots att de arbetar i flera 

stycken. De får inte heller vidareutbilda sig, och de deltar inte i arbetsplatsträffar. Ur detta 

perspektiv har timvikarierna låg kontroll över arbetssituationen. Trots det verkar känslan av 

att ha mindre ansvar som timvikarie uppväga den låga känslan av kontroll. De som skadas av 

detta är dock brukarna, där många tycker det är jobbigt när en timvikarie besöker dem. 

Enligt Karasek & Theorell (1990) är det den organisatoriska strukturen som ger upphov till 

stressrelaterad sjukdom.   

Timvikarierna upplevde chefen som osynlig och relationen mellan dem som obefintlig. 

Istället beskrivs relationerna till arbetskamraterna vara viktiga för att de ska trivas på 

arbetet. Känslan av att de har en vänskapsrelation med flera av sina arbetskamrater gör det 

roligt att gå till arbetet. Dock finns det känslor av att de ringer och stör ibland, och att det är 

tjafsigt i arbetsgrupperna skapar dålig stämning. Enligt Theorell (2003) förknippas socialt 

stöd med goda relationer mellan arbetskamraterna, och mellan chefen och dessa. 

Timvikarierna verkar därför uppleva det sociala stödet som högt. Jönsson (2012) menar på 

att socialt stöd är viktigt för arbetstillfredsställelsen, vilket går att associera till timvikarierna 

i denna studie då de generellt verkar uppleva hög arbetstillfredsställelse.  

Utifrån timvikariernas beskrivning tycks det som att de generellt upplever kraven som 

kvalitativt höga, med låg kontroll över både i och över arbetet. Det upplever ett högt stöd från 

sina arbetskamrater, och ett nästintill obefintligt ifrån chefen då de inte har någon relation 

till varandra. Detta gör att de verkar befinna sig i modellens negativa del, iso- spänt arbete. 

Detta är enligt (Theorell, 2003) mest förknippat med arbetsplatser med hälsoproblem. Enligt 

Karasek & Theorell (1990) skapar höga krav och låg kontroll trötthet, ängslan, depression och 

fysiska sjukdomar.  Studier visar att tillfälligt anställda har högre psykisk morbiditet än 

tillsvidareanställda (Virtanen et al., 2005) och Kim et al. (2011) menar på att tillfälliga 

anställningar har negativa effekter på totalhälsan, vilket kan alltså förklaras med hjälp av 

denna modell.  

6.3.2 Ansträngning-belöningsmodellen  

Att utföra samma arbete som ordinarie personal och inte få samma lön eller erkännande 

gjorde att timvikarierna inte kände sig meningsfulla. Som tidigare nämnts tycker brukare att 

det är jobbigt när timvikarier besöker dem, vilket också bidrar till känslan. Att inte ha tillgång 

till samma information gör det stundtals svårt för timvikarierna att utföra ett bra arbete och 

möta både brukarnas och deras egna krav. Att ständigt behöva finnas tillgänglig för att möta 

arbetets krav på att timvikarierna ska kunna arbete vid behov kan också betraktas som en 

ansträngning enligt modellen. Frågan är om den belöning de får motiverar dem att arbeta 

som timvikarier tillräckligt mycket. Exempelvis upplevdes lönen som låg och speglade inte 

den ansträngning de utför. Timvikarierna menade på att det skulle vara mer motiverat att 

arbeta helger om det vore bättre betalt, vilket indikerar på att personen upplever belöningen 

för låg för den ansträngnings som utförs. Intervjupersonerna beskrev feedback som en viktig 

faktor till varför de arbetar inom hemtjänsten. Där var både återkoppling från kollegorna och 

brukarna viktigt. Enligt SBU (2014) ingår psykologiskt erkännande i belöningsdimensionen, 

vilket är tydligt att det är så för timvikarierna.  
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Det kan tolkas som att timvikarierna upplever balansen mellan ansträngning och belöning 

som rubbad då lönen anses vara för låg för att motivera till att aldrig kunna planera sitt 

privatliv och liknande. Samtidigt uppväger känslan av att hjälpa andra människor och få 

beröm från både brukare och arbetskollegor den dåliga lönen och gör det motiverat att arbeta 

inom äldreomsorgen.  

7 SLUTSATSER 

Timvikarierna ger delad bild av hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Att ständigt 

behöva vara tillgänglig för arbetet skapar känslor av att aldrig kunna planera sitt privatliv, 

och att behöva tacka nej till arbetet när de ringer skapar samvetskval. Att aldrig veta hur 

mycket de kommer arbeta skapar oro och stress över ekonomin, och att kombinera arbetet 

med andra anställningar är nödvändigt. Å andra sidan är flexibiliteten en fördel med 

anställningsformen, där de kan välja att tacka nej om de inte vill eller kan arbeta. 

Timvikarierna upplever en skillnad mellan den ordinarie personalen och de själva, bland 

annat genom att de inte har samma tillgång till information. Den sociala aspekten av arbetet 

är en positiv faktor, där både kollegorna och brukarna utgör en viktig del av den psykosociala 

arbetsmiljön.   

Hur hälsan påverkas av den psykosociala arbetsmiljön framgick inte lika tydligt som hur de 

upplever den. Av deras beskrivningar går det att tyda en indirekt hälsopåverkan som 

exempelvis ekonomisk stress, och i relation till valda teorier kan negativa hälsotillstånd 

utläsas. Trots att dålig psykosocial arbetsmiljö har negativ påverkan på hälsan verkar 

timvikarierna generellt må bra och ha god hälsa. Detta kan ha att göra med att de inte 

tillbringar tillräckligt mycket tid där för att arbetsmiljön ska ha någon större effekt på deras 

hälsa.  

7.1.1 Vidare forskning 

Förhoppningen är att studien ökar medvetenheten om bristerna  i timvikariernas 

psykosociala arbetsmiljö och att framtida folkhälsoinsatser kan använda informationen för 

att förändra dessa brister. Genom att öka  kontrollen för vikarierna,  bland annat genom att 

bjuda in dem till arbetsplatsträffar, respektera  deras behov av ledighet och arbeta  för att de 

ska ha möjlighet att  planera sina privatliv är mycket  vunnet. Vidare forskning på hur hälsan 

påverkas av att arbeta som timvikarie krävs för att hantera det motsägelsefulla resultat som 

framkommit i denna studie. Framtida studier kräver fler intervjupersoner med större 

spridning i ålder och som arbetar fler timmar inom hemtjänsten för att få ett tydligare 

resultat.  
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BILAGA A. MISSIVBREV 

Hej! 

Jag heter Johanna Fägerstad och går sista terminen på Folkhälsoprogrammet på 

Mälardalens högskola. Just nu skriver jag min kandidatuppsats som handlar om hur det är 

att arbeta som timvikarie inom äldrevården. Studiens syfte är att undersöka timanställda i 

äldrevårdens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön och hur detta påverkar deras 

hälsa.  

Som anställd inom äldrevården arbetar man med att hjälpa andra människor att ha ett så bra 

liv som möjligt. Men det är lika viktigt att de som hjälper dem mår bra i sitt arbetsliv, allra 

minst timvikarierna. Att fördjupa kunskapen om hur det är att arbeta som timvikarie är 

viktigt för att kunna förbättra arbetsmiljön och det är därför jag kontaktar dig. Studien 

kommer att baseras på individuella intervjuer som kommer vara cirka 30 minuter långa. 

Intervjun kommer att hållas i en miljö där du kan känna dig trygg, förslagsvis på en plats som 

du själv bestämmer.  

Samtalen kommer att spelas in och sedan skrivas ut. Ditt namn och personuppgifter kommer 

att avidentifieras och inga obehöriga kommer att ha tillgång till dina uppgifter eller dina svar. 

Efter att studien blivit godkänd kommer alla uppgifter och ljudinspelningen att raderas. Det 

är viktigt att komma ihåg att ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande i studien.  

Uppsatsen kommer att publiceras i en databas (diVA) på Mälardalens högskola där den 

kommer finns tillgänglig att läsa. Uppsatsen beräknas vara klar i juni 2016. Har du några 

frågor är du välkommen att kontakta mig!  

Vänliga hälsningar,  

Johanna Fägerstad  

 

 

Kontaktuppgifter:  

Författare  Handledare  

Mail:     Mail:  

Telefon:   Telefon:  
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BILAGA B. FRÅGEGUIDE 

Berätta vem jag är och studiens syfte:  

Syftet med studien var att undersöka timanställda i äldreomsorgens upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön och hur detta påverkar deras hälsa.  

Berätta om hur intervjun kommer gå till och att intervjun kommer att spelas in. Att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Ingen obehörig kommer ha tillgång till 

materialet, utan det är endast min handledare och jag. Betona att jag är ute efter deras 

upplevelser som timvikarier och det inte finns några rätt eller fel svar.  

Starta inspelningen.  

Bakgrund: 

 Har du haft denna anställningsform förut?  

 Hur länge har du arbetat som timvikarie inom äldreomsorgen?  

 Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen?  

 Ålder  

 Vad har du för utbildning? 

 Ungefär hur mycket jobbar du som timvikarie på arbetsplatsen?  

 

 

- Vad har du för uppgifter på arbetet?  

- Kan du berätta hur det är att arbeta som timvikarie inom äldreomsorgen? 

- Vad finns det för fördelar med att arbeta som timvikarie? 

- Vad finns det för nackdelar att arbeta som timvikarie?  

- Kan du berätta om faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö på din arbetsplats?  

- Kan du berätta om faktorer som bidrar till en dålig arbetsmiljö på din arbetsplats?  

- Hur upplever du att du kan påverka dina arbetsuppgifter? 

-  Får du arbeta så mycket som du önskar?  

Om nej: har du funderat att söka till fler arbetsplatser?  

- Hur är det att arbeta obekväma arbetstider?  

- Hur upplever du att det är att vänta på arbetspass? (Bli inringd, m.m.).  

- Har du tillräcklig kunskap för att utföra din arbetssituation? Som exempelvis dina 

arbetsuppgifter?  

- Har du fått introduktionsdagar? Får du gå på utbildningar? 

 Om ja: var de bra? Varför då? Om nej: Skulle du vilja ha det? Varför då?  

- Hur upplever du samspelet mellan dina kollegor? (Samarbetar ni? Får du hjälp om du 

har problem?)  

- Hur gör du om du upptäcker brister och fel på din arbetsplats? (Vågar du komma med 

idéer?) 

- Hur är stödet ifrån chefen?  

- Vilka känslor har du innan du ska gå på ett pass?  

- Vilka tankar och känslor har du efter ett arbetspass? 
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- Vad får du för belöning för dina ansträngningar på jobbet? Anser du dem vara 

tillräckliga?   

- Händer det att du funderar på ditt arbete när du är ledig? 

Om ja: Vad är det för tankar? Väcker det några känslor?  

- Hinner du vila upp dig ordentligt innan du ska tillbaka till nästa arbetspass?  

- Om du måste tacka nej till ett arbetspass, vad får du för känslor då?  

 

Till sist:  

Finns det något du vill tillägga? 

Tack för din medverkan 

 

 

 

 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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