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Sammanfattning 

Det är allmänt känt att olika typer av tidsbegränsade anställningar är otrygga som 

anställningsform och genererar prekariatets representanter. Inom Kriminalvården finns det en 

problematik med hög personalomsättning där de löst detta genom att använda sig av personal 

med en tidsbegränsad anställning. Syftet med denna studie är att undersöka hur människor 

med en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården upplever sin anställningsform och om 

de upplever sig ha friheten att styra sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie där 

tonvikten ligger på att undersöka intervjupersonernas upplevelse av möjlighet till 

självstyrning och friheten att disponera sin egen tid. Den teori som används i studien utgår 

från Standings begrepp prekariatet. I studien har sex personer med en tidsbegränsad 

anställning deltagit och resultatet i undersökningen visar på att anställningsformen upplevs 

otrygg men är frivillig och ger intervjupersoner möjlighet att styra sin tid på egna villkor. 

Slutsatsen är att de med en tidsbegränsad anställning tillhör prekariatet genom sina otrygga 

anställningar men då de värderar högre möjligheten att kunna styra sin arbetssituation väljer 

de medvetet att fortsätta vara kvar i den anställningsformen. 
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1 Inledning 

1.1 Tillfälliga anställningar på en föränderlig arbetsmarknad 

Det har under de senaste årtiondena skett stora strukturella förändringar på den svenska 

arbetsmarknaden. Under 1990-talet har det i de flesta industriländer skett en ökning av 

tidsbegränsade anställningar även om tillsvidareanställningar inom den svenska 

arbetsmarknaden var fortfarande vanliga (Magnusson, 2013:143). Under samma tidsperiod 

tvingades många företag att effektivisera sina organisationer vilket medförde att endast ett 

minimum av bemanning fanns inom företagen. Detta skapade problem vid olika typer av 

frånvaro och arbetstoppar då extrapersonal behövde då kallas in för att verksamheterna skulle 

kunna fortgå. Tidsbegränsade anställningar som anställningsform är inte något nytt utan har 

förekommit i alla tider och kallades tidigare för daglönare (Berglund & Schedin, 2009:324, 

341). Det har skett en ökning av antalet tidsbegränsade anställningar vilket har skapat en 

instabilitet på arbetsmarknaden och medfört en ökning av antalet flexibla anställningsformer 

som har lett till en otrygg tillvaro för många människor (Organisation & Samhälle, 2017). 

Tidigare gick det att se att en ökning respektive minskning av tidsbegränsade anställningar på 

arbetsmarknaden framförallt påverkades av konjunkturläget i samhället men från cirka 2000-

talet och fram till 2007 har de tidsbegränsade anställningarna ökat trots att både låg- och 

högkonjunktur har kommit och gått (Berglund & Schedin, 2009:325). 

Den ökade flexibiliteten på arbetsplatserna är något som anses gynna tillväxten och har därför 

blivit arbetsgivarnas främsta argument för att bibehålla tidsbegränsade anställningar som 

anställningsform (Berglund & Schedin, 2009:317). Statistiska centralbyrån (SCB, 2015) visar 

på att andelen tidsbegränsade anställda personer sedan 1987 ökat från i genomsnitt cirka 11 

procent under 1990-talets första hälft, till 16,7 procent av de anställda personer för 2014. 

Enligt SCB är timanställningen den anställningsform som ökat mest bland de tillfälligt 

anställda (SCB, 2015). Berglund och Schedin (2009:327) påtalar att det är mer vanligt med 

frekvent användande av tidsbegränsade anställningar inom den offentliga sektorn även om 

den ökade inom den privata sektorn efter 1990-talet. 

Tillfälliga anställningar innebär oftast stora konsekvenser för den enskilda individen. Enligt 

rapporten Osäkra anställningar sprider sig i världen (Union to union) resulterar 

timanställningar för personalen i försämrad hälsa, ökad stress och en större ekonomisk 

otrygghet. En otrygg anställning i form av timanställning kan även medföra att individer 

hamnar utanför det sociala skyddsnätet i form av sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 

föräldraförsäkring samt att det kan uppstå problem vid behov av att ta ett banklån till en 

bostad. Ett annan problem som tas upp är svårigheten för de timanställda att ställa krav på 

arbetsgivaren på grund av rädslan för att förlora sitt jobb (Union to union). 
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1.2 Prekariat – ett nytt klassbegrepp 

Dagens klassforskning har sina rötter i 1800-talets Europa – en tid av industriell expansion, 

urbanisering och imperiebyggande och det är då som klassbegreppet etableras. Klass är ett 

begrepp som har under lång tid använts för att förklara och diskutera skillnader i inkomster, 

hälsa och boendevillkor. Med klass avses olika positioner som uppkommer genom 

människors relation till ekonomin och produktionen då de flesta människor måste ta sig ut på 

arbetsmarknaden för att hitta ett jobb och sälja sin arbetskraft. Med social klass menas livsstil 

eller kultur som uppkommer då människor med liknande livssituationer interagerar i sitt 

vardagsliv så som ekonomiska resurser, boende och utbildning (Bengtsson & Berglund, 

2017:319–321). Berglund och Schedin (2009:347)  förklarar begreppet klass som skillnader 

mellan människor i levnadsstandard, makt och inflytande. Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Styhre (2007:110) går klass att koppla till anställningsförhållanden genom att hänvisa till 

marxistiska teorier som handlar om relationen till produktionen, maktförhållanden och olika 

grader av exploatering, där Marx är en av de först ”tänkarna” att koppla samman ekonomi och 

sociala förhållanden. Bengtsson och Berglund (2017:322) ansåg att för Marx är konflikten 

mellan arbete och kapital central i hans teorier. Globaliseringens genomslag gjorde att den 

tidigare klasstrukturen förändrades då ojämlikheten utbredde sig i samhället. Utifrån detta 

växte en ny och global klasstruktur fram som kom att kallas för prekariat som, enligt 

Standing (2013:9ff), handlar om människor med en otrygg ekonomisk, social och 

yrkesmässiga tillvaro.  

Begreppet prekariat är Standing (2013:18-19) mest känd för och han definierar prekariatet 

som en socioekonomisk grupp som individen ingår i eller inte och att tillfälligstatusen är en 

central aspekt av prekariatet. Med begreppet prekariat beskriver Standing (2013:19ff) de 

människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden, har osäkra anställningsförhållanden och 

små möjligheter till social rörlighet. Där ingår även människor som saknar yrkesbaserad 

identitet, anställningstrygghet och förmåner i form av sjukförsäkring och semester (Standing, 

2013:17ff). Enligt Standing (2013:231ff) vill representanterna för prekariatet ha frihet och 

”grundläggande trygghet”. Genom att Standing (2013:9ff) fokuserar mer på det politiska 

systemet och mindre på klassmotsättningar mellan kapital och arbete, skiljer sig prekariatet 

från de marxistiska klassteorierna. 

1.3 Bakgrund 

1.4 Kriminalvården 

Kriminalvården är en statlig myndighet inom den offentliga sektorn som har ansvar för 

häkten, fängelse och frivård och vars främsta uppgift är att verkställa straff och minska 

återfall i brott – “att bryta den onda cirkeln”. I Sverige finns totalt 32 häkten, 45 anstalter och 

34 frivårdskontor. Kriminalvården har cirka 10 000 anställda. Det finns över 200 inriktningar 

på tjänster inom kriminalvården men de flesta arbetar som kriminalvårdare eller 

frivårdsinspektörer. Alla medarbetare får gå en obligatorisk utbildning i samband med 

anställningen. Utbildningarna är anpassade utifrån den typ av tjänst som innehas av individen. 

Utbildningstiden för en kriminalvårdare ligger på 20 veckor. Vid kortare vikariat fås en två 
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veckors lång introduktion (Kriminalvården).Som statsanställd inom Kriminalvården ingår 

förmåner i form av friskvårdsbidrag, tillgång till företagshälsovård och privat rådgivning. Ett 

utbildningsutbud finns att ta del av för de anställda och arbetstiderna är flexibla utifrån 

verksamhetens krav och individuella behov (Kriminalvården). 

Kriminalvården har dragits med stora problem vad gäller personalomsättningen. Enligt 

Kriminalvårdens årsredovisning för 2017 framgick det att det har skett en ökning av 

timanställda och visstidsanställda. Mellan åren 2016 till 2017 hade timavlönade i genomsnitt 

ökat i antal från 1736 till 1769 personer och visstidsanställda hade en genomsnittlig ökning 

från 1473 till 1644 personer. En av orsakerna till ökningen av timavlönade och 

visstidsanställda som nämndes i årsredovisningen var behovet av vikarier vid 

Kriminalvårdens personalutbildning (Kriminalvården). I personaltidningen OmKrim 

förklarades den stora personalomsättningen av konkurrensen om arbetskraften, 

pensionsavgångar och högkonjunktur (Kriminalvården). Utifrån en artikel från Göteborgs-

Posten (Göteborgs Posten) framgick det också att Kriminalvården hade hög 

personalomsättning som i det fallet förklarades med konkurrensen från Migrationsverket och 

HVB-hem som båda erbjöd högre löner. Det framgick även att hög arbetsbelastning, 

arbetsschema och en slimmad organisation kunde vara orsaker till den höga 

personalomsättningen (Göteborgs Posten). 

Då alla former av visstidsanställningar ses utifrån en negativ aspekt blev vi nyfikna på detta 

utifrån både ett arbetsvetenskapligt och sociologiskt perspektiv. Vi har därför valt att 

undersöka hur de timanställda inom Kriminalvården upplever sin anställningsform samt om 

de upplever sig styrda eller fria i sin arbetssituation. Vi vill också belysa arbetsformen utifrån 

klassbegreppet prekariat. 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av en tidsbegränsad anställningsform 

samt om de anställda upplever sig ha möjligheten till frihet att utifrån anställningsformen 

styra sin arbetssituation. 

1.6 Frågeställningar 

• Hur upplever de anställda inom Kriminalvården sin tidsbegränsade anställning som 

anställningsform? 

• Hur upplever de anställda med tidsbegränsad anställningsform möjligheten att styra 

sin arbetssituation inom Kriminalvården? 

1.7 Avgränsningar 

Det finns flera olika benämningar för tidsbegränsade anställningar. Vi har valt att avgränsa 

oss till att endast intervjua personer med timanställning som anställningsform då vår avsikt 

inte är att göra några jämförelser mellan olika anställningsformer eller utifrån 

arbetsmiljöperspektivet. Vi har också valt att avgränsa oss till att endast intervjua timanställda 

inom en statlig organisation. Detta innebär att det är endast de intervjuade personernas egna 
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upplevelser av timanställningen som anställningsform samt utifrån friheten att kunna styra sin 

arbetssituation som vi har valt att utgå från i vår undersökning. 

1.8 Begrepp 

I detta kapitel definieras för uppsatsen relevanta begrepp. Då vår undersökning handlar om 

osäkra anställningar och anställningsformer har vi valt att definiera vad som menas med 

begreppet osäker anställningsform. 

1.9 Tidsbegränsad anställning 

Enligt Lag om anställningsskydd (LAS, 1982:80) finns det endast två anställningsformer och 

dessa är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Enligt 5 § i Lag om 

anställningsskydd (LAS) som avser avtal om tidsbegränsad anställning får en sådan 

anställning ingås utifrån fyra punkter. Den första är allmän visstidsanställning som kan ingås 

mellan arbetstagare och arbetsgivare utan några krav. Nästföljande punkt är vikariat som 

ingås endast när en person ska ersätta någon annans arbete. Därefter kommer 

säsongsanställning som innebär att arbeta under en begränsad säsong under året. Sista 

punkten är när en arbetstagare fyllt 67 år och kan då få en tidsbegränsad anställning. När en 

anställd haft en tidsbegränsad anställning i form av allmän visstidsanställning eller vikariat i 

två år ska anställningen övergå till tillsvidareanställning (LAS, 1982:80).  

Inom tidsbegränsade anställningar finns det flera olika typer av anställningsformer så som 

provanställningar, säsongsanställningar och projektanställningar men enligt Berglund och 

Schedin (2009:318ff) är behovsanställda den mest extrema formen då anställningen är på 

timmar. Det som framför allt skiljer en tidsbegränsad anställning mot en tillsvidareanställning 

är arbetsvillkoren och att tidsbegränsat anställda har sämre möjligheter till 

kompetensutveckling. Inom termen behovsanställning går begreppet timanställd att finna, 

vilket innebär att det finns ett avtal om ett arbete som ska utföras hos arbetsgivaren men vars 

omfattning eller arbetstid inte har i förväg bestämts. Timanställning går även att se som ett 

vikariat eller extraarbete (Berglund & Schedin, 2009:318–334).  

För att det ska bli enklare för läsaren att följa med i texten kommer vi hädanefter att endast 

använda oss av begreppet tidsbegränsad anställning. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning inom temat prekär anställning, tillfälliga 

anställningsformer och professionell autonomi som är relevanta för vår uppsats. Tidigare 

forskning har valts utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

2.1 Prekär anställning 

Miscevic (2014:69) forskar om frilansande skådespelares arbetsliv med ständig otrygghet. 

Osäkerhet och ovisshet om eventuella arbetstillfällen är en del av vardagen hos frilansande 

skådespelare med otrygga anställningsvillkor. Miscevic (2014:69) har genomfört en 

intervjuundersökning om hur frilansande skådespelare upplever sin situation på 

arbetsmarknaden och hur hård konkurrens om arbetsmöjligheter ställer höga krav på 

skådespelarna att synas för potentiella arbetsgivare. Kulturområdet saknar enligt Miscevic 

(2014:186) tillräckliga ekonomiska statliga resurser vilket förstärker otrygga 

anställningsförhållanden. Det saknas också erkännande för skådespelarnas yrkesutövning. 

Frilansande skådespelare är tvungna att använda sig av olika hanteringsstrategier för att 

brottas med otrygga anställningsvillkor och för att få uppdrag. Strategierna innebär attt vara 

väldigt ekonomisk eller använda sig av a-kassa på deltid. Perioder av arbetslöshet innebär 

försämrad ekonomi, men även större ansträngning, eftersom de också är upptagna med att 

underhålla sitt konstnärliga yrkesutövande. Detta är ett villkor för att vara kvar i yrket. 

Miscevic (2014:34–35) anser att Standings definition av prekariatet är för snäv. Prekariatet 

bildas av människor som har bristande ekonomi, men även saknar sociala och kulturella 

resurser. Samtidigt argumenterar hon utifrån Cassegård (2013) att prekariatet kan omfatta 

grupperade individer som inte är trygga på arbetsmarknaden, men som inte är utsatta på andra 

sätt. Sedan argumenterar Miscevic  (2014:35) utifrån Standings definition att begreppets 

innehåll varierar beroende på om den implementeras på akademiker eller aktivister till 

exempel studenter, doktorander och konstnärliga yrkesgrupper. Dessa grupper anser Miscevic 

(2014:35) har större tillgång till kapital både i socialt och kulturellt avseende i jämförelse med 

andra, tidigare nämnda grupper, men ändå karakteriseras de av en prekär touch. Miscevic 

(2014:33)  citerar Standing i sin avhandling som definierar prekariatet som en grupp 

människor som inte är inkluderade i samhällets skyddsnät och som lever och jobbar under 

otrygga villkor. 

2.2 Tillfälliga anställningsformer 

Van Lancker (2013:190) visar i en studie sambandet mellan osäkra/tillfälliga 

anställningsformer och fattigdom i Europa. Resultatet av hans studier påvisar att människor 

med låg utbildning ofta tenderar att ha tillfälliga anställningar där konsekvensen blir att de blir 

fattigare i jämförelsen med individer med en tillsvidareanställning. Tillfällig anställningsform 

är vanligt förekommande som en sorts icke-standardiserat arbete (även kallat atypisk 

sysselsättning) som står i motsats till standardarbete, det vill säga en tillsvidareanställning. 

Enligt Van Lancker (2013:191) finns det en nära koppling mellan tillfälliga 

anställningsformer och tillsvidareanställningar, men inte alla former av tillfälliga 

anställningsformer är prekära. Van Lancker (2013:197) kom fram till att tillfällig anställning 
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är ofta förknippad med arbetstagarnas otillfredsställelse, mindre tillgång till förmåner, 

minskad arbetssäkerhet, negativa hälsoeffekter, social fragmentering, isolering, psykiska 

problem och låg lön (Van Lancker, 2013:191). Enligt Van Lancker (2013:203) är 

sysselsättningsstandard inget undantag från regeln där alla sociala normer har en 

kontroversiell och därför dynamisk karaktär. 

Berglund, Håkansson, Isidorsson och Alfonsson (2017:47) analyserar tidsbegränsat anställdas 

framtida arbetsmarknassituation. En tidsbegränsad anställning namnges som en atypisk 

anställningsform, men för unga människor (mellan 15 och 24 år) är det snarare en typisk 

anställningsform då över hälften av alla personer i denna åldersgrupp har en tidsbegränsad 

anställning. Berglund m.fl. (2017:48) anser att en viktig samhällsfråga är hur länge en 

tidsbegränsad anställning varar för de anställda och vad som händer med dessa personerna på 

arbetsmarknaden efter en avslutad tidsbegränsad anställning. Berglund mfl (2017:50) anser att 

regleringen av tidsbegränsade anställningsformer har släpat efter de faktiska förändringarna. 

Detta innebär att de förändringar som har skett i LAS (Lag om Anställningsskydd) sedan 

1974 har alltid handlat om att förenkla möjligheten att nyttja tidsbegränsade anställningar för 

arbetsgivaren och några få förändringar har skett för tillsvidareanställda. Berglund m.fl. 

(2017:51) påtalar att sedan 1982 har många olika typer av tidsbegränsade anställningar blivit 

tillåtna och fyller olika behov och uppgifter för arbetsgivaren. De olika tidsbegränsade 

anställningarna skiljer sig även åt i hur stora chanser de anställda med denna typ av 

anställningsform har för att få kompetensutveckling hos arbetsgivaren, vilken i sin tur 

påverkar anställningsbarheten för dem (Berglund m.fl., 2017:51).  

Berglund m.fl. (2017:52) anser att möjligheten för tidsbegränsat anställda att etablera sig på 

arbetsmarknaden kan bero på både ändringar i lagstiftning och konjunkturläget, det vill säga 

sättet på vilket man reglerar visstidsanställningar och tillsvidareanställningar på är en viktig 

institutionell faktor. De menar på att en mer tolerant reglering av tidsbegränsade anställningar 

ihop med starkt anställningsskydd för tillsvidareanställda resulterar i hög andel tidsbegränsat 

anställda. Däremot framgick inget tydligt mönster vad gäller rörlighet bland tidsbegränsade 

anställda i länder med annan typ av reglering av sådana anställningar (Berglund m.fl., 

2017:52). 

2.3 Professionell autonomi 

Engel (1970:12) studerade förhållandet mellan byråkratisk struktur och graden av 

professionell autonomi inom det klient-professionella förhållandet. Engel (1970:13) hävdar att 

arbetsrelaterad autonomi innebär möjligheten att praktisera sitt yrke i enlighet med sin 

utbildning. Engel (1970: 12–13) kom fram till att professionella medarbetare behöver veta att 

dennes kunskap tas tillvara på, i annat fall minskar kvaliteten på arbetet. Autonomi anses av 

Engel (1970:13-15) vara en viktig dimension av professionalism. Engel (1970:16) undersöker 

hur autonomi uppfattas av läkare utifrån tre typer av byråkratiska inställningar: icke-

byråkratiska, måttligt byråkratiska och mycket byråkratiska. Resultatet visar att de som är 

förknippade med den måttligt byråkratiska inställningen är mest sannolika att uppfatta sig 

som självständiga. De som förknippar sig med den högst byråkratiska inställningen är minst 

sannolika att uppfatta sig som självständiga. Enligt Engel (1970:19) tyder det på att det inom 
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den måttligt byråkratiska inställningen finns en optimal nivå av byråkratisk organisation med 

avseende på professionell autonomi inom det klient-professionella förhållandet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter där vi först kort redogör för en 

historisk återblick inom klass utifrån Marx och Engels teorier. Därefter presenteras Guy 

Standings prekariat (2013), Sparrhoff och Fejes (2016) teori om styrning och Foucaults (2003) 

teorier om makt och styrning. 

3.1 Klassiska sociologiska perspektiv på klass 

Tidigare patriarkala förhållandet mellan husbönder och underställda har ersatts med 

kapitalförhållande mellan företagsägare och anställd arbetskraft. Detta har medfört viktiga 

förändringar inom klasstrukturen genom lantbrukets tillbakagång, tillväxten av offentliga 

sektorn och den ökade andelen tjänstemän inom arbetslivet (Bengtsson & Berglund, 

2017:336–337). Med social klass menas, enligt Bengtsson och Berglund (2017:320), en 

livsform eller kultur som uppkommer då människor med liknande livssituation interagerar i 

sitt vardagsliv så som ekonomiska resurser, boende och utbildning. Bengtsson och Berglund 

(2017:320-331) nämner flertal teoretiker så som Marx, Engels, Weber, Goldthorpe och 

Wright som alla har haft inflytande utifrån hur klass har tolkats och framställts. Till de 

tidigaste klassteoretikerna hör Marx och Engels som var grundare till teorin som kom att 

kallas för marxism . 

Marx och Engels (1994:23-25) ansåg att i den moderna kapitalismen skulle klasskampen 

komma att föra med sig växande politiska och fackliga maktresurser för arbetarklassen och 

för Marx och Engels var konflikten mellan arbete och kapital central. Enligt Marx och Engels 

(1994:13) har det i historien alltid funnits en uppdelning av samhället i olika stånd, 

mångfaldig gradering samt social ställning. I gamla Rom var uppdelningen mellan patricier, 

riddare, plebejer, slavar; under medeltiden fanns feodalherrar, vasaller, mästare, gesäller och 

så vidare (1994:13). Enligt Marx och Engels (1994:13) har det feodala samhällets undergång 

inte upphävt klassmotsatserna utan det har bara uppstått nya klasser, ny grund för 

undertryckandet och ”nya former för kampen i det gamlas ställe”. Marx och Engels (1994:23) 

anser att i samma utsträckning som kapitalet utvecklas kommer även samma grad av 

utveckling att ske inom proletariatet som enligt Marx och Engels var de moderna arbetarnas 

klass. 

3.2 Bakgrund om prekariatet 

En nyliberal tes som fick betydelse under 1980-talet var att länder skulle sträva efter 

”flexibilitet på arbetsmarknaden”. Enligt Standing (2013:9) ökade flexibilitetskraven på 

företagen på grund av globaliseringens framfart. Utan flexibiliteten skulle kostnaderna för 

arbetskraften bli för stora och många företag skulle tvingas flytta sina produktioner utomlands 

där kostnaderna skulle vara lägre. Enligt Standing (2013:9-10) handlar flexibiliteten om mer 

än produktionskostnader. Med löneflexibiliteten är syftet att snabbt kunna justera lönen, 

anställningsflexibiliteten ska möjliggöra snabba och kostnadsfria anställningsnivå-

förändringar, vilket skulle utgöra sämre anställningsskydd och anställningstrygghet för de 

anställda. Standing (2013:11ff) nämner även jobbflexibilitet och kompetensflexibilitet där 

jobbflexibiliteten utgör möjligheten för arbetsgivaren att flytta på de anställda inom företaget 
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eller ändra jobbstrukturer utan något motstånd eller kostnad. Kompetensflexibiliteten handlar 

om att på ett enkelt sätt anpassa de anställdas kompetenser. Standing (2013:12ff) anser att 

flexibiliteten är ett sätt för företagen att minska de anställdas trygghet och motiveras med att 

vara nödvändiga för att arbetstillfällen skulle räddas. Enligt Standing (2013:15-16) innebär en 

sådan förändring att riskerna och osäkerheten flyttas över på de anställda, osäkra 

anställningsformer mångdubblas som föranleder till att ojämlikheten ökar. Utifrån detta växte 

det fram en ny och mer komplex klasstruktur som Standing (2013:16) kallar för prekariatet. 

3.3 Definitioner av prekariatet 

Enligt Standing (2013:18-19) kan prekariatet definieras genom att se det som en egen specifik 

socioekonomisk grupp som individen ingår i eller inte, något som Max Weber kallar en 

idealtyp. Prekariatet kan ses som en klass i vardande eller klass för sig. Enligt Standing 

(201319-20) har globaliseringens framfart inneburit en splittring av klasstrukturer då 

ojämlikheten ökar på grund av den öppna marknaden och kravet på flexibilitet hos företagen. 

Detta föranledde till att klasstrukturen så som arbetarklassen och proletariatet som tidigare 

var enkla för människor att identifiera sig med eller bli tillskrivna av andra var nu endast 

termer som var kopplade till det förflutna. Enligt Standing (2013:20) skulle det behövas en 

nyare term som på ett bättre sätt skulle återge klassförhållandena för tjugohundratalets globala 

samhälle. Standing (2013:17ff) identifierar sju klassgrupper där det längst upp i klasshierarkin 

går att finna en rik elit som förfogar över stora förmögenheter och har inflytande över 

världens regeringar. Den andra är salariatet som befinner sig under eliten och har fasta 

heltidsanställningar med hopp om att kunna ta sig upp till eliten. Den tredje kategorin är 

proficianer (hopfogning av ”professionals” och ”technicians”) som är en grupp individer med 

specialkompetenser och främst arbetar som självständiga egenföretagare eller konsulter. Den 

fjärde kategorin är ”kroppsarbetare” som är en ”krympande” arbetarklass. Därefter finns 

kategorier som enligt Standing (2013:17–22) är prekariatet, det vill säga de arbetslösa och 

socialt missanpassade. 

Standing (2013:19ff) anser att prekariatet består av individer som skiljer sig från 

tjänstemännen genom att tilliten till staten och kapitalet är minimalt. Det innebär att 

kontraktsrelationer inte finns genom att arbetstrygghet i utbyte mot lydnad och lojalitet 

saknas. Det är denna avsaknad som enligt Standing (2013:19ff) ”gör prekariatet unikt i 

klasstermer”. Det går inte heller att sätta någon status på prekariatet utan den har en ”stympad 

status”. Det finns även en positiv bild av prekariatet som bygger på individers önskan om 

frihet där normer om fast arbete och materialism förkastas samt en vägran att ”rätta sig in i 

ledet” (Standing, 2013:19–20). 

Enligt Standing (2013:20) står termen prekariat för olika saker i olika länder. I Italien innebär 

prekariatet tillfälliga och lågavlönade arbeten där den osäkra tillvaron har blivit ett normalt 

livstillstånd. I Tyskland används termen prekariat både för tillfälliga arbeten och arbetslösa 

där social integration enligt samhället anses vara hopplös. I Japan likställs prekariatet med 

”fattigarbetare” men utvecklas senare till att förknippas med den japanska Förstamajrörelsen 

som består av unga aktivister med bättre arbets- och livsvillkor på agendan. Standing (2013: 

20-21) kopplar även begreppet prekariat till avsaknaden av yrkesidentitet eller brist på 
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egenkontroll i arbetet. Termen prekariat som beskrivning av tillfälligt anställda utgör en 

central del av prekariatet även om Standing (2013:19-20) väljer att lista sju arbetsrelaterade 

former som, vid avsaknaden av någon av dessa, innebär att personen befinner sig i prekariatet. 

Dessa är: arbetsmarknadstrygghet, anställningstrygghet, yrkestrygghet, arbetsplatstrygghet, 

kompetensutvecklingstrygghet, inkomsttrygghet och representationstrygghet (Standing, 

2013:22). Utöver trygghet i arbetslivet och säker inkomst saknar de tillhörande till prekariatet 

en yrkesidentitet där de är en del av en tradition av etiska koder, ömsesidighet och tillhör en 

yrkesgemenskap. Standing (2013:25) anser att dessa människor inte känner att de är en del av 

en ”solidarisk arbetsgemenskap”, vilket förstärker utanförskapskänslan. I förlängningen kan 

detta tillstånd innebära en känsla av att någon framtid inte existerar. Det skulle därför inte 

komma som en överraskning om personer tillhörande prekariatet skulle bli överflödiga på sina 

arbeten, och för vissa skulle det även vara välkommet. Det finns de som också finner friheten 

i att kunna bortse från de moraliska förpliktelserna och föredrar ett liv som en ”urban nomad” 

och därför anser Standing (2013:25) att alla människor som faller inom definitionen 

prekariatet inte ska ses som offer.  

Invandrare, dömda brottslingar, tillfälligarbetare utan karriärmöjligheter är några kategorier 

som enligt Standing (2013:28) tillhör prekariatet. Även om tillfälliga arbeten anses av 

Standing (2013:29-31) sakna karriärmöjligheter och indikerar på otrygghet, finns denna typ 

av arbeten i form av projektanställningar och korttidsprojekt som ändå skulle kunna vara 

tillfredsställande och bana väg mot en karriär. Detta kan jämföras med långsiktiga och trygga 

arbeten som trots tryggheten kan upplevas av de anställda som repetitiva och där ambition 

inte främjas av företagen. Trots detta väljer Standing  (2013:29-31) att se de tillfälliga arbeten 

som en indikation på otrygghet. Även deltidsanställningar, egenföretagare, teletjänstarbetare 

och praktikanter kan ingå i prekariatet. Utifrån Standings (2013:29–31) tolkning innebär det 

att alla som är beroende av andra och som tilldelas arbetsuppgifter som de saknar eller har 

begränsat inflytande över, löper en högre risk att bli en del av prekariatet. Enligt Standing 

(2013:31) kan prekariat ses som en form av process som beskriver hur människor blir 

prekariserade genom att utsättas för påfrestningar och situationer som leder till en otrygg och 

prekariat-tillvaro. Detta sker genom avsaknad av en trygg identitet och känsla av utveckling 

som människor åstadkommer genom arbete och livsstil. Det kan även röra sig om fiktiv 

titelbefordran där en individ med arbete utan utvecklingsmöjligheter får en finare titel för att 

dölja prekariat-tendenser (Standing, 2013:31–33). De tillstånd som kännetecknas av 

prekariatet är vrede, anomi, oro och alienation. Vreden mynnar ur frustrationen av känslan av 

att inte kunna komma vidare och ha ett meningsfullt liv och avsaknaden av tillitsfulla 

relationer. Anomi kännetecknas av den passivitet som uppstår ur hopplösheten och förstärks 

av karriärlösa arbeten och ständiga motgångar. Känslan av oro uppkommer vid otrygghet och 

rädslan för att förlora det de har men också orättvisan i det de saknar. Alienationen uppstår av 

normlösheten men också utifrån vetskapen att som individ inte utgå från egna övertygelser 

utan utifrån någon annans order, ett utmärkande drag för prekariatet (Standing, 2013:36–37). 

3.4 Vem hamnar i prekariatet 

Standing (2013:93) anser att alla kan hamna i prekariatet, det kan räcka med att en olycka sker 

eller att de skyddsnät som människor förlitar sig på inte längre finns att tillgå. Samtidigt 
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påpekar Standing (2013:93) att alla som är en del av prekariatet inte ser sig själva som offer 

och har inte hamnat där på grund av yttre omständigheter utan har valt det själva. Ibland väljer 

människor prekariatets väg i hopp om att det ska leda till något annat, för att de är äldre eller 

studenter och väljer att jobba extra för att dryga ut ekonomin eller för att införskaffa sig 

erfarenheter. Standing (2013:93-94) använder sig av benämningarna ”smilare” och ”jämrare” 

som han anser finns inom alla grupper. Som ”smilare” ses de som välkomnar prekariatet. Det 

kan röra sig om studenter och backpackers som gärna går från jobb till jobb. Bland äldre är 

”smilare” de som har bra pension men fortsätter att arbeta extra för att ha en balans mellan 

arbete och privatliv eller för att kunna unna sig något extra. Kvinnliga och manliga ”smilare” 

är de vars respektive befinner sig inom salariatet och därför kan de ha ett arbete som en 

bisyssla. Som ”jämrare” definieras de som tvingas ta prekariatarbeten i brist på annan bättre 

sysselsättning eller som av någon anledning inte klarar av att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Bland de gamla är det de som har låg pension som ses som ”jämrare”. För kvinnor och män är 

det de ensamstående familjeförsörjarna med barn eller släktingar att försörja (Standing, 

2013:93–94). För många individer kan en kort tid inom prekariatet vara en väg in i salariatet 

eller i bästa fall eliten men för majoriteten skulle det enligt Standing (2013:120–122). handla 

om att göra sig anställningsbar, presentabel och flexibel utan att göra det som en själv vill.  

Enligt Standing (2013:177) är balansen mellan arbete och privatliv artificiella då det numera 

går att utföra sitt arbete utanför arbetsplatsen och många människor ser också hemmet som sin 

arbetsplats. Det går även att se att sådant som tidigare utfördes hemma, så som träning, har 

flyttat över till arbetsplatsen och många som går under Standings definition av salariatet har 

oftast ombyteskläder och andra saker hemifrån som de förvarar på arbetsplatsen (Standing, 

2013:177). Standing (2013:177-178) anser att prekariatet har hamnat i en situation där det 

finns ett ständigt jonglerande och krav som ska hanteras på den reducerade tiden. En annan 

aspekt är att prekariat-tillvaron innebär en press att arbeta för mycket då de i prekariatet kan 

ha flera jobb på grund av att lönerna är sämre (Standing, 2013:178–179). Kraven på att arbeta 

mer kommer inte alltid från arbetsgivaren utan av otrygghet och pressen på att vara flexibel 

(Standing, 2013:180). 

3.5  Styrning 

Sparrhoff och Fejes (2016:77-78) diskuterar om styrning utifrån anställningsbarhet och tankar 

kring vad som ska styras, hur styrningen ska gå till samt vilken respons som styrningen är 

tänkt att uppnå. De påtalar även exkluderande effekter med styrning vid dessa typer av 

frågeställningar. Sparrhoff och Fejes (2016:77–79) påtalar att styrning inte längre handlar om 

att staten styr genom lagstiftning eller tvång utan att den enskildes önskningar och 

förhoppningar i livet ”sammanfaller med statens vilja till styrning” genom att staten går från 

att omfördela resurser till att erbjuda service i form av bland annat utbildning som människor 

förutsätts välja. Sparrhoff och Fejes (2016:79) talade också om Foucaults (2007) 

styrningsrationalitet som förklaras med att förändringen har gått från styrning genom direkt 

lagstiftning till styrning genom den enskildes val och handlingar. Enligt Sparrhoff och Fejes 

(2016:79) benämns denna förändring också som avancerad liberal styrning av Rose (1999) 

med utgångspunkten att ”individens frihet är både en förutsättning för och en effekt av 

styrning” och att individer därför inte längre var styrda då de var fria. Med detta anser 
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Sparrhoff och Fejes (2016:79) att Rose (1999) ville visa att styrning som har frihet som 

utgångspunkt är ändå styrning även om den är mindre synlig än tidigare. Med det menas att 

styrning av människor inte har minskat utan endast bytt skepnad (Sparrhoff & Fejes, 

2016:77–79). 

Foucault (2003:246) har individualiseringen som exempel på hur makten är produktiv. Han 

anser att individualisering inte är ett uppbrott från strikta maktordningar, utan vår upplevelse 

av att vara fria individer är snarare ett uttryck för att maktutövning är fullkomlig: ”Man måste 

sluta att alltid beskriva maktens verkningar med negativa termer, att säga att den ’utesluter’, 

’utövar repression’, ’hämmar’, ’censurerar’, ’abstraherar’, ’maskerar’ och ’döljer” (Foucault, 

2003:246). ” I verkligheten är makten produktiv: den producerar en verklighet, den 

producerar ämnesområden och sanningsritualer. Individen och den kännedom man kan 

förvärva om honom tillhör denna produktion” (Foucault, 2003:246). Foucault (2003:139-140) 

beskriver den disciplinära makten som en styrningsform som har som mål att påverka och 

styra individers beteenden med målsättningen att skapa produktiva, fogliga och nyttiga 

personer. För att genomföra detta används styrningstekniker som övervakning, 

normaliserande straffåtgärder och examination (Foucault 2003:139–140). 

 

Det som gäller för samtliga styrtekniker är att de genom kontroll och styrning har en 

uppfostrande effekt som ska leda till att människors beteenden formas efter önskade normer. 

Genom ständig anpassning och korrigering av beteende ska det leda till en normalisering. 

Denna normalisering skapar homogenitet samtidigt som personen individualiseras. Av makten 

kan däremot individen ses som ett objekt och på så vis kan individers identitet påverkas. 

Normaliseringen kan innebära för individen antingen en inkludering eller exkludering. I 

termen examen kombineras straffen och övervakning av Foucault (2003:178-200) och genom 

examen uppdagas och bedöms individens resultat vilket gör att en sortering och klassificering 

av individer möjliggörs. Det går att utläsa att det finns både en stödjande och styrande 

kontroll i styrningstekniken vilket innebär att maktutövandet och dess påverkan på individer 

är subtil. Sättet som individerna påverkas av makten styr deras beteende och fungerar därför 

som självreglerande (Foucault, 2003:203–210) 

Det som vi anser skiljer Standings (2013:16) definition av klass från de tidigare 

klassteoretikerna är att han anser att akademiker precis som arbetslösa kan tillhöra prekariatet 

genom att ha otrygga och osäkra anställningar. Han anser att det som har lett till att 

högutbildade människor hamnar i prekariatet är för att många välutbildade kategorier har fått 

det dåligt på arbetsmarknaden på grund av att krav på flexibilitet har tillkommit (Standing, 

2013:19-20). Precis som Marx och Engels (1994:15) definierade tidigare proletariatet som en 

ny dåtida modern klass utifrån världsmarknaden som skapades utifrån storindustrin, har 

Standing (2013:9) definierat en ny klass utifrån nutida globalisering och dess påverkan på 

världsmarknaden.  

Vi har även valt att utgå från Foucaults (2003:139ff) maktperspektiv då han anser att makt 

handlar om kontroll, styrning och anpassning av individer som genom bestraffning och olika 

typer av regelverk anpassar sig till den rådande normen samt att makt är något som finns i alla 



13 

 

relationer. Vi har främst valt att utgå ifrån Foucaults (2003:246) styrningsrationalitet där han 

anser att individualisering innebär att människans upplevelse av att vara fri att styra över sitt 

liv inte innebär att den är fri från styrning utan snarare att människan styrs ännu mer genom 

olika sätt att kontrollera och straffa dem som inte anpassar sig till normen. Foucaults 

(2003:139ff) teorier kring styrning sammanfaller väl med Sparrhoff och Fejes (2016:77-79) 

tolkning som också ser styrning som en frihet som ska sammanfalla med statens vilja till 

styrning. Sparrhoff och Fejes (2016:77-79) påtalar att styrning inte längre handlar om att 

staten styr genom lagstiftning eller tvång utan att den enskildes önskningar och förhoppningar 

styrs in genom att staten erbjuder service i form av utbildning som människor väljer att 

acceptera. Att staten frångått styrning genom lagstiftning och tvång och styr människor på ett 

mer subtilt sätt är något som Foucault (2003:139-140) och Sparrhoff och Fejes (2016:77-79) 

har gemensamt. 

Utifrån Standings klassbegrepp prekariatet kommer vi analysera tidsbegränsad anställning och 

om denna anställningsform utifrån våra intervjupersoners bakgrund samt Kriminalvården som 

arbetsplats går att koppla till prekariatet. Vi kommer även att se på tidsbegränsad 

anställningsform utifrån Foucaults styrningsrationalitet och Sparrhoff och Fejes syn på 

styrning för att se om de intervjuade upplever sig styrda eller fria att styra sin arbetssituation. 
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4 Metod 

4.1 Vetenskapligt teoretisk ansats 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera och analysera intervjupersonernas upplevelse av en 

tidsbegränsad anställning som anställningsform samt om de upplever sig styrda eller fria i sin 

arbetssituation. Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning utifrån en 

fenomenologisk ansats då syftet med undersökningen är att förstå och beskriva fenomenet 

tidsbegränsad anställning och om de upplever sig styrda eller fria i sin arbetssituation utifrån 

sin anställningsform genom att utgå från intervjupersonernas egna upplevelser (Aspers, 2011: 

28). Två av fenomenologins nyckelord är livsvärlden som hänvisar till den värld människor 

dagligen lever i och handlar om den betydelse och mening en händelse har för den enskilda 

individen. Det andra är mening där upplevelsen av ett fenomen i intervjupersonens vardag är 

av intresse, vilket innebär att den fenomenologiska ansatsen beskriver hur den enskilda 

individen upplever att något är och inte hur det faktiskt är. På så vis är det den personliga 

erfarenheten av ett fenomen samt motivet bakom fenomenet som är relevant att titta på inom 

fenomenologin (Justesen & Mik-Meyers 2011:18–19, 20-21). Genom att vi söker svar på 

intervjupersonernas upplevelser av möjlighet till att styra sin arbetstid och fritid utifrån 

tidsbegränsad anställning som anställningsform , anser vi att den fenomenologiska ansatsen 

passar väldigt bra. Nackdelen med en fenomenologisk ansats är svårigheten i att göra 

antaganden och tolkningar med förutsättningen om en objektiv sanning då svaren utgår från 

intervjupersonernas egna upplevelser. För att vi ska kunna skapa en bra relation till 

intervjupersonerna i syfte att få våra frågor besvarade är det viktigt att vi förhåller oss 

empatiska, har inlevelseförmåga och intar ett fördomsfritt förhållningssätt (Justesen & Mik-

Meyers 2011:20–21). 

4.2 Val av metod 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ studie då tonvikten enligt Bryman (2011:340). ligger 

främst på att tolka ord och inte siffror. Målet med kvalitativ forskning är att utifrån en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt skapa förståelse av den sociala verkligheten där 

intervjupersonerna befinner sig inom och tolkar den (Bryman, 2011:341). 

Vårt intresse ligger i att ta del av människors subjektiva upplevelse av en tidsbegränsad 

anställning som anställningsform samt möjlighet att styra sin arbetssituation. Vi ville 

samtidigt få en djupare förståelse för valet av anställningsformen. Av dessa skäl föll valet på 

att göra enskilda intervjuer. Enligt Aspers (2011:139) är en intervju ett sätt för forskaren att 

förstå personen som samtalet sker med och då vi utgår från samma tankegång som Aspers ser 

vi denna kvalitativa metod som bäst lämpad för vår studie. 

En intervju kan utformas på flera olika sätt men till vår studie har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer där frågorna har utformats utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar som vi har valt att korta ner till tre teman som är anställning, styrning och 

privatliv/fritid. Genom att utgå från dessa tre teman kan vi vid behov ställa följdfrågor utan att 

avvika från syftet med uppsatsen. Genom att intervjufrågorna är semistrukturerade finns det 
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ändå utrymme för de intervjuade att vara reflekterande i sina svar vilket är också skälet till att 

vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011:415). Enligt Justesen 

och Mik-Meyer (2011:48) kan en intervju ses som en samtalsform mellan två personer oavsett 

hur strukturerad en intervju är. Genom att vi gjorde tematiskt öppna intervjuer mer 

semistrukturerade minimerade vi risken för att komma ifrån syftet och frågeställningarna då 

vi hade nedskrivna frågor som stöd under intervjun. Vi valde att inleda intervjun med enklare 

frågor om deras ålder, utbildningsbakgrund och familjeförhållande för att på så vis skapa en 

avslappnad miljö där intervjun kunde ses mer som ett vanligt samtal (Aspers, 2011:140–142). 

4.3 Urval 

Enligt Bryman (2011:434) rekommenderas målstyrt urval vid kvalitativ forskning som ett 

strategiskt försök till att skapa samstämmighet mellan forskningsfrågorna och urvalet. Becker 

(2008:19) anser att det är forskarens föreställningar som styr viss typ av urval.  

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt ut sex intervjupersoner 

som har en tidsbegränsad anställning. Vi kom i kontakt med dessa intervjupersoner genom att  

en av oss arbetar inom häktet och anstalt inom Kriminalvården. Detta innebär att vi har valt 

att utgå från ett målstyrt- och bekvämlighetsurval (Bryman, 2011:194). Fördelen med ett 

bekvämlighetsurval är att intervjupersonerna är enklare att få tillgång till att intervjua, men 

nackdelen är att en av oss har en arbetsrelation till alla intervjupersoner, vilket kan medföra en 

viss risk för feltolkningar och på förhand förutfattade åsikter. Ett annat problem som kan 

uppstå är att de intervjuade anpassar eller förskönar sina svar till vad de tror att vi vill höra.  

4.4 Intervjuguide 

Vi valde att göra en pilotundersökning för att säkerställa att våra frågor fungerar och att 

intervjuguiden i sin helhet fungerar utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2011:258). Pilotundersökningen gav oss relevant information som hjälpte oss att omformulera 

vissa frågor. 

Vi  har utformat intervjuguiden utifrån teman som baseras på undersökningens syfte och 

frågeställningar. Teman används som ett stöd för oss i utformningen av intervjufrågor som 

ska beröras under intervjun (Bryman, 2011:248–251, 419). Tillsammans diskuterade vi fram 

de teman och frågor som vi är intresserade av att belysa och besvara, något som även Bryman 

(2011:419) rekommenderar. För att minska risken för missförstånd eller för att 

intervjupersonerna inte ska missförstå frågorna, har vi valt att använda oss av ett enkelt och 

begripligt språk i vår intervjuguide. Våra intervjufrågor består av bakgrundsfrågor, inledande 

frågor, sonderingsfrågor och uppföljningsfrågor. Bakgrundsfrågor ställs till 

intervjupersonerna för att hjälpa oss att få en djupare förståelse för intervjupersonerna och för 

att vi ska på ett bättre sätt kunna sätta svaren i ett sammanhang, men också för att 

intervjupersonen ska få introducera sig själv och bli bekväm i en intervjusituation. Därefter 

ställer vi sonderande frågor som ska främja intervjupersonen att vara mer djup och bättre 

precisera sina svar. Sonderande frågor lämpar sig bra för vår intervju då intervjupersonerna 

får hjälp med att tänka mer på ett visst tema och som kan leda till mer detaljerade svar. Enligt 

Becker (2008:69–70) innebär hur-frågor att svaren blir mer utförliga och detaljerade samt att 
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intervjupersonerna ges möjlighet att berätta om sina upplevelser på sitt sätt med det innehåll 

som de själva anser vara av vikt, vilket vi också tar fasta på i vår utformning av frågorna. 

Intervjuguiden är indelad i tre teman och dessa teman är anställning, styrning och 

privatliv/fritid. Vi valde temat anställning för att få en djupare förståelse och motivationen till 

valet av en tidsbegränsad anställning som anställningsform. Under temat styrning utformade 

vi frågor som skulle behandla personers möjlighet till att styra sin tid. Därefter avhandlade vi 

temat privatliv/fritid med fokus på levnadsstandard och anställningsformen inverkan på 

möjlighet till en friare livsstil. (Bryman, 2011:419–428). Våra teman samt frågor utgår från 

vårt syfte och frågeställningar för att säkerställa studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

utifrån Brymans (2011:353–356) definition av vad som ska anses vara studiens validitet och 

reliabilitet.  

4.5 Tillvägagångssätt 

Intervjupersonerna blev kontaktade av oss via mail där vi informerade dem om studiens syfte 

och blev samtidigt tillfrågade om de ville delta i vår forskning genom att bli intervjuade. Vi 

informerade om att de personer som ingår i undersökningen skulle avidentifieras. Därefter 

bekräftade vi via mail och sms om datum och tid för intervjun med varje person. Intervjuerna 

genomfördes på biblioteket och ett kafé. För att säkerställa att studien skulle utföras på ett 

etiskt korrekt sätt upplystes intervjupersonerna om information- samtyckes- konfidentialitet 

samt nyttjandekravet (Bryman, 2011:131–132). Intervjupersonen informerades återigen om 

vårt syfte med intervjun, hur intervjun skulle gå till samt hur lång tid det skulle ta. Vi talade 

också om att intervjun skulle spelas in och att materialet skulle behandlas på ett respektfullt 

sätt. Även om alla intervjupersoner fick information via mail gällande intervjuns syfte och 

tillvägagångssätt tillfrågades ändå varje person, innan intervjun, om deras godkännande om 

att bli inspelade. Vi var båda med under samtliga intervjuer där den ena av oss intervjuade 

medan den andra satt med som observatör och stöd. Intervjuerna tog mellan 18 och 35 

minuter. Vi valde att låta inspelningen fortsätta även efter att intervjun var avslutad för att 

säkerställa att eventuell viktig information som kunde komma fram i efterhand skulle finnas 

med, något som Bryman (2008:431) rekommenderar. Efter varje avslutad intervju tog vi oss 

tid att prata igenom hur vi tyckte att det upplevdes och den som intervjuade tog del av den 

andres anteckningar utifrån vad som hade observerats, något som också rekommenderas av 

Bryman (2011:422). 

4.6 Presentation av intervjupersoner 

Vi intervjuade sex personer som alla har en tidsbegränsad anställningsform. Genom att inte 

namnge dessa individer kommer vi på så vis att följa konfidentialitetskravet. För att kunna på 

ett tydligt sätt skilja på intervjupersonerna kommer vi namnge dem efter fiktiva efternamn. 

Andersson är en person i övre medelåldern, har annan sysselsättning utöver  den 

tidsbegränsade anställningen som kriminalvårdare och har varit timanställd mellan 5-10 år. 

Svensson är en medelålders person, har ett heltidsarbete utöver anställningen som 

kriminalvårdare och har varit timanställd som kriminalvårdare mellan 15-20 år. 
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Johnsson är en ung person som studerar på heltid och har haft en tidsbegränsad anställning 

som kriminalvårdare i mindre än 5 år. 

Irvinsson är en yngre person och har haft en tidsbegränsad anställning som kriminalvårdare 

mindre än 5 år 

Baronsson är en person i övre medelåldern, har annan sysselsättning utöver den 

tidsbegränsade anställningen som kriminalvårdare och har varit anställd som kriminalvårdare 

mellan 10-15 år. 

Velingsson är en medelålders person och har haft en tidsbegränsad anställning som 

kriminalvårdare mindre än 5 år. 

4.7 Undersökningens genomförande 

Samtliga intervjuer transkriberas för att därefter övergå till att analysera materialet (Bryman, 

2011:429). Då vår undersökning utgår från en fenomenologisk ansats och vi är intresserade av 

intervjupersonernas upplevelser samt hur den förmedlas, har vi valt att utforma ett eget 

kodningsschema som delvis utgår från intervjuguidens tre teman anställning, styrning och 

privatliv/fritid. Nyckelorden som vi valde att utgå ifrån i vårt kodningsschema är prekär 

anställning, prekärt yrke, styra sin arbetstid, organisatorisk styrning och privatliv/fritid. Vi 

pratade ihop oss om de valda nyckelordens betydelse för att säkerställa att vi båda har samma 

synsätt och förståelse för nyckelordens innebörd och hur vi skulle använda oss av dem när vi 

gick igenom det transkriberade materialet. Tillsammans gick vi igenom allt material i syfte att 

hitta kopplingar, motstridigheter och samband som kunde vara av intresse utifrån vårt syfte 

och frågeställningar. Vi sökte efter relevant information i de kommentarer, nyckelord som 

hade använts och utifrån våra teman.  

4.8 Etiska överväganden 

För att skydda de individer som deltar i forskningen måste fyra grundläggande etiska 

principer tas hänsyn till och dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren informerar om syftet med 

undersökningen. Information om studiens genomförande samt att det är frivilligt att delta ska 

finnas med (Vetenskapsrådet, 2002:6–7). Intervjupersonernas samtycke om deltagandet i 

undersökningen är essentiellt för att studien ska vara möjlig att genomföra och det är 

intervjupersonerna som avgör om de ska delta eller avstå. Det är detta som menas med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002:9). Konfidentialitetskravet är av vikt inom 

forskningen och det innebär att allt insamlat material och personuppgifter ska hanteras med 

största varsamhet för att eliminera risken att uppgifter hamnar hos någon obehörig. Detta för 

att skydda etiskt känsliga uppgifter. Nyttjandekravet är en annan aspekt som forskaren måste 

ta hänsyn till. Det syftar till att de uppgifter som har samlats in får endast användas till 

forskningen och inga andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002:12–14). För att säkerställa 

att våra intervjupersoner känner till syftet med undersökningen har vi skickat ett mail och sms 

till samtliga med denna information. I mailet och sms:et har vi informerat om att deltagandet 

är frivilligt och att intervjupersonen har rätt att när som helst avbryta eller avstå från att delta. 
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Det framgår även av mailet och sms:et att insamlat material behandlas konfidentiellt och att 

det endast kommer användas för vår undersökning. Genom att upplysa intervjupersonerna om 

information- samtyckes- konfidentialitet samt nyttjandekravet har studien utförts på ett etiskt 

korrekt sätt (Bryman, 2011:131–132). 

4.9 Tillförlitlighet och äkthet 

Då vi utgår från kvalitativ forskning med fenomenologisk ansats använder vi oss av två 

kriterier för bedömning av vårt arbete och dessa är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet 

består av fyra kriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera.  

 

Trovärdighet innebär att trots att det kan finnas många olika beskrivningar av en verklighet så 

är det beskrivningen av det som forskaren kommit fram till och som accepteras av andra 

människor som avgör trovärdigheten (Bryman, 2011:353-354). För att uppnå överförbarhet 

rekommenderar Byman (2011:355) att resultatet ska beskrivas så djupt och detaljerat för att 

möjliggöra för andra personer att bedöma hur mycket överförbart resultatet är till annan miljö.  

För att pålitlighet ska kunna fastställas krävs det att det finns en beskrivning som redogör för 

alla forskningens olika faser (Bryman, 2011:355). Det sista kriteriet inom tillförlitlighet är 

möjlighet att styrka och konfirmera som innebär en insikt i att det inte går att uppnå 

fullständig objektivitet inom kvalitativ forskning och att forskaren agerat i ”god tro” utan att 

låta sig påverkas av personliga värderingar och undersökningens inriktning (Bryman, 

2011:355). Äkthet består av rättvis bild och ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk 

autenticitet (Bryman, 2011:356-357).  

 

Genom att vi har noggrant redogjort för varje moment i vår undersökning och resultatet har 

beskrivits detaljerat utifrån de intervjuades tankar och upplevelser samt att vi har så långt det 

har varit möjligt undvikit att bli påverkade av våra egna värderingar anser vi att vi har uppnått 

kravet för tillförlitlighet. 

4.10  Förförståelse 

Enligt Bryman (2011:43) är värderingar en del av forskarens individuella åsikt som kan 

innebära att objektiviteten blir svår att upprätthålla och därmed kan forskningens olika delar 

påverkas negativt. Detta var något som vi behövde ta hänsyn till då en av oss har en 

tidsbegränsad anställning inom häktet och anstalten inom Kriminalvården. Vi har båda genom 

egen erfarenhet och insyn i organisationen samt genom tidningsartiklar uppmärksammat att 

Kriminalvården har problem med bland annat hög personalomsättning som de löst genom att 

använda sig av personal med någon form av tidsbegränsad anställningsform. Vi har också 

genomgått samma utbildning och tagit del av samma utbildningsmaterial. Genom att vi var 

medvetna om vår förförståelse om Kriminalvården och att det kunde påverka analysen av 

materialet har vi på så vis undvikit att påverkas. Samtidigt måste viss förståelse innehas för att 

den verklighet som studeras ska bli begriplig och kunna förmedlas genom vetenskapliga 

teorier till sitt stöd (Aspers, 2011: 42). Genom att vi båda har varit delaktiga i att samla in 



19 

 

material, analysera materialet utifrån valda teorier, forskningsunderlag och vetenskaplig 

avhandling har vi hanterat undersökningen på ett förutsättningslöst sätt. 

 

Begrepp som styrning och prekariat går att tolka på olika sätt och tillskriva dem olika 

innebörd beroende på ens egna förförståelse, bakgrund och erfarenhet. Även om det inte gick 

att helt bortse från den egna förförståelsen läste vi båda på om dessa begrepp och diskuterade 

sedan fram en gemensam utgångspunkt som vi skulle utgå ifrån när vi skulle analysera och 

tolka materialet.  
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer en redovisning göras av det empiriska materialet i vår studie.  

5.1 Prekär anställning 

Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att det är endast Irvinsson och Velingsson som 

har en tidsbegränsad anställningsform inom Kriminalvården som sin enda försörjningskälla. 

De övriga intervjuade personerna nyttjade den tidsbegränsade anställningsformen som en 

sysselsättning, komplement till annan försörjningskälla eller för att kunna utöva en kostsam 

hobby. 

De intervjupersoner som hade annan sysselsättning utöver den tidsbegränsade 

anställningsformen inom Kriminalvården upplevde inte att anställningsformen var osäker då 

de hade ytterligare inkomst att luta sig mot. Däremot kände flera av de intervjuade att det 

saknades behörigheter till IT-system samt att deras ansvarsområde var begränsat. Några av de 

intervjuade upplevde inte ansvarsbristen som något problem så länge de endast hade en 

tidsbegränsad anställning som extrajobb och inte en heltidstjänst. Så här upplevde Svensson 

sin anställningsform: 

”Är man extraanställd så har man oftast inte de behörigheterna och ansvaret heller 

utan man slipper ifrån ganska mycket ansvarsbiten så hade jag bara haft detta som 

extrajobb hade jag kanske tyckt att det är tråkigt i längden att inte ha ansvar. Även om 

man har ett ansvar så har man inte lika mycket som på ett ordinarie arbete.” 

       (Svensson) 

Irvinsson upplevde att han saknade helt ansvar på arbetsplatsen mer än att komma till arbetet 

på utsatt tid och uttryckte sig enligt följande angående ansvarsområden för sin 

anställningsform: ”Det är det grundläggande: nyckeln och passeringskort. ” 

Velingsson har en annan upplevelse av att sin tidsbegränsad anställningsform då personen 

tidigare haft tillsvidareanställning inom Kriminalvården: 

”Jag känner ännu mer att jag vill förbli timanställd för att jag har inte så mycket 

ansvar att bära, som t.ex. kontaktman har, som har mycket att hålla reda på. Jag 

känner att det är mer avslappnande att vara timanställd, när jag glider runt där, och 

försöker hjälpa så mycket jag kan. Som kontaktman som jag var innan, så kände jag 

att det var mer att hålla i huvudet och det var svårare att släppa vissa processer och 

gå hem.” 

(Velingsson) 

När det kommer till anställningsformen var alla intervjupersoner överens om att det inte var 

en säker anställningsform då de när som helst kunde bli uppsagda. Det positiva med 

anställningsformen var att de själva ansåg att de hade möjligheten att när som helst avsluta sin 

anställning. Vissa upplevde också en osäkerhet när det kom till att bli inbokade och få arbeta 
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de timmar som de tänkt sig då personalläget inom Kriminalvården upplevdes vara stabilt. Det 

fanns även en risk att de önskade passen inte blev godkända eller att de erbjöds andra pass å 

som nattpass, helgpass eller dagspass i stället för de önskade. Denna upplevelse delades dock 

inte av alla intervjupersoner då vissa upplevde att det alltid gick att få de pass som de har 

önskat att arbeta på. Irvinsson uttryckte så här om möjligheterna att få jobba önskade 

arbetspass: 

”De har ganska stort behov av personal. Men det kan gå upp och ner beroende på om 

folk är sjuka eller så. En del månader funkar det jättebra, då är det nästan en 

heltidstjänst. Andra månader är det kanske mindre.”[…] “Man lever på hoppet att folk 

blir sjuka”. 

(Irvinsson) 

Ytterligare problem som samtliga intervjupersoner upplevde var att de kunde få sms eller 

telefonsamtal med förfrågan vid akuta ärenden om att hoppa in med kort varsel. Det kunde 

även vara förfrågan om att gå in och arbeta heltid under sommaren. Detta upplevdes som 

besvärligt av intervjupersonerna då de kände att det var svårt att tacka nej samt att det 

begränsade deras möjlighet att välja dagar och arbetspass så som det passade dem. 

Både de som hade tidsbegränsad anställning som sitt enda jobb och de som hade det som 

extrajobb upplevde att det fanns osäkerhet vad gäller avsaknaden av fast inkomst, avsaknad 

av semesterdagar och möjlighet till semester. Däremot drabbade det inte lika hårt de som 

endast hade jobbade extra då de hade en annan inkomstkälla utöver arbetet inom 

Kriminalvården. För att de intervjuade skulle kunna få boka upp sig på pass krävdes det att 

någon från den ordinarie styrkan blev sjuk eller att det var personalbrist. Andersson påtalade 

även att hen ibland fått arbeta utan att ha ett giltigt och påskrivet anställningsavtal vilket 

innebar att hen var oförsäkrad om en incident skulle ske på anstalten. Anställningsformen gav 

dem frihet men var osäker. Velingsson uttryckte det enligt följande: 

”Jag är aldrig orolig för att jag aldrig ska få timmar. Sedan så känner man sig ändå 

osäker på så sätt att om jag blir sjukskriven, eller har privata problem, så tror jag inte 

att de tar hand om mig på samma sätt som om jag hade varit fastanställd.” 

(Velingsson) 

Trots att samtliga intervjupersoner upplevde att anställningsformen var osäker då de aldrig 

kunde känna sig säkra på att få  arbeta de pass de ansökt om och att en tillsvidareanställning 

inom Kriminalvården skulle öppna upp för många fler fördelar så som förmåner, utbildning 

och en trygg inkomst, var samtliga överens om att en tillsvidareanställning inom 

Kriminalvården inte var aktuell då den skulle inskränka för mycket på deras möjlighet att få 

välja när och hur mycket de vill arbeta även om det ändå är arbetsgivaren som tar dessa 

beslut. 
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5.2 Prekariatets representanter och deras levnadsstandard 

Efter att vi hade intervjuat alla intervjupersoner konstaterade vi att Andersson, Svensson och 

Baronsson ingår i ett hushåll med en ytterligare försörjare och alla tre intervjupersonerna hade 

barn. Dessa tre personer hade dessutom en annan inkomstkälla utöver sin tidsbegränsade 

anställning och var inte beroende av att ha en anställning inom Kriminalvården. Johnsson 

studerade och hade två extrajobb varav det ena var en tidsbegränsad anställning inom 

Kriminalvården. Johnssons tidsbegränsade anställning var mer för att få erfarenhet och knyta 

kontakter än för att ha en stadig inkomst och uttryckte det enligt följande: 

“Det är inget högstatusyrke, det är det ju inte. På grund av klienterna man träffar, 

kriminalvården överlag. Det är dålig lön[...] det är inte så att man: wow jag jobbar 

inom kriminalvården, vilket bra yrke vi har.  Dåliga arbetstider som man jobbar typ 

skift, du jobbar helg så det är inget önskvärt yrke förutom att det är intressant och 

spännande”. 

(Johnsson) 

Det var endast Irvinsson och Velingsson som hade en tidsbegränsad anställning inom 

Kriminalvården som sin enda försörjningskälla. 

De flesta upplevde att deras levnadsstandard var bra eller mycket bra och att de var tillfreds 

med tillvaron. Det fanns tillfällen när vissa intervjupersoner upplevde att det var mindre bra 

och att de inte var fullt tillfreds med var de var i livet. Även om det fanns ett missnöje över 

den låga lönen och otryggheten med att ha en tidsbegränsad anställning, valde alla att jobba 

kvar under dessa former på grund av att de ansåg att de hade möjlighet att själva välja när och 

hur mycket de ville jobba även om de också var medvetna om att den friheten var under 

förutsättning att arbetsgivaren behövde dem och var den som beslutade om vilka pass de 

skulle få arbeta. Den allmänna upplevelsen var att lönerna var låga och att det var svårt att få 

upp sina löner vid en tidsbegränsad anställning. Både Velingsson och Irvinsson uttryckte sitt 

missnöje angående de dåliga lönevillkoren och de var samtidigt också de två som arbetade på 

heltid med en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården. Velingsson upplevde sin 

levnadsstandard så här: 

”Jag tycker att det lite skralt ekonomiskt. Jag har dyra hobbys, jag har hundar, men 

jag är ingen som festar ute och röker och reser, jag är ganska så sparsam. Ändå har 

jag lite svårt att gå runt och då är jag ändå över trettio år.” 

(Velingsson) 

Andersson arbetade endast extra inom Kriminalvården, var nöjd med sin ekonomiska tillvaro 

och upplevde sin levnadsstandard enligt följande: 

”Jag har nog en levnadsstandard som är över genomsnittet faktiskt. Vi bor bra och har 

bra pension, min fru har bra inkomst så jag tillhör väl de lyckligt lottade, men som 

svaret på din fråga så ligger vi över i levnadsstandarden.” 
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(Andersson) 

5.3 Kriminalvården som organisation 

Under intervjuerna framkom det att mycket av den upplevda otryggheten bestod i att 

Kriminalvården som organisation inte var bra på att ta tillvara på behov, trygghet, säkerhet 

och kompetensutveckling för de med tidsbegränsade anställningsformerna. Det som nämndes 

var bristande kommunikation mellan arbetsgivaren och de intervjuade med tidsbegränsade 

anställningarna. När anställningsavtalen löpte ut behövde de intervjuade påminna, ibland flera 

gånger, om att anställningsavtalet behövde förlängas. Utan ett giltigt anställningsavtal kunde 

de anställda inte sätta upp sina tider via bokningssystemet för kommande arbetspass. 

Andersson berättade så här om hur det var att kommunicera med Kriminalvården: 

”I kriminalvården är det dåligt för att man får påminna dem om att de måste förnya 

ens anställningskontrakt och såna här saker. De svarar inte på mail alla gånger så att 

jag kan väl säga som så att anställningstryggheten på skala 1–10 inom 

kriminalvården ligger på en 3: a max.” 

(Andersson) 

Irvinsson upplevde det tvärtom mot de andra intervjuade vad gäller tryggheten inom 

organisationen och uttryckte det så här: ”Kriminalvården är mån om sin personal, det finns 

bra skyddsnät, man har tillgång till krisstödjare och så.” 

Velingsson är mer förstående för organisationens tillkortakommanden och beskriver sitt 

arbete så här: 

”Jag tycker att det är kul, det är utmanande jobb, även om det stundtals är väldigt 

påfrestande. Dels för att det är en myndighet och man har inga oändliga resurser, det 

är personalbrist, vi har stressade och överarbetade kollegor och en kommunikation 

som inte funkar klanderfritt direkt.” 

(Velingsson) 

Andersson påtalade också om att det inte var endast för att kunna boka arbetspass som det 

blev problematiskt när avtalen inte förlängdes i tid. Vid arbete utan anställningsavtal blir 

personalen oförsäkrad. Så här säger Andersson om detta: 

”[…]likadant med försäkringshänseende för är inte jag anställd då och har jag fått 

nån intagen att klappa till mig så mina glasögon går sönder eller vad som, då blir det 

genast besvärligt med försäkringsfrågor och såna saker. Där kan jag tycka att de får 

skärpa sig lite.” 

(Andersson) 

Intervjupersoner upplevde att löneutvecklingen var dålig och att det saknades 

utvecklingsmöjligheterför en person med tidsbegränsad anställning. Lönen var, enligt några 
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intervjupersoner, en av orsakerna till att det var så hög personalomsättning. Förutom lönen 

påtalades även arbetstiderna, nattarbete och helgarbete samt att de flesta som arbetade inom 

Kriminalvården gjorde det i väntan på något annat arbete eller på grund av studier. Det var 

även problematiskt att få ledigt då det är svårt att få in personal som kan täcka upp för 

frånvaro av befintlig personal. Svensson uttryckte det så här: 

”Jag tycker att det egentligen passar som en extrainkomst, till exempel om man 

studerar eller om man vill ha den friheten. Då är det väldigt bra. Eller att man har en 

annan anställning.” 

(Svensson) 

Intervjupersonerna var överens om att det saknades möjlighet för de med tidsbegränsade 

anställningar att få någon form av utveckling på arbetsplatsen. Det upplevdes även att yrket 

hade låg status, främst på grund av den låga lönen. Vid nyanställning saknades det 

handledning. Arbetsgivaren erbjuder många kurser men det är endast tillgängligt för de som 

har en tillsvidareanställning. Intervjupersonerna upplevde att arbetsgivaren inte tog hänsyn till 

de deras trivsel på arbetsplatsen. Andra problem inom organisationen som nämndes av 

intervjupersonerna var att organisationen var oflexibel vad gäller arbetstiderna då det rörde 

sig om tolvtimmarspass och upplevdes som väldigt styrt då dessa timmar inte gick att justera 

eller förlägga på andra tider än de som organisationen har bestämt. De som arbetade natt 

upplevde att de var avskärmade från den dagliga verksamheten. Att arbeta inom 

Kriminalvården ansåg de flesta intervjuade att det passade de som hade behov av en 

extrainkomst, var student eller inte var beroende av en fast inkomst. Det nämndes även att det 

skulle vara svårt att arbete inom Kriminalvården vid singelhushåll eller som ensamstående 

förälder då det skulle krävas två i hushållet för att få det att gå runt både ekonomiskt, 

tidsmässigt och praktiskt. Svensson uttryckte det enligt följande: 

”Det är ju klart att det som är en nackdel med kriminalvården är för att det är så fasta 

tider och är nästan omöjligt och vara en ensamstående förälder. Det går nästan inte så 

man är väldigt beroende av att någon annan ska hela tiden hjälpa till och ställa upp. Är 

man två så är det så klart mycket lättare.” 

(Svensson) 

5.4 Motivation för kriminalvårdare 

Vid frågan om vad det är som motiverar intervjupersoner till att arbeta inom Kriminalvården 

gav alla, förutom en, samma svar. Alla intervjupersoner är motiverade av inkomsten som 

genereras tack vare deras tidsbegränsade anställning, men också upplevelsen av att själva 

bestämma sin arbetstid.  

Johnsson anser att arbetet på Kriminalvården kan ge personen som studerar till personalvetare 

bra referenser och möjlighet att utöka sitt nätverk. Enligt Johansson har referenser från ett 

statligt arbete ett högt värde på arbetsmarknaden och det var skälet till en fortsatt 

tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården. Baronsson säger att hen trivs med kollegor 
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och är motiverad även av möjligheten att påverka intagna och ha möjligheten att följa deras 

process. Baronsson berättar att vid nattarbete är det lugnare inom verksamheten i jämförelse 

mot att arbeta dagtid vilket skapar bättre möjligheter och tillfälle att bryta  de intagnas 

isolering genom att prata med dem och lära känna dem på en annan plan. Detta är något som 

Baronsson upplever som en fördel med arbetet som kriminalvårdare. Velingsson är den enda 

som är motiverad av yrkets utmaningar som hen ställs inför inom Kriminalvården. Velingsson 

upplever arbetet som väldigt intressant då ena dagen aldrig är lik den andra och det går aldrig 

att helt förbereda sig för hur dagen kommer att se ut. Det är just denna variationen som 

motiverar intervjupersonen att fortsätta sin anställning inom Kriminalvården. Velingsson 

beskriver sin vardag enligt följande: “Man får agera, man får tänka om, det tycker jag är 

jätteroligt. Inte bara köra på i samma spår” 

5.5 Frihet att styra sin arbetstid 

Alla intervjupersoner upplever att de har friheten att välja arbetspass utifrån deras egna behov, 

en frihet som de alla uppskattar väldigt mycket. Både Irvinsson och Velingsson har haft en 

tillsvidareanställning, men valde aktivt att gå ifrån denna trygga typ av anställning till en 

tidsbegränsad anställning. Båda intervjupersoner pratar om hur lättade de blev när de i 

samband med ändrad anställningsform fick komma ifrån det breda ansvaret för det som kallas 

“klientarbete”. Velingsson uttrycker det enligt följande: 

“Nu vill jag ha sommaren öppen, jag vill fortsätta kunna styra exakt hur jag jobbar. 

Oftast blir det väldigt sista minuten men för mig är det viktigaste att jag kan bestämma 

själv när jag kan jobba” 

(Velingsson) 

Velingsson upplever att privatlivet inte påverkas nämnvärt av arbetet då det är lätt att släppa 

arbetet när det är dags för hemgång. Detta gör att hen är mer övertygad om att rätt beslut togs 

genom att lämna tillsvidareanställningen till förmån för en tidsbegränsad anställning. 

Velingsson uttrycker sig så här: “Då har jag inte så mycket ansvar att bära, som kontaktman 

har...det är mer avslappnande att vara timanställd” 

För Baronsson var tillsvidareanställning aldrig något alternativ eftersom personen driver sitt 

eget företag, och beskriver det enligt följande: “Timvikariat ger bra möjligheter att styra sin 

tid” 

Alla intervjupersoner valde medvetet och självmant ha en tidsbegränsad anställning då de 

upplevde att de hade större möjlighet att påverka sin arbetstid och arbetssituation. Trots 

friheten att till viss del styra sin arbetstid själv, upplever Velingsson att hens möjligheter att 

påverka arbetstiden är ändå styrda av verksamhetens behov och utrycker det enligt följande: 

“Jag kanske skulle föredragit att bli bokad lördag, söndag istället för torsdag och fredag, 

men jag har inlagd mig tillgänglig alla dagar” 

Andersson lägger in tider som passar hen och är glad att inte vara uppbunden varje dag. Alla 

intervjupersoner uttryckte det tydligt att det är självvalt att arbeta utifrån en tidsbegränsad 
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anställning och de styr sin tid till 100%. Även om de anser att de helt och hållet styr sin 

arbetstid är de intervjuade införstådda med att det ändå är utifrån arbetsgivarens behov även 

om deras upplevelse är att de har frihet till 100% att styra hur många pass de vill arbeta. 

Svensson berättar att hen själv väljer vilka dagar som passar för att arbeta och är därmed styrd 

av sina egna behov, arbetslust och familjens önskemål. För Svensson är arbetet inom 

Kriminalvården ett extrajobb utöver en tillsvidareanställning på ett annat ställe och är 

önskvärt på grund av en dyr hobby. Johnsson trivs med känslan av att det går att säga upp sig 

från arbetet när hen så önskar samt att det inte finns några krav på hur mycket eller lite som 

behöver arbetas för att kunna ha en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården. Däremot 

inser intervjupersonen att hen kan bli av med sin en tidsbegränsad anställning lika fort också. 

5.6 Kriminalvårdare som yrke 

Andersson förklarade att hen aldrig hade valt kriminalvårdaryrket som ett heltidsarbete då 

arbetet med de intagna inte är något som hen egentligen vill arbeta med. Andersson skulle 

föredra att arbeta inom sitt tidigare verksamhetsområde som hen  hade gjort i hela sitt tidigare 

yrkesliv. Det tidigare arbetet som Andersson hade innebar också obekväma arbetstider, med 

det var acceptabelt då det var regelbundet och förutsägbart mot Kriminalvårdens mer osäkra 

och föränderliga verksamhet. Det viktigaste var att arbetet var roligt och att hen gjorde 

samhällsnytta men detta är något som Andersson inte upplever sig kunna göra inom 

Kriminalvården. Velingsson utrycker sig om yrket att det finns proffsiga kollegor och bra 

människokännare. Intervjupersonen uttrycker sin beundran för professionella kollegor som 

genom sin sansade och positiva attityd har bra påverkan på de intagna. Velingsson uttrycker 

sig enligt följande: “Det kan vara kluvna roller, man har väldigt mycket säkerhetsarbete, 

sedan ska man bygga förtroende [...] jag har hittat balansgång som funkar för mig”. 

Irvinsson påtalar om att yrket som kriminalvårdare är ett psykiskt påfrestande arbete. Kravet 

uppifrån inom organisationen finns på att man ska agera säkert och tryggt. Det krävs också ett 

stort säkerhetstänk och att det saknas utrymme för att göra några misstag. Samtidigt förklarar 

Irvinsson så här om att arbeta med de intagna: “Det jobbet tar bort en del fördomar om 

kriminella människor och förstärker andra, men det är intressant”. 

Svensson konstaterar att i yrket som kriminalvårdare måste det finnas ett intresse för 

människor, samtidigt är det också ett tufft arbete som kan vara omväxlande och intressant. 

Personen upplever att det snarare är arbetstiderna som är mer problematiska än själva arbetet 

då arbetstiderna är styrda och fasta utifrån verksamhetens behov och inte går att påverka även 

om det saknas arbetsuppgifter att göra viss del av arbetspasset. Intervjupersonen understryker 

att även om man har bokstavligen “ingenting att göra” resten av dagen måste individen sitta 

av tiden då de intagna ska släppas ut och låsas in på fasta tider. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras utifrån undersökningens syfte, 

frågeställningar, tidigare forskning och valda teorier.   

6.1 Tidsbegränsad anställning inom kriminalvården 

Syftet med vår studie var att utifrån Standings (2013:9ff) teori om prekariatet undersöka 

relationen mellan prekära anställningar och de med en tidsbegränsad anställning och deras 

upplevelse av friheten att styra sin arbetssituation. De frågeställningar som vi ville besvara var 

hur de anställda inom Kriminalvården i de prekära anställningarna såg på sina möjligheter att 

styra sin arbetssituation. Är det så att de med en tidsbegränsad anställning förblir i den 

anställningsformen eftersom det är just anställningsformen som lockar? Vad finns det i den 

prekära anställningsformen som, trots sitt dåliga rykte, är det fria och aktiva valet för så 

många att stanna i en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården? Studiens syfte och 

frågeställningar var motiverade av att det fanns tidigare forskning som visade på att 

prekariatet bildades av människor som hade bristande ekonomi, men även saknade sociala och 

kulturella resurser. Tidigare forskning påvisade också att människor med låg utbildning ofta 

tenderade att ha tillfälliga anställningar där konsekvensen av detta blev att de var fattigare i 

jämförelsen med individer med tillsvidareanställning. Engel (1970:12-13) forskade om att 

arbetsrelaterad autonomi innebär möjligheten att praktisera sitt yrke i enlighet med sin 

utbildning. Utifrån dessa teorier och tidigare forskning har vi analyserat vår empiri som 

visade på att Kriminalvården var i stort behov av personer med tidsbegränsade anställningar 

för att få verksamheten att gå runt. 

6.2 Tidsbegränsad anställning som en prekär anställningsform 

Förändringarna på arbetsmarknaden med en ökad användning av tidsbegränsade 

anställningsformer (Magnusson, 2013:143) och Kriminalvårdens (Kriminalvården) 

återkommande problem med en stor personalomsättning har ökat möjligheten för 

arbetsgivaren att använda sig av anställda med tidsbegränsade anställningsformer men även 

parallellt möjliggjort för anställda att aktivt välja prekära anställningar. Utifrån vår empiri 

kunde vi se att det skapade en tidigare otänkbar situation där de intervjuade medvetet valde 

bort tillsvidareanställning före en tidsbegränsad anställning. Detta var ett oväntat resultat då vi 

inte hade väntat oss att personer med otrygga och osäkra anställningsformer skulle aktivt välja 

bort tryggheten med en tillsvidareanställning. 

Prekariat utifrån anställningsformen har många aspekter som är av intresse för de med 

tidsbegränsade anställningar inom Kriminalvården. Vår empiri visar på att den prekära 

anställningen är effekten av Kriminalvårdens akuta personalbehov och är tänkt att täcka 

tillfälliga behov. Samtidigt visar vår empiri att de intervjuade inte enbart arbetar för att täcka 

upp tillfälliga behov utan flertalet av de intervjuade hade arbetat i flera år utifrån en 

tidsbegränsad anställningsform och vissa arbetade så pass många pass att det kunde ses som 

ett heltidsarbete. Trots att denna anställningsform per definition är ostabil och osäker, påvisar 

vårt resultat att den är eftersträvad av alla intervjuade personerna. Detta trots att det fanns två 
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personer som endast hade Kriminalvården som sin enda inkomstkälla. Upplevelsen hos de 

flesta intervjuade personerna var att de kunde jobba hur mycket de ville, att de lätt kunde 

uppnå till önskat antal timmar och att de ofta behövde tacka nej till arbetsgivarens förfrågan 

om arbete. Detta till trots var det ändå några personer som upplevde viss oro och osäkerhet 

kring möjligheten till att alltid få de önskade passen. Utifrån vår empiri framkom det tydligt 

att de intervjuade personerna snarare uppfyllde ett permanent behov av arbetskraften än 

agerade som en tillfällig och kortsiktig lösning, som är tanken med en tidsbegränsad 

anställning. Alla intervjupersoner var överens om att en tidsbegränsad anställning var en 

otrygg anställningsform, eftersom de kunde bli uppsagda i princip när som helst.  Även om 

den tidsbegränsade anställningen för de flesta intervjuade personerna hade pågått i flera år var 

det fortfarande en osäker och otrygg anställningsform som faller väl med Standings 

(2013:201-21) teori där tillfälligt anställda utgör en central del av prekariatet. De intervjuade 

saknade även inkomsttrygghet och arbetsplatstrygghet som är två av sju arbetsrelaterade 

former som  enligt Standing (2013:21-22) vid avsaknaden av någon av dessa sju innebär att 

individen befinner sig i prekariatet. I Miscevic (2014:69) forskning beskriver frilansande 

skådespelares osäkra arbetsvillkor som dagligen upplever oron och hård konkurrens om 

eventuella uppdrag samt ständig osäkerhet och känslan av utsattheten. Frilansande 

skådespelare är hela tiden tvungna att uppnå kraven som ställts på deras yrkesutövande för att 

kunna vara kvar i kampen om roller. Vår empiri visade på att det finns en skillnad mellan våra 

intervjupersoner och de i Miscevics (2014:69) forskning då våra intervjupersoner inte 

upplevde några yrkeskrav på sig. Däremot upplevde vissa personer en oro över att det inte 

alltid går att få de önskade passen eller få några arbetspass över huvud taget, vilket stämmer 

med det resultat som framkommit i Miscevics (2014: 69) forskning. 

Vår empiri påvisade inte en låg levnadsstandard hos de intervjuade, däremot kunde några av 

dem känna att ekonomin var ansträngd på grund av låg lön och att inte alltid få de arbetspass 

som behövdes. Utifrån Van Lanckers (2013:190) studie framkom det att konsekvensen av 

tillfälliga anställningar innebar att människor var fattigare i jämförelse med individer med en 

tillsvidareanställning. Även om vi inte har i vår undersökning gjort någon jämförelse mellan 

tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning kunde vi ändå dra slutsatsen att även om 

de flesta inte upplevde sig fattiga så hade några av de intervjuade en sämre ekonomi. 

Dessutom kunde vi se att de som upplevde en sämre ekonomi var de som hade 

Kriminalvården som sin enda försörjningskälla. Vår empiri visade också på att de intervjuade 

inte hade något intresse av att ändra anställningsformen från en tidsbegränsad anställning till 

en tillsvidareanställning, vilket visade på att de frivilligt valde att vara kvar i en prekär 

anställning trots otryggheten och osäkerheten. Utifrån detta kunde vi dra slutsatsen att de 

värderade högre den upplevda friheten att kunna reglera sin arbetstid än att ha en trygg 

anställningsform i form av en tillsvidareanställning. Ett ytterligare skäl att stanna kvar i en 

osäker och prekär anställningsform för de intervjuade var att genom sin tidsbegränsade 

anställningsform kunna undvika övergripande ansvar för energikrävande arbetsuppgifter. 

Detta gällde även de som hade Kriminalvården som sin enda försörjningskälla och vars 

anställning i antal arbetade timmar motsvarade ett heltidsarbete. Även om de intervjuade 

kunde uppleva en viss form av anomi då arbetet upplevdes monotont och saknade 

karriärmöjligheter, upplevdes det fortfarande som rätt val för de intervjuade att fortsätta med 
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en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården. Vi tolkar det som att möjligheten att i viss 

mån kunna styra sin arbetstid och arbetssituation var viktigare för de intervjuade än att ha 

tryggheten av en tillsvidareanställning. Vi kom till denna slutsats då empirin visade tydligt på 

att ingen av de intervjuade ville ha en tillsvidareanställning trots att det skulle innebära fler 

förmåner och möjlighet till utveckling inom Kriminalvården.  

Standing (2013:19-20) anser att prekariatets representanter lever med kortsiktiga anställningar 

och att det som gör prekariatet ”unikt i klasstermer” är att det oftast saknas en 

kontraktsrelation i form av arbetstrygghet i utbyte mot lydnad. Detta var något som vi också 

kunde se hos majoriteten av våra intervjupersoner då de flesta hade arbetat flera år med en 

tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården samt att anställningsavtalen inte alltid 

förlängdes i tid. I vår empiri kunde vi också se att arbetstrygghet i form av en trygg 

anställning var något som saknades då anställningsformen gjorde att de intervjuade inte fick 

en adekvat utbildning innan de började sin anställning inom Kriminalvården, som kan vara en 

tuff och hotfull arbetsplats. Det går utifrån detta att tolka att en kontraktsrelation saknas 

mellan de intervjuade och Kriminalvården och då arbetstrygghet saknas finns det inte heller 

någon form av lydnad, vilket de intervjuade visar på genom att aktivt välja bort en 

tillsvidareanställning inom Kriminalvården 

6.3 Möjlighet att styra sin arbetstid 

För många människor är det viktigt att ta vara på sin egen tid och skilja mellan arbete och 

fritid. Vår empiri visade på att det var viktigt för våra intervjupersoner att ha friheten att styra 

sin arbetstid och arbetssituation. Att kunna styra över sin tid var orsaken till att vissa av de 

intervjuade personerna sade upp sig från sin tillsvidareanställning inom Kriminalvården och 

valde aktivt att gå över till en tidsbegränsad anställning. Även om det fanns en medvetenhet 

hos de intervjuade om att de inte helt styrde sin arbetstid utan var tvungna att anpassa sig till 

arbetsgivarens behov och verksamhet, kunde vi tolka det som att de ändå upplevde sig fria att 

kunna bestämma själva när de ville jobba. Utifrån detta drog vi slutsatsen att trots att de 

intervjuade personerna upplevde sig fria och upplevde sig ha möjlighet att styra sin 

arbetssituation var de fortfarande styrda utifrån verksamhetens behov. Saknas behov av 

tidsbegränsade anställningar försvinner även de intervjuades möjlighet att styra sin 

arbetssituation. Detta stämmer också överens med Rose (1999) definition av avancerad 

liberal styrning där han förklarar att styrning med frihet som utgångspunkt är ändå en form av 

styrning även om den inte är lika uppenbar som styrning utifrån lagstiftning. Även Foucault 

(2003:246) diskuterar styrningsrationalitet utifrån att samhället har frångått att styra utifrån 

lagstiftningen utan att det är den enskildes individuella val som står för friheten förutsatt att 

individen följer den rådande normen och styr sina val utifrån det. Med andra ord så är 

individen fri att styra och åtnjuta frihet så länge de väljer rätt utifrån samhällets krav och 

rådande normer. I vårt resultat kunde vi se att de intervjuade upplevde att de hade friheten att 

styra sin arbetssituation genom att kunna välja när och hur mycket de ville arbeta trots att de 

egentligen var styrda utifrån Kriminalvårdens behov att fylla luckor vid personalbortfall. De 

intervjuade var ändå tvungna att anpassa sig till de arbetspassen som erbjöds av arbetsgivaren 

utan möjlighet att ändra på dem samt att det fortfarande var arbetsgivaren som i slutändan 

bestämde om och när de intervjuade kunde få komma in och arbeta. 
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Foucaults (178-200) anser att styrteknik innebär att en uppfostrande effekt uppnås genom 

styrning och kontroll för att forma människors beteenden efter önskade normer som i 

förlängningen leder till en normalisering. I vår empiri kunde vi se att Kriminalvården nyttjade 

möjligheten att anställa människor med tidsbegränsade anställningar för att lösa 

verksamhetens personalomsättning. Genom att de intervjuade hade en tidsbegränsad 

anställning kunde de erbjudas möjligheten att lägga in om önskade arbetspass. Detta 

upplevdes som en form av frihet även om det var på Kriminalvårdens villkor då arbetsgivaren 

var den som beslutade hur och när de anställda skulle kunna arbeta. De intervjuade ansåg att 

verksamheten inte hade fungerat utan människor med tidsbegränsade anställningar. Detta 

visar på att Foucaults teori om styrning stämmer då Kriminalvården genom sitt sätt att styra 

och kontrollera lyckats få de intervjuade att uppleva sig fria att styra sin tid och arbetssituation 

även om det egentligen är arbetsgivaren som innehar den friheten. På så vis har det uppstått en 

normalisering både för de intervjuade och Kriminalvården. För Kriminalvården har 

normaliseringen inneburit att de driver sin verksamhet till stor del utifrån en tillfällig 

bemanning. För de intervjuade har en tidsbegränsad anställning med den otrygghet det 

innebär blivit något normalt och de har format till att uppleva det som självvalt och ett sätt att 

vara friare. Det går att dra slutsatsen att maktutövandet från arbetsgivaren är subtil och styr 

människors beteende genom att de intervjuade personerna inte upplever sig styrda även om de 

förstår att det fortfarande är arbetsgivaren som bestämmer och blir på så vis självreglerande, 

något som också Foucault (2003:203-210) diskuterar utifrån styrtekniker. 

6.4 Kriminalvårdare – ett prekärt yrke 

Enligt Standings (2013:178-179) prekariattillvaro innebär det ett ständigt jonglerande med 

krav och att tvingas till att ha flera jobb för att individen tjänar för lite. Vår empiri indikerade 

på att flertalet av de intervjuade som hade mer än ett arbete hade valt detta av andra skäl än 

för sin överlevnads skull. Det handlade om att sätta guldkant på tillvaron eller för att skapa sig 

viktiga kontakter för framtida yrkesbehov. Vi kunde inte hitta något som tydde på krav utan 

snarare på frivillighet och ett behov av att kunna styra sitt liv som det passade den enskilda 

individen. De som hade en tidsbegränsad anställning och arbetade motsvarande en 

heltidstjänst samt där Kriminalvården var deras enda försörjningskälla stannade kvar främst 

för att de kände sig friare och hade större möjligheter att styra hur ofta och när de arbetade. 

Vi kunde inte heller se hur yrket som kriminalvårdare skulle gå att definiera utifrån tidigare 

klasstrukturer då klass enligt Bengtsson och Berglund (2017:320) handlar om människor med 

liknande livssituation utifrån ekonomi, boende och utbildning. Detta var något som inte 

framkom i vår undersökning då de intervjuade personerna som arbetade inom Kriminalvården 

var både akademiker och icke-akademiker och vars livssituation utifrån ekonomi och boende 

skiljde sig åt trots att den gemensamma nämnaren var en tidsbegränsad anställning. Att det 

fanns en stor variation i de intervjuade personernas utbildning skulle däremot kunna tolkas 

som ett problem då det utifrån Engels (1970:13) forskning framkom att arbetsrelaterad 

autonomi är viktigt att ta vara på, men som inte sker utifrån yrket som kriminalvårdare. Till 

viss del kunde vi se detta problem då vi upplevde att de som vi intervjuade såg sin 

anställningsform som en tillfällig lösning, i väntan på något annat och bättre, även om vissa 

hade arbetar på detta sätt i flera år. Vi kunde inte heller utifrån vår empiri se att de intervjuade 
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personerna upplevde något mervärde eller samhällsnytta med att arbeta som kriminalvårdare 

med de klienter som de mötte dagligen i sitt arbete. 

Om vi endast fokuserade på yrket kriminalvårdare kunde vi se flera delar som skulle enligt 

Standing (2013:19-20) anses tillhöra prekariatet. Yrket för de med tidsbegränsad anställning 

saknade utvecklingsmöjligheter, status, befogenheter och en yrkesidentitet då de saknade 

möjlighet att ta ansvar på arbetsplatsen samt utbildning för att klara av att utföra sitt arbete på 

ett bra sätt. Dessutom arbetar de intervjuade personerna på en arbetsplats där de kunde 

utsättas för hot och det fanns en risk för deras egen säkerhet. Vårt resultat visade däremot på 

att det inte var på detta sätt som de intervjuade upplevde sitt yrke. Visserligen ansåg de att 

yrket saknade status och var otryggt men däremot var samtliga överens om att det fanns en 

yrkesgemenskap som var betydelsefull för dem och att kollegor var viktiga för deras fortsatta 

anställning inom Kriminalvården. De hade inte heller valt att arbeta som kriminalvårdare för 

att främja en karriär. Utifrån detta kunde vi dra slutsatsen att de intervjuade kände att det trots 

allt var en del av gemenskapen på arbetsplatsen. 

6.5 Sammanfattande diskussion 

Det vi kom fram till i vår undersökning var att det fanns mycket som indikerade på att de 

intervjuade personerna tillhörde prekariatet genom otrygga anställningar, avsaknad av fast 

månadsinkomst och andra förmåner. Den tidigare forskningen talade också för att olika 

former av tidsbegränsade anställningar är negativt för individerna där till exempel Van 

Lancker (2013:197) kopplade osäkra anställningar till fattigdom, låg utbildning och negativa 

hälsoeffekter. De flesta av våra intervjupersoner upplevde att de hade en bra levnadsstandard 

även om några upplevde att det ibland kunde vara svårt att få ihop ekonomin. Flertalet av de 

intervjuade hade en akademisk bakgrund och resten hade gymnasiebakgrund. Det var endast 

två av de intervjuade personerna som hade Kriminalvården som sin enda försörjningskälla 

men där kunde vi inte heller se de negativa effekterna som Van Lancker (2013:190-191) 

visade på i sin forskning om osäkra anställningar. Det framkom inte heller att de intervjuade 

personerna upplevde att de saknade alternativ utan valde att ta anställning som 

kriminalvårdare för att det är lättillgängligt och för att det alltid behövs folk inom 

Kriminalvården som kan komma in och arbeta. Vi kunde även se utifrån empirin att de 

personer som vi intervjuade hade det betydligt roligare och bättre än det som Miscevic 

(2014:186) resultat visade på om de frilansande skådespelares prekära tillvaro vars tillvaro var 

kantad av otrygghet, osäkerhet och ovisshet om eventuella arbetstillfällen. Det var snarare 

tvärtom för de personer som vi har intervjuat då de upplevde att det alltid fanns jobb om 

personen så önskade. Men det fanns ändå en medvetenhet om att de var beroende av att den 

ordinarie personalstyrkan var frånvarande för att de skulle kunna få arbetspass samt att deras 

situation skulle kunna förändras om villkoren hos arbetsgivaren förändrades.  

Ett något oväntat resultat som vi fann i vår undersökning var hur Kriminalvården hade 

slimmat sin organisation så pass mycket att de hade gjort sig beroende av att det ständigt 

skulle finnas tillgång till människor som var villiga att ha tidsbegränsade anställningsformer 

för att verksamheten skulle kunna fortgå. En av våra intervjupersoner ansåg att 

Kriminalvården inte skulle klara sig om det inte var för möjligheten att anställa människor 
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med tidsbegränsad anställning. Detta ligger nära Standings (2013:9) idé om att behovet av 

styrning har tillkommit i och med den globala marknaden och att företaget, i det här fallet 

Kriminalvården, har behov av den flexibla arbetskraften. Samtidigt kunde vi också se i vår 

undersökning att det var på grund av den slimmade verksamheten inom Kriminalvården som 

intevjupersonerna kunde upprätthålla sin frihet och möjlighet att styra sin arbetstid efter eget 

behov. Vi tolkar det som att de med tidsbegränsade anställningar upplever sig fria och har 

möjlighet till självstyrning utifrån sin anställningsform och på så vis väljer en prekär tillvaro. 

Däremot hade det inte gått att göra detta om det inte fanns ett behov av flexibel arbetskraft 

inom Kriminalvården. Utifrån detta drar vi slutsatsen att den upplevda friheten av 

självstyrning och möjlighet att styra sin arbetssituation är inte frihet i ordets rätta bemärkelse 

då friheten till styrning fortfarande är beroende av verksamhetens behov inom 

Kriminalvården, vilket innebär att styrningen finns kvar. Det innebär att arbetsgivarens behov 

är den avgörande faktorn för hur fria de anställda med tidsbegränsade anställningar faktiskt är. 

Ju större efterfrågan är efter människor med osäkra anställningar desto större möjlighet till 

frihet kan de uppleva sig ha. En ytterligare faktor som påverkar situationen och som inte går 

att bortse ifrån är arbetsmarknaden och konjunkturen som är den som i slutändan styr vilken 

typ av anställningsform som är efterfrågad. Just nu är flexibiliteten viktig för många 

arbetsgivare och de tidsbegränsade anställningsformerna är därför också bättre anpassade till 

flexibilitetskraven som arbetsgivare har på sig. Oavsett hur fria de intervjuade upplever sig 

vara och hur väl de har anpassat sig till flexibilitetskraven är det ändå arbetsgivaren som styr 

hur mycket och när de ska arbeta. Detta stämmer väl överens med Foucaults (2003:203-210) 

teorier om styrningsrationalitet där han även påtalar att maktfaktorn är av stor betydelse. Det 

går i det här fallet inte att bortse från att makten att styra fortfarande till stor del ligger hos 

arbetsgivaren men de med en tidsbegränsad anställning upplever ändå att det är de som har 

makten att styra sin arbetssituation. Det går inte heller att bortse ifrån att regleringen av 

tidsbegränsade anställningar också påverkar hur många och på vilket sätt som människor med 

tidsbegränsade anställningar används samt att i vilket land detta sker också är något som är 

relevant. Enligt Berglund m.fl (2017:52) resulterar en liberal reglering av en tidsbegränsad 

anställning kombinerat med starkt anställningsskydd i hög antal anställda med en 

tidsbegränsad anställningsform. Vi kunde utifrån vår empiri observera liknande fenomen 

bland våra intervjupersoner. Detta indikerar på att förekomsten av denna typ av tidsbegränsad 

anställning är specifik för olika länder. Sverige anses vara ett välfärdsland och våra 

intervjupersoner har ett socialt skyddsnät som potentiell uppbackning om något skulle hända. 

En möjlighet som inte är tillgänglig i samma utsträckning för anställda med tidsbegränsade 

anställningsform i andra europeiska länder.  

Även om yrket och anställningsformen skulle kunna ses som prekära är det inte så som vi 

upplever att de intervjuade personerna ser sig själva. Vi kunde inte se någon form av 

hopplöshet eller brist på framtidstro som Standing (2013:36-37) ser som några av 

konsekvenserna av att vara en del av prekariatet, utan snarare tvärt om. Skulle vi titta på de 

intervjuade utifrån tidigare klassteoretiker så som Marx och Weber och deras definition av 

klass där det gick att se en klasstillhörighet utifrån kläder och beteende skulle vi inte kunna 

fastställa någon klass utifrån de intervjuades yttre eller beteende. Trots detta faller de under 

det som Standing (2013:19-20) ser som prekariat även om de inte uppfyller alla villkor. Det 
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går inte heller att bortse ifrån att en tidsbegränsad anställning var självvald av de intervjuade 

personerna, då de hade möjlighet att vara tillsvidareanställda, men valde bort det till förmån 

för att ha friheten att styra sin egen arbetstid. De motiverades inte av lön eller andra förmåner 

utan såg hellre en status i att känna sig fria än att välja tryggheten med en 

tillsvidareanställning. Vi anser att vårt resultat kunde har blivit annorlunda om samtliga 

intervjupersoner hade haft en tidsbegränsad anställning som enda försörjningskällan. Även då 

hade de visserligen uppfyllt villkoren för en prekär anställningsform och prekärt yrke men vi 

tror att vi hade sett fler negativa effekter av en sådan anställningsform än vad vi har fått fram i 

vårt nuvarande resultat.  

Standing (2013:25) anser att det finns de som är en del av prekariatet men som inte ser sig 

själva som offer och utifrån detta anser vi att prekariatet skulle kunna användas och kopplas 

till våra intervjupersoner. Det framkom även i empirin att värderingarna hade skiftat från där 

det tidigare ansågs vara status att ha en tillsvidareanställning och utbildning till att värdera 

högre frihet och möjlighet att styra sin arbetssituation. Detta perspektiv är något som vi anser 

har saknats i tidigare forskning och är något som vi genom vår undersökning skulle tillföra 

forskningen. 
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7 Slutsats 

Vi kan utifrån empirin, tidigare forskning och teorier om klass, prekariat och styrning 

konstatera att prekariatet så som Standing (2013) utgår ifrån stämmer betydligt bättre in på 

våra intervjupersoner och det har varit till stor hjälp för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Den tidigare forskning som vi har utgått ifrån i vår undersökning har endast 

visat på de negativa aspekterna av att ha en osäker anställningsform men i vårt resultat 

upplevde vi att det var snarare något positivt och eftersträvansvärt. Vi kunde inte heller utifrån 

empirin se att de intervjuade personerna upplevde några negativa konsekvenser såsom 

fattigdom eller hälsoproblem som Van Lancker (2013) kom fram till i sin forskning. Däremot 

hittade vi likheter i vårt resultat som Engel (1970) hittade i sin forskning angående vikten av 

autonomi. Vi anser ändå att valda teorier och tidigare forskning har hjälpt oss att se vår empiri 

utifrån flera aspekter och varit till stor hjälp för att besvara våra frågeställningar. Vi kunde 

ändå konstatera att de intervjuade styrs och uppmuntras till att bli en del av prekariatet av 

marknadens krav. Genom att alla människor måste arbeta för sitt uppehälle är de i någon 

mening en del av prekariatet utifrån klassteoretiker så som Marx, Weber och Standing och 

deras definition av klass och prekariat. Däremot drog vi slutsatsen att det inte är på grund av 

personalbristen som det finns ett så pass stort behov av tidsbegränsade anställningsformer 

inom Kriminalvården utan att de personer som arbetar där väljer aktivt att inte acceptera en 

tillsvidareanställning och föredrar därmed att fortsätta med en tidsbegränsad anställning. 

7.1 Metoddiskussion 

Efter att vi slutförde vår undersökning kunde vi konstatera att en kvalitativ studie utifrån 

en fenomenologisk ansats har gett oss en djupare förståelse av det vi avsåg att studera. 

Genom intervjuer med de intervjuade med en tidsbegränsad anställning kriminalvårdarna 

har vi fått en större förståelse för hur de upplever sin anställningsform vid en 

tidsbegränsad anställning samt deras möjligheten att styra sin arbetssituation. Vi har också 

varit medvetna om att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv tolka de intervjuades 

upplevda verklighet samt vikten av att förhålla oss öppna och fördomsfria och på så vis 

undvika att låta resultatet färgas av våran egen förförståelse. Detta är något som vi anser 

att vi har klarat av att göra. 

7.2 Urval 

Då en av oss är anställd inom Kriminalvården använde vi oss av dennes nätverk för att 

komma i kontakt med våra intervjupersoner och på så vis blev vårt urval målstyrt. På grund av 

detta skulle det kunna finnas en risk för att objektiviteten kan ha påverkats men då den andra 

personen inte har del i detta nätverk eller kännedom om yrket anser vi ändå att vi har kunnat 

upprätthålla objektiviteten i vår uppsats (Bryman, 201:43, 392, 434). Genom vårt urval av 

intervjupersoner innebar att fyra av de sex intervjuade endast hade en tidsbegränsad 

anställning som extrajobb, kan det ha inneburit att vårt resultat blev mer positivt än väntat. 
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7.3 Intervju 

Våra intervjuer varierade i tid med den kortaste intervjun som var på 18 minuter och den 

längsta på 35 minuter, men enligt Bryman (2011:429) behöver inte kortare intervjuer betyda 

att innehållet är sämre eller att tillräcklig information inte har införskaffats. Då vi intervjuade 

människor med en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården kunde inte intervjuerna ske 

på arbetstid eller i anslutning till deras arbetsplats, vilket innebar att intervjuerna fick utföras 

på biblioteket och ett kafé på intervjupersonernas fritid. Då en av oss arbetar inom 

Kriminalvården gjordes merparten av intervjuerna av den andra, för att säkerställa en objektiv 

inställning till intervjupersonernas berättelser. 

Efter viss reflektion har vi konstaterat att semistrukturerade intervjuer var mest lämpade då 

det gav oss och intervjupersonerna en frihet att ha en mer öppen dialog. Detta hade inte varit 

möjlig vid exempelvis strukturerade intervjuer (Aspers, 2011:143). 

7.4 Resultat 

De reflektioner vi har kring resultatet är att om undersökningen hade genomförts i ett annat 

europeiskt land hade vi förmodligen fått fram ett annat resultat. Välfärden och den sociala 

uppbackningen som finns i Sverige är annorlunda mot det som finns i andra länder. Våra 

reflektioner har även fått oss att fundera över om vi hade fått ett annat resultat om vi hade 

intervjuat fler personer, fler personer med en tidsbegränsad anställning som heltidsjobb, andra 

yrkesgrupper eller annan organisationsform då vårt resultat visade på en väldigt positiv 

inställning till en tidsbegränsad anställning som anställningsform. 

7.5 Etiska dilemman 

Då en av oss arbetar inom Kriminalvården innebär det att intervjupersonerna är också dennes 

arbetskollega. För att det inte skulle uppstå några etiska dilemman och för att säkerställa att de 

intervjuade personerna inte skulle uppleva obehag av att bli intervjuade av en kollega eller 

försköna svaren, gjordes merparten av intervjuerna av den andra personen. På så vis anser vi 

att vi har förhållit oss till de etiska förhållningssätten samt en objektiv inställning mot 

gentemot de intervjuade personerna. 

7.6 Förslag på framtida forskning 

I vår undersökning valde vi att endast titta på människor med en tidsbegränsad anställning och 

deras upplevelse av anställningsformen samt om de upplevde sig styrda eller fria i sin 

anställningssituation. Vi tror att det skulle vara intressant att göra om samma undersökning 

genom att göra en jämförelse mellan personer med en tidsbegränsad anställning och 

tillsvidareanställda utifrån samma syfte som i nuvarande undersökning. Det som ytterligare 

skulle kunna vara intressant att forska vidare på är om det resultat som vi har fått utifrån vår 

undersökning hade blivit densamma om undersökningen hade gjorts i ett annat nordiskt eller 

europeiskt land då skyddsnät och regelverket kring tidsbegränsade anställningar kan se olika 

ut i olika länder.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Yrke: 

Anställningstid: 

 

Inledande frågor - familjesituation 

Har du barn och i vilka åldrar? 

Är du det enda försörjare i ditt hushåll? 

Har du någon ytterligare försörjningskälla utöver din tidsbegränsade anställning inom 

kriminalvården? 

 

Anställning 

1. Hur kommer det sig att du arbetar inom kriminalvården? 

2. Hur ser du på anställningsformen tidsbegränsad anställning? (trygghet, stress, ekonomi) 

3. Hur ser du på en tidsbegränsad anställning kontra tillsvidareanställning? (flexibel anställning kontra 

trygghet) 

4. Hoppas du på att få en tillsvidareanställning, eller har du andra planer? 

 

Styrning 

5. Har du själv valt att arbeta med tidsbegränsad anställning som anställningsform? Varför? 

6. Hur ser möjligheten ut för dig att planera och påverka din arbetstid/schemaläggning? 

7. Upplever du att det finns viss osäkerhet och otrygghet med en tidsbegränsad anställning? 

(osäkerhet i arbetade timmar, inkomst) - Om ja, hur då? 

8. Hur upplever du att det är att arbeta inom kriminalvården? 

9. Upplever du att du får en ekonomisk utveckling som en anställd med en tidsbegränsad anställning 

inom kriminalvården? 

10. Hur ser utvecklingsmöjligheterna inom ditt yrke ut på din arbetsplats? 

11. Hur ser du på yrket att arbeta inom kriminalvården? 

12. Vad skulle du hellre vilja arbeta med? 

13. (Har du studier vid sidan av din anställning?) 

14. (Vad studerar du till?) 

15. Vad är det som motiverar dig i ditt arbete inom kriminalvården? 

 

Privatliv/fritid 

16. Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv/familjeliv? (boende, bolån, resor, bilda familj) 

17. Hur upplever du din levnadsstandard? (hög, låg, inte viktigt) 
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18. Upplever du dig tillfreds där du är i nuläget och med din livssituation? (jobb/privatliv) 

19. Finns det något mer du vill tillägga eller fråga om? 

 

Informationsmail 

 

Hej! 

 

Olivera och jag studerar Organisations- och personalutvecklare i samhället på Högskolan 

i Borås. Vi håller på och skriver vår kandidatuppsats som handlar om timvikarier och 

friheten att kunna styra sitt arbetsliv. Vi är intresserade av att intervjua dig för att få din 

upplevelse i denna fråga. Vi har ett önskemål om att spela in intervjun via en app- 

funktion på våra mobiler. Intervjun är helt frivillig och dina svar kommer inte att kunna 

kopplas till dig då inga namn eller känsliga uppgifter kommer att lämnas ut. Det finns 

också möjlighet att när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Med vänlig hälsning, 

Olivera och Agata  
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