
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatnivå 

”Hela livet känns provisoriskt” 
 
 
En textanalytisk undersökning av människor utan fast 
anställning. 
 
 

Författare: Torbjörn Granström & Sara Hansson  

Handledare: Maria Melin 

Examinator: Lars-Erik Alkvist 

Ämne/huvudområde: Sociologi 

Kurskod: SO2009 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2017-06-16 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 

DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt 

tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och 

synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 
 

Prolog 

 

Jag ska berätta. Det är en djävulsk situation. På denna anonyma arbetsplats med timanställda 

så är det få som arbetar full tid: ofta landar de runt tolv till fjorton dagar, vilket innebär att du 

förpassas till en slags limbovärld. Du äter och är alltid hungrig. Du arbetar och är alltid fattig. 

Det finns en norm under socialbidragsnormen, en norm under existensminimum. Det är där vi 

befinner oss. Vi är en grupp som alltid tackar ja, vi kommer så fort visselpipan ljuder. 

Människor kommer och går, avskedas, de kallas aldrig in till nästa dags arbete, ständigt en 

rädsla, en förtärande rädsla. Det är det enklaste sättet: Tyvärr Kristian, imorgon blir det inget 

åt dig!  De löser alla konflikter på samma sätt: Tyvärr, du får stanna hemma imorgon! […]  

 

Det händer allt oftare att jag tänker att jag befinner mig allt längre ifrån mänskligheten, att jag 

lever i en värld av skadedjur. Att vi har förvandlats till kackerlackor. Att vi lever av att äta 

varandra. Andra dagar tänker jag, att just här på denna anonyma och avhumaniserade plats, 

finns jag i dess absoluta kärna, att mänskligheten är oss, vi. Jag är en människa. 

 

 

Detta är ett utdrag ur proletärförfattaren Kristian Lundbergs bok Yarden (2009).  

 

 
  



 

 
 

Abstract: 

 

Working life and the labor market have undergone a change to become more flexible. 

Working life instead today requires individuals to be mobile, flexible and accessible and the 

labor market is characterized by insecure temporary employment. This has been a change that 

has taken place since the 1970s when market-liberal thinking gained its spread globally. This 

has, according to research, created new gaps in society, several individuals have become 

insecure and live under conditions that you can describe as precarious. In this survey, we will 

take part of a group of people's lifestories. These people live under some form of precarious 

circumstances when it comes to the labor market and working life. To find out how these 

people feel emotional and what characterizes their everyday lives, and if they have any 

differences based on whether people have a little work from time to time or no work at all, 

then we use qualitative text analysis. The result we find in conclusion is that there are major 

emotional difficulties for those concerned. We also find that people are adversely affected 

when it comes to their health and social life. However, when it comes to the importance of  

how the employment rates affected your situation, we cannot find any actual evidence in any 

direction in this survey. 
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Sammanfattning: 
 

Arbetslivet och arbetsmarknaden har genomgått en förändring till att bli mer flexibel. 

Arbetslivet stället idag krav på individer att de ska vara rörliga, flexibla och tillgängliga och 

arbetsmarknaden präglas av osäkra tillfälliga anställningar. Detta har varit en förändring som 

pågått sedan 70-talet när marknadsliberala tankegångar fick sin spridning globalt. Detta har 

enligt forskning skapat nya klyftor i samhället, flera människor har blivit otrygga och lever 

under förhållanden som kan beskrivas som prekära. Vi kommer i den här undersökningen ta 

del av en grupp människors olika berättelser. Dessa människor lever under någon form av 

prekära omständigheter när det kommer till arbetsmarknaden och arbetslivet. Vårt syfte är att 

undersöka hur dessa människor påverkas emotionellt av detta. För att ta reda på hur dessa 

människor mår rent känslomässigt och vad som präglar deras vardag samt om det råder några 

skillnader sett utifrån om personerna har lite arbete då och då eller inget arbete alls, så 

använder vi oss av kvalitativ textanalys. Det resultat vi finner avslutningsvis är att det 

existerar stora känslomässiga svårigheter för de berörda. Vi finner även att människorna 

påverkas negativt när det kommer till deras hälsa och sociala liv. När det kommer till 

anställningsgradens betydelse för hur man påverkas i sin situation kan vi dock inte finna några 

egentliga bevis i någon riktning i denna undersökning. 

 

 
Nyckelord: prekariat, flexibilitet, arbetslöshet, oro, arbete.  
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1 Inledning 
 

I det här kapitlet kommer vi ge läsaren en motivation varför vi genomför denna undersökning, 

vi kommer presentera vårt syfte och frågeställning samt redovisa uppsatsens disposition. Vi 

kommer även återge definitioner av återkommande begrepp för att underlätta för läsaren i 

senare skede. 

 

1.1 Inledning 

 

”Vad jobbar du med?” är ofta en av de första frågorna som avhandlas i mötet med nya 

människor. Detta kan ses som ett sätt att skapa enkla samtalsämnen för att driva 

konversationen framåt eller kan ses som ett tecken på att arbetet i dag är starkt förknippat med 

vilka vi är, att våra val av yrken på något sätt skulle berätta något om vilka vi är som personer. 

Oavsett hur det ligger till så är arbetet i regel en stor del av människors liv, det är genom 

arbetet vi skaffar oss en inkomst, där vi kan skapa en ny bekantskapskrets och där vi 

spenderar en stor del av vår vakna tid (Zeidler, 2015).  Arbetet kan även ge upphov till 

mixade känslor, vissa ser arbetet som roligt och längtar till att få komma till arbetsplatsen 

nästa dag medan andra ser arbetet som ett nödvändigt ont.  

 

Under vår studietid har vi återkommande kommit in i diskussioner om just arbetet. Vi har 

bland annat läst om stigmatiseringen av arbetslösa, läst om arbetet ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv, vi har erbjudits föreläsningar om hur arbetsmarknaden ser 

ut för samhällsvetare och nu såhär i slutet av våra studier är det mer aktuellt än någonsin. Vi 

ska snart ut igen på arbetsmarknaden och vi får ständigt frågor från alla håll om vad vi kan 

arbete med efter studierna och om vi har ett arbete att gå till efter examen.  

 

Osäkerheten kring att inte ha något arbete alls eller att sakna en fast anställning är 

verkligheten för en väldigt stor grupp människor idag. Att alltid vara orolig för om pengarna 

ska räcka månaden ut, ständigt vara beredd att blixtsnabbt släppa allt och rusa iväg till en av 

kanske flera visstidsanställningar som man har för att försöka upprätthålla sin försörjning. 

Dessa personer plågas ofta av ett dåligt samvete inför sin familj och sina vänner för att man 

aldrig törs planera något i förtid (Odeberg, 2016).  Detta är bara en del av den problematik 

som finns gällande denna grupp, som går under namnet prekariatet, som vi valt titta närmare 

på i denna uppsats (Nationalencyklopedin, prekariat).  
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1.2 Problemformulering och syfte 

 

När anställningsformen ligger till grund för människors trygghet skapas en klyfta i samhället 

mellan de som har en tillsvidareanställning och de som har tillfällig eller ingen anställning 

alls. De utan en tillsvidareanställning uppnår inte samma nivå av trygghet och syftet med 

denna uppsats är att undersöka hur de utan tillsvidareanställning upplever sin livssituation 

med främsta fokus i deras känslor. För att göra det kommer vi att använda oss av redan 

utgivna livsberättelser av de som har otrygga tillfälliga anställningar eller ingen anställning 

alls. För att kunna uppnå vårt syfte kommer vi att utgå från nedanstående frågeställningar. 

 

 Vilka känslouttryck går det att hitta i de olika berättelserna som kan kopplas till dessa 

människors position på arbetsmarknaden?  

 Hur påverkas människors livssituation baserat på deras arbetsmarknadsmässiga 

position?  

 Kan vi hitta skillnader mellan de som är arbetslösa och de som har någon grad av 

anställning i berättelserna? 

 

 

1.3 Disposition 

 

I det första kapitlet ges en inledning och motivering till varför vi valt att skriva denna uppsats, 

det redogörs för återkommande begrepp och uppsatsens problemformulering och syfte 

redovisas. I det andra kapitlet presenterar vi en bakgrund och tidigare forskning inom ramen 

för vårt forskningsområde. I det tredje kapitlet går vi igenom den teoretiska utgångspunkten 

som vi finner relevant för undersökningen. I det fjärde kapitlet redogörs det för metoden, vi 

presenterar vald analysmetod och varför vi väljer att använda den samt att vi går igenom 

frågor rörande tillförlitlighet och äkthet samt etik. I det femte kapitlet genomförs och 

presenteras analysen och resultat av det material som analyserats fram med utgångspunkt från 

vår bakomliggande teori. I det sjätte och uppsatsens sista kapitlet för vi en diskussion kring 

det aktuella resultat som framkommit i undersökningen och ställer det emot tidigare forskning 

och teori, samt genomför reflektioner och drar slutsatser. Allra sist lämnar vi även förslag på 

vidare forskning som skulle kunna vara intressant inom ramen för vårt ämnesområde. 
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1.4 Återkommande begrepp 

 

För att hjälpa läsaren kommer vi här nedan att redogöra för några återkommande begrepp; 

När man undersöker de tillfälliga anställningarna och dess område kommer man ganska 

snabbt in på begreppet prekariat.   

 

På Nationalencyklopedin kan man läsa följande: 

 

prekariat (engelska precariat, bildat till precarious ’otrygg’, ’osäker’ och proletariat), 

sammanfattande benämning på personer som inte omfattas av de trygghetssystem som följer av 

en fast anställning. (Nationalencyklopedin, prekariat.) 

 

Ordet är alltså en sammansättning av ordet ”prekär” vilket betyder mycket bekymmersam och 

begreppet ”proletariat”. Proletariatet som begrepp fick sitt stora genombrott och moderna 

innebörd av Karl Marx och Fredrich Engels på 1800-talet och beskrivs som den 

”egendomslösa arbetaren som kollektiv” (Nationalencyklopedin, proletariat). Marx och 

Engels nämner även i det kommunistiska manifestet trasproletariatet som är det lägsta skiktet 

i klassamhället. Människorna i trasproletariatet var enligt dem en potentiell samarbetspartner i 

den proletära revolutionen men kunde å andra sidan även låta sig köpas för reaktionära syften 

(Marx & Engels, 2009:46–47).  

 

Då anställningsformen idag verkar ligga till grund för hur trygga individer känner sig så 

upplever vi att vi måste förklara dessa. Det finns i huvudsak två övergripande 

anställningsformer. En tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) upphör inte 

automatiskt utan måste aktivt sägas upp av antingen arbetsgivaren eller den anställde. Den 

tidsbegränsade anställningsformen innebär att den är avtalad för att gälla under en viss period 

av tid. Den tidsbegränsade anställningen kan ta sig uttryck i olika former, det kan t.ex. handla 

om ett säsongsarbete, ett vikariat, en provanställning eller anställning vid behov (LO, 

anställningsformer). Gemensamt för de tidsbegränsade anställningarna är att de alla är 

tillfälliga, det är den anställningsformen som kommer att ligga till fokus för denna 

undersökning och vi använder oss främst av ”tillfälligt anställd” om inget annat citeras.  
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2. Bakgrund & Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet kommer vi ge en bakgrund till vår problemformulering, vi kommer även 

redovisa tidigare forskning som gjorts inom ramen för vårt ämne.  

 

2.1 Bakgrund 

 

Inget är så dominerande i den politiska samhällsdebatten som arbetet. Nästan dagligen kan vi 

läsa i medier att vi måste skapa jobb, öka sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten. Det 

finns dock ingen enighet i hur detta ska genomföras. Det finns en mängd av olika 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men målet är att alla som kan, ska arbeta och det är det som 

ofta benämns som arbetslinjen.   

 

I ett samhälle där arbetet blivit ett självändamål kallar sociologen och arbetskritikern Roland 

Paulsen för arbetssamhälle. I hans nyligen återutgivna bok Arbetssamhället – hur arbetet 

överlevde teknologin (2017) redogör han för hur arbetet genom tiderna har gått från att vara 

en förbannelse till plikt för att sedan bli till en rättighet. Vi har sedan 1900-talets början 

effektiviserat arbetet med hjälp av tekniken, det som då tog tio arbetare att producera görs 

idag av endast en. Paulsen skriver att vi inte längre arbetar för att skapa tillväxt utan 

ambitionen numer är att genom tillväxten skapa arbete (2017:33–35). Den ändrade karaktären 

i dagens arbete leder till en slags hyperalienation, att produkten av vårt arbete känns 

främmande är sedan länge förbi och den alienation vi idag kan uppleva går djupare, den 

angriper vår självaste existens (Paulsen, 2017:27).  

 

Det är inte bara själva arbetet som historiskt genomgått en förändring utan även själva 

arbetsmarknaden och livet. Det nya flexibla arbetslivet är något som idag är aktuellt och 

studerats under en tid. Det som fackföreningsrörelsen tidigare stridit och avtalat fram om 

trygga anställningar, en stabil och skälig inkomst, en fast arbetsplats och reglerad arbetstid 

börjar bli historia. Ser man till arbetslivet som sådant ställs allt större krav på den enskilda 

individen, Allvin, m.fl. (2006) menar att individen idag ska leva upp till krav på flexibilitet, 

rörlighet och tillgänglighet och att arbetet blir mer gränslöst. Detta är aktuellt när det kommer 

till såväl arbetstiden som på arbetsplatsen, men även när det kommer till anställningsformen 

och utförandet. Idag behöver individen i allt större utsträckning själv genomföra och ta ansvar 

för det egna arbetet, ett ansvar som tidigare primärt låg hos arbetsgivaren (Allvin m.fl. 
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2006:17–23). Det som kallas det nya arbetslivet ger vissa människor en känsla av frihet och 

kontroll över sitt arbete och sina liv, samtidigt som andra människor upplever känslan av 

otrygghet och ovisshet. Det ger å ena sidan ökade möjligheter och en ny frihet och å andra 

sidan kan det leda till ett ökat utanförskap. Författarna skriver vidare att arbetslivet numer 

framstår som en gigantisk växel som antingen frikopplar eller frånkopplar människor (Allvin 

m.fl. 2006:9). 

 

Allvin m.fl. (2006) menar på att den som är attraktiv på arbetsmarknaden har alla möjligheter 

att känna sig trygg och kan förhandla till sig goda arbetsvillkor medan den som inte är lika 

attraktiv istället lämnas till marknadens godtycke.  De menar på att det beror till stor del på att 

arbetslivet och arbetsmarknaden blivit mer liberalistiska där marknadskrafterna getts ett större 

inflytande. Även om organisationer och kapitalet har blivit mer flyktigt och internationellt är 

arbetskraften fortfarande stationär och lokal skriver dem (Allvin m.fl. 2006:10–12).  

 

För de som tidigare sägs lämnas till arbetsmarknadens godtycke erbjuds i regel osäkra 

anställningar i form av tillfälliga vikariat, behovsanställningar eller är anställda på visstid. Ett 

exempel på detta växande fenomen är att den ökade andelen med tillfälliga anställningar i 

Sverige har ökat. Av alla totalt anställda 1990 var ca 11 % tillfälligt anställda och 2014 

utgjorde det närmare 17 % (SCB). Även ILO, International Labour Organization, har 

undersökt ökningen av de tillfälliga anställningarna. De skriver inledningsvis i deras rapport 

World employment and social outlook – the changing nature of jobs (2015) att när de 

analyserat över 180 länder så är inte ens en fjärdedel av jobben stabila heltidsanställningar 

och att det inte ser ut att förbättras i den närmsta framtiden.  

 

I Southwoods prekariatet 2,0 kan vi läsa följande:  

Den rotlösa arbetaren kan inte drivas från sina rötter. I en miljö där jobben (eller ”uppdragen”) 

kommer och går med en snabbhet som förefaller overklig blir världsliga vardagsbekymmer – en 

otrygg bostadssituation, skulder, byråkrati – regelbundet uppblåsta till övernaturliga hot av de 

som koordinerar denna miljö. Den fruktan som ligger bakom en sådan naturaliserad stress kan 

inte klart definieras, men den tycks inte desto mindre vara högst närvarande i bakgrunden. Den 

dagliga tillvaron blir otrygg. […] Arbetet, av vilken typ det än må vara, kan börja eller upphöra 

när som helst, med ett ögonblicks varsel, och det ankommer alltid på arbetaren att skapa nya 

möjligheter och glida mellan olika roller. Individen måste befinna sig i ett tillstånd av ständig 
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beredskap. Förutsägbara inkomster, besparingar, fasta kategorier som ”yrke” – allt detta tillhör 

en svunnen värld. (Southwood, 2011:27) 

Vi har tidigare använt oss av termen prekariat samt nämnt trasproletariat men det finns fler 

termer som beskriver liknande situationer där människor ställs utanför det etablerade 

samhället. Mattias Bengtsson (2012) tar i sin studie Utanförskapet och underklassen mot en 

selektiv välfärdspolitik upp begrepp som kan användas av andra aktörer. Underklass började 

användas i Sverige under 1990-talet när det rådde problem med massarbetslöshet. Bengtsson 

menar dock att begreppet underklass ganska omgående under 2000-talets början i svenska 

sammanhang gick över till att benämnas med termen utanförskap istället för att benämna 

samma fenomen (Bengtsson, 2012). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

För de som har tillfälliga anställningar finns det väldigt få eller inga förutsättningar till att 

skapa någon egentlig arbetsplatsgemenskap. Johan Alfonsson (2015) tar i sin studie, 

Permanent nykomling – Om behovsanställdas villkor, upp sina resultat om hur 

behovsanställda känner brist på närhet och gemenskap med de tillsvidareanställda.  En av 

orsakerna till detta är att anställningsformen och dess utformning i sig föranlett att det råder 

bristande förutsättningar för interaktion och identifikation med de tillsvidareanställda. Hans 

studie visar att på arbetsplatser med skiftande anställningsformer skapas hierarkiska 

indelningar mellan personalen vilket kan riskera att delaktigheten i arbetets utformning samt 

att personalens villkor försämras (Alfonsson, 2015).  

 

Hur hälsan påverkas av tillfälliga anställningar är något som tas upp i Waenerlund, Virtanen 

och Hammarström (2011) studie Is temporary employment related to health status? Analysis 

of the Northern Swedish Cohort. Deras studie undersöker om det finns någon skillnad i hur 

man mår beroende på vilken anställningsform man har. Resultatet de kommer fram till är att 

personer med någon form av tillfällig anställning i högre grad lider av psykisk ohälsa än de 

med en fast anställning. Personerna med tillfälliga anställningar bär på en oro kring att bli av 

med jobbet samt har små ekonomiska marginaler och utöver detta upplever de sin egen hälsa 

som sämre än de som har en fast anställning (Waenerlund m.fl., 2011). Samma resultat fick 

även en liknande brittisk studie (2014) som även drar slutsatsen att den ökande andelen 

människor med tillfälliga anställningar med en sämre uppskattat psykisk hälsa kommer, om 

inget ändras, att medföra stora utgifter för välfärden (Dawson, Veliziotis & Hopkins, 2014).   

http://journals.sagepub.com/author/Waenerlund%2C+Anna-Karin
http://journals.sagepub.com/author/Virtanen%2C+Pekka
http://journals.sagepub.com/author/Hammarstr%C3%B6m%2C+Anne
http://journals.sagepub.com/author/Waenerlund%2C+Anna-Karin
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Fackförbundet kommunal har gett ut en rapport vid namn Status prekär - En rapport om 

tidsbegränsat anställda. Rapporten är baserad på djupintervjuer med personer med olika kön, 

ålder och etnicitet, alla med tillfälliga anställningar. I rapporten vittnar de anställda om en 

otrygg och osäker tillvaro med avsaknad av möjligheter till att kunna planera sina liv och sin 

ekonomi. Detta leder, enligt rapporten, till att de anställdas hälsa, familjeliv, sociala liv har 

påverkats negativt samt att det påverkar arbetsmiljön negativt då det skapas splittringar 

mellan personalen på arbetsplatsen (Odeberg, 2016). 

 

Forskning gällande arbetslöshet med avseende på psykisk hälsa finns även att tillgå i viss 

utsträckning. Ett exempel på detta är professor Urban Janlerts vetenskapliga underlagsrapport 

Arbetslöshet och hälsa, en kunskapsöversikt, där han redogör olika former av problematik 

som kan vara förenat med hälsa och arbetslöshet. Där framgår det i en undersökning att av de 

som var arbetslösa 2009 hade 34% psykiska besvär medan endast 16% av de som hade arbete. 

Det var med avseende på känslomässiga symtom gällande stress, depression, ångest samt 

psykosomatiska symtom (Janlerts, 2012). 

 

Den franske sociologen Robert Castel menar ”att social exklusion rymmer en dynamisk 

process som från full integration via osäkra anställningar och ömtåliga sociala relationer leder 

till försvagade sociala anknytningspunkter”. Den sociala exklusionen uppstår utifrån två axlar 

och dess brytpunkter, den ekonomiska och den rationella axeln. Den ekonomiska axeln går 

från att vara integrerad i arbetslivet med en trygg anställning och en säkerställd försörjning till 

att få en tillfällig anställning och ekonomisk utsatthet och risk för utslagning. Den rationella 

axeln utgår ifrån att vara en del av sociala nätverk till att bli socialt utslagen. När de båda 

axlarna sammanfaller kan man finna antingen ekonomisk trygghet, trygga arbetsförhållanden 

och stabila, varaktiga sociala nätverk och relationer. Eller så kan man å andra sidan finna 

ekonomisk stress, otrygga anställningsformer samt social isolering. Mellan dessa två extremer 

finns en skör zon där det råder prekära anställningsformer, ekonomin är osäker samt de 

sociala aspekterna är bräckliga (1994, i Angelin & Starrin, 2012:295). 

 

Att vara arbetslös ökar risken för ohälsa. Avsaknad av arbete är en del i detta som ofta leder 

till svåra ekonomiska och sociala levnadsförhållanden. Att leva med ekonomisk stress innebär 

att leva med ett påtagligt hot om att inte klara de mest basala utgifterna såsom hyra och mat 

leder till känslor av fara och rädsla men även till oro och ångest. Att leva med ekonomisk 
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stress leder i sin tur till sämre hälsa vilket vanligtvis tar sig uttryck i huvudvärk, magsmärtor, 

sömnsvårigheter och depression (Starrin m.fl. 2009, Angelin 2009, i Angelin & Starrin, 

2012:302). Att vara arbetslös med bristande resurser och inte kunna påverka sin egna situation 

leder till frustration och en känsla av vanmakt. Detta gäller de som är bidragstagande i olika 

former så väl arbetslösa som de med sjukpenning eller försörjningsstöd. Denna vanmakt 

väcks ur att man inte känner att man kommer vidare i sina liv (Angelin 2009, i Angelin & 

Starrin, 2012:304–305). 

 

2.3 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

 

Bakgrunden och den tidigare forskningen visar att arbetsmarknaden samt arbetslivet blivit 

mer flexibelt och otryggt. Även de tillfälliga anställningarna ökar och att de med ingen eller 

tillfälliga anställningar visar en sämre uppskattad hälsa. De med tillfälliga anställningar 

känner oro bland annat inför sin ekonomi och framtid. Det visar också att på arbetsplatser där 

det råder en blandning av olika anställningsformer blir det svårt att uppnå en 

arbetsplatsgemenskap, det skapas hierarkier och det riskerar att påverka arbetsmiljön i negativ 

bemärkelse. Vi kommer senare i kapitel 5, i vår analys och resultat återkoppla till den tidigare 

forskningen. 
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3 Teori  
 

När det kommer till det tredje kapitlet i den här uppsatsen så presenterar vi uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt. Den teoretiska grund som är utgångspunkt för denna uppsats är Guy 

Standing och hans teori kring prekariatet. 

 

3.1 Uppkomst 

 

Standing (2013) menar att det snabbt växande prekariatet är ett globalt fenomen och en 

konsekvens av införandet och genomsyrandet av nyliberala marknadsekonomiska 

tankegångar och principer som fick fotfäste i början på 80-talet. Denna globala liberalisering 

gick ut på att marknadens principer skulle genomsyra tillvaron. En del av detta var att 

arbetsmarknaden skulle bli mer flexibel och mer konkurrensinriktad, osäkerheten och riskerna 

som tidigare låg hos arbetsgivaren flyttades över på arbetarna och deras familjer. 

Flexibiliteten rörde flera dimensioner såsom inom anställning, löner, jobb samt inom 

kompetensförsörjningen. Allt eftersom globaliseringen och nyliberalismen fortskred och fler 

människor hade otrygga anställningsförhållanden så växte ojämlikheten fram. En följd av 

detta menar Standing är att en ny, mer komplex, klasstruktur växte fram. Där människor från 

rika och framväxande marknadsekonomier och som tidigare kunde kategoriseras in i och 

identifieras med arbetarklass och medelklass nu gick in i prekariatet (Standing, 2013:15–16).  

 

Standing menar att prekariatet som en helt ny klass i samhället som håller på att utvecklas och 

att det är en farlig klass. Farligheten består i det stora missnöjet som finns under ytan och som 

lätt kan fångas upp och ta intryck av populism eller former av extremism och därav få oanade 

konsekvenser. Vidare har de som tillhör prekariatet en begränsad tillit till staten och samhället 

i stort. Det existerar inte längre den sedan tidigare grundläggande tryggheten och förtroendet 

som då har föranlett anpassning och efterlevnad. Ett ytterligare problem ligger i att de som 

tillhör prekariatet ofta saknar eller har få goda sociala relationer och detta gäller i synnerhet 

arbetslivet, vilket då enligt Standing leder till en osäkerhet som får konsekvensen att tilliten 

och hela identitet blir skör och ytlig (Standing, 2013:39). 

 

3.2 Vilka tillhör prekariatet?  

 

Standing menar att alla kan drabbas av att falla ut i prekariatet, men att alla inte behöver ses 

som ”offer”.  Enligt Standing finns det inom ramen för prekariatet så kallade “smilare” och 
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”jämrare”. Jämrare är den grupp som tvingas tillhöra prekariatet i brist på alternativ och 

smilarna är den gruppen i prekariatet som kanske har andra huvudsakliga sysslor eller 

tryggheter som gör att de inte ”drabbas” lika hårt, det kan vara allt ifrån välbärgade 

ungdomar, pensionärer eller studenter som endast arbetar extra för att dryga ut kassan eller för 

att arbetet i sig är stimulerande (Standing, 2013:93).  

 

Standing för fram olika grupper som har större risk att hamna i prekariatet, det kan röra sig 

om migranter, ungdomar och kvinnor. Vissa andra grupper såsom t.ex. tidigare kriminella har 

svårt beroende på sin bakgrund och marginalisering. Men det kan också röra sig om personer 

med god akademisk utbildning som har en utbildning där efterfrågan på deras kunskap inte är 

så omfattande eller där det råder stor konkurrens inom deras specifika yrkesområde, exempel 

på dessa är olika former av kulturarbetare och journalister. Att minnas är att prekariatet är 

heterogent och innefattar alla möjliga grupper samt yrkeskategorier. De delar dock känslan av 

att deras arbeten är instrumentellt (för överlevnad), opportunistiskt (de tar vad de kan få) och 

prekärt (otryggt) (Standing, 2013:27). 

 

3.3 Kännetecken hos prekariatet 

 

Standing menar att det behövs ett nytt sätt att se på frågor gällande klass och utgår från ett 

klasschema med olika klasser där vi högst upp finner en elit och där vi längst ner i hierarkin 

finner prekariatet som är fokuset i denna undersökning. De förutsättningar som gäller för de 

individer som tillhör prekariatet är att pendla mellan arbetslöshet och osäkra och tillfälliga 

anställningar vilket skapar en ständig oro och osäkerhet inför framtiden. För den som hamnar 

i arbetslöshet menar Standing på att vardagen har blivit svårare att hantera, om de tar första 

bästa tillfälliga jobb som erbjuds dem så riskerar de att på lång sikt sänka sina årsintäkter och 

inkomst. De arbetslösa kan ses ha flera olika ”arbetsplatser”, arbetsförmedlingar, 

välfärdskontor och coachningscentraler och är heltidssysselsatta med att fylla i blanketter, 

köa, resa till och från kontoren, åka på intervjuer och så vidare (Standing, 2013:76–77).  

 

Utöver detta nämner Standing att det råder en praktikmani där arbetslösa och ungdomar ska 

placeras på praktikplatser. De arbetslösa erbjuds arbetslöshetsersättning om de samtidigt som 

de har praktik kan visa upp att de söker arbete. Praktikplatserna presenteras på ett sätt där 

nyttiga erfarenheter kan skaffas och som senare blir en inkörsport till anställning. Standing 
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menar att detta är ett sätt att gömma arbetslösa i statistiken samt ger arbetsgivare ännu 

billigare arbetskraft och är ett prekärt substitut för fastanställningar (Standing, 2013:118). 

 

Det som enligt Standing är utmärkande för människorna i prekariatet är avsaknaden av de sju 

arbetsrelaterade formerna av trygghet som den tidigare arbetarklassen eftersträvade i det 

industriella medborgarskapet. Dessa sju sammanfattas som följande: 

-Arbetsmarknadstrygghet: Fullgoda inkomstmöjligheter på arbetsmarknaden och att man har 

en full sysselsättning.  

-Anställningstrygghet: Skydd mot godtyckliga avskedningar med regler för anställning och 

uppsägning.  

-Yrkestrygghet: Att kunna utveckla och upprätthålla en nisch i yrket, att det finns skydd mot 

kompetensuttunning, samt möjligheter till status och inkomstmässig karriärsutveckling. 

-Arbetsplatstrygghet: Skydd mot arbetsplatsrelaterade olyckor och sjukdom i form av regler 

för säkerhet. Hälsofrämjande begränsningar för arbetstid och obekväm arbetstid samt 

kompensation vid olycksfall.  

-Kompetensutvecklingstrygghet: Möjlighet att utveckla sin yrkeskompetens samt få möjlighet 

till att använda sin befintliga kompetens. 

-Inkomsttrygghet: Garantier för fullgod stabil inkomst och skydd genom avtal gällande lägsta 

lön, socialförsäkringar och jämlikt skattesystem.  

-Representationstrygghet: Möjligheten till en kollektiv röst genom t.ex. fackföreningar med 

strejkrättigheter. (Standing, 2013:22–26) 

 

3.4 Känslor 

 

Enligt Standing väcks följande fyra känslor hos de enskilda individerna som en följd av att 

man är en del av prekariatet: vrede, anomi, oro samt alienation. 

 

Individen känner vrede för att de arbeten och dess krav på flexibilitet som finns att erbjuda 

skapar en otrygghet. Lägg där också till att man inte har förutsättningar för att bygga upp 

meningsfulla strukturer, nätverk samt att man saknar karriärmöjligheter. Man upplever en 

brist och en förbittring när det kommer till materiell framgång och standard. Vreden tar sig 

oftast passiva uttryck. Individen känner anomi som är en känsla av passivitet, uppgivenhet 

och misströstan inför sitt arbetsliv. Det uppstår som följd av den hopplöshet som individen 

känner genom att behöva förhålla sig till arbeten eller sysselsättningar som är ostimulerande 
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och har obefintligt med möjligheter till egenpåverkan eller självbestämmande (Standing, 

2013:36–37).   

 

Individen känner oro på grund av att ständigt behöva förhålla sig till en otrygg ekonomisk 

situation. Det kan i praktiken räcka med att man drabbas av några olyckliga omständigheter 

för att en begränsad men ändå skälig livssituation kan komma att bytas ut mot en tillvaro där 

de mest basala behoven såsom mat och bostad inte längre finns att tillgå. Detta faktum är 

något som individen bär med sig och måste förhålla sig till vilket är påtagligt ansträngande 

och försvårande. Individen känner också alienation därför att man inte agerar utifrån sina 

egna övertygelser och vad man kan identifiera sig med, utan tvingas förhålla sig till de regler 

eller bestämmelser som gäller för den arbetsverksamhet man företräder. Det finns också en 

tydlig motsättning kring detta då man förväntas och uppmanas att känna sig lycklig för att 

man har ett arbete och inte utstråla och återge negativa känslor kring och rörande sin 

anställning (Standing, 2013:36–37). 

 

 

3.5 Sammanfattning av teoretisk grund 

 

För att kort sammanfatta är alltså prekariatet en heterogen klass som präglas av otrygghet på 

grund av deras position på arbetsmarknaden. Det är ett globalt fenomen som skapats av att 

arbetsmarknaden och hela tillvaron genomsyras av marknadsliberalistiska principer. De som 

hamnar i prekariatet pendlar mellan tillfälliga anställningar och arbetslöshet och omfattas 

därför inte av de arbetsrelaterade tryggheterna som erbjuds de med fast anställning.  

 

Människorna i prekariatet känner oro, vrede, anomi, alienation och de saknar eller har få goda 

sociala relationer. På grund av deras livssituationer har de liten eller ingen tilltro till staten 

eller samhället och kan enkelt värvas till populistiska eller extremistiska rörelser och därför 

kan de enligt Standing kan bli en farlig klass för samhället.  

  



 

13 
 

4 Metod 
 

Det fjärde kapitlet hanterar denna uppsats metod och valet av analysmetod. Därefter görs en 

genomgång av vilket material och urval som vi valt att göra. Därefter redogörs det för hur vi 

förhåller oss till tillförlitligheten och äktheten. Avslutningsvis så hanteras frågor gällande etik. 

 

4.1 Kvalitativ textanalys 

 

Kvalitativ forskningsmetod är särskilt användbart när forskaren vill undersöka vilka 

egenskaper eller kvaliteter en företeelse eller ett fenomen har för att bättre kunna förstå dessa 

(Bjereld m.fl. 2009). En kvalitativ textanalys beskrivs av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2012:210) som en metod där forskaren tar fram det väsentliga innehållet i texten 

genom att noggrant läsa textens delar, helhet och dess kontext. Bergström & Boréus (2012:30) 

skriver att innebörden i texten måste tolkas så att den avvinns mening och därmed får en 

betydelse för forskaren. Det eftersökta innehållet i texter kan ibland utläsas mellan raderna 

och genom att ställa frågor till texten kan forskaren få ut mer utförliga svar och mening 

genom att noggrant och intensivt läsa textens delar och helhet flertalet gånger. Karaktären på 

frågorna som ställs till texten är beroende av forskningens övergripande problemställning, för 

att hitta lösningen på den behöver mer preciserade frågor utformas för att vi ska kunna berätta 

en historia med hjälp av texten och inte bara sammanfatta den. Dessa frågor ska enligt 

Esaiasson m.fl. (2012:215–216) betraktas som våra empiriska indikatorer på fenomenet vi 

undersöker, våra analytiska byggstenar. De frågor som vi kommer ställa till våra texter är 

övergripande om hur dessa personer mår och i vad de känslorna härstammar från. Vi utgår 

från ett antagande om att dessa personers mående och livssituationer påverkas av deras 

ställning på arbetsmarknaden och det är därför vi vill få svar på detta. Efter att ha formulerat 

sina frågor måste man besluta sig för hur man ska förhålla sig till de tänkbara svaren, då kan 

man välja mellan två olika sätt. Antingen arbetar man med förhandsdefinierade kategorier 

som innebär bestämda svar på de frågorna som ställs eller så har man ett mer öppet 

förhållningssätt där svaren avgörs av det man hittar (Esaiason m.fl. 2012:217). Vi har valt att 

anamma det öppna förhållningssättet i vår undersökning, en utmaning med det valet enligt 

Esaiasson m.fl. är att behålla fokus i läsningen för att hålla sig till undersökningens 

problemställning och inte hamna på irrelevanta, men spännande, sidospår.   

 

När man genomför en textanalys är det flertalet saker som måste klargöras och reflekteras 

över, förförståelse är en av dem. Utan en viss förförståelse är det således omöjligt att tolka en 
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text då vi aldrig möter den tomhänt. Våra individuella upplevelser, vår uppfattning om 

världen och dess människor, de sociala sammanhang vi verkar i, vår utbildning och språk, alla 

dessa saker påverkar vår förståelse av texterna vi läser (Bergström & Boréus, 2012:31). Vår 

egna förförståelse grundar sig dels i egna erfarenheter av otrygga anställningsvillkor och 

aktivitet på arbetsmarknaden, vi har även en teoretisk förförståelse baserat på våra 

programstudier i samhällsvetenskapen och att vi lever i en tid där ämnet ofta lyfts upp i olika 

medier och plattformar.   

 

Tolkningsarbetet är enligt Esaiasson m.fl. (2012) beroende av fyra faktorer: frågans karaktär, 

tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv och avståndet mellan texten och forskaren. Med 

frågans karaktär menas det om intresset är inriktat på ett latent eller manifest budskap där det 

latenta budskapet kan hittas mellan raderna och det manifesta är det budskapet som hittas på 

raderna direkt i texten. Med tankens klarhet syftas det till textproducentens egna tankar, hen 

kan uttrycka sig tydligt eller otydligt och vi som tolkare är såklart beroende av detta då vi 

kanske ställer frågor till texten som textproducenten inte reflekterat tydligt över i sin text. 

Valet av tolkningsperspektiv kan vara att antingen tolka ur ett forskarperspektiv där texten ska 

läsas med moderna ögon, ur ett avsändarperspektiv där uppgiften blir att försöka reda ut vad 

avsändaren avsåg med sin text eller den sista som är ur ett mottagarperspektiv där uppgiften 

består i att undersöka vad texten betyder för de som läser den, sin så kallade publik.  Med 

avståndet mellan text och forskare menar författarna hur bekant forskaren är med den miljö 

texten är skapad i, en slags förförståelse, t.ex. är det enklare att tolka en text om det sociala, 

kulturella och tidsmässiga avståndet är litet (Esaiasson m.fl. 2012:221–222). I vår 

undersökning kommer vi utgå från ett forskarperspektiv och budskapet vi letar efter kan vi 

mest troligt hitta både latent och manifest beroende på texternas olika utformning, samma 

gäller även angående tankens klarhet, att textproducenternas tankar kan variera i tydlighet. 

Avståndet mellan oss uttolkare och texten bedömer vi vara ganska kort, därför menar också 

Esaiasson m.fl. att det är viktigt med probleminsikt och att vi för en öppen argumentation 

angående våra resultat. 

 

4.2 Material och urval 

 

Vi har valt att använd oss av dokument som datakälla. Vi kan säga att vi har två olika 

dokumentkällor, den ena är en självbiografi Rapport från en arbetslös (2014) och den andra är 

en antologi Skitliv: ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad (2012) där olika personer 
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medverkar. Antologin skiljer sig även i upplägget från självbiografin, i vissa kapitel i 

antologin är det författaren själv som skriver om sig själv och sina nära och i andra kapitel kan 

det vara så att författaren skriver om personer hen intervjuat eller på annat sätt har kontakt 

med.  

 

Vårt urval är ett målinriktad/målstyrt urval, enligt Bryman (2011:392) är det ett urval som har 

till syfte att välja fall på ett strategiskt sätt så att det blir relevant för studiens 

problemställning. Detta innebär att våra resultat inte heller kan generaliseras till hela 

populationen men ändå ger värdefulla resultat. Vi har samlat in vårt material genom att söka 

på relevanta termer för vår undersökning och därigenom sökt efter just biografier eller 

berättelser. Det vi reflekterat över är också att vi riktat in oss på vad vår teoretiker (se teori-

kapitel) benämner som jämrare, det vill säga de människor som ofrivilligt lever med ingen 

eller tillfälliga anställningar.  

 

När det kommer till dokument har Bryman (2011) uppgett fyra kriterier för att bedöma 

dokumentens kvalitet. Det första är en fråga om autenticitet, är materialet äkta och är av ett 

otvetydigt ursprung? Det andra är trovärdighet, är materialet utan felaktigheter och 

förvrängningar? Det tredje kriteriet är representativitet, är materialet typiskt för kategorin? 

Den fjärde och sista är meningsfullhet, är materialet tydligt och begripligt? (Bryman, 

2011:489). Vi har reflekterat över dessa olika kriterier inför vårt materialinsamlande och 

bedömer att våra källor är typiska vår kategori då de i hög grad berör vårt ämne och de är 

tydliga och begripliga. Eftersom våra dokument är andrahandskällor kan man ifrågasätta 

kriterierna om autenticitet och trovärdighet, vi har dock gjort den bedömningen att de 

uppfyller dessa krav på ett tillräckligt tillfredställande sätt baserat på att vårt material har en 

ansvarig utgivare och förlag bakom sig. Våra källor är som tidigare nämnt inte skapat av oss 

själva vilket innebär att vi har att göra med en andrahandstolkning, vi tolkar således 

textproducentens tolkning. Därför är det viktigt att vi i vår tolkning även reflekterar över i 

vilket syfte texterna är producerade, ett exempel på när vi behövt göra detta särskilt är i 

antologin Skitliv: ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad. Den är skapad och publicerad 

med hjälp av olika fackföreningar, alltså har källan skapats med ett bakomliggande 

syfte/intresse, vi såg det dock inte som ett problem att den var utgiven med hjälp av dessa. Vi 

är av den uppfattningen att fackföreningsrörelsen är en självklar avsändare när det kommer till 

att lyfta fram arbetares villkor.     
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4.3 Tillförlitlighet och äkthet 

 

När det kommer till forskning av kvantitativ inriktning utgör begreppen reliabilitet och 

validitet en viktig avgörande del för att säkerställa undersökningens kvalitet. Reliabiliteten rör 

undersökningens replikerbarhet och hur stabilt ens mätenhet är och validiteten rör de 

genererade slutsatsernas giltighet, att indikatorerna faktiskt mäter det som ska mätas (Bryman, 

2011:49–52). Relevansen av dessa begrepp rörande kvalitativ forskning har ofta diskuterats. 

När det kommer till frågor rörande validitet rent definitionsmässigt tycks de nästintill 

uteslutande röra frågor gällande mätning, vilket inte är något av det främsta intresset inom den 

kvalitativa forskningen och därav inte blir av någon större betydelse (Bryman, 2011:351). 

Dock finns det vissa forskare som menar att begreppen ändå är giltiga medan andra säger sig 

att alternativa begrepp bör användas.  Bryman (2011) menar att t.ex. Mason (1996 i Bryman, 

2011) anser att man kan anpassa sig när det kommer till begreppen reliabilitet och validitet, så 

länge forskaren observerar eller identifierar det hen säger sig undersöka. Vidare för Bryman 

(2011:352) fram Lincoln & Gubas (1985, 1994) alternativa begrepp tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitligheten består av fyra olika delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten bygger på intern validitet och att det 

finns en trovärdighet och en acceptans för undersökningen med avseende på resultatet. 

Överförbarheten som ligger nära den externa validiteten där Guba och Lincoln menar att en 

fyllig eller tät redogörelse ger andra individer tillgång till något som kan liknas med en 

databas som de kan använda sig av för att jämföra hur överförbart resultatet är i en annan 

miljö. Pålitligheten kan jämföras med reliabilitet och i detta fall innefattar det att det ska anta 

ett granskande synsätt och därav ska det återges en fullständig redogörelse och tillgänglighet 

av forskningsprocessens alla faser såsom val av problemformuleringar, undersökningsmetod 

med mera, som forskningskollegor senare kan granska eller revidera. Möjlighet att styrka och 

konfirmera motsvarar objektivitet, vilket innebär att forskaren är medveten om att det inte går 

att vara fullständigt objektiv i samhällsinriktade undersökningar men att de försöker 

säkerställa att de handlar i god tro om att försöka efterleva att vara så objektiv som möjligt 

(Bryman, 2011:354–355).   

 

Det andra begreppet, äkthet, berör en del generella frågor om forskningen och dess eventuella 

konsekvenser. Äkthetskriterierna som formuleras av Guba och Lincoln (ibid) är som följer en 

rättvis bild, att undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns 

hos den undersökta gruppen. Ontologisk autenticitet rör frågan om undersökningen hjälper 
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den grupp som undersöks eller står i fokus att bättre kunna förstå sin situation eller sin miljö. 

Pedagogisk autenticitet rör frågan om undersökningen har bidragit till att den medverkande 

gruppen för studien har fått en bättre bild av hur andra i samma situation eller miljö upplever 

saker och ting. Katalytisk autenticitet rör frågan om undersökningen har gjort att de som 

medverkar i undersökning kan förändra sin situation. Taktisk autenticitet rör frågan ifall 

undersökningen har gjort att deltagarna fått en större möjlighet de vidtaga de åtgärder som 

krävs för förändring (Bryman, 2011:356–357).   

 

Vi har valt att utgå från begreppen trovärdighet och äkthet, och vi gör bedömningen att vi 

lever upp till de fyra kriterierna med avseende på trovärdighet. När det kommer till de 

generella frågorna och kriterierna angående äkthet blir bedömningen något diffusare och 

svårare att ta ställning till då analysmaterial består av redan publicerat material. Att en rättvis 

bild ges upplever vi att vi ger goda möjligheter till genom vår analys av materialet eftersom 

det är skrivet av den undersökta gruppen. Med avseende på de olika autenticitetkriterierna 

finner vi att inom ramen för analysmaterialet finns det fakta som styrker att dessa införfriats i 

viss utsträckning.  Den pedagogiska autenticiteten uppfyller uppsatsen särskilt. Denna uppsats 

kommer ge ett bra underlag för att hjälpa den undersökta gruppen att sätta deras liv i en 

kontext som förmodligen minskar känslan av en individualiserad skam över att inte ha 

etablerat sig hundra procent på arbetsmarknaden. Taktisk och katalytisk autenticitet är inget 

vår uppsats rent konkret kommer uppfylla då vi inte har haft som syfte att presentera åtgärder 

för hur arbetsmarknaden är organiserad.  

 

4.4 Etik 

 

De grundläggande etiska principer som ska tas i beaktande avser och ställer krav gällande 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Bryman, 2011:131–132). 

Vår uppsats bygger på källor som är sedan tidigare redan utgivet offentligt material som finns 

tillgängligt för allmänheten att ta del av genom böcker eller på nätet. De forskningsetiska 

kraven aktualiseras då inte på samma sätt som vid en undersökning där t.ex. intervjuer har 

genomförts i realiteten. 
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5 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet, det femte kapitlet så genomför vi vår analys och presenterar vårt resultat. Vi 

har haft tillvägagångssättet att vi har båda först tagit del av hela analysmaterialet, det vill säga 

läst Skitliv - Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad (2012) samt Rapport från en 

arbetslös (2014) en gång överskådligt. Därefter delade vi upp materialet och djupanalyserade 

det med hjälp av textanalys som metod som tidigare beskrivits under metodkapitlet. Sara har 

ansvarat för Skitliv – Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad och Torbjörn har ansvarat 

för Rapport från en arbetslös.  

 

5.1 Analys och resultat 

 

5.1.1 Skitliv – Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad 

 

Boken inleds med ett förord av redaktör Victor Bernhardtz som fångar upp bokens innehåll 

med ett stycke som lyder:  

En ung generation fostras in en arbetskultur som stänger dörrar. En kultur som gör att 

människor beroende av sin livspartner. En kultur som skapar stress, smärtor och rotlöshet. En 

kultur som kräver total anpassningsvilja, men som inte ger tillbaka i form av en plats i 

samhället. (Bernhardtz, 2012:7).  

 

I kapitlet ’Kanske betalar vi även med våra drömmar’ får vi följa sjuksköterskan Torun 

Carrfors. Trots sjuksköterskebrist arbetar hon på tillfälliga vikariat som om hon har tur 

förlängs halvårsvis, hon uppger att hon aldrig stannat på en arbetsplats i mer än ett år. I 

Carrfors text skriver hon mycket om sina kollegor, hon säger att hon upplever att Sverige 

förändras och att det är kvinnorna som betalar priset, inte bara med deras kroppar eller med 

känslan av att inte räcka till utan också kanske med deras drömmar. Hon beskriver hur hennes 

kollegor med barn måste smita undan för att ringa och väcka sina barn, se till att de äter 

frukost, påminna dem om saker som de ska packa med till skolan och att de kommer iväg 

hemifrån i tid. När Carrfors genom hela sitt kapitel nämner sina kollegor är det ofta i relation 

till deras föräldraskap, hur hon tänker på hur hennes eget liv hade sett ut om hon hade haft ett 

barn, alla nattpass hon skulle behöva tacka nej till på grund av en otillgänglig barnomsorg och 

därmed ha en lägre inkomst. Återkommande är även hur hon och hennes kollegor ofta drabbas 

av dåligt samvete, att vara en dålig kollega på grund av att de inte kan vara lika flexibla samt 

att vara en dålig moder som måste lämna ifrån sig sina barn och hålla kontakten med dem via 
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telefonen (Carrfors, 2012). Här kan vi se exempel på när glappet mellan privatlivet och 

arbetslivet nästan flutit samman, som Allvin m.fl. (2006) nämner som det gränslösa arbetet. 

Carrfors kollegor som på arbetet måste sköta privata saker (barnuppfostran t.ex.) samtidigt 

som deras kollegor måste täcka upp de luckor som blir. De verkar skydda varandra på arbetet 

och solidariserar med varann, i synnerhet när det kommer till de ensamstående mammorna. 

Carrfors beskriver hur de ibland kan vara upp emot 15 stycken som inte vet om de kommer få 

fortsätta vara kollegor efter semestrarna men att de alltid täcker för varann när det behövs. 

Carrfors känner även misstro mot samhället, precis som Standing (2013:39) säger att de 

prekära arbetarna gör. Hon är arg över att samhället inte är anpassat för t.ex. barn, att hon inte 

skulle kunna jobba som hon gör om hon haft barn, att hon inte heller vill ha barn såsom det 

ser ut idag, hon vill kunna ge sina barn trygghet och ställer sig frågande hur ska det gå till när 

hon själv inte känner en grundläggande trygghet.  

 

Carrfors berättar om ett vikariat där hon var anställd på poängsystem där vanlig ersättning för 

obekväm arbetstid istället var ersatt med poäng som sedan omvandlades till pengar, ”Ju 

obekvämare pass vi jobbar på, desto fler poäng får vi.” (Carrfors, 2012:22). Carrfors säger 

sedan att hon väljer att ta många obekväma pass för att höja sin lön som från månad till 

månad kan skilja flera tusen och fortsätter: 

Det är klart att det gör det svårt att planera min ekonomi, men ännu svårare är planeringen av 

min tid. Den här arbetsmodellen gör att jag aldrig riktigt vet hur mycket eller när jag får jobba. 

(ibid).  

Här ser vi Carrfors exempel på hur hennes ekonomi ser ut, hur hennes privatliv får lida till 

förmån för arbetet eftersom hon inte riktigt kan planera sin fritid. Det är även detta som 

Standing (2013:36–37) nämner händer för de i prekariatet, den ekonomiska oron som präglar 

deras tillvaro. Eftersom hon inte har en stadig ekonomi så känner hon att hon måste säkra den 

på ett sätt som gör att hon jobbar obekväm arbetstid, detta gör att hon då ofta jobbar när 

många andra är lediga, vilket har en negativ inverkan på hennes sociala liv. Det ställer också 

krav på att hon är flexibel och det nämner Carrfors senare. 

 

Hennes vikariat är en heltidstjänst men hon uppger att hon ändå förväntas att underplanera 

och schemalägga ca 80–90% för att sedan kunna med resterande tid täcka upp de luckor som 

kan uppstå på hennes när hennes kollegor är sjuka. ”En flexibel arbetsmodell, kan man kanske 

kalla den, med ett krav på ett flexibelt liv.” (Carrfors, 2012:22). Här kommer flexibiliteten in, 

den som både bland annat Allvin m.fl. (2006) och Odeberg (2016) tar upp, Carrfors måste 
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som hon säger ”underplanera” sin arbetstid för att vara tillgänglig på de luckor som kan dyka 

upp på arbetsplatsen och ansvaret ligger hos henne så att hon är tillgänglig, flexibel och rörlig. 

Carrfors bekräftar det som Allvin m.fl. (2006) säger att den så kallade friheten som 

flexibiliteten erbjuder också kan väcka känslor av ovisshet och otrygghet.  

 

De gånger hon har få arbetspass inbokade känner hon inte att hon kan planera in andra 

aktiviteter på sina lediga dagar utifall arbetsgivaren hör av sig, ”Ofta kan sms:en om att det 

behövs folk ramla in kvällen före eller samma dag som jag förväntas jobba.” (Carrfors, 

2012:22). Carrfors upplever att när hon väl bokat in något och får dessa sms slits mellan att 

ställa in sin privata aktivitet eller inte, ”Väljer ofta att inte ställa in. Jag vill inte bli helt 

livegen. Men jag känner mig som en svikare.” (Carrfors, 2012:23). Dessa anställningsvillkor 

uppger Carrfors har gjort någonting med henne, hon känner sig aldrig riktigt ledig och vill 

ibland inte kolla vem som söker henne när telefonen piper till vilket resulterar i att hon ibland 

missar chansen att kunna delta på spontana fikadejter med vänner. Enligt Standing (2013:36–

37) väcks känslan av anomi, att den prekära arbetaren känner en uppgivenhet, passivitet och 

misströstan inför sitt arbetsliv.  Här ger Carrfors uttryck för detta. Hon känner passivitet till 

sin telefon när den piper till ibland, uppgivenheten mellan att slitas mellan privata aktiviteter 

och arbetet, misströstan går att urskönja då hon säger att hon inte vill bli helt livegen, att hon 

hela tiden måste förhålla sig till arbetet, när hon inte ställer in sina privata aktiviteter så 

känner hon sig ändå som en svikare som inte infinner sig på jobbet.  

 

Vidare ger Carrfors uttryck för Standings (2013:36–37) alienation, att inte kunna agera efter 

sina egna övertygelser utan lever i ett slags självbedrägeri och dess motsättningar.  

Jag säger högt att jag är en rastlös själ. Att jag ständigt söker nya utmaningar. Jagar vidare, mot 

grönare vårdgräs. Men jag tror inte att det räcker som förklaring. Jag har stannat i relationer, i 

andra projekt, på utbildningar, i städer längre än så. [..] då väljer jag hellre att själv frivilligt 

lämna skeppet, än att bli avkastad när jobben tar slut. (Carrfors, 2012:25).  

 

Carrfors säger att få av hennes jämnåriga kollegor är fast anställda och att de  

försöker övertyga oss själva om fördelarna. Pratar om friheten. Möjligheten att bara säga upp sig 

med en månads varsel. Pratar inte om varför vi inte tar ut semester på sommaren, fast vi 

egentligen vet att det är för att vi inte vågar bränna våra semesterdagar. I höst kan vi stå utan 

jobb, då behöver vi semesterdagarna i pengar. (Carrfors, 2012:25–26).  
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I kapitlet ’Ett sms som styr livet’ författat av Victor Bernhardtz så skriver han om den 20-

åriga Richard som är timanställd i en Telia-butik. Richard vet aldrig i förväg hur mycket han 

kommer att få jobba utan får ett sms med sitt veckoschema någon gång under helgen. Richard 

säger ”Så länge jag får de sms:en så funkar det. Det är ingen drömsituation” (Bernhardtz, 

2012:33). Richard arbetar i praktiken deltid men utan anställningstrygghet. Ibland uppger 

Richard att han kan komma till arbetet för sitt inbokade pass men de som arbetar heltid har 

redan hunnit packa upp, lägga beställningar mm så om det är lite att göra så kan Richard 

skickas hem, utan lön.  

 

Richard är sysselsatt med att vara timanställd alla dagar i veckan men har bara lön då han är i 

butiken, detta får konsekvensen att han inte kan komplettera sin deltid hos Telia med en annan 

deltid någon annanstans och på så sätt nå en heltidstjänst.  

Det är helt omöjligt att ha ett annat jobb vid sidan om. De kan ringa på morgonen och vilja att 

man ska täcka upp samma dag för någon som har blivit sjuk. Så det fungerar inte att jag planerar 

in något annat. Man vill inte säga nej när de ringer, man vill visa att man vill jobba så ofta som 

det bara går. (Bernhardtz, 2012:35).   

 

Utöver kravet på tillgänglighet så kan det här dra tankarna till de arbetslösa som Standing 

(2013) tar upp, att bara för att de är arbetslösa så finns inga likhetstecken med att vara 

sysslolös. Richard har tidvis få timmar schemalagda men måste hela tiden befinna sig i 

jourläge då rädslan för att tacka nej och bli avvecklad ligger i botten. Även han uppger 

känslan av att hela tiden behöva vara tillgänglig och att inte kunna planera sitt liv eller ha 

inflytande över sin arbetssituation. Han har även krav på att vara rörlig, ibland kan han 

behöva täcka upp i en annan butik än den han brukar arbeta i vilket resulterar i långa 

(obetalda) resvägar. Han ger även uttryck för det som Alfonsson (2015) säger i sin forskning 

att det skapas skiktningar på arbetsplatsen. I Richards arbete är delar av hans lön 

provisionsbaserat och ett poängsystem finns för olika varor, som tillfälligt anställd är det svårt 

att ha koll på vilken vara som ska prioriteras vissa dagar eller veckor och det skiljer sig även 

mellan butiker vilket gör att de som jobbar heltid har bättre koll än de som är tillfälligt 

anställda vilket kan leda till konflikter.  

 

Richards inkomster varierar mellan 8000–16000 efter skatt och är nästan aldrig lika mycket, 

de månader han tjänar mer lägger han undan och sparar för de mer knapra månaderna eller om 

han skulle bli sjuk. Det är en ekonomisk situation som gör att han inte kan flytta hemifrån och 
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begränsar hans fritidsaktiviteter, ”Dagarna utan jobb vet jag ju att jag inte tjänar pengar på, så 

jag försöker göra saker som inte kostar extra.” (Bernhardtz, 2012:35–36). Richard säger även 

att han är orolig för att hans namn helt plötsligt skulle sluta vara med i veckoschemat och att 

detta gör att han inte riktigt vågar säga ifrån mot arbetsvillkoren, han är rädd att chefen bara 

skulle svara med att Richard då kan leta efter att annat jobb, Richard föredrar därför att vara 

tyst (Bernhardtz, 2012:38). Även här ges uttryck för alienationen, med motsättningen att vara 

”glad” att man har ett jobb, men samtidigt inte kunna visa sin missnöjdhet och agera i enlighet 

med sina egna övertygelser, med rädsla för repressalier. I Richards fall kan vi även se att han 

saknar många av de arbetsrelaterade tryggheterna som Standing (2013:22–26) tar upp, han har 

ingen arbetsmarknadstrygghet som ger honom fullgoda inkomstmöjligheter eller full 

sysselsättning. Han har ingen anställningstrygghet heller, det vill säga ett skydd mot 

godtyckliga avskedanden, i Richards fall så kan chefen bara sluta schemalägga honom och har 

laglig rätt att göra så. Eftersom Richard är anställd på timmar så saknar han en yrkestrygghet, 

kompetensutvecklingstrygghet samt en arbetsplatstrygghet då han inte har en kontinuitet i sitt 

arbete. Han säger själv att det är svårt att hålla koll på de olika kampanjerna och all 

information som de tillsvidareanställda har naturligt, detta försvårar för honom att kunna 

nischa sig och utveckla sin kompetens eftersom hans arbetsplatser också varierar mellan olika 

stadsdelar.  

 

Liknande arbetsvillkor har de som arbetar i bemanningsföretag, i kapitlet ’Vid flexibilitetens 

gränser’ författat av Agnes Arpi kan vi läsa om olika personer. En av dessa är 23-åriga My 

som fick jobb på ett lager via bemanningsföretaget, i början fick hon jobba väldigt mycket 

vilket gjorde att hon kände sig tillräckligt ekonomiskt trygg med att skaffa eget boende men 

strax efter det förändras hennes situation. Efter månader med heltidsjobb och ibland mer 

slutade telefonen ringa och situationen att sitta och vänta på telefonen och samtidigt vara utan 

inkomst var så pass påfrestande att Mys hälsa försämrades. ”Jag blev deprimerad och fick 

panikångest. Jag sov hela dagarna och jag kunde inte göra någonting. Jag hade ju inga 

pengar.” (Arpi, 2012:52). Här ser vi exempel på hur hälsan för de prekära arbetarna kan 

påverkas, My berättar, likt de andra i Waenerlund m.fl. (2011) och Angelin & Starrin (2012), 

om psykiska besvär på grund av hennes situation där stressen och oron tog över. Liknande 

situation har den bemanningsanställde Erik, han säger att folk arbetade så mycket att de vart 

utmattade men samtidigt tacksamma för att få jobba. Han minns tillbaka på sin tid som 

bemanningsanställd, minns osäkerheten och känslan att vara utbytbar och säger:  
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Om man inte är supertrevlig åker man ut. Man ska stå med hatten i hand så att säga. Jag fick 

ingen garantilön. Det ledde till ekonomiska svårigheter och en latent stress att alltid vara redo, 

alltid jobba över om man fick chansen (Arpi, 2012:56).  

I de bemanningsanställdas fall kan man tydligt se avsaknaden av de arbetsrelaterade 

tryggheterna som Standing (2013:22–26) tar upp. De saknar en arbetsmarknadstrygghet, 

anställningstrygghet, yrkestrygghet, arbetsplatstrygghet, kompetensutvecklingstrygghet, 

inkomsttrygghet och i viss mån en representationstrygghet. De företag som anställer via 

bemanningsföretag är ofta inte intresserade av att lägga ner kostnader på dessa anställda som 

skulle innebära kompetensutveckling och liknande, de är där för att täcka upp den tillfälliga 

arbetstoppen. De som arbetar på bemanningsföretagen upplever också att de måste jobba 

hårdare än de med tillsvidareanställningar, de gör det tyngsta jobbet och arbetar övertid, allt i 

hopp om att få en riktig och trygg anställning hos företaget de tillfälligt är uthyrda till.  

 

I kapitlet ’Tryggheten att ha ett hem’ får vi läsa om Nour El Refai som idag är ett 

välrenommerat namn. Hon säger: 

Och även om jag nu är höginkomsttagare med jobb inbokat minst ett år framåt, så vågar jag inte 

byta upp min levnadsstandard därefter. Det sitter liksom kvar, att det när som helst kan gå åt 

helvete med allt. (El Refai, 2012:69).  

Hon berättar om sina tidiga år efter gymnasieexamen hur hon kommer från en bakgrund med 

knappa ekonomiska marginaler och hur det gjort henne livrädd för att själv i framtiden få 

betalningsanmärkningar. Hon flyttade snabbt till Stockholm för att förverkliga sin dröm som 

skådespelare, samtidigt planerade hon att jobba extra som personlig assistent eller kafé för att 

få ihop ekonomin, med ett utländskt klingande namn och bristande erfarenheter var det dock 

inte det enklaste.  El Refai skriver att hon tillslut började ljuga på sitt CV i hopp om att få 

jobb, vilket hon tillslut fick. Detta säger El Refai egentligen strider mot hennes moraliska 

principer men hon kände sig tvungen i brist på alternativ. Dock märkte chefen att hon inte 

kunde det hon utsagt sig för att göra och hon fick sparken direkt, med sig fick hon dock en av 

gårdagens bagel, ”Jag fick skänkemat. Det kunde inte bli deppigare.” (El Refai, 2012:71). 

Vidare skriver El Refai ”Ett år gick utan att jag var lugn och trygg en enda dag.” och ibland 

kunde det gå tre månader mellan inkomsterna säger El Refai och skriver: 

Jag glömmer aldrig hur det känns att vara fullkomligt livrädd. En dag är man skådespelare och 

tar en öl efter jobbet. En vecka senare får man inte ens enklaste tänkbara extrajobb (El Refai, 

2012:72).  
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Detta stämmer bra överens med det Standing (2013:36–37) säger om oro, att den prekära 

arbetaren känner oro och måste förhålla sig till sin otrygga ekonomiska situation, att en 

begränsad men skälig livssituation snabbt kan bytas ut mot en tillvaro där de basala 

behoven inte längre är tillfredsställda. 

El Refai skriver återkommande om oron som hela tiden låg och skavde, rädslan över att bli 

bostadslös och om att behöva be vänner om lån för att köpa knäckebröd. Vidare skriver hon 

att idag:  

skulle kunna ta ett fett banklån och köpa en tvåa i innerstan. Men det känns för läbbigt. Jag 

vågar inte ens köpa saker på avbetalning. Jag bor kvar i samma fastighet som jag gjorde när jag 

fick skänkemat, men har jobbat mig upp från ett tredje hand till ett förstahandskontrakt i samma 

hus (El Refai, 2012:73).  

 

Då skådespelarbranschen är lite osäker i sig så betalar El Refai sina hyror i förväg för att om 

tv och radio inte längre vill ha henne så har hon ändå säkrat sin bostad ett tag, hon säger: 

 Det skulle vara en oändligt sorligt om jag inte fick spela teater någonsin igen, med det värsta 

skulle ändå vara att förlora tryggheten jag har i mitt hem, i min lägenhet och sakerna jag äger. 

Jag är aldrig sen med hyran. (ibid).  

 

Trots att El Refai i dagsläget inte har ekonomiska besvär så präglas hon ändå av den 

ekonomiska oron och rädslan över att förlora sin bostad och andra materiella tillgångar, detta 

visar att för den prekära arbetaren så är tryggheten, hur tillfällig den än må vara, aldrig riktigt 

något man kan förhålla sig till då oron alltid ligger latent. Att minnas är att de som befinner 

sig prekariatet ständigt pendlar mellan arbetslöshet och tillfälliga arbeten vilket gör att de 

lever i en ständig oro även inför framtiden (Standing, 2013:36–37).  

 

En annan kulturarbetare är Sonja Schwarzenberger som i sitt kapitel ’Tryggare kan ingen 

vara’ skriver ”Jag försöker ta så många jobb jag kan samtidigt och prestera exemplariskt vid 

varje tillfälle. Jag har haft roligt. Jag har spelat efter reglerna” och fortsätter sen med ”Jag har 

blivit så väldigt van vid att vara otrygg” (Schwarzenberger, 2012:89). Hon skriver att frågan 

inte är om man blir arbetslös utan när man blir det, att man som journalist måste ha en plan 

för att hantera sin tid mellan jobb, ”Det är då man måste ha en strategi för att orka med sitt 

självförakt” (Schwarzenberger, 2012:90).   
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Schwarzenberger skriver att det blivit svårare för kulturarbetare att få trygghet, att 

mediaföretagen helst vill att de ska frilansa vilket innebär större risker för individerna, för den 

som är egenföretagare gäller inte samma regler vid sjukskrivning eller arbetslöshet, det blir 

svårare ekonomiskt mellan uppdragen. Vidare skriver hon: 

Jag vet att jag inte borde känna mig som en förbrukad träskråtta, alla mina vänner går igenom 

det här regelbundet, jag har alltid klarat det. Men tänk om det här är gången då det inte löser 

sig? (ibid).  

Det intressanta som Schwarzenberger tar upp är just riskerna som Allvin m.fl (2006) tar upp, 

det vill säga att riskerna i dagens arbetsliv har flyttats från arbetsgivarna till arbetaren, i det 

här fallet genom att tvingas frilansa. Även hon bekräftar det Standing (2013) säger att den 

prekära arbetaren pendlar mellan tillfälliga jobb och arbetslöshet när hon säger att det inte 

handlar om utan när man blir arbetslös.  

 

Hon skriver att hennes generation har tvivlet i blodet och att hon gärna vill slippa känna skuld 

över att inte lyckas och skriver om att inte ha en stabil tillvaro: 

Det känns som att jag alltid är på genomresa, men det tar alldeles för lång tid. Jag är på väg 

någon annanstans hela tiden. Det känns som att jag sitter fast. Är livegen. Att jag inte kan 

bestämma över mina dagar. Jag måste passa telefonen, för om jag missar samtalet kanske de 

inte ringer igen. Så jag är på standby (Schwarzenberger, 2012:98–99).  

Här ser vi exempel på anomin som Standing (2013:36–37) skriver om, Schwarzenberger 

misströstar över sitt arbetsliv då det innebär att hon stundvis känner sig livegen och inte 

kommer någonstans, att inte ha en fast punkt i tillvaron. På grund av 

anställningsförhållandena har hennes hälsa försämrats, hennes kropp läker inte som den ska 

och hon har varit förkyld nästan halva året, när hon uppsöker vård får hon 

rekommendationerna att stressa mindre och sova mer. Rekommendationer som hon inte 

upplever att hon kan ta till sig, vilar hon förlorar hon ekonomiskt.  

 

Vidare citerar hon sin journalist-kollega som sa efter att blivit utlasad ”Jag blir så arg. Det 

känns som min karriär är en serie övergrepp. En lång förnedring.” (Scwarzenberger, 

2012:100–101). Under hela hennes kapitel ses tecken på de känslorna Standing (2013:36–37) 

nämner, vrede, oro, anomi och alienation. Oro över ekonomin och jobben. Vreden över att 

hennes situation ser ut som den gör. Anomi över bristen på att kunna planera eller bestämma 

över sitt eget liv. Alienationen över att inte riktigt kunna leva efter sina egna övertygelser och 
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hela tiden förhålla sig till att man när som helt kan bli arbetslös och stå utan inkomst eller 

förvåningen över att hon fortfarande blir lika ledsen och orolig när hon står utan uppdrag.  
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5.1.2 Rapport från en arbetslös 

 

Ulla är en kvinna i 60-års åldern som blir arbetslös trots ett tidigare omfattande yrkesliv och 

studiebakgrund där hon haft eget företag inom sfären av alternativ psykoanalys med 

inriktning mot hypnos. Verksamheten var svår att få att gå ihop och efter 5 år gick det inte 

längre och Ulla tvingades ut i arbetslöshet (Karlsson, 2014:7–9). 

 

Hon beskriver en ständig oro under bokens gång för ekonomin och om pengarna ska räcka till 

hyra och räkningar. Denna oro är något som hanteras av Angelin & Starrin (2012) som vanligt 

förekommande bland arbetslösa med avseende på tex hyra och mat (Angelin & Starrin 2012). 

När det kommer till oro så är det också en av de fyra känslorna som Standing (2013) sätter i 

samband med prekariatet. Oro beroende på enligt Standing att ständigt behöva förhålla sig till 

en otrygg ekonomisk situation (Standing, 2013:36–37).  

 

Ulla skriver om sin ilska och frustration över hur hon blir behandlad av arbetsförmedlingen, 

hur de med kort varsel ställer in hennes möten och ger henne nya tider, vilket leder till att hon 

får svårigheter med att planera sin vardag. För även om arbetsförmedlingen kan ändra med 

kort varsel så gäller inte samma förutsättningar för henne beskriver hon. För Ulla gäller att 

hon måste leva upp till deras krav och hon framför hur hon känner sig hotad av detta då de har 

makten att stänga av henne från hennes ersättning. Här kan tolkas in att det är enligt Standing 

(2013) tids- och energikrävande att leva upp till de krav som ställs på en arbetslös idag, 

angående att infinna sig möten, ständigt finnas tillgänglig samt fylla i mängder av 

pappersarbete (Standing, 2013:76–77).  Ilskan som beskrivs här kan kopplas till den för 

Standing (2013) viktiga känslan vrede som innehåller krav på flexibilitet som skapar en 

otrygghet (Standing, 2013:36–37). Ulla känner här också den vanmakt som Angelin & Starrin 

(2012) beskriver att många arbetslösa känner i kombination med frustration inför att inte 

kunna påverka sin egen situation (Angelin & Starrin, 2012). 

 

Hela Ullas situationen försvåras också av att arbetsförmedlingen ständigt byter handläggare 

för hennes ärende skriver Ulla vidare. Detta berättar Ulla leder till som någon egentlig 

personlig relation eller struktur aldrig uppstår mellan henne och hennes handläggare 

(Karlsson, 2014:25–27). Att den sociala relationen inte utvecklas på ett bra sätt med den som 

ska vara hennes hjälpande hand skulle kunna ses som ett bevis för Ullas prekära och utsatta 
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situation då sociala relationer ofta är svaga när någon är arbetslös eller har försörjningsstöd 

(Angelin & Starrin, 2012).    

 

Ulla beskriver hur hon tvingas söka ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten då hennes 

arbetslöshetsersättning håller på att ta slut och hur hon skriver hur hon känner otillräcklighet 

att behöva söka sig till denna myndighet. 

 Jag står framför badrumsspegeln och försöker peppa mig själv. Jag har inte berättat för någon 

vad jag ska göra. Jag är långt ifrån ensam försöker jag intala mig själv, men det är en klen tröst 

just då (Karlsson, 2014:13).  

Här kan man ana att känslan anomi som är en av de fyra känslorna Standing (2013) återigen 

gör sig påmind. Ulla känner en uppgivenhet, misströstan som följd av att behöva gå till 

socialtjänsten. Vidare kan det tolkas att en av de känslor Standing för fram är aktuell, 

nämligen en form av alienation genom att Ulla har svårt att identifiera sig med situationen 

som helhet överhudtaget (Standing, 2013:36–37). 

 

Ulla skriver om att hon känner sig förnedrad och förminskad som individ samt att hon känner 

att man ser ner på henne.  Hon beskriver ilska och irritation över att behöva deltaga i enligt 

henne helt meningslösa kurser som tex skrattyoga för att annars hotas av indraget 

aktivitetsstöd. Som följd av hennes kraftfulla ifrågasättande kring skrattyogan så blir den dock 

enligt henne till slut frivillig att deltaga i (Karlsson, 2014:29). Här kan det ses som att 

Standings (2013) beskrivna känsla vrede är påtaglig hos Ulla då hon inte kan se anledning till 

att vara flexibel och behöva deltaga i denna enligt henne meningslösa aktivitet som helt 

saknar möjligheter till att förbättra hennes karriärmöjligheter (Standing, 2013:36–37). Här kan 

man också hävda att Ulla går en aning mot normen då hon bär på motsättningen enligt 

Standings (2013) tankesätt angående alienation att hålla god min och göra sken av att vara 

lycklig över att hon fått chansen till att deltaga i denna skrattyogaövning i kombination och 

inte utstråla negativa känslor såsom nu Ulla gör (Standing, 2013:36–37). 

 

Ulla hamnar sedermera efter en tids arbetslöshet i det som kallas fas 3. Med fas 3 menas:  

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för den som varit 

frånvarande från arbetsmarknaden under en längre tid. Målet med jobb- och 

utvecklingsgarantin är arbete. En insats inom ramen för programmet är sysselsättning hos 

anordnare. Syftet med sysselsättningen är att deltagaren ska få nya erfarenheter, meriter och 

referenser. Målet är att sysselsättningen ska leda till arbete, eller att deltagaren kommer 
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närmare ett arbete hos anordnaren eller hos en annan arbetsgivare (Arbetsförmedlingen, 

2016). 

 

Ulla skriver om frustation, ilska och hat men också uppgivenhet gällande fas 3 och hon 

beskriver ett utanförskap till det övriga samhället vilket ju är enligt henne den egentliga 

tanken att fas-3 ska motverka. 

När man väl hamnat i fas 3 är man fast tills man dör, eller går i pension eller får ett jobb. Jag 

börjar förstå de som inte orkar vänta på vare sig pension eller jobb, utan bestämmer sig för att 

dö (Karlsson, 2014:39). 

Här kan man tolka att det rör sig om känslan av vrede enligt Standings (2013) teori. Detta då 

Ulla menar att det inte finns några möjligheter till vare sig att bygga upp meningsfulla 

strukturer, nätverk samt att man saknar karriärmöjligheter (Standing, 2013:36–37).  

 

Hon beskriver vidare hur hon ser alla de regler, normer och omständigheter som råder under 

fas-3s paroll såsom enligt henne förnedrade och helt verkningslösa och att det för den 

enskilde individen ges inga möjligheter till att få ett riktigt arbete. Detta kan översättas till 

Standings känsla av anomi då Ulla utstrålar hopplöshet, passivitet, uppgivenhet och 

misströstan (Standing, 2013:36–37). 

 

Hon berättar också om att hon känner ett främlingskap till de arbetssysslor som hon får ta sig 

an via fas-3. Ulla skriver även i sin berättelse hur hon innerst inne vet att detta är ett arbete 

som egentligen aldrig skulle utföras om det var så att hon fick riktig lön för det. Detta till trots 

att det kan handla om vad Ulla skriver är goda saker som behövs som tex när hon är extra 

vuxenresurs på en skola.   

Att sedan veta att staten betalar kommunen för att jag sedan ska arbeta helt oavlönat, gör att jag 

till slut känner mig totalt värdelös. Värdelös och maktlös. (Karlsson, 2014:37).  

Detta går att tolka som känslan alienation enligt Standing (2013). Anledningen till 

alienationen beror på den känslan är att Ulla inte agerar efter sin egen övertygelse utan måste 

förhålla sig till de regler som är gällande för hennes situation (Standing, 2013:36–37). När det 

kommer till att känna sig värdelös och maktlös så kan det ses som ett tecken av återigen den 

vanmakt som arbetslösa kan känna som Angelin & Starrin (2012) tar upp i sitt bokkapitel 

(Angelin & Starrin, 2012). 
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När det kommer till den sociala delen i Ullas liv så visar hon en oro att kunna åka och besöka 

sina barn och barnbarn som bor i en annan stad då hon känner en rädsla att hon ska behöva 

ställa in det som de gemensamt bestämt utifall arbetsförmedlingen skulle bestämma ett möte 

som gör det omöjligt för henne att resa. Vidare beskriver Ulla hur hon får ställa in en bokad 

träff hon bestämt med en kamrat som hon ger massage eftersom Ulla måste infinna sig på 

arbetsförmedlingen med kort varsel. Denna kamrat är en upptagen kvinna och har sällan tid 

eller möjlighet att ses så det kan dröja upp till en månad innan det blir aktuellt igen (Karlsson, 

2014:56–61). När det kommer till hennes fas-3 aktiviteter så framgår av Ullas beskrivning att 

hon inte skapar några egentliga sociala kontakter eller relationer utan alla inblandade ser det 

som att det är under en överskådlig tid innan det troligtvis är dags att byta plats igen och att 

det inte finns något skäl till att knyta an till någon annan individ (Karlsson, 2014:79–81).  Här 

kan man tolka in Angelin & Starrin (2012) tankegångar angående att om man är i en osäker 

ekonomisk situation så finns risk för att relationer och sociala nätverk blir bräckliga (Angelin 

& Starrin, 2012).  Vi vet inte så mycket om Ullas bakgrund och tidigare förhållanden till 

vänner och familj, då detta inte återges i hennes bok men det finns vissa indicier som nämns 

ovan som gör att man kan antaga att det finns fog för att påstå att hennes prekära livssituation 

också går ut över hennes sociala relationer i någon utsträckning. Standing menar att de som är 

en del av prekariatet ofta saknar eller har få sociala relationer, vilket då leder till enligt 

Standing att osäkerhet och att tilliten och identiteten blir skör och ytlig (Standing, 2013:39) 

 

Ulla skriver om att hon känner stor ilska gentemot en särskild handläggare hon får efter en 

tids arbetslöshet som enligt Ulla tycks använda sig av sin maktposition i sitt 

myndighetsutövande och beter sig som vad Ulla beskriver vara nitiskt och överbyråkratiskt 

och stänger av Ulla vilket gör henne ersättningslös under en tid då hon inte lever upp till de 

krav som enligt denne handläggare är gällande. Ulla återger i sin berättelse hur hon känner sig 

hänsynslöst behandlad och än mer maktlös än tidigare under sin arbetslöshetsperiod. Återigen 

ser vi prov på den sedan tidigare nämnda av Angelin & Starrin (2012) vanmakten som Ulla 

ställs inför. Ulla skriver därefter att hon blir riktigt ledsen utöver ilskan och frustationen som 

hon känt sedan tidigare under sin arbetslöshet (Karlsson, 2014:62–64). Här kan man tolka 

ledsenheten som Ulla upplever något som skulle kunna vara början på psykisk ohälsa genom 

tex nedstämdhet och depression då detta enligt Urban Janlerts (2012) är mer än dubbelt så 

vanligt hos arbetslösa än mot för de med en fast anställning (Janlerts, 2012). 

 

Ulla lyfter även fram att hon anser i sin berättelse att fas 3 är ett bra sätt för företagare, 
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föreningar mm att tjäna pengar, men att de enligt henne nästintill aldrig har någon vision att 

anställa någon. Vidare skriver hon att det är ett bra sätt att enligt henne få statiken att göra 

sken av att färre personer är arbetslösa. Ulla skriver att för den enskilda individen är fas 3 

inget annat än en stor katastrof och ger enligt Ulla inga egentliga arbetsutsikter alls.  

Jag tror man måste vara inne i systemet för att kunna förstå känslan av maktlöshet, utnyttjande, 

nedvärdering och hur ens människovärde fråntas en. Man kan utan överdrift jämföra det med att 

jag tvingas att hora för staten, som i sin roll som hallick på det sättet putsar statistik och siffror, 

samtidigt som den visar sin makt över de i samhället lågt stående varelser som vi arbetslösa ses 

som (Karlsson, 2014:37).  

Här kan man tolka det som att Ulla uttrycker en tydlig anomi enligt Standing (2013) sätt att 

föra fram denna känsla detta genom att hon ger intryck av passivitet, uppgivenhet, misströstan 

och hopplöshet för att behöva förhålla sig till sysselsättningar som är ostimulerande och har 

obefintligt med möjligheter till att påverka henne eller någon annan enskild individ till en 

positiv utveckling. Men också en vrede över att inte kunna bygga upp något meningsfullt när 

det avser kontakter till arbete eller karriär (Standing, 2013:36–37). Den analys som Ulla gör 

angående fas-3 har många beröringspunkter med de tankegångar runt praktikmanin som 

Standing (2013) tillhandahåller i sin teori. De arbetslösa har samma ersättning som de hade 

innan och ska fortsatt söka riktiga arbeten under tiden. Praktikplatserna förs fram som att de 

ger nya erfarenheter som kan vara en väg in till ett riktigt arbete. Standing (2013) menar dock 

att detta egentligen är ett sätt att gömma arbetslösa rent statistiskt samt att det ger arbetsgivare 

billigare arbetskraft än om det rörde sig om riktiga trygga anställningsformer (Standing, 

2013:118). 

 

Ulla beskriver till sist också hur det enligt henne är fel att människor utnyttjas genom fas-3 

och att det finns enskilda personer såsom företagare som tjänar pengar på att ta sig an att ha 

fas-3 verksamhet och gör detta som en del av sin affärsidé enligt henne (Karlsson, 2014:78–

82). Här kan det tolkas som att Ulla dels upplever en alienation, det vill säga en av Standings 

(2013) fyra viktiga känslor, till fas-3 då det strider mot hennes övertygelse sett utifrån 

moraliska och socioekonomiska aspekter. Vidare kan man mer på det personliga planet ana att 

Ulla känner en viss avundsjuka eller missunnsamhet till de som har ekonomisk framgång 

överhuvudtaget. Detta är en av delarna i en annan av känslorna som har att göra med 

prekariatet enligt Standing (2013), nämligen vrede som kan yttra sig genom att man själv 

saknar och känner en inneboende ilska när det kommer till någon annans materiella framgång 

och standard (Standing, 2013:36–37). 
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5.2 Sammanfattning  

 

Samtliga berättelser vi har analyserat gav uttryck för någon form av oro relaterat till deras 

ekonomi och maktlöshet. Oron grundar sig i den varierande inkomsten, att kunna förlora sin 

bostad eller att aldrig kunna skaffa en bostad. Samtliga ger även uttryck för frustration och 

ilska, det kunde vi se i skiftet av språkbruk eller att de inte har makt över sin situation, hos 

vissa är den mer passiv än aktiv.  

 

Meningslösheten är också något som är återkommande i berättelserna, alltifrån att livet känns 

meningslöst eller att arbetet de utför är meningslöst. Återkommande var även depressioner 

eller annan ohälsa såsom huvudvärk, sömnsvårigheter och förkylning, som uppkommit på 

grund av deras arbetssituation. Ohälsan kan uppkomma på grund av stressen att alltid behöva 

jaga timmar, att vara helt underställd sin arbetsgivare och känslan av förnedring. Känslan att 

vara utbytbar var också påtaglig i flertalet av berättelserna, att de när som helst kan bli 

uppsagda/inte få fler pass och därför inte vågar ”bråka” samt att konkurrensen är stor. För de 

som hade någon form av behovsanställningar eller vikariat var känslan av dåligt samvete 

ständigt närvarande, det kunde grunda sig i att med kort varsel behöva hoppa in på jobb och 

därmed ställa in privata sammankomster som varit inplanerade. Det kunde också grunda sig i 

att inte kunna närvara helt med sina barn eller det dåliga samvetet att inte kunna täcka upp för 

sina kollegor. Olika sorters sorg kommer också upp, ofta bottnar den i att deras drömmar 

aldrig kommer kunna förverkligas och att deras liv rinner genom deras fingrar. En annan sorg 

låg i att känna sig värdelös samt skammen att känna sig otillräcklig. 
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6 Diskussion 
 

Nu har vi kommit fram till det sjätte och för undersökningen sista kapitlet. Här för vi en 

diskussion kring det aktuella resultat som framkommit i denna undersökning och ger svar på 

våra frågeställningar. Allra sist lämnar vi även förslag på vidare forskning som skulle kunna 

vara avgörande för att föra utveckling framåt inom ramen för vårt ämnesområde. 

 

6.1 Diskussion  

 

Efter att vi enskilt har sammanställt relevant data med utgångspunkt från vår frågeställning 

har vi kunnat identifiera uttryck för känslor. Det har även gått att få fram information kring 

deras sysselsättningsgrad i olika mån. Det kan ha att göra med tankens klarhet, att författarna 

inte har som sitt syfte att redogöra för det vi söker efter, dock har det gått att kunna dra den 

linjen mellan heltidssysselsättning, deltid eller arbetslöshet. Vi kan se att vi har fått liknande 

resultat som tidigare forskning samt att Standings teori har varit användbar.  

 

Vi har kunnat se i vår undersökning att människors liv påverkas på olika sätt beroende på 

deras anställningsform. Vi har undersökt de tillfälligt anställda och i viss mån de som inte har 

anställning alls eftersom människorna i prekariatet pendlar mellan dessa. Utifrån de 

berättelser vi har analyserat kunde vi hitta uttryck för flertalet känslor som de delade med 

varann. Sett utifrån Standing klassifikation (2013) har vi grovt kunnat kategorisera in 

känslorna under vrede, oro, anomi och alienation, det är alltså de känslorna som han menar 

väcks inom prekariatet (Standing, 2013:36–37). Därmed finner vi också att vi kan besvara vår 

första frågeställning ”Vilka känslouttryck kan vi hitta i de olika berättelserna som kan kopplas 

till deras position på arbetsmarknaden?”. Utöver det som kan täckas in i Standings fyra 

känslor, kunde vi även tolka in vanmakt, sorg, rädsla och en känsla av att vara livegen och 

utbytbar. Det som har varit svårt är att kategorisera olika känslor, ofta gick de in i varandra 

eller var svåra att tyda på vad som var vad, vanmakten t.ex. kunde ibland tolkas in som vrede 

men andra gånger som anomi. Även gränsen mellan vad som kunde tolkas som anomi eller 

alienation var ibland fin, dessa går ibland in i varandra, i båda känslorna ingår en slags 

misströstan och meningslöshet. Detta har gjort att vi under uppsatsens gång kan ha ”tappat 

bort” vissa känslor. Den tydligaste känslan att identifiera var oron, den var konkret och tydlig 

och genomsyrade samtliga berättelser.  
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I övrigt har vi upplevt att Standings teori täcker av väldigt mycket av det vi kunnat läsa om i 

våra berättelser. Bland annat det han skriver om praktikmanin och hur oron och otryggheten 

präglar dessa människors vardag, allt ifrån att de blir mer och mer socialt isolerade till att de 

inte vågar ta ekonomiska risker i rädsla av att det när som helst kan komma en knaper månad 

(Standing, 2013:118). Detta ger också svar på vår andra frågeställning om hur deras 

anställningar/ickeanställningar påverkar deras livssituation, att det bortsett från den 

känslomässiga delen även har mer konkreta sociala konsekvenser. I flera berättelser kunde vi 

se tendenser på att de fått en misstro till samhället, en känsla av att stå utanför eller att 

samhället inte längre finns där för att stötta upp, vilket var en av de sakerna som Standing 

(2013) säger att människorna i prekariatet också gör. Misstron kunde ta sig uttryck i hur de 

blivit bemötta av myndigheter eller hur samhället inte är anpassat för ett privatliv, t.ex. 

familjebildande. Lägg därtill också att precis som det vår tidigare forskning (Waenerlund m.fl. 

2011, Janlerts 2012, Angelin & Starrin 2012) kommit fram till så påverkas hälsan av din 

ställning på arbetsmarknaden, det kan handla om psykiska besvär såsom ångest och 

depression och att det långvariga stresspåslaget har sänkt deras immunförsvar och påverkar 

mer fysiskt. Vi ser även rotlösheten på arbetsplatsen i våra berättelser, att de på grund av att 

de alltid är en ”permanent nykomling” (Alfonsson, 2015) inte känner en 

arbetsplatsgemenskap med de andra kollegorna.  

 

När det kommer till vår tredje frågeställning om huruvida vi kan se några skillnader på 

berättelserna beroende på deras sysselsättningsgrad finner vi egentligen inga belägg på att det 

skulle skilja sig, detta kan bero på att inga sådana skillnader finns eller på grund av tankens 

klarhet. Med tankens klarhet menas det att vi kanske vill veta saker som textproducenten inte 

hade för avsikt att redogöra för (Bryman, 2011). Oavsett om de har anställning eller inte så 

utsätts dem för olika grad av motgångar och byråkrati, den arbetslösa har det svårare i det 

mötet medan de tillfälligt anställda mer behöver ha koll på sin telefon och dylikt för att 

ständigt vara i jour ifall arbetsgivaren hör av sig.  

 

Slutsatser vi kan dra är att Standings teori fungerar som en bra förklaringsmodell på vad som 

händer i samhället beroende på att vi under vår analys kunde identifiera hans tankegångar och 

avsaknaden av de sju arbetsrelaterade tryggheterna. Vi kom även fram till liknande resultat 

som den tidigare forskningen som vi redovisar för i andra kapitlet. Vår uppsats kommer kunna 

bidra med att dessa prekära arbetare kan sätta ord på det de upplever och känner i hopp om att 

få bort känslan av att detta är ett individualiserat problem till att se att det är ett utbrett 



 

35 
 

samhällsfenomen. Därigenom kommer dessa människor också förhoppningsvis känna mindre 

misstro och uppgivenhet över deras situationer.  

 

Trots att det egentligen inte berörde vårt syfte med undersökningen så gör vi den avslutande 

reflektionen att vi inte kan hitta några egentliga bevis i vår empiri för att det håller på att 

bildas en ny klass, såsom Standing påstår. Vi kan dock se att prekariatet är en allt mer 

växande grupp med svår problematik. Sett ut ett långsiktigt perspektiv kan det komma att bli 

en farlig situation, om vi har en växande skara av otrygga människor med misstro till 

samhället kan det ge grogrund till våldsamma demonstrationer eller strejker. Både Standing 

och Marx & Engels sa ju att prekariatet tillika trasproletariatet kan låta sig köpas av 

populistiska samt reaktionära krafter. Paulsen nämnde att arbetet gått från att vara en 

förbannelse till att idag vara en rättighet, men med dagens tillfälliga och otrygga anställningar 

kan man spekulera i om arbetet återgår till att bli en form av förbannelse. Leder denna 

situation även till, vad Paulsen (2017) säger, en hyperalienation som angriper vår självaste 

existens så kan vi vänta oss en mer utbredd psykisk ohälsa. Klass eller inte, prekariatet är 

ingen önskvärd tillvaro att befinna sig i.  

 

 

6.2 Förslag på vidare forskning. 

 

Idag kan vi se att det finns rätt mycket forskning om de tillfälliga anställningarna och dess 

konsekvenser. Vi har i denna uppsats inte haft ett genusperspektiv eller andra glasögon på oss 

då det inte har varit vårt syfte, vidare forskning skulle kunna tillämpa ett mer klassinriktat 

perspektiv.  

 

Vidare forskning skulle även kunna använda sig av andra metoder, vi har valt en kvalitativ 

textanalys, men intervjuer eller enkäter skulle även fungera bra som datainsamlingsmetod i 

ämnet för att kunna få mer uttömmande svar än vad vi har kunnat få eller haft 

förutsättningarna för med hjälp av vår metod, det har varit vår metods svaghet. Det hade även 

varit intressant för vidare forskning att undersöka alternativa politiska reformer för att minska 

ojämlikheten på arbetsmarknaden, exempelvis basinkomst/medborgarlön. Eftersom 

prekariatet enligt Standing (2013) skulle vara en farlig klass är även detta något som skulle 

vara intressant i vidare forskning, att undersöka gruppens politiska åsikter i syfte att 

undersöka om de sympatiserar med höger respektive vänsterextremism.  
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