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Abstract 
 
Flexible working conditions is used extensively in organizations today as a way to 
create flexibility for the employer. Recently we’ve been reading in the newspapers 
that this approach is a growing problem and the EU has warned Sweden twice that 
abuse of these forms of employment must be stopped. The Government has recently 
submitted a proposed rule change to reduce the possibility of stacking one temporary 
contract after another. Borlänge kommun makes themselves more flexible with the 
intermittent employments. This study aims to examine why infrequent employments, 
such as the intermittent employment is used and preferred by Borlänge kommun and 
how it’s perceived by affected employees in the organization. The questions related, 
besides why the intermittent employment is used by the organization and how its 
perceived by those involved, also includes the management of intermittent 
employment and how the organization is handling work contracts. The background 
information on the employment law implications gives the reader an insight into how 
the regulatory framework works surrounding the topic. The theory section highlights 
the main theories about flexibility and its different shapes and perspectives. For the 
study a qualitative approach is used. A case study with semi-structured interviews was 
performed. The respondents were employees involved in the staffing of intermittent 
employees and also members of the staff with an intermittent employment. The 
results show that the employment and contracts is correctly handled by labour law 
regulations. This study shows that Borlänge kommun uses intermittent employments 
extensively, with its 1 320 intermittently employees. If this is abuse, or not, is not 
clear from the result. The authors discuss, however, if that is the case. The 
intermittent employment is used mainly because of the great needs. This is because 
society is changing and the average age is increasing, both by those using the services 
and the employees. All respondents perceive the intermittent employment as most 
flexible for the employees. Respondents working in the staffing department say that 
they are not flexible enough. The intermittent employees’ working today does not 
cover the great need. Borlänge kommun think that the flexibility should benefit them 
more and is currently trying to become more flexible. The employees were generally 
satisfied with their work situation. Some tendencies of insecurity and uncertainty 
could be inferred from the intermittent employees answers. The author’s conclusions 
are that flexibility and the intermittent employment contracts mainly benefit the 
employer and the employees who actively choose this type of work, such as students. 
This kind of employment affects, however, the society and those who need a secure 
lifestyle. The necessary permanent contracts are becoming fewer and replaced by 
precarious and flexible employment conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Flexibility, flexible labour market, intermittent employment, labour law, 
precarious employment, European Union, the Swedish government, borough. 
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Sammanfattning 
 
Flexibla arbetsformer används i dag flitigt i organisationer som ett sätt att skapa 
flexibilitet för arbetsgivaren. Nyligen har man kunnat läsa i tidningarna att detta 
arbetssätt är ett växande problem och EU har vid två tillfällen varnat Sverige att 
missbruk av dessa anställningsformer måste upphöra. Regeringen har i dagarna lagt 
ett föreslag på ändrade regler för att minska möjligheten att kunna stapla tillfälliga 
anställningar på varandra. Borlänge kommun gör sig mer flexibla med den 
intermittenta anställningen. Studien syfte är att undersöka varför den intermittenta 
anställningen används av Borlänge kommun och hur den upplevs av vissa berörda i 
organisationen. Frågeställningarna berör förutom, varför den intermittenta 
anställningen används i organisationen och hur den upplevs av berörda, även 
hanteringen av den intermittenta anställningen. Bakgrundsinformation om den 
arbetsrättsliga innebörden ger läsaren en inblick i hur regelverket ser ut kring 
anställningen och vad som krävs när det gäller avtalshantering. De teorier som 
används belyser främst teorier om flexibilitetens olika former och perspektiv, då den 
intermittenta anställningen är en del av den flexibla arbetsmarknaden. För 
undersökningen användes en kvalitativ metod. En fallstudie med semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. Respondenterna var personal som arbetar med bemanningen 
av intermittent anställda samt intermittent anställda medarbetare. Denna studie visar 
att Borlänge kommun använder sig av timanställda i stor utsträckning, med sina 1 320 
intermittent anställda. Om detta anses vara ett missbruk eller inte framgår inte av 
resultatet, författarna diskuterar dock om så är fallet. Resultat visar att anställningen 
och avtalen kring den intermittenta anställningen hanteras efter arbetsrättens 
regelverk. Den intermittenta anställningen används främst i kommunen för att 
behoven är stora. Detta främst på grund av att samhället förändras och medelåldern 
blir allt högre, både bland brukare och medarbetare. Den intermittenta anställningen 
upplevs idag av de respondenter som deltagit i undersökning som mest flexibel för 
arbetstagaren. De respondenter som arbetar på bemanningsavdelningen menar att de 
idag inte är flexibla nog. De timvikarier som arbetar idag täcker inte det stora 
behovet. Kommunen vill att flexibiliteten ska gynna arbetsgivaren mer och arbetar 
idag för att bli mer flexibla, bland annat genom att utöka den numeriska flexibiliteten 
med hjälp av utvecklade system för intermittenta anställningar. Medarbetarna var 
överlag nöjda med sin arbetssituation. Vissa tendenser till otrygghet och osäkerhet 
kunde utläsas ur respondenternas svar.  Författarna har dragit slutsatsen att 
flexibiliteten och den intermittenta anställningen främst gynnar arbetsgivaren och de 
medarbetare som aktivt väljer denna typ av tjänst, till exempel studenter. 
Anställningen drabbar dock de som behöver en säker försörjning och samhället i stort. 
Nödvändiga tillsvidareanställningar blir färre och ersätts av otrygga och flexibla 
anställningsförhållanden.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Flexibilitet, flexibla arbetsmarknaden, intermittent anställning, arbetsrätt, 
otrygga anställningsförhållanden, Europeiska Unionen, regeringen, kommun. 
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1. Inledning 

I det här avsnittet presenteras en introduktion där det syfte och frågeställningar som 
ligger till grund för denna studie redogörs för. Ämnet belyses även här med tidigare 
forskning följt av ämnets aktuella situation samt en problemformulering. 

 

Det finns i stort sätt två olika typer av litteratur om flexibelt arbete. Den första typen 
kännetecknas av de som är fascinerade av fenomenet och gärna propagerar för det. 
Dessa studier ligger framförallt på företagsnivå. Den andra typen av litteratur är 
däremot kritisk till fenomenet och ibland till och med aggressiva. Dessa består 
framförallt av studier på en mer övergripande samhällsnivå (Allvin, 2006).  

Forskning visar att den flexibla arbetsformen som ökat mest i omfattning under 1990-
talet är den intermittenta anställningen, även kallad timanställning eller 
behovsanställning. Intermittent anställda uppvisar minst likheter med de 
tillsvidareanställda. Skillnaderna mellan tillsvidareanställningar och denna typ av 
anställning grundas främst på skillnader i arbetsvillkor och mindre i skillnader i hälsa. 
Forskare konstaterar att de intermittent anställda utmärker sig i den negativa gruppen 
med påtagligt större risk för ohälsa än de som är tillsvidareanställda. En central 
förklaring till varför denna typ av anställning antingen fungerar som en inkörsport 
eller leder till segmentering handlar inte om de skilda arbetsvillkoren. Det handlar om 
de olika funktioner som flexibla anställningar fyller för arbetsgivaren. Den typen av 
anställning som enligt forskning i minst utsträckning leder till en tillsvidareanställning 
är den intermittenta anställningen (Boot, Francesconi & Frank, 2000).  

Politiker, fackförbund och medarbetare uttrycker tydligt sitt missnöje kring den 
intermittenta anställningen och dess arbetsvillkor. Enligt en artikel i Kollega av 
Rovira (2013) är de intermittenta anställningarna ett av de största hoten mot 
arbetsrätten och fackens kollektivavtal. Sättet att arbeta sätter hela lagstiftningen ur 
spel. Hansson (2014) menar att många oseriösa arbetsgivare sätter dessa 
anställningsformer i system och använder dem för att täcka stadigvarande 
personalbehov. Att vara otydligt anställd är enligt Hansson (2014) värre än att vara 
arbetslös. Arbetstagaren lever i en värld mellan arbetslöshet och arbete och en ständig 
osäkerhet kring om arbetstagaren genom att arbeta, förbrukar sin rätt till a-kassa eller 
meriterar sig för en ny a-kasseperiod. Hansson (2014) uttrycker: 

 ”Hur arbetslös är man när man är intermittent anställd på 0 timmar, men i praktiken 
jobbar nästan heltid? Har man tid att vara aktiv jobbsökande? Har man råd att ta ett 
fast deltids- jobb om man skulle få ett?”  

Detta är frågor som politikerna brottas med. För den intermittent anställda 
medarbetaren är enligt Rovira (2013) begreppet saklig grund för uppsägning 
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oväsentligt. Det spelar ingen roll om det i ett anställningskontrakt finns en ömsesidig 
uppsägningstid, arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda jobb under 
uppsägningstiden om inget arbete finns. Rovira (2013) skriver i den fackliga 
tidningen Kollega att antalet timanställda har ökat, trots det faktum att 
anställningsformen inte finns (inte är reglerad i LAS). På tjugo år har antalet tim- och 
behovsanställda blivit sex gånger fler enligt SCB. Larsson (2013) skriver på 
riksdagens hemsida att Sverige under flera år har fått återkommande kritik från EU-
kommissionen för att det är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra år efter 
år utan att det leder till en tillsvidareanställning, vilket strider mot EU:s 
visstidsdirektiv (99/70/EG). Mats Pejer (2015) skriver i en artikel att för snart åtta år 
sedan anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen. Budskapet var då att möjligheten 
att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra bryter mot EU-rätten. EU-
kommissionen betraktade då detta som ett problem och har uppmanat Sverige att följa 
EU-rätten två gånger, senast i april 2014. På socialdemokraternas hemsida står det att 
tidsbegränsade anställningar fyller en funktion genom att de skapar en flexibilitet för 
arbetsgivaren, men att de idag missbrukas genom att olika typer av 
visstidsanställningar staplas på varandra i oändlighet. Socialdemokrater vill nu att 
Sverige ska leva upp till den lagstiftning som gäller i resten av EU och implementera 
EU:s direktiv för visstidsarbete [internet]. 

Förslaget som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade har nu 
regeringen fastslagit. Ändringarna innebär att den nuvarande begränsningen för 
allmän visstidsanställning nu kompletteras med en ny regel. Regeln innebär att denna 
typ av anställning nu ska övergå till en tillsvidareanställning i fler fall än i dag. En 
allmän visstidsanställning omvandlas således automatiskt till en tillsvidareanställning 
om den sammanlagda anställningstiden överstiger två år. Detta gäller inte bara om det 
sker inom en tidsram om fem kalenderår som i dag utan även om det sker under en 
period då tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med högst 
180 dagars mellanrum (Ds 2015:29). 

De valda teorierna och den bakgrundsinformation som framtagits ger en grund till att 
vidare undersöka området intermittent anställning och hur detta ter sig ute i 
organisationen. Då det saknas forskning kring just den intermittenta anställningen har 
vi valt att behandla den flexibla arbetsmarknaden. Den intermittenta anställningen är 
en del av den flexibla arbetsmarknaden och därför används begreppet flexibilitet i de 
teorier som valts. Anledningen till att vi valt att behandla detta område är för att 
ämnet idag är mycket aktuellt, då det är ett hett ämne för politiker och Sveriges 
regering. Konflikten mellan EU:s bestämmelser och Sveriges sätt att arbeta med dessa 
anställningar har återigen tagits upp i media. Flexibla arbeten, som den intermittenta 
anställningen, har blivit ett begrepp som de flesta arbetsgivare idag arbetar med både i 
privata och offentliga organisationer. Kravet att organisationer måste kunna förändras 
snabbt för att vara konkurrenskraftiga är ett måste och kan vara en anledning till att 
begreppet används flitigt och att flexibla arbeten ökar. Införandet av NPM (idéer från 
den privata sektorn som innebär ökad effektivitet på den offentliga sektorn) tror vi 
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kan ha bidragit till att även offentlig verksamhet följer detta spår.  
 
Vi kommer fortsättningsvis att benämna oss själva som författarna. 

1.1 Problemformulering 
Borlänge kommun använder intermittenta anställningar och har ett system och rutiner 
kring hur detta arbete ska genomföras. Kommunen har enligt beräkningar från den 1 
maj 2015, 1 320 timvikarier som är intermittent anställda. Trots att denna typ av 
anställning inte är LAS-reglerad och enbart kan förhandlas genom kollektivavtal och 
bör enbart användas begränsat, används den idag flitigt i kommunen. Arbetsrätten är 
en stor del av HR-arbetet och kräver att HR-avdelningen är väl insatt i regler, 
avtalsförhandlingar och avtalshanteringar för att undvika de konsekvenser som kan 
uppstå vid felhantering. Genom att kunskap finns kring de olika anställningsformerna 
och vad som gäller vid olika avtal kan HR välja rätt anställningsform för rätt 
befattning. Då kommunen har detta höga antal timvikarier och ett helt system och en 
hel avdelning som arbetar med just dessa anställningar vill författarna undersöka hur 
detta arbete hanteras i praktiken, varför den intermittenta anställningen används och 
prioriteras framför andra anställningsformer och hur den upplevs av vissa berörda på 
kommunen.  

1.2 Syfte/Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring varför organisationen anställer 
intermittent samt hur denna typ av anställning upplevs av vissa berörda, intermittent 
anställda medarbetare och bemanningspersonalen, i organisationen. 

Frågeställningarna är följande: 

- Hur hanteras den intermittenta anställningen i praktiken? 
- Varför används den intermittenta anställningen i organisationen? 
- Hur uppfattas den intermittenta anställningen av de berörda på arbetsplatsen? 

 
De frågeställningarna som ska besvaras motiverar valet av teorier. För att kunna 
besvara frågan om hur intermittent anställning hanteras i praktiken behövs 
bakgrundsinformation om den rättsliga innebörden, då avtalshantering och processen 
kring hur den intermittenta anställningen används är beroende av den rättsliga 
innebörden. Genom att använda teorier som berör den flexibla arbetsmarknaden, 
former av flexibilitet och NPM motiveras frågan om varför organisationen använder 
sig av den intermittenta anställningen. För att kunna besvara den sista frågeställningen 
om hur den intermittenta anställningen upplevs i organisationen tar teoriavsnittet upp 
olika perspektiv på den flexibla arbetsmarknaden och hur den intermittenta 
anställningen kan upplevas av de berörda. Då det enligt teorin finns olika syn och 
upplevelser kring denna typ av anställning kommer konsekvenserna för den 
intermittenta anställningen senare att analyseras och diskuteras med stöd av teorin och 
empirin, då konsekvenserna är en del av upplevelsen. Tyngden i studien kommer att 
ligga på de berördas upplevelse av den intermittenta anställningen. 
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2. Arbetsrättslig innebörd 

För att kunna förstå uppkomsten och innebörden av den intermittenta anställningen 
ges först en allmän bakgrundsbild till de delar av den svenska arbetsrätten som är 
väsentliga för ämnet. I detta avsnitt framförs, förutom den intermittenta 
anställningen, en kortfattad förklaring till lagen om anställningsskydd, 
tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, AVA-anställning, kollektivavtal och 
facklig organisation, Visstidsdirektivet och AD Praxis.  

 

2.1 LAS och tillsvidareanställning som huvudregel 
I anställningsskyddslagen regleras hur anställningar får inträdas och avslutas. 
Utgångspunkten enligt LAS är att en anställning är en tillsvidareanställning om det 
inte uttryckligen har avtalats annat mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Dessutom 
får arbetsgivaren endast i vissa fall träffa överenskommelse om så kallad 
tidsbegränsad anställning om det orsakats av arbetets särskilda karaktär. I 
kollektivavtal kan andra förutsättningar än vad som står i lagen regleras. Att en 
anställning ska gälla tillsvidare är huvudregeln enligt LAS. Detta innebär bland annat 
att andra former i den mån de förekommer ska ha stöd av kollektivavtal, LAS eller 
annan författning. Tillsvidareanställningen gäller tills den avslutas av någon av 
parterna (SFS, 2014:423). 

2.2 Tidsbegränsad anställning 
Lagreglerna om tidsbegränsade anställningar är dispositiva och kan därför ändras eller 
kompletteras genom kollektivavtal. Tidsbegränsade anställningar kan inträdas på tre 
huvudgrunder; viss tid, visst arbete eller viss säsong. Dessutom finns möjligheten att 
provanställa (SFS, 2014:423). Eftersom tillsvidareanställning är huvudregeln kan 
tidsbegränsade anställningar sägas vara undantag från huvudregeln. Syftet med lagen 
är att dessa undantag ska användas i begränsad omfattning. Den tidsbegränsade 
anställningen förutsätter ett tydligt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare 
(Schönfelder, 2007).  

2.3 Ny grund för tidsbegränsad anställning 
Allmän visstidsanställning är en ny grund för tidsbegränsad anställning som gäller 
från och med den 1 juli 2007. I LAS framgår det att om en arbetstagare under en 
femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivare i allmän visstidsanställning i 
sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Det är 
således fritt fram enligt LAS att utan några särskilda skäl tidsbegränsa anställningar 
upp till två år per anställd. Allmän visstidsanställning kan inträdas vid ett eller flera 
tillfällen. Anställningstidens längd får vara upp till tolv månader, dock lägst en 
månad. (SFS 2014:423). 
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2.4 Kollektivavtal och den fackliga organisationen 
Kollektivavtal avser ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga 
organisationer, som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen. De parter som finns i 
kollektivavtalet är arbetsgivarorganisationen eller arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationer. Utöver dem är det upp till var part att utforma egna 
bestämmelser om behörighet för att avgöra vem hos arbetsgivaren eller inom den 
fackliga organisationen som har rätt att ingå avtal för arbetsgivarens respektive 
fackets räkning. Kollektivavtalet bildar en ram kring det område som arbetet ska 
utföras, inom ramen för det enskilda anställningsavtalet. (Andersson, Edström, 
Zanderin, 2011). 

2.5 Intermittent anställning 
I anställningsskyddslagen skiljer man mellan tillsvidareanställningar och 
tidsbegränsade anställningar. Lagen reglerar inte den intermittenta anställningen men 
den återfinns i kollektivavtal och är därför accepterad på arbetsmarknaden. Typiskt 
för en så kallad intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov 
på kallelse av arbetsgivaren vissa dagar eller under vissa perioder. Arbetstagaren har 
ingen arbetsskyldighet utan kan tacka nej till arbete. Varje nytt arbetstillfälle utgör en 
ny tidsbegränsad anställning (D'Oliwa & Flemström, 2015). Om det finns en 
överenskommelse om att arbete ska avse en viss bestämd tidsperiod är den 
intermittenta anställningen konstruerad som en visstidsanställning. Finns tillfälligt 
behov av extrapersonal ska anställningsavtal skrivas för varje period arbetet avser. 
Om anställningsavtal inte upprättas för varje period finns risken att även tiden mellan 
tjänstgöringstillfällena räknas som anställningstid. Detta innebär att personen kan 
betraktas som tillsvidareanställd. (Iseskog, 2014). I en tidsbegränsad anställning eller 
en tillsvidareanställning är en månad alltid lika lång och både helgdagar som infaller 
på en vardag och semesterdagar ingår i arbetstiden. I dessa fall föreligger alltså ett 
varaktigt anställningsförhållande oavsett om arbetstagaren är närvarande eller inte. 
Vid en intermittent anställning tillgodoräknas endast den tiden som arbetstagaren 
fysiskt är på plats. Att vara intermittent anställd påverkar därför arbetstagaren 
förutsättningar för företrädesrätten (prop. 1981/82:71). 

2.5.1 AD Praxis 
Med begreppet praxis menas vad som anses ”gälla” med utgångspunkt från hur 
domstolar och myndigheter tidigare har dömt eller beslutat. Enligt lagen finns 
anställningsformerna tillsvidareanställning och de tidsbegränsade anställningarna 
allmän visstidsanställning, vikariat, och säsongsarbete. Arbetsdomstolen har dock 
även accepterat intermittenta anställningar. Då den intermittenta anställningen inte 
regleras i någon lag, finns det väldigt få domar som bestämmer hur denna typ av 
anställning ska fungera. I vissa fall kan kollektivavtal reglera hur en intermittent 
anställning skall bedömas och om så inte är fallet är det ytterst upp till en domstol att 
göra bedömningen. Det blir då en bevisfråga om anställningen har karaktären av en 
tillsvidareanställning eller inte (Iseskog, 2014). Om ett företag använder sig av titeln 
intermittent anställning enbart för att arbetsgivaren vill kringgå reglerna om 
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tillsvidareanställning kan en domstol se igenom förfarandet och bedöma att det istället 
varit fråga om en tillsvidareanställning (D'Oliwa & Flemström, 2015). 

2.5.2 AD 2012, nr 44 
Målet rörde frågan om en arbetstagare som blivit uppsagd från en 
tillsvidareanställning eller en intermittent anställning. Arbetsgivaren hävdade att 
arbetstagaren var intermittent anställd medan arbetstagaren menade att ett sådant avtal 
inte slutits och att han därför var tillsvidareanställd. En anställning ska som 
huvudregel gälla tillsvidare. Om det är oklart vilken anställningsform som gäller 
mellan parterna ligger bevisbördan på arbetsgivaren som ska kunna bevisa att 
anställningen är en intermittent anställning. I utredningen visade det sig att 
arbetstagaren inte hade något skriftligt anställningsavtal. Arbetsgivarens argument för 
att det rörde sig om en intermittent anställning var att arbetstagaren inte arbetade full 
tid, arbetstiden var dessutom varierad och arbetstagaren kunde under vissa veckor stå 
helt utan arbete. Arbetsgivaren hävdade dessutom att han muntligt berättat för 
arbetstagaren att det rörde sig som en intermittent anställning. Arbetstagaren menade 
att den varierande arbetstiden till stor del berodde på sjukdom och att han genomgått 
en operation. Eftersom det inte fanns något skriftligt anställningsavtal är det upp till 
domstol att avgöra vilken anställning som gällde. Domstolen konstaterar att den 
varierande arbetstiden talar för att det rört sig om en intermittent anställning. Däremot 
har arbetsgivaren inte kunnat bevisa att arbetstagaren haft rätt att tacka nej till 
erbjudet arbete. Domstolen anser därför att det inte går att säkerställa att anställningen 
varit en intermittent anställning och därför ska en tillsvidareanställning gälla (AD 
2012, nr 44). 

2.6 EU:s visstidsdirektiv 
Syftet med visstidsdirektivet är att förbättra kvalitén på visstidsarbete genom att 
garantera att principen om icke-diskriminering tillämpas genom att upprätta ett 
ramverk för att förhindra missbruk, som uppstår vid tillämpningen av på varandra 
följande anställnings- kontrakt eller anställningsförhållanden. Ramavtalet är ett steg 
mot en bättre balans mellan arbetstagarnas trygghet och flexibel arbetstid. Parterna i 
avtalet fastslår att tillsvidareanställning är och kommer att fortsätta att vara den 
generella formen av anställningsförhållande. Vidare konstateras att 
visstidsanställningar, under vissa omständigheter, svarar mot både arbetsgivares och 
arbetstagares behov. Vid en detaljerad tillämpning måste hänsyn tas till specifika 
nationella, säsong- och branschförhållanden. Avtalet är ett krav på, förutom att 
visstidsanställda skall kunna garanteras likabehandling, att anställningskontrakt för 
visstidsanställning skall användas på grunder som accepterats av både arbetstagare 
och arbetsgivare (1999/70/EG). 
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3. Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna till denna studie, har en kvalitativ metod 
valts med ett hermeneutiskt synsätt som grund. I metodavsnittet nedan följer en 
motivering och en redogörelse för vald vetenskapssyn, forskningsmetod, studiens 
tillvägagångsätt, etiska överväganden, genomförande, analysmetod och 
avslutningsvis en metoddiskussion.  

 

3.1 Vetenskapssyn 
Det hermeneutiska synsättet intresserar sig enligt Bjereld, Demker och Hinnfors 
(2009) för människors livsvärldar och hur människor upplever och tolkar sin 
situation. Betoning ligger på kunskapens giltighet och är humanistisk till sin 
inriktning. Hermeneutiken söker samband mellan en människas föreställningar om 
olika företeelser. Författarna vill främst genom den här undersökningen förstå hur 
människor på en arbetsplats uppfattar, upplever och tolkar en företeelse och därför har 
det hermeneutiska synsättet valts. Denna typ av förståelse leder författarna in i det 
Helenius (1990) kallar för den hermeneutiska cirkeln. Den förståelse som författarna 
har kommer från den förstådda bakgrunden och kommer att förändras under 
kunskapsprocessens gång genom att flera olika förståelseprocesser kommer att 
erfaras. Författarna kommer därför att tolka de undersökta företeelserna på ett nytt sätt 
vilket leder till en ny förståelse. Denna förståelse leder på så sätt författarna in i den 
hermeneutiska cirkeln och därmed längre in i problemområdet. Enligt Helenius 
(1990) finns det många sätt att se på den hermeneutiska cirkeln men vad det främst 
handlar om är att lyfta sig till en djupare och mer meningsfull förståelse. Förförståelse 
och fördomar är inte något negativt som ska avlägsnas, det är något positivt som från 
början ska erkännas. Eftersom författarna har närmat sig verkligheten för att se vilka 
teorier som växer fram ur observationer, i detta fall intervjuer, av verkligheten har en 
induktion genomförts. Kvale och Brinkman (2009) menar att Hermeneutik är en 
empirisk-holistisk forskningsansats och använder induktion för att få fram ny 
kunskap. 	  

Då det kvalitativa perspektivet betraktar den omgivande verkligheten som en 
individuell, social och kulturell konstruktion, menar Backman (2008) att intresset 
ligger i att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. 
Den kvalitativa metoden bygger på det hermeneutiska synsättet och därför har denna 
metod valts då det centrala, precis som inom hermeneutiken, är individens tolkning av 
sin egen verklighet som författarna vill åt. Intermittent anställning är ett komplext 
ämne varpå författarna finner att detta också kan vara känsligt då det är upplevelsen 
som ska undersökas. Således har perspektivet valts för att författarna vill genomföra 
en kvalitativ dialog för att då få möjligheten att få en inblick i hur individen upplever, 
tolkar och förstår sin verklighet. Detta genom att bland annat kunna ställa följdfrågor 
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under intervjuernas gång, vilket enligt Backman (2008) är ett karakteristiskt drag för 
den kvalitativa dialogen.  

3.2 Forskningsmetod 
Denna studie är en fallstudie. Karakteristiskt för en fallstudie är enligt Yin (2007) att 
man studerar just ett fall. En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar 
en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Syftet med denna undersökning är att 
studera intermittent anställning, vilket är en aktuell företeelse. Genom att göra detta 
på Borlänge kommun, den verkliga kontexten, är en fallstudie det bästa 
tillvägagångsättet. Precis som Yin (2007) förklarar är syftet med den här fallstudien 
att bidra till den samlade kunskapen om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, 
sociala och politiska företeelser. Eftersom syftet och frågeställningarna för denna 
undersökning söker besvara frågor som hur och varför är fallstudien enligt författarna 
det bästa tillvägagångsättet då Yin (2007) menar att vid frågor av förklarande karaktär 
bör denna metod användas. Den centrala tendensen i alla typer av fallstudier är att den 
försöker belysa ett beslut eller en uppsättning av beslut, varför de fattades, hur de 
genomfördes och vilka resultaten blev. Denna undersökning vill precis som Yin 
(2007) förklarar belysa detta genom frågor som varför den intermittenta anställningen 
används, hur den hanteras i praktiken och hur denna typ av anställningen upplevs av 
de berörda på arbetsplatsen. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod som använts för den här undersökningen är den kvalitativa 
forskningsintervjun. Syftet med denna typ av intervju är enligt Kvale och Brinkman 
(2009) att förstå ämnet från den levande vardagsvärlden ur den intervjuades 
perspektiv. Då strukturen på denna typ av intervju är som ett vanligt samtal, passar 
den för undersökningens ändamål. Författarna anser att förståelse för hur individen 
tolkar sin verklighet som intermittent anställd eller som berörd av dess effekter bäst 
kan uppnås genom den kvalitativa forskningsintervjun. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
För studien används semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 
Semistrukturerade intervjuer används enligt Denscombe (2009) då det finns specifika 
ämnen som ska behandlas och frågor som behöver besvaras.  Den som håller i 
intervjuerna är precis som Denscombe (2009) hävdar inställd på att vara flexibel när 
det gäller ämnenas ordningsföljd. Semistrukturerade intervjuer används på grund av 
att specifika ämnen och frågor behöver besvaras för att undersökningens syfte ska 
uppnås. Ordningsföljden kring frågor eller ämnena är inte väsentliga då huvudsaken 
är att intervjupersonen kan utveckla sina tankar och idéer och tala utförligt om de 
ämnen som tas upp. Syftet är att sträva efter öppna svar där betoningen ligger på 
intervjupersonernas upplevelser och synpunkter (Denscombe, 2009). 

3.3.2 Urval 
För den här studien har ett subjektivt urval, ett snöbollsurval och ett 
bekvämlighetsurval använts. Anledningen till att det är ett subjektivt urval är för att 
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vissa av deltagarna som Denscombe (2013) förklarar har handplockats, då författarna 
redan hade en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas. 
Vissa deltagare utsågs medvetet eftersom det ansågs troligt att just dessa deltagare 
skulle ge värdefull data för ämnet som ska studeras. Borlänge kommun valdes för att 
det redan fanns kännedom om att de använde sig av den intermittenta anställningen i 
stor utsträckning och att de har rutiner och avtal kring hur dessa anställningar ska 
hanteras. Anledningen till att urvalet är ett snöbollsurval är för att genom de 
respondenter som handplockats har författarna själva letat sig fram till övriga 
respondenter som togs med i urvalet. Denscombe (2009) menar att ett snöbollsurval är  
ett icke slumpmässigt urval av personer där man via redan handplockade respondenter 
letar sig fram till andra potentiella deltagare. Ett bekvämlighetsurval har även använts 
för att det enligt Denscombe (2009) sannolikt alltid finns ett inslag av bekvämlighet, 
då de flesta forskare väljer det alternativ som är mest fördelaktigt. Borlänge kommun 
valdes till stor del för att det geografiska avståndet var fördelaktigt för båda 
författarna. 

3.3.3 Intervjudeltagare  
För denna undersökning har sju respondenter intervjuats. En enhetschef, två 
placeringsassistenter och fyra timvikarier. 

Enhetschef, bemanningen: Arbetar i huvudsak med bemanning av timvikarier.  

Placeringassistent 1: Arbetar med att tillsätta timvikarier vid behov till olika 
arbetsgrupper inom kommunen. 
 
Placeringassistent 2: Arbetar med att tillsätta timvikarier vid behov.  

Timvikarie 1: Studerar på heltid och har en intermittent anställning som extraarbete. 
Respondenten arbetar cirka tre gånger i månaden och är 22 år gammal. 

Timvikarie 2: Är egenföretag som huvudsysselsättning och har en intermittent 
anställning vid sidan om. Respondenten arbetar två till tre gånger i veckan. 26 år 
gammal. 

Timvikarie 3: Studerar på heltid och har en intermittent anställning som extraarbete. 
Respondenten arbetar cirka fem gånger i månaden och är 22 år gammal. 

Timvikarie 4: Har annat arbete som huvudförsörjning men kompletterar sitt arbete 
med en intermittent anställning. Respondenten arbetar cirka sex pass i månaden och är 
33 år gammal. 

Respondenterna kommer även fortsättningsvis att benämnas som Enhetschefen på 
bemanningen, Placeringsassistent 1 och 2 och Timvikarie 1, 2, 3 eller 4. 

3.4 Etiska överväganden 
Innan varje intervju informerades samtliga intervjudeltagare om de etiska riktlinjer 
som Kvale och Brinkmann (2009) menar bör övervägas i början av de flesta 
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intervjuundersökningarna. Intervjupersonerna informerades om undersökningens 
syfte, hur intervjun är upplagd och om vilka fördelar och risker som kan vara 
förbundna med deltagandet. Deltagarna blev även informerade om deras 
konfidentialitet, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att privat data som 
identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Samtliga 
intervjudeltagare ansåg att konfidentialitet inte var nödvändigt. Författarna väljer 
dock att inte presentera deltagarna vid namn. Anledningen är att en garanterad 
anonymitet kan skapa en trygghet för respondenterna som gör att de vågar svara mer 
öppet på frågorna. Annan information som till exempel ålder, befattning och antal år i 
organisationen presenteras. Alla intervjuer spelades in efter godkännande av 
respondenterna. Deltagarna informerades om att inspelningen var konfidentiell och att 
ljudfilen enbart kommer att användas av författarna och inte spridas på annat håll. 
Deltagarna informerades efter respektive intervju att de senare får ta del av det färdiga 
resultatet om så önskas.  

3.5 Genomförande 
Till grund för denna undersökning ligger en kunskapsinhämtningsprocess där tidigare 
forskning och litteratur kring ämnet har sökts via både högskolan Dalarnas bibliotek 
och högskolan Dalarnas databaser, där Google Scholar främst använts. Då 
bakgrundsinformationen främst berör lagtexter och förordningar har även en sökning 
bland dessa skett både i litteraturen och online. 

Två intermittent anställda medarbetare kontaktades och intervjuer bokades. En tredje 
intermittent anställd medarbetaren kontaktades. Denna önskade, på egen begäran, att 
få besvara frågorna via mail. Samma intervjuguide med samma frågor som övriga 
intermittent anställda svarat på användes. 

En bemanningschef på Borlänge kommun kontaktades via mail, med bifogad 
information om uppgiftens syfte och de frågeställningar som ska besvaras. 
Bemanningschefen återkopplade och en intervju bokades. Samma dag skickades ett 
mail med bifogade instruktioner till en placeringsassistent. Intervjun med 
placeringsassistenten bokades till samma dag som intervjun med bemanningschefen 
skulle äga rum. Samma eftermiddag som intervjuerna med bemanningschefen och 
placeringsassistenten skulle hållas informerades författare, av receptionisten på 
Borlänge kommun, att båda respondenterna var sjuka. Författarna skickades till 
bemanningsavdelningen, som inte visste något om de inbokade intervjuerna. På plats 
fanns två placeringsassistenter tillgängliga för en intervju. Intervjun ägde rum på 
placeringsassistenternas kontor, som de delade. Under intervjun svarade de på frågor 
om vartannat beroende på vem som satt i telefon. Samma eftermiddag fanns även en 
intermittent anställd medarbetare på plats på kontoret, denna intervjuades på ett 
kontor på avdelningen. Under besöket på bemanningsavdelningen fick författarna 
kontaktuppgifter till en annan potentiell respondent som arbetar med 
bemanningsfrågor, en enhetschef för bemanningsavdelningen. Dagen efter besöket på 
Borlänge kommun kontaktades enhetschefen på bemanningen per telefon. Ett möte 
bokades två dagar senare. Frågorna skickades till henne, per e-mail, samma dag som 
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intervjutillfället bokades. Intervjun med enhetschefen hölls på hennes kontor i 
Borlänge. Enhetschefen på bemanningen fick under intervjuns gång följdfrågor som 
förhöjde kvaliteten på samtalet och anteckningar fördes parallellt med inspelningen. 

Samtliga intervjuer transkriberades när alla var genomförda. Då en tematisk analys 
för att analysera resultatet valts startades detta arbete med samtliga intervjuer när alla 
var genomförda och allt material transkriberats. Även svaren från medarbetaren som 
intervjuades via mail bearbetades i samband med att analysen påbörjats.  

3.6 Analysmetod 
Analysprocessen innebär enligt Denscombe (2009) att man söker efter kärnelement 
som förklara vad saker är och hur de fungerar. För denna studie har data samlats in på 
ett sätt som hjälper till att identifiera avgörande delar som kan användas för att 
förklara företeelsens, den intermittenta anställningens, särskilda karaktär. Eftersom 
det hermeneutiska synsättet är ute efter att förklara hur individer tolkar sin verklighet 
har en tematisk tolkning av hur dessa individer uppfattar sin verklighet valts. Då 
tematisk analys enligt Bryman (2011) innebär sökandet efter teman har data ordnats 
och index av centrala teman och subteman skapats. Olika teman och subteman som 
har identifierats har utgjort återkommande motiv. Detta innebär i sin tur att de olika 
intervjuerna inte har delats upp var för sig vid analysen, utan de har kategoriserats 
ihop och är ett resultat av noggrann läsning av de utskrifter och fältanteckningar som 
transkriberats efter intervjuerna. Tematisk analys är enligt Bryman (2011) ett 
tillvägagångsätt som är avsett att utgöra ett ramverk för den tematiska analysen av 
kvalitativ data. För denna studie har teman skapats och data analyserats med tyngden 
på vad som sägs och inte på hur det sägs. Redan i intervjuguiden (se bilaga 1) har 
frågorna tematiserats i olika kategorier och denna intervjuanalys fortsätter i samma 
spår. 

3.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
För att bedöma forskningskvaliteten i den här studien har begreppen trovärdighet, 
tillförlitlighet och generaliserbarhet använts. Dessa begrepp är enligt Denscombe 
(2009) något som måste visas som en del av forskningsprocessen och innebär datas 
noggrannhet, precision och om metoderna som valts är lämpliga för den 
forskningsfråga som undersöks. 

Trovärdighet innebär enlig Denscombe (2009) i vilken utsträckning forskare kan visa 
att data är exakt och träffsäker. För att få en hög trovärdighet har båda författarna 
deltagit i alla intervjuer. En författare höll i intervjun medan den andra skötte 
inspelningen, antecknade och lyssnade aktivt. Alla intervjuer har även spelats in via 
mobiltelefon och båda författarna har tillsammans transkriberat och analyserat allt 
material. Materialet har även sparats. Detta har gjorts för att data ska bli så exakt som 
möjligt som enligt Denscombe (2009) är viktigt för att trovärdigheten ska bli hög. 
Eftersom en noggrann intervjuguide har gjorts med frågeställningarna som riktlinje 
har intervjufrågorna endast berört de ämnen som var avsedda att undersökas. 
Irrelevanta frågor som varken knyter an till frågeställningar eller syfte har tidigt 
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sållats bort. Författarna anser därför att träffsäkerheten är hög. Ett sätt att kontrollera 
trovärdigheterna i respondenternas svar kallar Denscombe (2009) för 
respondentvalidering, vilket innebär att forskaren kan återvända till deltagarna med 
data och fynd som ett sätt att kontrollera fyndens validitet. En respondentvalidering 
har dock inte används för denna undersökning. Dels för att författarna anser att 
intervjuernas resultat varit tydliga nog och dels för att undersökning strävar efter att få 
så öppna, ärliga och okontrollerade svar som möjligt. Författarna anser att genom att 
gå tillbaka till respondenterna och kontrollera fynden får respondenterna en chans att 
ändra sina svar eller formulera om dem till mer passande svar, för tillfället. Detta är 
även en anledning till att medarbetarna och placeringsassistenten inte fick se frågorna 
innan intervjun. Författarna anser att svaren kan blir mer påverkade och formulerade 
efter vad individen tror att författarna vill höra om respondenterna får en chans att 
formulera svaren i förväg. Enhetschefen på bemanningen fick dock frågorna skickade 
till sig innan intervjun, då dessa var mer inriktade på avtalshantering och arbetsrätten 
kring den intermittenta anställningen. Eftersom hon heller inte visste att hon skulle bli 
intervjuad förrän två dagar innan intervjutillfället, då hon ställde upp istället för den 
bemanningschefen som var sjuk, fick hon frågorna i förväg för att kunna ta reda på 
information innan intervjun. 

Tillförlitlighet handlar enligt Denscombe (2009) om ett forskningsinstrument är 
neutralt och om det skulle ge samma resultat vid ett annat tillfälle, använt av en annan 
forskare. Det är svårt att återupprepa en semistrukturerad intervju, då det bland annat 
tillkommer följdfrågor som inte kan förutses. Intervjuguiden för denna undersökning 
är tillgänglig (se bilaga 1) vilket gör att intervjuerna skulle kunna genomföras på ett 
liknande sätt, av en annan person vid ett annat tillfälle. Intervjuguiden fångar dock 
inte de följdfrågor och den dialog som hölls under intervjuerna. Det inspelade 
materialet är heller inte tillgängligt för andra forskare, då författarna lovat 
respondenterna att materialet inte ska spridas vidare. 

En studie kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) vara både trovärdig och tillförlitlig 
men då återstår frågan, om det är främst av lokalt intresse eller om den kan överföras 
till andra undersökningspersoner och situationer, det vill säga om undersökningen är 
generaliserbar. Då denna studie är utförd på Borlänge kommun finns vissa 
begränsningar i studiens generaliserbarhet. Författarna motiverar dock studiens 
generaliserbarhet då andra organisationer kan ha liknande egenskaper. Dock är 
studien begränsad till organisationer som använder sig av den intermittenta 
anställningen. Den är alltså inte genomförbar i en organisation som inte anställer 
intermittent.  

3.8 Metoddiskussion 
Placeringsassistent 1 och Timvikarie 3 nämnde att de inte gillade att bli inspelade men 
valde ändå att ställa upp på det. Båda var i början av intervjun märkbart nervösa men 
detta släppte aningen senare. Detta kan ha påverkat svaren, då respondenterna 
förmodligen hade varit mer tillfreds och avslappnad om intervjuerna inte spelades in. 
Placeringassistent 1 upprepade vid flera tillfällen att hon inte visste vad hon kunde 
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berätta eller inte då inspelningen var igång. Om intervjuerna inte spelats in hade 
respondenterna kanske öppnat sig mer. Risken hade dock funnits att författarna då 
missat viktig information. Eftersom den förbokade intervjun med en 
placeringsassistent blev inställd, på grund av sjukdom, fick författarna möjligheten att 
intervjua två andra placeringsassistenter som var på plats. Då dessa inte var 
förberedda på att bli intervjuade och de arbetade på samma kontor hölls intervjun där 
med båda placeringsassistenterna samtidigt. En placeringsassistent var tvungen att 
svara på inkommande samtal under intervjuns gång. På grund av detta är deras svar 
blandade. Författarna var tvungna att acceptera läget och den situation som erbjöds, 
då författarna hamnat i ett oförutsägbart läge. Undersökningsresultatet har troligtvis 
påverkats på grund av att båda satt med i intervjun och att båda svarade på frågor om 
vartannat. Om en person intervjuats i enrum, vilket var meningen från början, hade 
resultatet förmodligen blivit annorlunda. Då respondenterna inte sett frågorna i förväg 
anser författarna ändå att resultatet, trots situationen, blev så träffsäkert som de under 
omständigheterna kunde bli. En av medarbetarna valde att besvara frågorna via mail, 
på grund av tidsbrist. Författarna ansåg att hans svar var väsentliga för 
undersökningen och valde att inkludera respondentens svar, trots att ett möte inte var 
möjligt. Detta har påverkat studiens resultat då svaren inte blev så djupgående som 
författarna önskat. Respondentens upplevelse av situationen kunde inte fångas på 
samma vis som vid en intervju. 

Genom att ha antagit den hermeneutiska vetenskapssynen har även den hermeneutiska 
cirkeln haft betydelse för denna studie. Författarna har deltagit i en dialog och genom 
en tolkning av denna dialog har en ny förförståelse skapats och med hjälp av denna 
nya förförståelse har diskussioner och slutsatser genererats. Kvalitativ forskning 
erkänner enligt Denscombe (2009) forskarens egen identitet, bakgrund och egna 
övertygelser och dessa spelar roll vid analys av data. Risken med en kvalitativ studie 
är att författarna kan ha ställt och förklarat frågorna på ett ledande vis för att få de 
svar som stämmer bäst överens med författarnas sanning. Författarnas fördomar och 
förförståelse kan oundvikligt ha påverkat intervjuernas resultat. Enligt Helenius 
(1990) är dock förförståelse och fördomar inte något negativt som ska avlägsnas utan 
något positivt som ska erkännas.  

En svaghet med denna studie är att ingen av medarbetarna som intervjuades hade den 
intermittenta anställningen som huvudsysselsättning. På grund av detta tappar 
undersökningen den bredd som hade kunnat uppnås vid större mångfald bland 
respondenterna. Större mångfald hade gett författarna ännu ett perspektiv att bygga en 
analys och diskussion kring. Istället för att anta hade författarna kunnat säga säkert 
hur respondenter med intermittent anställning som huvudförsörjning ser på 
företeelsen. En annan svaghet med studien är att författarna inte heller fick möjlighet 
att intervjua någon i en ledningsposition. Detta hade lett till en vidare syn och en 
större förståelse för arbetsgivarperspektivet.  

Två av respondenterna som skulle intervjuas var på dagen som intervjuerna skulle 
genomföras sjuka. Författarna hade tidigare under dagen inte hört något ifrån 
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respondenterna och varken receptionen eller bemanningsavdelningen hade hört något 
om intervjuerna. Då dessa intervjuer bokats tre veckor innan intervjutillfället och 
tiden började bli knapp var författarna tvungna att acceptera läget och ta de intervjuer 
som erbjöds på plats den dagen. Då den ena av respondenterna även var sjukskriven 
fanns det ingen tid att vänta och därför kontaktades en annan bemanningschef. Denna 
situation var oförutsägbar och är definitivt en svaghet med denna studie, då varken 
författarna eller respondenterna var förberedda på situationen. En utav respondenterna 
som från början skulle intervjuas hade även lovat att ordna ett par timvikarier som 
kunde ställa upp på intervjuer samma dag. Författarna hade redan tidigare intervjuat 
tre medarbetare, då risken fanns att respondenten inte skulle kunna ordna så många 
intervjuer som behövdes. Dock förespådde författarna inte sjukdom och hade därför 
ingen reservplan för dessa två respondenter. 

Studien är avgränsad till Borlänge kommun och intervjupersonerna är ett fåtal. 
Eftersom det hermeneutiska synsättet valts bör detta inte påverka trovärdighet eller 
tillförlitlighet i studiens resultat märkbart. Författarna tolkar hermeneutiken som att en 
människas tolkning av sin verklighet är lika värdefull som fler människors tolkningar 
och sanningar.   
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4. Teoretisk översikt 

I detta avsnitt kommer olika teorier och synsätt kring begreppet flexibilitet att belysas. 
Teorier som den flexibla arbetsmarknaden, former av flexibilitet, flexibilitet genom 
utbytbarhet, NPM, olika perspektiv på flexibilitet, konsekvenser av flexibla arbeten 
och arbetsotrygghet kommer att redogöras för. 

 

4.1 Den flexibla arbetsmarknaden 
Anställningen kan ses som en samarbetsform som har sin grund i människans 
benägenhet att som social varelse uppge sin frihet och självbestämmanderätt för att 
underordna sig ett gemensamt mål. Denna förmåga till samverkan och koncentration 
har troligtvis haft betydelse för den moderna välfärdsstatens uppkomst. Anställningen 
är också en samarbetsform som gynnas i sysselsättningspolitiska sammanhang 
eftersom det leder till ett optimalt utnyttjande av de mänskliga resurserna i samhället 
samtidigt som den enskildes försörjning tryggas. De grundläggande dragen i 
anställningen som samarbetsform återfinns i de flesta samhällen men har under det 
senaste årtiondet utmärkts av motkrafter mot traditionella anställnings- och 
samverkansformer (Källström & Malmberg, 2009). Trots att begreppet flexibilitet inte 
är något nytt och att denna förändring av arbetsmarknaden länge har förutspåtts och 
beskrivits, sammankopplas arbete fortfarande med termer som hänvisar till de 
traditionella villkor som dominerat större delen av arbetsmarknaden (Allvin et al. 
2012). Ökade lönekostnader och sociala kostnader har lett till att företag på olika sätt 
försökt undgå ett helt arbetsgivaransvar. Det är inte bara frågan om höjda löner, 
förbättrade sjukförmåner och pensioner utan det handlar även om en organisations 
strategier för att öka förmågan att anpassa sig till varierande arbetskraftsbehov. 
Flexibilisering har medfört en ökning av så kallade avvikande arbetsformer som till 
exempel visstidsanställningar, intermittenta anställningar och deltidsanställningar. 
(Skedinger, 2012). En anledning till att arbetsplatserna idag måste vara flexibla är för 
att kunna möta den hårda konkurrensen på den globala marknaden och lättare kunna 
svara på tekniska förändringar och förändringar på arbetsmarknaden. Flexibilitet 
anses vara viktigt för ekonomisk utveckling och tillväxt (Furåker, 2007). Vilka 
strategier som en organisation väljer för att bli en mer flexibel organisation beror på 
landets lagar, regelverk, arbetsrätt och fackets roll på arbetsmarknaden (Kalleberg, 
2011).  

4.2 Funktionell, numerisk och ekonomisk flexibilitet 
Begreppet flexibilitet syftar på vilket sätt arbetskraften kan utnyttjas.  
Atkinson (1984) skiljer på tre former av flexibilitet. Den första formen avser 
arbetskraftens flexibilitet i en funktionell mening, det vill säga arbetstagarens 
möjlighet att åta sig många olika uppgifter och lätt kan växla arbetsuppgifter när 
omständigheterna kräver. Denna grupp kallas för kärnan och består av 
tillsvidareanställda med goda villkor som i gengäld måste vara beredda på snabba 
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omställningar. Arbetstagarna behöver en generell förmåga och en bred kompetens 
som tillåter dem att mer eller mindre självständigt bedöma situationen och ta sig an de 
uppgifter som behövs göras. Förändringsbenägenheten i arbetsuppgifter hos kärnan 
ger organisationen funktionell flexibilitet. Den andra formen kallas för numerisk 
flexibilitet, det vill säga möjligheten att variera arbetskraften i omfattning beroende på 
efterfrågan. Detta innebär att det måste finnas en arbetskraft som är löst knuten till 
organisationen och som med kort varsel kan tas i och ur bruk. Denna grupp kallas för 
periferin och består av flera grupper som bidrar till den numeriska flexibiliteten 
genom att arbetskraft med kort varsel kan ökas eller minskas efter organisationens 
behov. Den tredje formen kallas för ekonomisk flexibilitet, det vill säga möjligheten 
att variera arbetskraftens ersättning efter prestation och efterfrågan. Arbetskraften 
måste ha individuella och marknadsanpassade löner. Huvudsakligen innebär detta 
löner där kärnan har fast lön och periferin har prestationslön. Den grundläggande 
poängen i denna modell är att den nya flexibla organisationen är funktionellt, 
numeriskt och finansiellt flexibel samtidigt (Atkinson, 1984). 

4.3 Flexibilitet genom utbytbarhet 
Flexibilitet genom utbytbarhet innebär den flexibilitet som följer av att ett företag gör 
sig oberoende av individen. Detta innebär att det är arbetstagarna och inte arbetet i sig 
som är flexibelt. För detta ändamål utvecklar företag olika system för att optimera 
utnyttjandet av arbetskraften för att bli mer konkurrenskraftiga och kunna möta 
marknadens krav på ett mer kostnadseffektivt sätt. Detta sätt att arbeta kan garantera 
att personalen endast utnyttjas när den behövs, där den behövs och på det sätt den 
behövs. Teoretiskt sett uppstår den största flexibiliteten när en verksamhet inte har 
någon fastanställd personal alls utan anställer arbetskraft vid behov på en begränsad 
tid med till exempel en intermittent anställning. Problemet med denna typ av 
anställning är att organisationen inte vet något om personen de anställer och att dessa 
anställda måste läras upp och introduceras på arbetsplatsen trots att de kanske inte blir 
långvariga eller kommer att jobba regelbundet (Allvin, 2006).  

4.4 New Public Management 
NPM är en beteckning på en filosofi om styrning och ledning av offentlig verksamhet. 
Kärnan i filosofin är antagandet om att marknad och konkurrens leder till ökad 
effektivitet och kvalitet vilket i sin tur leder till ökat deltagande och ökad legitimitet. 
NPM har blivit en samlingsbeteckning för olika slags moderniseringsåtgärder med 
syftet att nå ökad effektivitet.  På grund av NPM verkar behovet av helhetstänkande 
ha ökat i omfattning. Detta uppmärksammas då förvaltningar inom kommunerna 
jämför sig med varandra och försöker finna ett gemensamt förhållningsätt till olika 
problem, i större utsträckning än tidigare. Vissa NPM influerade förändringar är idag 
en del av de moderna kommunerna. Detta gäller framförallt konkurrensen inom 
offentlig verksamhet, allt mer preciserade nyckeltal för jämförelse mellan olika 
verksamheter och kommuner, fokus på kvalitetsmätningar samt ökat samarbete 
mellan offentlig och privata aktörer inom olika politiska områden (Montin, 2007). 
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4.5 Olika perspektiv på flexibilitet 
Begreppet flexibilitet beskrivs ofta som anpassningsförmåga och associeras till något 
positivt. I organisationsvärlden handlar begreppet dock ofta om att en aktör önskar att 
en annan aktör ska anpassa sig till dennas önskemål. Ordet flexibilitet bör i detta 
avseende alltid ses som “flexibelt för någon” (Furåker, 2007). 

De flexibla anställningsförhållandena har enligt Gracia et al. (2011) lett till att 
individen på ett helt annat sätt än tidigare måste vara beredd på att byta roll och gå 
mellan anställning, utbildning och arbetslöshet. Kraven på flexibilitet kan bli föremål 
för oenigheter inom en organisation men också på arbetsmarknaden i stort. En 
anpassning ur den ena partens intresse kan bidra till konflikt mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Arbetsgivarens perspektiv hävdar att reglerna för anställningar behöver 
bli mer flexibla. Detta skulle enligt förespråkarna också gynna individen då man antar 
att de tidsbegränsade anställningarna kan innebära en ingång till fast anställning. 
Avtalade tidsbegränsade anställningar, som visstidsanställningar, eller intermittent 
anställning kan enligt Gracia et al. (2011) betyda olika för olika människor och därför 
blir konsekvenserna för de flexibla arbetsformerna olika. De flesta föredrar en 
tillsvidareanställning, men i vissa grupper som bland studenter eller ungdomar, som 
prövar sig fram på arbetsmarknaden upplevs en tidsbegränsad anställning inte 
nödvändigtvis som något negativt.  De som frivilligt väljer en tidsbegränsad 
anställning tycker självklart att detta arbete passar dem och deras behov. Dessa 
arbetstagare uppfattar ofta sig själva som behövda och känner sig därför inte hotade 
av osäkerheten kring sysselsättningsgraden. Ihållande mönster av flexibla 
anställningsformer behöver nödvändigtvis inte innebära högre otrygghet bland 
arbetstagarna utan kan främja en typ av organisatorisk flexibilitet som gynnar både 
arbetsgivare och arbetstagare (Gracia et al. 2011). Trots att denna arbetssituation kan 
vara positiv för medarbetaren kan den samtidigt innebära en ökad osäkerhet som i sin 
tur kan leda till en ökad sårbarhet på arbetsmarknaden (Boje & Grönlund, 2003).  

4.5.1 Konsekvenser av flexibla arbeten 
Arbetsmarknadens avreglering och den stora personalgenomströmningen har lämnat 
tydliga spår. En konsekvens av detta nya arbetsmarknadspolitiska läge är att de 
flexibelt anställda uppvisar en svagare lojalitet mot sina arbetsgivare. Deras utsatta 
läge på arbetsmarknaden och den ständiga frestelsen att hitta ett bättre arbete gör att 
deras plats i organisationen oftast är svag och oförutsägbar. Detta ökar behovet av att 
hantera denna del av arbetskraften genom olika indirekta åtgärder såsom 
känslomässig bearbetning och övertalningsretorik i förhoppningen om att detta ska 
minska deras tendens att vilja lämna organisationen. En viss grad av grupptillhörighet, 
solidaritet och lojalitet kan då upprätthållas bland denna grupp, även om den är svag 
och ömtålig. I den mån organisationen lyckas ingjuta en känsla av tillhörighet bland 
den flexibla arbetskraften kan tendenserna att känna sig splittrad och otrygg 
motverkas och de ekonomiska fördelarna med det flexibla arbetssättet behållas. Även 
om känslomässig bearbetning och övertalningsretorik riktad mot dem kan bromsa och 
minska deras fallenhet att söka bättre lycka någon annanstans är den i sig inte 
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tillräcklig för att ingjuta en stark känsla av lojalitet i dem. Många av de intermittent 
anställda eller visstidsanställda, brottas med känslor av osäkerhet och oro knuten till 
arbetets sköra natur. Att inte ge dessa personer falska förhoppningar är förmodligen 
det mest effektiva sätt att skona dem från onödiga negativa känslor. Att klart 
specificera anställningens tidsmässiga ramar och låta bli att spekulera om dess 
framtida utfall är i det avseendet nödvändigt av mänskliga skäl (Tsoukalas, 2003).  

Ansvarsdelegering, för till exempel materialhantering, inköp och kvalitetsutveckling 
förutsätter kontinuitet i anställningen. Intermittent anställda kan därför inte integreras 
i ordinarie grupper utan får istället utföra andra arbetsuppgifter, som inte kräver 
upplärningstid eller kontinuitet. Arbetsuppgifterna förutsätter ofta kort upplärningstid, 
låga krav på kontinuitet och begränsat ansvar. Då en intermittent anställning innebär 
att man inte har någon anställning utan enbart arbetar när arbetsgivaren har behov av 
arbetskraft, kallas dessa ofta in med kort varsel och är därför på många sätt den mest 
utsatta gruppen av de tidsbegränsat anställda. Denna grupp får till exempel minst 
utbildning på betald arbetstid, de har minst möjligheter till lärande och utveckling på 
arbetet och har minst inflytande över när arbetsuppgifterna ska göras. De är också 
minst benägna att påtala hälsorisker (Håkansson, 2001). 

4.5.2 Arbetsotrygghet 
Arbetsotrygghet är inte nödvändigtvis förknippad med ett instabilt arbete eller 
anställningsförhållanden. Det handlar inte om rädslan eller förväntningarna att förlora 
sitt jobb utan är en subjektiv bedömning gällande framtida arbetsförlust. 
Arbetsotrygghet kan associeras med negativa arbetsresultat. Medarbetare som känner 
otrygghet i arbetet känner oftast mindre motivation, engagemang och förpliktelse 
gentemot arbetsgivaren. En arbetstagare som känner arbetsotrygghet har en stark 
tendens att vilja lämna organisationen (Zheng et al. 2014). Då arbetsotrygghet uppstår 
när arbetstagaren känner sig hotad av att ofrivilligt förlora sitt arbete, känner en 
arbetstagare som inte bryr sig om sitt arbete eller sörjer om det går förlorat alltså inte 
av otryggheten och behöver därför inte heller hantera konsekvenserna för känslan. En 
stressande händelse eller situation kan bli en utlösande faktor för känslan av 
arbetsotrygghet. En situation upplevs stressande när en människa känner att läget 
kräver mer resurser än vad individen erhåller. En otrygg anställning kan vara en sådan 
stress då individen inte innehar nödvändig förmåga eller makt att kunna påverka 
situationen att inte bli av med sitt arbete mot sin vilja (Näswall och De Witte, 2003). 
Arbetsotrygghet är motsatsen till det ideala tillståndet, arbetstrygghet, som innebär 
arbetsglädje, förtroende och arbetsengagemang. Otrygghet i arbetet har en negativ 
inverkan på arbetstillfredsställelse i form av missnöje. Uppfattningar om 
anställningsotrygghet har associerats med minskad arbetsglädje, vilket resulterar i 
lägre arbetstillfredsställelse och lägre trygghet bland arbetstagarna (Zheng et al. 
2014).  
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5. Resultat 

Nedan presenteras det resultat som intervjuerna gav. Resultatet börjar med 
kommunens bakgrundsinformation och hur de arbetar med de intermittenta 
anställningarna. För resterande delar av resultatet används rubriker som är baserade 
på frågeställningarna, då dessa låg till grund för intervjuguiden. 

 

5.1 Borlänge kommun 
Borlänge kommun hade den 1 maj 2015, enligt siffror från lönekontoret, 1 320 
timanställda och 4 054 tillsvidareanställda. Samtliga intermittent anställda berörs av 
ett kontrakt som kallas ”avtal om villkor vid intermittent anställning” (se bilaga 2). 
Avtalet har förhandlats fram i kollektivavtalet ”allmänna bestämmelser”. I avtalet 
informeras arbetstagaren om att anställningen är avslutad efter varje arbetspass, att 
inga mellanliggande dagar räknas som LAS-dagar och att medarbetaren själv väljer 
om denne vill tacka ja respektive nej till erbjudande om arbete. Har arbetstagaren inte 
arbetat på tre månader blir denne avregistrerad och ett nytt avtal om villkor vid 
intermittent anställning skrivs när nytt arbete påbörjas. Borlänge kommun har ett antal 
placeringsassistenter som dagligen arbetar med att täcka behoven som finns och som 
kan uppstå under dagen. Placeringassistenternas roll är att ringa in personal vid kort 
varsel, svara i telefon, sköta bokningar av arbete i systemet Freetime och boka in 
timvikarierna för arbete där det finns behov. Vissa av kommunens verksamheter har 
fortfarande kvar en så kallad poolbädd med poolvikarier som har en 
tillsvidareanställning på kommunen. Vikariepoolen är på väg bort ur organisationen 
och ska framöver helt ersättas av intermittent anställda. Många pooler är redan 
nedlagda men i vissa verksamheter finns poolen fortfarande kvar. Under semestertider 
går de flesta timanställda på schema som enhetscheferna för respektive verksamhet 
sköter. Under semestern placeras bara timanställda ut vid sjukbehov. Samma 
timvikarier som blir utplacerade under året får med största sannolikhet 
sommarvikariat senare om de önskar. På sommaren blir det ett glapp när de 
timanställda blir sommarvikarier och kommunen arbetar just nu med att anställa fler 
timvikarier som kan täcka behoven på sommaren. Alla övriga anställningar på 
kommunen går via personalkontoret och enhetscheferna för respektive enhet. 
Bemanningsavdelningen arbetar bara med de intermittenta anställningarna. 

5.2 Hanteringen av den intermittenta anställningen i praktiken 
Till bemanningen av timvikarier används ett datorsystem som heter Freetime. I 
datasystemet lägger timvikarierna sig tillgängliga för arbete som 
placeringsassistenterna sedan godkänner eller avböjer i mån av behov. 
Placeringassistenterna ringer alltid timvikarien om det gäller ett behov som är akut. 
Finns det ett behov för dagen efter skickar de SMS. För övrigt måste timvikarierna 
hålla reda på sin egen kalender. Är timvikarien inbokade för arbete i systemet är de 
också förbundna att arbeta. Är timvikarien däremot sjuk är denna skyldig att 
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informera arbetsplatsen eller chefen för enheten. Chefen för arbetsplatsen ringer då 
till placeringsassistenten och de får i sin tur försöka hitta en ny person som kan arbeta. 
När en timvikarie lagt sig tillgänglig i systemet men inte kan komma till arbetet på 
grund av förhinder kan de inte själva boka av sig i systemet utan måste ringa till 
placeringsassistenterna på kontoret och avboka arbetet. Timvikarierna kan själva välja 
de tider som de kan arbeta. Tillgängligheten under dagen är 06-23 och de väljer själva 
de tider som passar dem bäst. Taket för arbetstimmar per person ligger på 165 timmar 
i månaden. Arbetstagaren får inte arbeta mer. Det är EU regler som måste hållas. 
Samtidigt som timvikarier bokas för arbete bokas de även in i lönesystemet. Där 
räknar systemet ut om personen har timmar att tillgå och att denne får arbeta rent ATL 
(arbetstidslagen) mässigt. Om en timanställd har för många timmar på en månad säger 
systemet ifrån och personen går inte att boka för arbete. Vid undantagsfall informeras 
lönekontoret och timvikarien får arbeta på kvalificerad övertid. 

Samtliga timvikarier som intervjuats använder sig av Freetime, schemasystemet för 
timvikarier, där de lägger sig tillgängliga när de kan arbeta och tycker att det är ett 
fungerande system att arbeta efter. Alla berättar att placeringsassistenterna ringer dem 
vid behov även om de inte anmält att de vill arbeta i systemet.  

Placeringsassistent 1 berättar att tillgängligheten bland timvikarierna varierar. Det 
finns för tillfället inte tillräckligt med resurser men de jobbar nu på att bredda 
timvikarierna så att de kan gå på flera olika ställen och inte bara i en grupp. Vitsen är 
att timanställda ska lära sig fler grupper och arbetsplatser för att de ska bli en bättre 
ruljangs bland timvikarierna. Ett problem i dagsläget är att det ibland kan gå upp till 
två månader innan en person får erbjudande om att jobba på en specifik avdelning. Ett 
annat problem är att kommunen inte har tillräckligt med vikarier som kan gå i mellan 
arbetsgrupperna. De flesta grupperna har tidigare haft sina egna timvikarier, en uppsjö 
av sådana, och ringt sina egna vid behov. Nu försöker de samla timvikarierna så att de 
blir färre men att alla kan gå överallt på alla arbetsplatser istället. Enligt 
placeringsassistenterna gynnar detta alla. Medarbetarna får fler chanser till jobb och 
kommunen får en bättre överblick bland timvikarierna. Även enhetschefen på 
bemanningen berättar att de, med det nya systemet, vill att deras vikarier ska bredda 
sina kunskaper och på så vis kunna rotera bland alla arbetsplatser. Hon menar att detta 
kommer att gynna alla. De är inte i mål än med detta arbete men de jobbar för det. 

Idag är det svårt att få en överblick då alla vikarier inte ligger tillgängliga för alla 
arbetsplatser. Varje arbetsplats är speciell och det tar tid innan alla får introduktion till 
de olika grupperna. Placeringassistent 1 menar att det kommer att bli bättre bara de 
hunnit bredda personalen och lära upp dem på flera olika arbetsplatser och grupper.  
Det tar bara lite tid då det är långa introduktioner. På ett ställe till exempel är 
introduktionen mellan tre till fjorton dagar. Enhetschefen på bemanningen förklarar 
att hon är noga med introduktionsdagarna för säkerhetens skull. Det finns inga 
undantag och det är för att säkerställa och bredda timvikariernas kompetens.  
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5.2.1 Avtalshantering 
Enhetschefen på bemanningen berättar att från och med januari i år har kommunen 
nya avtal för intermittent anställda. Tidigare blev man förlängd var tredje månad och 
då lades det mycket tid på att förlänga avtal. Nu förlänger de avtalen enbart om en 
timvikarie inte varit i tjänst på tre månader. Beslutet om det nya avtalet kom från 
personalkontoret och blev skrivna från den första januari 2015. Trots nya avtal gäller 
fortfarande alla rättigheter och skyldigheter som den intermittenta anställningen 
innebär. Medarbetarna kan fortfarande avsluta sin egen anställning när som helst och 
själva principen kring anställningen är fortfarande den samma. Anställningsavtalen 
förhandlas från personalkontoret och personalkontoret ger ut rekommendationer om 
löner till de som anställer timvikarier. 

Placeringsassistent 2 berättar att de intermittent anställd skriver på sina 
anställningsavtal på bemanningskontoret. De skriver samtidigt på tystnadspliktavtal. 
Bemanningen hade uppsamling i början av januari då timvikarierna fick skriva på de 
nya avtalen. Med det nya avtalssystemet är det lättare att hålla reda på timvikarierna, 
då det tidigare var vanligt att timvikarierna var utan anställningsavtal och således utan 
anställning. Placeringassistent 2 menar att det nya systemet fungerar bra än så länge 
men erkänner att alla ännu inte har skrivit på sina anställningsavtal.  

Tre av de intervjuade medarbetarna skrev på sitt avtal när kommunen hade 
uppsamling på stadshuset i januari. Timvikarie 4 skrev på sitt avtal i februari. 

Timvikarie 1 anser att kommunen inte varit särskilt noga med när hon skriver på 
kontrakt, bara under sommaren. Då är det noga med att man kommer på 
informationsdagarna, skriver på anställningskontrakt och lär sig att hantera insulin 
och medicindelegering. Under de övriga månaderna under året förklarar hon att hon 
fått ett SMS när det varit dags att skriva på ett nytt kontrakt. Kunde hon inte komma 
då, fick hon göra det vid ett senare tillfälle. Timvikarier 1 skrev inte på något kontrakt 
när hon inte arbetade regelbundet och bara hoppade in då och då. Hon arbetade då 
helt utan kontrakt och hade därför heller inte skrivit på avtalet om tystnadsplikt då 
detta görs samtidigt.  

Timvikarie 2 delger att han bara skriver på när han får ett avtal i handen och att han 
litar på att hans chef ser till att han får ett nytt avtal när det är dags. Timvikarie 2 
berättar att han antar att reglerna om tre månaders kontrakt gäller honom också och 
om han inte arbetat på tre månader skulle han åka ur systemet. Han menar dock att 
detta aldrig skulle hända honom och behöver därför inte vara insatt i hur avtalet 
fungerar. Timvikarie 2 uttrycker att den största fördelen med det nya avtalet är att han 
inte längre får hem ett brev om att han måste förnya avtalet, var tredje månad.  

5.2.2 Villkor, rättigheter och skyldigheter 
Samtliga timvikarier, som intervjuades, arbetar alltid i samma arbetsgrupp eller på 
samma arbetsplats. Timvikarie 1 menar att hon själv valt att arbeta i en grupp. Hon 
berättar vidare om ett tillfälle när kommunen ringde och berättade att hon skulle 
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arbeta i en annan grupp. Hon sa då att hon endast arbetar i en speciell grupp. 
Kommunen berättade att hon inte har rätt att välja vilken grupp hon ska arbeta i, vid 
det tillfället var hon inte medveten om att hon var tvungen att arbeta i olika grupper 
om det behövdes. Timvikarie 1 menar att det inte står i kontraktet att hon är bunden 
till en viss grupp men att hon ändå skulle tacka nej till arbete på ställen hon inte vill 
arbeta. Hon menar att man egentligen ska kunna jobba överallt men kan lika gärna 
tacka nej eftersom hon inte har några skyldigheter. Då timvikarier 2 bara vill arbeta 
med bemanningsfrågor på kommunkontoret skulle han tacka nej om 
placeringsassistenterna ringer och vill ha honom på något annat ställe, tillexempel ute 
i någon grupp. Han berättar att han inte går ut i till exempel hemtjänsten då det är en 
stor osäkerhet att utan erfarenhet till exempel sitta vak för någon.  Han anser att han är 
fri att välja var han vill arbeta. Liksom ovannämnda medarbetare blir timvikarie 3 och 
4 alltid placerade på samma ställe och har aldrig blivit kallad till någon annan grupp. 
Däremot berättar timvikarie 3 att boendet hon blir placerad på har flera avdelningar. 
Hon blir ofta skickad mellan olika avdelningar trots att hon bara fått inskolning på en 
avdelning. Detta tycker hon är dåligt. Även om det är i samma byggnad ser 
avdelningarna olika ut bestående av olika människor med olika behov.  

Alla medarbetarna som intervjuades är väl medvetna om att de är bundna att arbeta 
om de anmält intresse i systemet och att det är deras eget ansvar att kontrollera om de 
får de timmar som de lagt sig tillgängliga för. Timvikarie 2 verkar dock ha vaga 
kunskaper om reglerna då han menar att om han anmält intresse men skulle bokas på 
annan arbetsplats, mot sin vilja, har han rätt till lön för det i alla fall. Timvikarie 2 
anser samtidigt att han har stor koll på sina rättigheter och skyldigheter och tycker det 
är viktigt.  

Timvikarie 1 berättar att om de ringer och hon tagit semester och inte är uppskriven i 
Freetime, säger hon bara att hon till exempel är upptagen en vecka och då ringer de 
inte mer den veckan. Timvikarie 1 berättar att hon aldrig är bunden med denna typ av 
anställning, hon har inte många skyldigheter och hon har rätt att sluta när hon vill. Om 
hon inte lägger sig tillgänglig i Freetime mer kommer det bara att vara slut. Hon 
menar att hon inte ens behöver ringa och säga upp sig om hon inte vill och trots att 
hon är bunden på tre månader har hon inga förpliktelser under kontraktets gång. Om 
hon slutar lägga sig tillgänglig slutar de tillslut att ringa. 

Timvikarie1 är medveten om att det egentligen inte är någon anställningsform. Hon 
upplever att arbetsgivaren använder denna typ av anställning för att kunna behandla 
arbetstagaren hur de vill. Hennes skyldighet är att komma till jobbet och arbeta de 
timmar hon anmält att hon kan. Timvikarier 2 säger att han egentligen inte vet något 
om den här typen av anställning, det enda han vet är att han inte behöver förnya något 
avtal längre, i och med det nya avtalssystemet. Om det är något juridiskt som skiljer 
sig har han ingen aning om, men bryr sig inte då det här bara är något han sysslar med 
vid sidan om. Timvikarie 3 berättar att hon inte vet så mycket om sin anställning mer 
än att hon kallas för timvikarie.  
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Timvikarie 3 uttrycker: 

”Har ingen jättekoll på rättigheter och skyldigheter faktiskt. Usch, vad oproffsigt det 
lät. Det jag vet om anställningen är allt det som står på det där papperet i så fall. Om 
det ens står något där, det är inte så att jag blivit jätteinformerad om det. Det kan jag 
inte tycka” 

Arbetsgivaren har inte förklarat vad denna typ av anställning innebär för någon utav 
medarbetarna, förutom det som står i kontraktet. Samtliga intervjuade intermittent 
anställda medarbetare är överens om att de kallas för timvikarie. 

5.3 Orsaken till att den intermittenta anställningen används 
Enhetschef på bemanningen tror inte att användandet av timvikarier har förändrats 
speciellt mycket genom åren. Användandet av timvikarier har ökat men inte 
förändrats. Tidigare hade var grupp sina egna timvikarier och då fanns ingen 
övergripande bild av hur det såg ut. Det här sättet att bemanna på är inte nytt, det har 
funnits i flera år. Utformningen ser lite annorlunda ut idag, men grunden är den 
samma.  
 
Både placeringsassistent 1 och enhetschefen på bemanningen menar att behoven har 
ökat och menar därför att timvikarierna har ökat genom åren, då kraven ser 
annorlunda ut idag. Enhetschefen på bemanningen förklarar att anledningen till att 
timvikarier används flitigt i organisationen är för att de olika verksamheterna ser helt 
annorlunda ut idag än vad den gjorde för tio år sen. Hemtjänsten är ett tydligt exempel 
på detta. Idag blir brukarna äldre och bor ofta kvar hemma hela vägen och kompetens 
och resurser behövs på ett helt annat sätt. Personalen arbetar också längre idag än var 
de gjorde förr. Personalen blir idag till slut utsliten, då pensionsåldern blir allt högre 
och behöver ersättas vid sjukfrånvaro. Hemtjänsten är en verksamhet som varierar 
väldigt när det gäller resursbehov. I hemtjänstgrupperna finns det brukare som kräver 
väldigt mycket resurser och insatser, då de fortfarande bor hemma trots sjukdom och 
hög ålder. Om någon är i behov av hjälp flera gånger om dagen krävs ibland dubbel 
bemanning och direkt ökar antalet timvikarier. Det kan även vara tillfälliga lösningar 
tills de ser hur behovet ter sig, som till exempel vid palliativ vård. Vid sådan typ av 
vård ökar tillfälliga behov och kommunen kan inte anställa personal mer än för den 
tiden som behovet finns. Vid dessa tillfällen används timvikarier särskilt. Om det 
däremot inte rörs sig om palliativ vård och behovet kvarstår kan kommunen till 
exempel göra en tillsvidareanställning eller en AVA av tjänsten. Om en anställning 
ska upprättas är enhetscheferna för respektive grupps beslut, menar enhetschefen på 
bemanningen. Hon kan själv inte avgöra eller påverka när hon tycker att en 
anställning bör upprättas, då hon enbart rekryterar timvikarier. Hon berättar att hon 
ibland tycker att vissa grupper bör anställa fler tillsvidare och tycker att 
enhetscheferna för dessa grupper bör överväga detta som en lösning på personal 
behovet. 
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5.4 De berördas uppfattning av den intermittenta anställningen 
Den intermittenta anställningen uppfattas olika beroende på vilken befattning eller 
roll i organisationen som respondenterna har. Bemanningsavdelningen, det vill säga 
enhetschefen på bemanningen och placeringsassistenterna, har ganska lika syn på och 
uppfattning av den intermittenta anställningen. Även medarbetarna som intervjuats 
har ganska lika uppfattning om sin egen anställning. Inställningen till anställningen 
skiljer sig dock aningen beroende på vilken situation i livet de befinner sig i och i 
vilken utsträckning de är beroende av arbetet och inkomsten som den intermittenta 
anställningen på kommunen ger. 

5.4.1 Bemanningsavdelningens uppfattning 
Enligt enhetschefen på bemanningen och placeringsassistent 1 är en av nackdelarna 
med den intermittenta anställningen att de inte kan bestämma när vikarierna ska 
arbeta. De har inte rättigheten att bestämma över hur de lägger upp sin tillgänglighet 
och de kan aldrig tvinga dem till arbete. Fördelen med denna typ av anställning, 
menar enhetschefen på bemanningen, är att personer som inte sköter sig eller passar 
in kan avslutas i ett tidigt skede. Det har enhetschefen befogenheter att göra och det 
har hon gjort ett flertal gånger, berättar hon. Fördelar för kommunen med 
intermittenta anställningar, menar enhetschefen, är att det inte finns några som helst 
skyldigheter att servera jobb. De har heller inga skyldigheter att de måste sätta folk i 
arbete speciella dagar, eftersom de inte har något schema. Om inte behovet finns så 
finns inga fasta tider.  

Enhetschefen på bemanningen förklarar att många av de intermittent anställda på 
kommunen kombinerar sitt arbete med andra jobb och även skolarbete. Ibland finns 
många tillgängliga för arbete och ibland inga alls. Kommunen försöker rekrytera fler 
som kan arbeta mer regelbundet, mer konsekvent över veckor istället för de som 
enbart kan jobba en gång varannan månad. De prioriteras inte utan de vill ha folk som 
kan arbeta mer frekvent framförallt för brukarens skull. För dem är det inte roligt när 
det kommer nya människor varje dag, menar hon. Hon prioriterar att anställa, förutom 
de som kan arbeta mer regelbundet, de som vill ha arbetet på kommunen som 
huvudsysselsättning och huvudförsörjning. 

Placeringsassistent 2 berättar att nackdelen med denna typ av arbete naturligtvis är att 
arbetstagaren aldrig kan räkna med vilken inkomst de har eller om de har råd att tacka 
nej till arbete. De har därför svårare att planera sitt liv, tillskillnad från de som går på 
schema. I vissa fall är de till och med tvungna att bromsa timvikarierna, då de inte kan 
arbeta mer för att det arbetat för många timmar under en månad. 

Placeringassistent 1 berättar att hon tycker att det är ett brott mot timvikariernas 
integritet när de är tvungna att ringa dem trots att de inte har lagt sig tillgängliga i 
systemet. Har timvikarien anmält intresse för de dagar de vill eller kan jobba är de 
kommunens resurs men har de inte anmält intresse tycker hon inte att de bör ringa och 
tjata. Hon menar dock att detta är oundvikligt vid extrema behov. Båda 
placeringsassistenterna önskar att det inte behövde vara så. Behovet är enormt och de 
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menar vidare att Borlänge kommun inte skulle kunna klara sig en dag utan sina 
timanställda. Även enhetschefen på bemanningen förklara att hon värdesätter sina 
timvikarier väldigt högt. 

Placeringsassist 2 anser att de flesta timvikarier är glada över att de har ett jobb och 
att de får jobba. Han hör sällan klagomål. De som inte gillar anställningen på 
kommunen försvinner ganska snabbt. Anställningen ger den missnöjda timvikarien 
friheten att kunna lämna organisationen när de vill. De tillsvidareanställda är väldigt 
noga med att ha kvar sina timvikarier, då de är deras säkerhet när de vill ha semester. 
Vissa ställen kan visserligen känna att de inte behöver någon hjälp men de flesta är 
nog väldigt nöjda. Framförallt på de ställen där det finns mycket behov.  

Enhetschefen på bemanningen berättar att de ställer höga krav på att de fastanställda 
tar hand om sina timvikarier. Hon berättar att det finns grupper där det inte fungerar. I 
dessa grupper är det viktigt att enhetschefen får reda på problemet och kan ta upp det 
med gruppchefen. Timvikarierna vet också att de alltid kan kontakta enhetschefen på 
bemanningen vid problem. Hon gör mycket för att timvikarierna ska ha det bra och att 
samarbetet ska fungera. Hon träffar de intermittent anställda på introduktionsdagarna 
då hon alltid frågar hur de blivit mottagna. Det är oerhört viktigt att de känner sig väl 
omhändertagna. Det första intrycket de får som nya är viktigt för framtida trevnad. 
Hon berättar vidare att timvikarierna är där för att hjälpa de ordinarie, och rädda dem 
vid exempelvis semester eller om någon är sjuk. Då borde de helt naturligt ta hand om 
dem när de kommer dit. Överlag fungerar samarbetet dock bra. Tidigare fanns det 
ingen att återkoppla till men som systemet ser ut idag vet de att de alltid kan vända sig 
till henne vid problem. Enhetschefen på bemanningen eller övrig personal på 
bemanningsavdelningen pratar en hel del med timvikarierna.	  	  

5.4.2 Medarbetarnas uppfattning 
Samtliga medarbetarna är nöjda med sin anställning på kommunen. Denna typ av 
anställning passar timvikarie 1, 2 och 3´s livssituation och de ser inga nackdelar med 
anställningen just nu. Timvikarie 1 och 3 ser anställningen som positiv då den är 
flexibel, de tycker att det är skönt att ha möjligheten att kunna arbeta när de kan och 
känner för det. Timvikarie 4 anser att denna typ av anställning är bra för att den ger 
friheten att arbeta när han önskar, oftast. Han kan själv bestämma vilka dagar han är 
tillgänglig och han upplever sin timanställning på kommunen som god. 

Timvikarie 1 berättar att hon tycker stämningen bland de intermittent anställda på 
arbetsplatsen är positiv. Någon säger ibland att de har svårt med ekonomin men de 
flesta trivs med arbetsuppgifterna. Många trivs på jobbet och är glada att 
överhuvudtaget ha ett arbete. Vissa har det som sin första tjänst ute i arbetslivet och 
tycker lönen är förhållandevis bra för dem. Många pratar om sina LAS-dagar vilket 
timvikarie 1 menar är positivt. Det ger hopp. Hon berättar även att hon hört talas om 
de som har fått fast anställning när de kommit upp i LAS-dagar. Till slut blir man fast 
anställd om man jobbat tillräckligt länge, vilket är bra. 
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Däremot skulle timvikarie 1, 2 och 3 inte vilja ha denna typ av arbete som 
huvudsysselsättning då lönesumman, arbetsdagar och arbetstider är osäkra. 
Timvikarie 1 betonar särskilt att hon aldrig skulle vilja ha ett sådant arbete som 
huvudsysselsättning när hon studerat färdigt. Det fungerar nu men bara för att hon är 
studerande. Även timvikarie 2 menar att om detta arbete varit hans 
huvudsysselsättning skulle han behöva fylla ut med mer arbete.  

Timvikarie 2 uttrycker: 

”Jag skulle kräla på väggarna, med perioder av tristess, om detta var mitt enda 
arbete eftersom jag heller aldrig kan veta exakt när jag får komma hit. Eftersom det 
inte alltid finns så mycket behov just här på kontoret så vet jag också med mig att 
vissa dagar kanske jag inte får jobba alls” 

Timvikarie 2 förklarar att om det här var ett arbete han hade utbildat sig till eller ville 
jobba med så hade han satt in sig i arbetet mer. Han nämner att han inte ens vet vad 
han har för timlön och säger att han inte bryr sig, då det bara är ett extra jobb. Han går 
till kommunen bara för att han tycker det är roligt och han fungerar ihop med folket 
på kontoret.  

Timvikarie 1 berättar att om hon inte arbetat på länge är hon osäker och måste fråga 
de ordinarie och då känner hon att hon stör. Om det då bara finns en 
tillsvidareanställd på plats känns det som om att denna får ta allt ansvar när 
timvikarierna inte kan och ställer frågor. Timvikarie 1 berättar att hon har hört att det 
alltid ska finnas en tillsvidareanställd på plats. Hon berättar att många timvikarier är 
på plats dagligen och är i princip som en tillsvidareanställd fast utan rättigheterna. Är 
det erfarna timvikarier i en grupp under en dag kan det fungera men är det bara 
timvikarier som kommer ibland på plats är det värre.  Timvikarie 1 berättar att många 
pratar om att de vill ha en tillsvidareanställning och de vill veta att de kommer få 
stanna i den grupp som de arbetat i. Brukarna tycker inte alls om detta arbetsupplägg, 
har timvikarie 1 förstått. Det är värst för dem, tycker hon.  

”Det är främst brukarna och de som är tillsvidareanställda som drabbas av oss 
timvikarier. De flesta av oss timvikarier är inte utbildade inom området och 
kommunen får dåligt rykte”  

Timvikarie 1 berättar att hon tror att brukaren märker när hon är stressad och det tror 
hon påverkar brukarens upplevelse också. Tillsvidareanställda går till samma brukare 
vid varje arbetstillfälle, timvikarierna skickas runt till olika brukare vid varje 
arbetstillfälle. 

Timvikarie 1 berättar om en kollega som lade sig tillgänglig för arbete varje dag men 
som kommunen slutade ringa när hon började närma sig taket för LAS-dagar. När 
denna medarbetare konfronterade sin chef skyllde denna på ledningen. Det fanns för 
tillfället ett stort behov men de ringde en tillsvidareanställd och beordrade övertid för 
denna i stället för att ringa in timvikarien.  
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Timvikarie 2 anser att den största nackdelen med hans anställning är att 
arbetstillgängligheten varierar mycket i perioder. Vissa perioder finns mycket arbete 
och andra perioder finns det inget arbete alls. Timvikarie 4 berättar att han inte alltid 
blir bokad för arbete de dagar han ligger tillgänglig i Freetime. Han talar om att det är 
olika hur mycket han får jobba, det beror på behoven men han tycker ändå att han får 
arbeta tillräckligt mycket så att han klarar sig.  

Timvikarie 3 berättar att hon ibland blir kallad till arbete med väldigt kort varsel, när 
hon inte är inlagd i systemet. Kan hon inte eller inte vill arbeta då får hon dåligt 
samvete när hon tackar nej.  

”Ibland ringer de och tjatar, flera gånger, då får jag dåligt samvete och det är 
jobbigt. Ibland ringer de kvart i 7 på morgonen och ber om att man ska komma in och 
jobba fast man inte lagt in sig i systemet. Det är en ganska tung väckarklocka” 
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6. Analys 

Under denna rubrik analyseras resultatet med stöd av den arbetsrättsliga innebörden 
samt de valda teorierna. I detta avsnitt följs samma struktur som i resultatavsnittet, 
med rubriker baserade på frågeställningarna. De delar som anses väsentliga från den 
arbetsrättsliga innebörden samt de teorier som nämns i teoriavsnittet kommer 
analyseras i underrubriker. 

 

6.1 Hanteringen av den intermittenta anställningen i praktiken 
De intermittent anställda berörs av ett kontrakt som kallas ”avtal om villkor vid 
intermittent anställning” (se bilaga 2). Då lagen enligt D'Oliwa och Flemström (2015) 
inte reglerar den intermittenta anställningen förhandlas kommunens avtal fram i ett 
kollektivavtal som kallas allmänna bestämmelser.	  Samtliga timvikarier som 
intervjuades är väl medvetna om att de kan tacka nej till erbjudan om arbete som 
D'Oliwa och Flemström (2015) menar är ett krav för att anställningen ska kunna 
kallas för en intermittent anställning. I avtalet ”avtal om villkor vid intermittent 
anställning” informeras arbetstagaren om att anställningen avslutas efter varje 
arbetspass, inga mellanliggande dagar räknas som LAS-dagar och att den intermittent 
anställda själv väljer om denne vill tacka ja respektive nej till erbjudande om arbete. 
Från och med januari i år har kommunen nya avtal för de intermittent anställda. Trots 
de nya avtalen gäller fortfarande alla rättigheter och skyldigheter som den 
intermittenta anställningen innebär. Medarbetarna kan fortfarande avsluta sin egen 
anställning, när som helst och själva principen kring anställningen är fortfarande den 
samma. Bemanningen hade uppsamling tidigt i vintras då timvikarierna fick komma 
och skriva på de nya avtalen. Så länge personen är i bruk måste denna ha skrivit på ett 
gällande avtal. 	  

Iseskog (2014) förklarar att vid behov av extra personal ska avtal skrivas för varje 
period arbetet avser. Om avtal inte skrivs kan en tvist uppstå och fallet kan behandlas 
i domstol. Det blir då en bevisfråga om anställningen har karaktären av en 
tillsvidareanställning eller inte. Trots nya och bättre rutiner har alla på kommunen 
som är i tjänst ännu inte skrivit på det nya avtalet, som började gälla den första januari 
2015 och de som varit i bruk har därför arbetat utan anställningskontrakt sen i januari. 
Enhetschefen på bemanningen och placeringsassist 1 berättar att de intermittent 
anställda inte får arbeta utan ett skriftligt avtal. Det nya avtalssystemet som varit i 
bruk sedan januari 2015 har syftet att underlätta avtalshanteringen och därigenom 
undvika att vissa intermittent anställda arbetar utan avtal, vilket tidigare var vanligt. 
Timvikarie 1 berättar att kommunen inte varit särskilt noggranna med när hon skrivit 
på kontrakt. Hon berättar att hon inte skrivit på något kontrakt tidigare när hon bara 
hoppade in då och då. Hon arbetade då helt utan kontrakt och hade därför heller inte 
skrivit på tystnadspliktsavtalet, då detta görs samtidigt. Även timvikarie 4 berättar att 
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han skrev på sitt avtal i februari och arbetade därför över en månad utan att ha ett 
giltigt anställningsavtal.  

Iseskog (2014) förklarar att en intermittent anställning även kan vara konstruerad som 
en visstidsanställning om det finns en överenskommelse om att anställningen ska avse 
en viss bestämd tidsperiod. De intermittent anställda skrev tidigare på ett nytt 
anställningsavtal var tredje månad, oberoende av om de varit i bruk eller inte. Den 
tidigare anställningen var därför konstruerad som en visstidsanställning, då kontrakten 
alltid gällde i tre månader. De nya anställningsavtalen bör också liknas med en 
visstidsanställning. De nya kontrakten skrivs på en gång för en obegränsad tid men 
måste förnyas om timvikarien inte varit i bruk på tre månader. Även om 
anställningsavtalen är konstruerad som en visstidsanställning gäller dock inte 
villkoren för en sådan anställning. Det som gäller för anställningen är fortfarande de 
villkor som rör den intermittenta anställningen, till exempel att timvikarien blir 
nyanställd vid varje nytt arbetstillfälle och att denna har rätt att tacka nej till arbete. 

6.2 EU:s visstidsdirektiv  
Borlänge kommun har med sina 1 320 intermittent anställda ett eget system för sina 
timvikarier och har även personal som är anställda för att arbeta enbart med dessa 
anställningar, på den så kallade bemanningsavdelningen. De intermittenta 
anställningarna på kommunen är konstruerade som visstidsanställningar, då stora 
delar av personalen inom hemtjänsten, särskilt boende, personlig assistans och 
äldreomsorgen är just intermittent anställda med visstidsanställningar staplade på 
varandra, en ny anställning för varje arbetat tillfälle. EU:s visstidsdirektiv 99/70/EG 
benämner detta sätt att arbeta på som missbruk som bör förhindras. Denna typ av 
anställning menar kommunen svarar till deras behov då både placeringsassistent 1 och 
enhetschefen på bemanningen menar att behovet är enormt och ökar ständigt med 
tiden. Detta verkar vara en legitim anledning till användandet av timvikarier då EU:s 
visstidsdirektiv 99/70/EG hävdar att denna typ av anställning är berättigad, då den 
svarar mot både arbetsgivares och arbetstagares behov. Ett bevis på att den även 
svarar till arbetstagarens behov är just för att människor söker sig till tjänsten som 
timvikarie. Placeringsassistenterna menar vidare att behovet är enormt och att de inte 
skulle klara sig utan sina timvikarier. Taket för arbetstimmar per person ligger på 165 
timmar i månaden. Även detta är EU:s bestämmelse som har syftet att förhindra 
missbruk precis som visstidsdirektiv 99/70/EG redogör för. När 
placeringsassistenterna bokar timvikarier för arbete bokar de även in dem i ett 
lönesystem som räknar ut om personen har timmar att tillgå i ATL (arbetstidslagen).  

6.3 Orsaken till att den intermittenta anställningen används 
Kalleberg (2011) menar att det finns flera sätt för en organisation att göra sig mer 
flexibel. Vilken strategi organisationen väljer beror på landets lagar, regelverk, 
arbetsrätt och fackets roll på arbetsmarknaden. Borlänge kommun har valt att göra sig 
mer flexibla genom att använda sig av den intermittenta anställningen. Kommunen 
hade tidigare en vikariepool med tillsvidareanställda vars syfte var att täcka de 
varierande behoven på de olika arbetsplatserna. Denna vikariepool är nu på väg ut ur 
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kommunen och nästan alla pooler har ersatts med intermittenta anställningar. Genom 
att använda den intermittenta anställningen som strategi kan kommunen, precis som 
Kalleberg (2011) förklarar, göra sig mer flexibel. Då denna arbetsform även är 
accepterad i den svenska arbetsrätten och att den enligt kommunen gör dem mer 
flexibel än vad vikariepoolerna gör, är detta kommunens val av strategi. 

6.3.1 Funktionell, numerisk och ekonomisk flexibilitet 
Atkinson (1984) förklarar flexibilitet i en funktionell mening, det vill säga 
arbetstagarens möjlighet att åta sig många och olika uppgifter och lätt växla 
arbetsuppgifter när omständigheterna kräver. I denna grupp ingår den arbetskraft som 
kallas kärnan. Kärngruppen på kommunen idag är de som är anställda i de få 
vikariepooler som finns kvar. Denna grupp har specialkompetenser för att vara 
flexibla i organisationen och har förmåner i form av en tillsvidareanställning och 
liknas därför med Atkinsons (1984) teori om funktionell flexibilitet och kärnan. 
Denna typ av arbetskraft är dock på väg bort för att ersättas av det som Atkinson 
(1984) kallar för numerisk flexibilitet och arbetsgruppen periferi. Kommunen arbetar 
idag med en vid numerisk flexibilitet då de lätt kan anpassa sin arbetskraft efter 
behov. Både placeringsassistent 1 och enhetschefen på bemanningen menar att denna 
typ av flexibilitet är nödvändig då kraven ser annorlunda ut idag och behoven ständigt 
ökar. Idag kan man bo hemma hela vägen, då behövs kompetens och resurser på ett 
helt annat sätt. Brukare blir äldre och detsamma gäller personalen som därför tillslut 
blir utslitna och behöver ersättas vid tillexempel sjukfrånvaro. De tillfällen när 
behovet på personal är stort tar kommunen in många timvikarier. När behovet är 
mindre kan kommunen däremot låta bli att erbjuda arbete. På så sett arbetar 
kommunen med numerisk flexibilitet. Den tredje formen av flexibilitet kallar 
Atkinson (1984) för ekonomisk flexibilitet, det vill säga möjligheten att variera 
arbetskraftens ersättning efter prestation och efterfrågan. Kommunen gör sig även, till 
viss del, flexibla genom ekonomisk flexibilitet då de anställer intermittent. 
Kommunen behöver inte betala någon lön, pension eller några andra avgifter för den 
intermittent anställda när arbetstagaren inte fysiskt är på arbetsplatsen. De binder 
därför inte upp sig ekonomiskt och kan därmed variera arbetskraftens ersättning efter 
efterfrågan. Ersättningen på kommunen varieras dock inte efter prestation som 
Atkinson (1984) menar att den ekonomiska flexibiliteten förutsätter. 

6.3.2 Flexibilitet genom utbytbarhet 
Borlänge kommun använder sig av metoden som Allvin (2006) benämner som 
flexibilitet genom utbytbarhet, då det är arbetstagaren i sig och inte arbetet som är 
flexibelt. De har även för detta ändamål utvecklat ett system, Freetime. Detta kan 
tolkas som ett sätt för kommunen att optimera utnyttjandet av arbetskraft för att bli 
mer konkurrenskraftiga och kunna möta marknadens krav. Allvin (2006) menar att en 
nackdel med denna typ av flexibilitet är att organisationen inte vet något om personen 
de anställer. Enhetschefen på bemanningen nämner tidigare att en av de största 
fördelarna med denna typ av anställning är att de inte har några förpliktelser gentemot 
medarbetarna. Är det någon som visar sig inte passa in eller vara den personen som 
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den utnämnt sig att vara eller inte sköter sitt arbete är det lätt att göra sig av med 
denna, något som enhetschefen på bemanningen menar händer ofta. Enligt 
respondentens svar verkar det som att det Allvin (2006) ser som en nackdel inte är ett 
större problem för kommunen, då detta inte nämns överhuvudtaget. Arbetssättet gör 
det enkelt att göra sig av med felrekryterade timvikarier och därmed kan kommunen 
lätt göra sig av med problemet. 

6.3.3 New Public Management 
Borlänge kommun har en ansträngd ekonomisk situation. Det höga antalet timvikarier 
och avvecklingen av vikariepoolerna tolkar författarna som ett sätt för organisationen 
att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Sparåtgärderna genom systemet av 
timvikarier används för att kommuner idag har en stram budget att arbeta med, men 
också för att moderna kommuner i allmänhet måste konkurrera med privata 
verksamheter som erbjuder samma tjänster. NPM och dess filosofi som Montin 
(2007) beskriver är förmodligen ett styrningsverktyg som Borlänge kommun haft i 
åtanke när beslutet om att vikariepoolerna skulle ersättas av ett system för bara 
intermittent anställda togs. Dagens kommuner har lönsamhetskrav och besparingskrav 
och därmed högre krav på effektivitet. Ett sätt att uppnå dessa krav är att ta till 
åtgärder och inslag från privata organisationer för att kunna konkurrera med andra 
aktörer. Författarna tolkar utifrån resultaten att kommunen använder sig av 
styrverktyg som är inspirerade av NPM. Kommunen använder bemanningssystemet, 
bemanningsavdelningen och alla timvikarier som ett sätt att bli mer flexibel och 
därmed nå bättre lönsamhet för att lättare kunna konkurrera med bland annat privata 
verksamheter som erbjuder liknande tjänster. Detta är en anledning till att kommunen 
idag måste vara flexibla för att kunna möta den hårda konkurrensen och lättare kunna 
svara på förändringar på arbetsmarknaden. Trots att en kommun inte fysiskt kan gå i 
konkurs anser författarna precis som Furåker (2007) att flexibilitet ändå är viktigt för 
ekonomisk utveckling och tillväxt. 

6.4 De berördas uppfattning av den intermittenta anställningen 
Furåker (2007) uppfattar ordet flexibilitet, inom organisationsvärlden, som “flexibelt 
för någon”. Författarna ser att kommunen tolkar begreppet flexibilitet precis som 
Furåker (2007). Placeringsassistent 2 berättar att de som inte gillar anställningen på 
kommunen försvinner ganska snabbt, vilket är en förmån för arbetstagaren. Enligt 
enhetschefen på bemanningen och placeringsassist 2 är en av de största nackdelarna 
med den intermittenta anställningen att de inte kan bestämma när vikarierna ska 
arbeta. De har själva rättigheten att bestämma över hur de lägger upp sin 
tillgänglighet och bemanningen kan aldrig tvinga dem till arbete. Författarna tolkar 
därför bemanningsavdelningen svar som att arbetsformen, enligt dessa respondenter, 
är flexibel för arbetstagaren. Även de intervjuade medarbetarna verkar vara nöjda 
med den flexibilitet som anställningen medför och verkar uppfatta sin anställning som 
flexibel för dem och deras livssituation, just nu.  



	   	   	  32	  

6.4.1 Olika perspektiv på flexibilitet 
Gracia et al. (2011) menar att flexibilitet är nödvändigt och de tidsbegränsade 
anställningarna innebär en ingång till fastarbete. Då timvikarierna räknar LAS-dagar 
som till slut leder till en tillsvidareanställning, när personen kommit upp i tillräckligt 
många dagar stämmer Gracia et al´s. (2011) påstående till viss del överens med hur 
kommunen arbetar. Timvikarie1 berättar om ett tillfälle när kommunen slutade ringa 
en kollega till henne när denna började närma sig taket för LAS-dagar. Hon berättar 
även att hon hört talas om de som tillslut fått en tillsvidareanställning när de kommit 
upp i LAS-dagar. Då vissa tillslut får en tillsvidareanställning när de arbetat 
tillräckligt länge och kommer upp i de LAS-dagar som krävs, stämmer Gracia et al. 
(2011) påstående. Detta är dock under förutsättningarna att avdelningen eller 
avdelningarna är nöjd med timvikarien i fråga och att händelser som timvikarie 1 
berättar om inte förekommer, då bemanningen istället bokar andra timvikarier med 
färre LAS-dagar. Då det är upp till enhetscheferna på respektive avdelning att 
bestämma om de behöver anställa fler är det också upp till dem att bestämma vem de 
helst vill anställa av timvikarierna.  

Gracia et al. (2011) menar att en anpassning ur den ena partens intresse kan bidra till 
oenighet mellan arbetstagare och arbetsgivare. I systemet Freetime kan de intermittent 
anställda anmäla sitt intresse för arbete. Placeringassistenterna berättar att 
timvikarierna blir uppringda, ofta med kort varsel, trots att de inte lagt sig tillgängliga 
i Freetime och anser själva att detta är ett brott mot integriteten. De menar dock att det 
är oundvikligt vid extrema behov. Placeringsassistent 1 säger att vissa har svårt att 
tacka nej och kommer antingen till arbetet mot sin vilja eller får dåligt samvete när de 
tackar nej. Timvikarie 3 berättar att hon ibland blir kallad till arbete med väldigt korta 
varsel, när hon inte är inlagd i systemet. Kan hon inte eller inte vill arbeta då får hon 
dåligt samvete när hon tackar nej. Ibland går hon och arbetar trots att hon egentligen 
inte har tid eller vill. Gracia et al. (2011) menar att oenighet och konflikter lätt kan 
uppstå under dessa arbetsförhållanden. Denna oenighet kan bland annat uppstå på 
kommunen när timvikarien känner att de måste anpassa sig till arbetsgivarens behov. 
Att arbeta är dock arbetstagaren eget val men oenighet kan uppstå då arbetstagaren 
tackar nej när bemanningen tycker att de borde arbeta.  

Gracia et al. (2011) menar att de som frivilligt väljer en tidsbegränsad anställning, 
exempelvis studenter och ungdomar eller de som kombinerar sin anställning med 
annat arbete, tycker ofta att detta arbete passar dem och deras behov. Medarbetarna 
som intervjuades för den här undersökningen nämner att de överlag är ganska nöjda 
med sitt arbete på grund av att de kombinerar med annat arbete eller studier och att 
anställningen i dagsläget passar deras livssituation. Detta visar att många som arbetar 
som intermittent anställd på kommunen kombinerar jobbet med studier och andra 
arbeten. Enhetschefen på bemanningen förklarar även att många av de intermittent 
anställda som hon anställt kombinerar sin tjänst på detta vis. Av resultatet framgår 
inte om medarbetarna själva frivilligt valt arbetet på kommunen. Författarna tolkar 
dock att så är fallet, då ingen av respondenterna verkar ha avsikter att lämna 
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arbetsplatsen just nu och att samtliga är relativt nöjda med arbetet. Därigenom kan 
författarna, precis som Gracia et al. (2011), se att denna typ av anställning passar bra 
för de medarbetarna som intervjuats eftersom de kombinerar med andra 
sysselsättningar och frivilligt väljer denna typ av anställning. 

6.4.2 Konsekvenser av flexibla arbeten 
Tsoukalas (2003) menar att ett problem med det nya arbetsmarknadspolitiska läget är 
att de flexibelt anställda uppvisar en svagare lojalitet mot sina arbetsgivare. 
Författarna tolkar utifrån respondenternas svar att de intermittent anställda som 
intervjuats för den här undersökningen verkar vara relativt lojala mot sin arbetsgivare 
då de är mer eller mindre nöjda med sin arbetssituation. De ställer oftast upp när 
kommunen har behov trots att de inte har lagt sig tillgängliga i Freetime. Timvikarie 1 
nämner dock vid ett tillfälle att hon skulle tacka nej till arbete om kommunen vill att 
hon arbetar på en arbetsplats eller grupp hon inte vill arbeta i. Hon menar att hon lika 
gärna kan tacka nej eftersom hon inte har några skyldigheter. Timvikarie 2 uttrycker 
vid ett tillfälle att om det här var ett yrke som han hade utbildat sig inom eller ville 
jobba med så hade han satt sig in i det mer. Han tycker dock att arbete är roligt och att 
personalen är trevlig. Författarna kan därför se vissa tendenser till Tsoukalas (2003) 
teori om att lojalitet förmodligen är svagare hos flexibelt anställda. Lojaliteten hos de 
intermittent anställda som intervjuades måste trots detta ses som relativt hög i 
dagsläget, då respondenterna trivs med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 

Håkansson (2001) menar att intermittent anställda inte kan integreras i ordinarie 
grupper utan får istället utföra andra arbetsuppgifter, som inte kräver upplärningstid 
och kontinuitet. På Borlänge kommun har de intermittent anställda som intervjuats för 
den här undersökningen samma arbetsuppgifter med samma krav och lika mycket 
ansvar som de tillsvidareanställda. Inom de olika verksamheterna arbetar de ute hos 
brukarna eller på ett boende precis som de ordinarie gör. Då de intermittent anställda 
på kommunen utför samma arbetsuppgifter som de tillsvidareanställda stämmer inte 
Håkanssons (2001) påstående om att dessa medarbetare har helt andra arbetsuppgifter. 
Enda skillnaden mellan tillsvidareanställda är att de ordinarie alltid har hand om 
samma brukare medan timvikarierna arbetar hos olika brukare vid varje arbetspass. 
Håkansson (2001) menar att de intermittent anställda får minst utbildning på betald 
arbetstid och har minst möjligheter till lärande och utveckling på arbetet. Ingen utav 
respondenterna nämner någon form av utbildning förutom tre dagars introduktion. 
Timvikarier och särskilt de som endast arbetar ett par gånger i månaden och som bara 
haft ett enda utbildningstillfälle vid introduktionen måste anses som begränsade i sin 
utbildning, viket i sin tur påverkar deras möjlighet till utveckling och lärande. 
Timvikarie 1 berättar att de flesta timvikarier i hennes grupp inte är utbildade och 
detta ger kommunen dåligt rykte. Håkanssons (2011) påstående om att intermittent 
anställda får mindre utbildning på betald arbetstid stämmer förmodligen även i det här 
fallet. Författarna kan dock inte garantera att det är så, då det inte framgår av 
resultatet hur mycket utbildning tillsvidareanställda får på betald arbetstid. 
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Tsoukalas (2003) menar att en viss grad av grupptillhörighet, solidaritet och lojalitet 
kan upprätthållas bland de intermittent anställda genom till exempel känslomässig 
bearbetning. Enhetschefen på bemanningen berättar att hon ställer höga krav på att de 
tillsvidareanställda tar hand om sina timvikarier. Hon berättar att timvikarierna alltid 
är välkomna att kontakta henne vid problem då det är viktigt att de har det bra och 
känner sig väl omhändertagna. Hon menar vidare att timvikarierna är där för att hjälpa 
de ordinarie vid tillexempel semester eller om någon är sjuk. Det borde därför vara 
helt naturligt att ta hand om dem när de kommer. Om samarbetet inte fungerar ute på 
arbetsplatserna finns enhetschefen på bemanningen där för att stötta och försöka lösa 
problemet. Genom att enhetschefen på bemanningen ställer upp för sina timvikarier 
och agerar känslomässigt stöd kan precis som Tsoukalas (2003) förklarar en viss 
grupptillhörighet, solidaritet och lojalitet upprätthållas bland timvikarierna. Tsoukalas 
(2003) förklarar vidare att om organisationen lyckas ingjuta en känsla av tillhörighet 
bland den flexibla arbetskraften kan de ekonomiska fördelarna med det flexibla 
arbetssättet behållas. Enhetschefen på bemanningen nämner tidigare att de inte klarar 
sig utan sina timvikarier och att det därför är legitimt att ta hand om dem och få dem 
att trivas och känna sig behövda. De intermittent anställda som intervjuades för den 
här undersökningen verkar må bra på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter. 
Eftersom de verkar trivas på jobbet och stämningen, bland timvikarierna och övriga 
kollegor, många gånger är bra kan författarna se att kommunen lyckats med att 
ingjuta den känsla av tillhörighet som Tsoukalas (2003) menar är nödvändig. Dock 
menar Tsoukalas (2003) att även om känslomässig bearbetning riktat mot 
timvikarierna kan bromsa och minska deras fallenhet att lämna organisationen är den i 
sig inte tillräcklig för att få dem att vilja stanna. Samtliga intervjuade timvikarier 
menar att denna typ av anställning passar deras livssituation just nu, då alla 
kombinerar arbetet med annan sysselsättning. Timvikarie 1, 2 och 3 berättar att de 
inte skulle vilja ha denna typ av arbete som huvudsysselsättning, då lönesumman, 
arbetsdagar och arbetstider är osäkra. Detta tolkar författarna som att medarbetarna 
inte hade stannat i organisationen med denna typ av anställning om de inte hade 
annan sysselsättning. Tsoukalas (2003) påstående stämmer även här. Trots att 
medarbetarna trivs på arbetet skulle de inte vilja stanna kvar i organisationen, med 
den typ av anställning de har idag, om de inte hade annan inkomst. 

6.4.3 Arbetsotrygghet 
Näswall och De Witte (2003) menar att en otrygg anställning och arbetsotrygghet kan 
leda till stress då individen inte innehar nödvändig förmåga eller makt att kunna 
påverka situationen. Timvikarie 2 som vill arbeta för att trygga en inkomst som hans 
egna företag inte alltid kan ge, förklara att de oregelbundna arbetstiderna och 
anställningens utformning ibland bringar otrygghet. Han berättar att den största 
nackdelen är att arbetstillgängligheten varierar mycket i perioder. Timvikarie 4 
berättar i sin tur att han inte alltid blir bokad att jobba de dagarna han ligger 
tillgänglig i Freetime. Detta är en nackdel då arbetstagaren behöver arbeta 
regelbundet, även om han just nu känner att han får arbeta så att han klarar sig, vet 
han inte hur det blir i framtiden. Precis som Näswall och De Witte (2003) menar har 
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medarbetarna inte förmågan att påverka sin situation, vilket i sin tur leder till stress. 
Att medarbetarna som intervjuats ibland känner av den stress, som Näswall och De 
Witte (2003) nämner, kan författarna utläsa ur respondenternas svar. Timvikarie 1 
berättar att hon ibland är stressad och osäker i sitt arbete, särskilt när hon inte arbetat 
på länge. Den största otryggheten för arbetstagaren med denna typ av arbete är enligt 
placeringsassistent 2 att arbetstagaren aldrig kan räkna med vilken inkomst de har och 
om de har råd att tacka nej till arbete. Timvikarie 1, 2 och 3 nämner även att de aldrig 
skulle vilja ha denna typ av arbete som huvudsysselsättning eller enda arbete dels på 
grund av otryggheten, framförallt den ekonomiska otryggheten och den stress som 
arbetetssättet medför.  

Näswall och De Witte (2003) menar att arbetsotrygghet inte infinner sig om en 
arbetstagare inte bryr sig om sitt jobb och därför inte sörjer om arbetet går förlorat. Då 
två av medarbetarna är studerande och anställningen på kommunen inte är deras 
huvudsysselsättning är det ingen katastrof om dessa inte skulle bli bokad för mer 
arbete. De berättar att arbetet passat dem utmärkt under studietiden, då de kan jobba 
när och hur de vill och att det inte gör något om de inte alltid får arbeta när de anmäler 
sig, då de inte är beroende av inkomsten. De två andra medarbetarna som är mer 
beroende av sitt arbete och inkomsten som arbetet ger, nämner att de ibland känner av 
den otryggheten som arbetsformen medför.  Probst och Brubaker (2001) menar att 
anställningsotrygghet kan leda till mindre motivation och mindre vilja hos de 
anställda att känna tillfredställelse i arbetet. De timvikarier som känner av 
anställningsotryggheten verkar dock inte mindre motiverade eller ha mindre vilja att 
känna tillfredställelse i arbetet som Probst och Brubaker (2001) menar att en otrygg 
anställning ofta leder till.  

Zheng et al. (2014) menar att arbetstillfredsställelse, till skillnad från arbetsotrygghet, 
innebär arbetsglädje, förtroende och arbetsengagemang. Samtliga timvikarier verkar 
vara tillfreds med sitt arbete och sina arbetsuppgifter, även om de alla nämner vissa 
nackdelar med anställningen. Timvikarie 1 berättar att hon tycker att stämningen 
bland de intermittent anställda på arbetsplatsen faktiskt är positiv. Hon menar att 
någon ibland säger att de har svårt med ekonomin men de flesta trivs med 
arbetsuppgifterna. Många trivs på jobbet och är glada att ha ett jobb överhuvudtaget, 
menar hon. Vissa har det som sin första tjänst ute i arbetslivet och dessa tycker att 
lönen är förhållandevis bra. Många pratar om sina LAS-dagar, det ger mer hopp vilket 
timvikarie 1 tycker är positivt.  Även timvikarie 2 uttrycker vid ett tillfälle att han 
arbetar på kommunen för att han tycker det är roligt och för att han fungerar bra ihop 
med sina kollegor. Författarna kan se att de intermittent anställda som intervjuades 
även till viss del känner den arbetstillfredsställelse, arbetsglädje och 
arbetsengagemang som Zheng et al. (2014) beskriver. 
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7. Diskussion 

Nedan diskuteras analysen. Detta avsnitt är strukturerat efter samma rubrikordning 
som i resultatavsnittet och i analysen, med rubriker baserade på frågeställningarna. 
Konsekvenserna av flexibla arbeten får även ta plats i detta avsnitt. I detta avsnitt 
kallar sig författarna för vi, då åsikterna bygger på egna tankar och reflektioner. 

 

7.1 Hanteringen av den intermittenta anställningen i praktiken 
Avtalshanteringen kring den intermittenta anställningen fungerar bra på Borlänge 
kommun då medarbetarna skriver på avtal där de informeras tydligt att anställningen 
är intermittent. All information om anställningen framgår tydligt enligt avtalet (se 
bilaga 2). Det nya avtalssystemets syfte är bland annat till för att kommunen lättare 
ska kunna hålla koll på vilka som skrivit på avtal och vilka som inte gjort det. Vissa 
har dock fortfarande inte skrivit på något avtal för sin anställning. Detta kan ge 
konsekvenser då den intermittenta anställningen kräver att varje medarbetare ska ha 
avtal vid arbete. Sköts inte detta kan Borlänge kommun råka illa ut då anställningen 
kan bedömas som tillsvidareanställning, om AD anser att så är fallet. Enligt AD 2012, 
nr 44 bedömde domstolen att anställningen var en tillsvidareanställning, då den 
intermittent anställda inte hade något avtal för de tillfällen personen arbetade och att 
det inte framgick att arbetstagaren hade rätt att tacka nej till arbete. Då ett 
anställningsavtal även kan var en konkludent handling och de som arbetar som 
timvikarier på kommunen är väl medvetna om att det är en intermittent anställning de 
berörs utav skulle AD förmodligen inte bedöma ett sådant fall som en 
tillsvidareanställning. Timvikarierna blir även kallade av kommunen när det är dags 
att skriva på det nya kontraktet och samtliga av de intervjuade medarbetarna var väl 
medvetna om att de har rätt att tacka nej till arbete. Borlänge kommun sköter avtalen 
kring intermittent anställning såpass bra att det sannolikt aldrig kommer råka illa ut då 
deras system för detta är näst intill vattentätt.  

Flexibla arbetsvillkor får enligt EU:s visstidsdirektiv 99/70/EG inte missbrukas. 
Visstidsdirektivet är till för att förhindra missbruk som uppstår vid tillämpning av på 
varandra följande anställningskontrakt. Om inte kommunens tillämpning av 
intermittent anställda, när de förmodligen skulle kunna göra hälften av dem till 
tillsvidareanställningar, anses som missbruk kan man ställa sig frågan vad EU 
egentligen menar med missbruk och hur de tolkar sitt eget direktiv. EU har i år 
återigen påkallat att Sverige missbrukar direktivet om visstidsanställning men verkar 
inte ta till några särskilda åtgärder för att detta helt ska upphöra. Den nya regeringen 
arbetar nu med att försöka få en bättring på problemet men har fortfarande inte gått ut 
med en tydlig åtgärd, utan endast ett enkelt förslag till förbättring. EU behöver dock 
ta till starka medel för att detta missbruk ska kunna upphöras och istället ersättas av 
flexibla arbeten som gynnar arbetstagaren lika mycket som arbetsgivaren. Regeringen 
bör få till en lagändring i LAS som inte är dispositiv och göra denna typ av 
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anställning och utnyttjandet av arbetskraft rent olaglig. Vi kan se att Borlänge 
kommun försöker förhindra det som visstidsdirektivet 99/70/EG kallar för missbruk i 
den mån de kan, bland annat med hjälp av lönesystem som registrerar timvikariernas 
arbetade timmar. Det väldiga användandet av timvikarier skulle kunna benämnas som 
missbruk, men då det enligt svensk arbetsrätt inte är olagligt att arbete under dessa 
former kan EU inte komma åt problemet. 

7.2 Orsaken till att den intermittenta anställningen används  
Kommunen använde sig tidigare av en så kallad vikariepool som bestod av 
tillsvidareanställda med flexibelt arbete. Då detta arbetssätt inte täcker det stora behov 
som kommunen har och det heller förmodligen inte är lönsamt nog, är detta inte 
längre ett alternativ och de olika poolerna stängs nu ner en efter en. Ett system för 
timvikarier är enligt kommunen ett bättre alternativ för att täcka behoven. En 
vikariepool generar fler tillsvidareanställningar med bättre villkor för personalen, 
dock minskar det som Atkinson (1984) kallar för numeriska flexibilitet med 
vikariepoolerna. Kommunen strävar med största sannolikhet efter att vara så flexibla 
som möjligt för att de tror att det leder till ekonomiska fördelar. Dock ger detta 
förmodligen inte några större ekonomiska fördelar i längden. Kostnaderna för 
kommunen kan bli stora i längden om till exempel kommunen behöver tillsätta 
personal i form av timvikarier. Dessa ska utbildas, introduceras och lära sig rutinerna i 
de olika arbetsgrupperna för att sedan kanske bara vara i tjänst ett fåtal gånger per 
månad eller kanske till och med visa sig olämplig för arbetet. Enhetschefen på 
bemanningen förklarade under intervjun att det ofta händer att hon får göra sig av 
med timvikarier som inte är lämpliga för arbetet. Flexibiliteten medför förmånen att 
arbetsgivaren enkelt kan göra sig av med dessa medarbetare, men får de gå igenom 
samma procedur och kanske till och med stöter på samma problem om och om igen, 
är ekonomiska fördelar förmodligen inte att tala om. Även om en vikariepool är mer 
kostsam för organisationen kan kommunen ändå få förtjänster med regelbunden 
personal som är mer säkra på sina arbetsuppgifter eftersom de arbetar just 
regelbundet. Personalen kommer förmodligen också känna mer motivation och visa 
mer lojalitet till arbetsgivaren på grund av bra arbetsvillkor och bättre förmåner. 
Timvikarier som arbetar sällan kan känna sig otrygga i sin roll och detta påverkar i sin 
tur brukarna som kanske inte känner sig trygga med nya vikarier varje dag. Även den 
ordinarie personalen drabbas då de förmodligen behöver hjälpa till, svara på frågor 
och ta ansvar för de uppgifter som vikarierna inte klarar av. Med en vikariepool med 
tillsvidareanställda som arbetar mer regelbundet skulle dessa problem förmodligen 
minska. Ett visst antal timvikarier hade förmodligen fortfarande behövts i kommunen 
men i mindre utsträckning.  

Då vikariepoolerna fungerar som det som Atkinson (1984) kallar funktionell 
flexibilitet och detta arbetssätt nu är på väg bort tappar kommunen en del av sin 
funktionella flexibilitet. Kommunen arbetar idag istället med att bredda sina 
timvikarier så att de kan arbeta på olika arbetsplatser och i olika grupper. Detta kan 
tolkas som ett sätt för kommunen att behålla en viss funktionell flexibilitet men utan 
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att ge medarbetarna förmåner och bättre arbetsvillkor för den flexibilitet som de 
tillhandahåller. Nackdelen med detta är att arbetsgivaren tar bort den trygghet som 
arbetstagaren har, en arbetsplats där personer känner sig säker och trygg med både 
kollegor, rutiner och brukare. Om en timvikarie ska lära sig alla arbetsplatser inom till 
exempel äldreomsorgen blir det mycket nytt att lära, många nya ansikten att lära 
känna och fler chefer att lyssna till. Det kan även lättare uppstå ovilja till samarbete 
från tillsvidareanställda då det förmodligen kommer nya vikarier vid varje nytt 
arbetstillfälle.  

Allvin (2006) teori om flexibilitet genom utbytbarhet skulle kunna jämföras med 
Atkinson (1984) teori om numerisk flexibilitet men mer specifik. Kommunen gör sig 
flexibel genom att låta personal komma och gå och därmed används numerisk 
flexibilitet som ett arbetssätt. Kommunen gör det väldigt lätt för sig genom att byta ut 
personal vid till exempel missnöje. För enhetschefen på bemanningen verkar inte 
detta vara något problem, då hon nämner att den största fördelen är att hon lätt kan 
göra sig av med personal som inte passar in. Förutom att det blir en onödig kostnad 
för kommunen håller även vi med Allvin (2006) som menar att nackdelen med denna 
typ av flexibilitet är att organisationen inte vet någonting om personer de anställer. 
Kommunen lägger förmodligen inte särskilt stora resurser på att anställa timvikarier. 
Speciellt inte en så stor kommun som Borlänge, då de har stora mängder timvikarier 
och ruljangsen är därför stor. Eftersom kommunen har ett stort behov av intermittent 
anställda är det förmodligen lätt att rekrytera personer som egentligen inte har rätt 
kompetens. På grund av bristen på vikarier får även dessa människor en chans till 
arbete i kommunen. Detta kan självklart vara riktigt bra när det råder hög arbetslöshet, 
men bara om personen visar sig lämplig. Enhetschefen på bemanningen vill självklart 
anställa personal som vill arbeta mer regelbundet och övertid, när hon rekryterar. Hon 
vill trots allt täcka de behov som finns med de resurser hon har. Vad som förundrar 
oss är dock varför kommunen inte ger de personer som vill jobba regelbundet och mer 
konsekvent en tillsvidareanställning, då kommunen verkar ha svårt att hitta 
timvikarier som kan jobba regelbundet och övertid. Risken med detta arbetssätt är att 
det skapar en värld där arbetstagarens rättigheter i princip helt försvinner. De som 
gynnas av de flexibla arbetena och kanske till och med väljer denna typ av arbete för 
att de passar arbetstagaren kan gradvis försvinna från kommunen. De kommer istället 
att ersättas med människor som är ekonomiskt beroende av sitt arbete för att överleva 
och är tvungna leva med de konsekvenser som arbetssättet ger. Den flexibilitet som 
idag gynnar både arbetstagare och arbetsgivare vill kommunen ersätta med en 
flexibilitet som gynnar arbetsgivaren mer. Detta är vad EUs visstidsdirektiv 99/70/EG 
och den nya regeringens lagförslag vill förhindra. En skärpning kring lagen kan till 
slut leda till att kommunen lättare kan locka och rekrytera människor som vill 
sysselsätta sig med denna typ av arbete. Om reglerna kring visstidsarbete skärps 
kommer fler arbetstagare gynnas genom att lättare och snabbare få en 
tillsvidareanställning i kommunen, till skillnad från hur det ser ut idag. 
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Anledningen till att denna typ av flexibla arbeten används är förmodligen en 
konsekvens av vår tids politik och de sparåtgärder landet måste göra, varken 
enhetschefen på bemanningen eller placeringsassistenterna nämner dock detta som en 
anledning. De verkar inte ha kunskap om varför den egentligen används, utan nämner 
åtskilliga gånger att det är för att täcka det enorma behovet och att brukarna blir äldre, 
vilket så klart är en av anledningarna. Det förvånar oss att den ekonomiska aspekten 
inte nämns en enda gång, då det bör vara den största anledningen till att de flexibla 
arbetsformerna används så enormt.  

7.3 De berördas uppfattning av den intermittenta anställningen 
Precis som Furåker (2007) menar att begreppet flexibilitet betyder ”flexibelt för 
någon” tolkar vi respondenternas svar som att den intermittenta anställningen, just nu, 
är mest flexibel för arbetstagaren. De som inte är nöjda menar placeringsassistenten 
försvinner snabbt från kommunen. Arbetssättet ger timvikarierna, enligt enhetschefen 
och placeringsassistent 1, därför friheten att lämna organisationen när de vill. Detta 
sätt att argumentera är inte särskilt hållbart, även om arbetstagaren har fördelen att 
lämna organisationen när de känner för det, skapar detta inte en trygghet då de flesta 
måste ha ett jobb för att kunna försörja sig. När placeringsassistenterna säger att 
arbetstagarna bara kan gå låter det mycket enkelt, men enkelt är det inte för 
arbetstagaren då det kan vara svårt att få ett nytt jobb. Med detta sätt att resonera kan 
kommunen även förlora bra arbetskraft, då en missnöjd timvikarie kan vara en viktig 
kompetens som går förlorad. Anledningen till att vissa medarbetarna är missnöjda 
beror förmodligen på att de har svårt att planera sin framtid, att lönen kanske inte 
alltid räcker till och att de känner sig otrygga i sin situation. Kommunen gör det lätt 
för sig att göra sig av med de som visar missnöje. Missnöjda timvikarier lämnar 
organisationen ganska snabbt men hur beter de sig innan de lämnar organisationen? är 
de lojala? gör de sitt jobb ordentligt? sköter de sig? Detta är ett problem som varken 
enhetschefen på bemanningen eller placeringsassistenterna verkar ha tänkt på. Denna 
typ av anställning verkar precis som Gracia et al. (2011) menar fungera väldigt bra 
med livet som till exempel student. De personer som denna anställning, enligt våra 
respondenter verkar fungera allra bäst för vill bemanningen däremot undvika att 
anställa. De personer som förmodligen inte tycker att flexibiliteten är särskilt positivt 
utan skapar otrygghet, vill de se fler av. Därigenom gör enhetschefen på bemanningen 
ett medvetet val vid rekryteringen som gör denna typ av anställning mer flexibel för 
arbetsgivaren.  

Gracia et al. (2011) förklarar att de flexibla anställningsförhållandena har bidragit till 
att individen på ett helt annat sätt än tidigare måste vara beredd på att byta roll och gå 
mellan anställning, utbildning och arbetslöshet. Vi kan se att denna typ av anställning, 
precis som Gracia et al. (2011) förklarar, bidrar till att medarbetarna måste vara 
beredda på att vara flexibla. En intermittent anställd medarbetare som till exempel får 
ett arbete med högre sysselsättningsgrad måste vara beredd på att byta arbete trots att 
denna kanske i dagsläget trivs bra. En intermittent anställd som inte får arbeta 
tillräckligt och har förbrukat sina deltidsdagar hos A-kassan behöver kanske bli 
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arbetslös för att kunna få A-kassa igen. En intermittent anställd som till exempel inte 
får en tillsvidareanställning kanske tillslut måste överväga att börja studera för att 
lättare få en anställning i framtiden.  

Gracia et al. (2011) menar att flexibla anställningsvillkor ofta leder till en fast tjänst. 
De intermittent anställda på kommunen räknar LAS-dagar som till slut leder till en 
tillsvidareanställning. Eftersom den intermittenta anställningen medför att 
bemanningen kan avsluta en timvikaries anställning hur och när som helst är dock 
LAS-dagarna inte alltid en garanti. Bemanningen kan utan anledning sluta boka vissa 
timvikarier och sluta ringa dem vid behov om kommunen av någon anledning inte vill 
tillsvidareanställa. De kan istället boka andra timvikarier med färre LAS-dagar för 
arbete än någon som närmar sig taket.  

Timvikarier som intervjuats för den här undersökningen verkar tillhöra den grupp som 
Zheng et al. (2014) beskriver som den grupp som klarar denna typ av anställning bäst. 
Då de inte är helt beroende av sin sin inkomst menar Zheng et al. (2014) att de känner 
av otryggheten i mindre grad och behöver därför inte hantera konsekvenserna för 
känslan, jämfört med en person som är ekonomiskt beroende av sitt arbete skulle 
behöva göra. De verkar klara det på grund av att de har detta arbete endast som 
bisyssla. Detta beror på deras livssituation anser vi, då samtliga timvikarier svarade 
att denna anställning passar deras livssituation bra. En person som har detta som 
huvudförsörjning och har räkningar, lån och en familj att försörja klarar sig dock 
förmodligen inte på denna typ av anställning i längden. De klarar sig kanske 
ekonomiskt men osäkerheten och otryggheten bör vara psykiskt krävande.  

Samtliga intermittent anställda medarbetare som intervjuades var yngre och har 
arbetet på kommunen som en bisyssla. Enhetschefen på bemanningen nämner även 
vid ett tillfälle att större delen av de intermittent anställda kombinerar med andra 
sysslor och är yngre. Hon nämner att hon senaste tiden rekryterat många 90-talister. 
Detta säger en hel del om vilka som lockas att söka dessa arbeten och vilka denna typ 
av anställning passar bäst för. Medan timvikarie 2 och 4 vid första stund berättade att 
de är nöjda, kommer det senare fram i intervjuerna att den största nackdelen med 
anställningen är att de inte alltid får de arbetstillfällen de önskar och de timmar som 
de önskar. Detta skapar arbetsotrygghet. Studenterna uttalar sig däremot inte om detta 
problem vilket vi precis som Gracia et al. (2011) menar kan bero på att de själva valt 
denna typ av arbete just för att det passar deras livssituation. Timvikarie 1 berättar att 
stämningen mellan de intermittent anställda i hennes grupp är förhållandevis bra. 
Detta skulle kunna bero på att dessa är studenter, unga personer, eller personer som 
själva valt att arbeta under dessa omständigheter och är därför nöjda med det. Frågan 
är dock om de tillsvidareanställda och brukarna är lika nöjda med 
arbetsförhållandena. Enligt enhetschefen hade vissa grupper problem med att 
tillsvidareanställda inte har tid med sina timvikarier och blir allmänt irriterade när det 
kommer nya människor hela tiden. Timvikarie 1 nämner att hon ibland tycker det är 
jobbigt att fråga ordinarie om hjälp då hon inte vill störa. Detta kan innebära att 
kunskap inte når fram på grund av att medarbetare inte vågar fråga. Detta kan i sin tur 
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påverka hela organisationen från anställd till brukare, då timvikarie 1 menar att 
brukare märker av denna typ av osäkerhet på som uppstår vid okunnighet. De blir 
därmed påverkade negativt och osäkra på om personen som kommunen sänt verkligen 
kan sin uppgift. Detta bidrar i sin tur till att hela organisationen påverkas och tillslut 
blir det även ett samhällsproblem. 

7.4 Konsekvenser av flexibla arbeten 
Precis som Gracia et al. (2011)  beskriver arbetsgivarens perspektiv och hur flexibla 
arbeten anses som något bra ställer sig bemanningen mer positiv till arbetssättet än 
vad de intermittent anställda medarbetarna gör. Medarbetarna är relativt nöjda med 
sin anställning på kommunen, men de nämner vid vissa tillfällen att osäkerheten och 
otryggheten gör sig påmind. Det som skiljer respondenternas svar åt i detta avseende 
är att personalen på bemanningen inte behöver uppleva varken den ekonomiska 
otryggheten eller den otrygghet som oregelbundna arbetstider medför.  Personalen på 
bemanningen sitter dock i en situation där personal måste tillsättas och finns det ingen 
personal att tillgå på kort varsel eller vid rekrytering blir detta ett problem även för 
bemanningsavdelningen. 

Tsoukalas (2003) menar att flexibelt anställda uppvisar svagare lojalitet mot sina 
arbetsgivare. Trots att alla timvikarier som intervjuats framstod som lojala mot sin 
arbetsgivare kan vissa uttryck ändå tolkas som att lojaliteten inte alltid är så självklar. 
Timvikarie 2 uttrycker ett flertal gånger att han inte bryr sig om sin anställning, då det 
enligt honom ”bara” är ett extra jobb. Han menar att han trivs idag för att 
arbetsuppgifterna är bra och för att han gillar sina kollegor. Detta sätt att se på sitt 
arbete skulle senare kunna uttryckas i svagare lojalitet och därmed mindre 
engagemang för arbetet, om arbetstagaren senare inte skulle tycka att arbetet är 
givande eller intressant längre. Även timvikarie 1 uttrycker vid ett tillfälle att om de 
bokar henne i en grupp som hon inte vill arbeta i, tackar hon bara nej om de ringer. 
Hon menar att hon ändå inte har några skyldigheter att arbeta. Lojaliteten kan därför 
anses vara bristfällig. Intermittent anställda medarbetare kan lättare svara med denna 
attityd som någon slags hämnd för att arbetsgivaren inte ger dem några större 
rättigheter eller garantier om arbete, men bara vid de tillfällen då arbetstagaren vidare 
inte anser sig ekonomiskt beroende av sin anställning. Är en medarbetare däremot 
beroende av sitt arbete och inte har råd att förlora det bör denna vilja gör sitt yttersta 
för att vara lojala mot sin arbetsgivare. 

Tsoukalas (2003)  menar att även om känslomässig bearbetning och 
övertalningsretorik riktad mot timvikarierna kan bromsa och minska deras fallenhet 
att söka annat arbete är den i sig inte tillräcklig för att ingjuta en stark känsla av 
lojalitet. Hade detta varit medarbetarnas enda arbete hade inte flexibiliteten gynnat 
dem på samma sätt som den gör idag. Den dagen de intervjuade medarbetarna 
studerat färdigt, kan försörja på sina företag eller får en heltidstjänst som musiklärare 
kommer samtliga förmodligen att lämna organisationen.  
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Kommunen har 1 320 intermittent anställda, trots detta verkar det inte räcka till då de 
till och med ringer vikarierna när de inte har lagt sig tillgängliga i Freetime. Man kan 
fråga sig hur många timvikarier som verkligen behövs för att täcka kommunens 
behov, då de idag verkar vara långt ifrån tillräckligt trots den höga siffran. 
Kommunen behöver timvikarier för att klara det höga trycket och de varierande 
behoven. Dock kan fler fasta tjänster kan skapas och på så vis minska antalet 
timvikarier. Det sätt som Borlänge, men även många fler kommuner i landet, arbetar 
på kan påverkar samhället till den grad att de skapas färre arbeten till de som önskar 
få en trygg samvaro och en inkomst att räkna med varje månad. Det skapar istället fler 
arbete till de som redan sysselsätter sig på annat vis och önskar vara flexibla och 
arbetsplatsen får ta konsekvenserna därefter. Anställningen tillåter hög ruljangs, låg 
utbildning och erfarenhet. Kommunen och den kommunala verksamheten är fel forum 
för denna typ av flexibilitet, då detta arbete involverar människor som bör värdesättas. 
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8. Slutsats 

I denna avslutande del presenteras de slutsatser som dragits under skrivandets gång. 
Här kopplas de olika delarna samman med hänsyn till undersökningens syfte och 
frågeställningar för att avslutningsvis ge förslag till vidare forskning. I detta avsnitt 
kallar sig författarna för vi, då åsikterna bygger på personliga slutsatser. 

 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen kring varför organisationen anställer 
intermittent samt hur denna typ av anställning upplevs av de berörda, intermittent 
anställda medarbetare och bemanningspersonalen, i organisationen. Genom att 
besvara de frågeställningar som ställs i inledningen och följt dessa igenom hela 
uppsatsen har syftet kunnat besvaras på bästa sätt. Den intermittenta anställningen på 
kommunen hanteras efter arbetsrättens regler kring denna typ av anställning. 
Timvikarierna är berörda av ett kontrakt som kallas ”avtal om villkor kring 
intermittent anställning”. Dessa avtal ska samtliga timvikarier ha skrivit på och det 
gäller löpande om personen är i bruk under en tremånaders period. Kommunen 
hanterar bemanningen av timvikarier med datasystemet Freetime där 
bemanningsprocessen, från att en timvikarie anmäler sig för arbete till att denna blir 
bokad hanteras. En anledning till att organisationen anställer intermittent är främst för 
att behoven idag är enorma. Både brukare och personal blir äldre och detta påverkar 
behovet av tillfällig och flexibel personal. Inom kommunalvård, då särskilt inom 
hemtjänsten och äldreomsorgen förändras behoven otroligt snabbt efter brukarnas 
behov. Kravet på en numerisk flexibilitet i organisationen är därför hög i en så stor 
kommun som Borlänge. Borlänge kommun använder sig dock främst av denna typ av 
anställning för att kunna möta omvärldens krav på flexibilitet. Då kommunen har 
stora besparingskrav och lönsamhetskrav behövs den intermittenta anställningen i 
organisationen för att kunna möta brukarens och medborgarens behov. Vikariepooler 
är idag inte lönsamt nog för att täcka alla behov och den intermittenta anställningen 
används just för att den bättre möter dessa krav om besparing och lönsamhet. Detta är 
ett resultat av privatiserad sjukvård och omsorg. Då intermittent anställda medarbetare 
intervjuades och enbart timvikarier med andra arbeten som huvudsysselsättning 
deltog, uppfattade samtliga sin anställning som förhållandevis bra. En anledning till 
att vi inte fick tag i några intermittent anställda som försörjer sig på arbetet kan bero 
på att det inte finns så många sådana och är därför svåra att få tag i. De är förmodligen 
få, då enhetschefen på bemanningen nämner under intervjun att de som söker tjänsten 
och som hon främst rekryterar är yngre personer med andra sysslor vid sidan om. 
Studenterna som intervjuades var båda väldigt nöjda, då ingen utav av dem är 
beroende av den inkomst eller sysselsättningsgrad som arbetet på kommunen erbjöd. 
De andra två medarbetarna verkar dock inte vara lika nöjda. De båda erkände att de 
kände en viss otrygghet inför arbetet, då de aldrig vet hur många arbetstimmar de 
kommer att få varje månad. En slutsats som kan dras är att denna typ av arbete är en 
bra arbetsform för personer som kombinerar med annat arbete eller studier, men som 
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inte är beroende av inkomsten då de försörjer sig på annat.  Den passar även personer 
som på ett eller annat sätt inte kan ha en tillsvidareanställning och den bundenhet som 
en sådan medför. De medarbetarna som intervjuades för den här studien verkar alla 
tycka bra om Borlänge kommun som arbetsgivare. De verkar även trivas med sina 
arbetsuppgifter och kollegorna. Därför dras slutsatsen att personer som trivs på arbetet 
och med sin arbetsgivare har lättare att acceptera sin situation som intermittent 
anställd och därför trivs bättre med arbetet i stort. Enhetschefen på bemanningen och 
placeringsassistenternas upplevelse av den intermittenta anställningen kan tolkas som 
inte tillräckligt flexibel för arbetsgivaren. Vi drar slutsatsen att arbetssättet enligt 
dessa idag är lite för flexibelt för arbetstagaren och behöver skärpas till en aning för 
att kunna ge arbetsgivaren maximal flexibilitet. Detta arbetar de för idag genom att ta 
bort vikariepoolerna, bredda timvikarierna och främst anställa personer som vill ha 
arbetet på kommunen som huvudsysselsättning. På grund av att undersökningens 
urval varit begränsat har enbart en sida av företeelsen lyckats fångas. Resultatet och 
undersökningens utgång hade förmodligen sett helt annorlunda ut om en större 
mångfald bland respondenterna hade uppnåtts. Hade till exempel bara intermittent 
anställda medarbetare som har anställningen som huvudsysselsättning och därmed 
befunnit sig i beroendeställning deltagit i undersökningen, hade förmodligen utfallet 
blivit ett helt annat. Även om vissa som har arbetet som huvudsysselsättning kan vara 
nöjda med detta hade utfallet förmodligen blivit annat ändå, då upplevelsen 
förmodligen varit annorlunda för en person som är på plats ofta och mer regelbundet. 
Dock anser vi att detta resultat är intressant då det visar en annan syn på företeelsen 
än den negativa syn som det oftast talas om. Resultatet visar att denna typ av 
anställning inte alltid är negativ och att timvikariernas situation inte alltid är 
ogynnsam. Denna studies resultat visar att denna typ av anställning faktiskt gynnar 
vissa parter. Detta är förmodligen en av anledningarna till att regeringen och EU inte 
helt tar bort detta arbetssätt, då det kan bidra till ekonomisk tillväxt i organisationer 
och i samhället. 

I inledningen togs två olika syner på flexibilitet upp. Det ena perspektivet 
förespråkade de flexibla arbetsformerna medan det andra är kritiskt till arbetssättet. 
Efter att ha genomfört den här undersökningen kan tendenser till de båda 
perspektiven. Bemanningen som idag arbetar med att rekrytera timvikarier och som 
själva har en tillsvidareanställning och som i huvudsak har ett arbete på grund av 
timvikarierna, tolkar vi som förespråkare till anställningsformen. Vi drar slutsatsen att 
arbetsgivare och de som arbetar närmst arbetsgivaren, med bättre villkor överlag 
ställer sig mer positiva till arbetssättet. Även om de självklart ser negativa aspekter av 
problemet, vill de trots allt göra arbetet mer flexibelt för kommunen. De intermittent 
anställda medarbetarna som intervjuades är de som lutar mer åt det andra 
perspektivet. De var överlag ganska nöjda med sitt arbete men vissa kommentarer 
under intervjuernas gång tyder på att de ibland var allmänt kritiska till arbetssättet. De 
som är mest kritiska till de flexibla anställningsförhållandena är arbetstagaren som 
själva innehar denna anställningsform, de tillsvidareanställda som är drabbade, 
fackföreningar, regeringen och självklart brukarna. Den nya regeringen arbetar idag 
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för att skärpa reglerna kring visstidsanställningar och de osäkra arbetena för att skapa 
bättre villkor för människan. Samtidigt som regeringen presenterar detta förslag är 
Borlänge kommun fullt sysselsatta med att stänga ner sina vikariepooler för att ersätta 
dessa helt med ett system för intermittent anställda timvikarier, med tidsbegränsade 
anställningar staplade på varandra. Vi ställer oss frågan om arbetet och de nya avtalen 
för intermittent anställda varit en onödig möda för kommunen och om vikariepoolerna 
kommer att komma tillbaka, eller om Sveriges kommuner och Sveriges regering hittar 
en genväg för att kringgå EU:s visstidsdirektiv. För att på så sätt fortsätta arbete på 
det vis som de gör idag, med viss förfining. 

Vissa kommuner arbetar idag för att utveckla vikariepoolerna och satsar på detta 
medan andra väljer att ta bort dem helt och i stället använda sig av andra alternativ för 
att bli mer flexibla. Borlänge kommuns sätt att arbeta på beror på kommunens storlek 
och det enorma behov som organisationen har. HR står inför svårigheter då de ska 
välja vilken typ av bemanning en organisation ska använda sig utav. Ur det ena 
perspektivet bör medarbetarna få så bra villkor som möjligt och ur det andra 
perspektivet bör huruvida organisationen är lönsam nog beaktas. Det ideala tillståndet 
är att hitta en balans mellan arbetstagarnas trygghet och välmående och en lönsam 
organisation. Detta är en utmaning för HR och för dagens organisationer. 

8.1 Förslag till vidare forskning 
Vi föreslår en studie inom samma ämne, de flexibla anställningsförhållandena och 
den intermittenta anställningen genom att undersöka hur alla berörda i en organisation 
upplever denna typ av arbetsform och hur den påverkar helheten. Det vill säga 
intervjua kommunledning, Personalchef, HR, tillsvidareanställda, intermittent 
anställda och brukare. Detta skulle ge en helhetssyn på problemet och generera fler 
och starkare slutsatser. En sådan stor studie kräver dock mer utrymme än det som ges 
i en kandidatuppsats. Andra kommuner utvecklar sina vikariepooler istället för att 
avveckla dem. Ännu ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur de 
kommuner som utvecklar sina vikariepooler lyckats behålla dem. Vad har dessa 
kommuner för framgångskoncept och vad kan andra kommuner lära sig av detta?  

Det hade varit intressant att gå tillbaka till Borlänge kommun om ett par år och 
undersöka hur problemet artat sig efter EU:s upprepade förmaningar samt regeringens 
nya skärpta regler kring visstidsanställningen.  

För en liknande undersökning föreslås en metodkombination, då vissa frågor kring 
den arbetsrättsliga bakgrunden kan besvaras med en kvantitativ enkät. Med en 
kvantitativ enkät hade också fler kunnat delta i undersökningen och ett vidare 
perspektiv på företeelsen kan fångas. Möjlighet att hitta medarbetarna som har arbetet 
på kommunen som huvudförsörjning hade också ökat om dessa tidigare svarat på en 
enkät. Då en kvantitativ enkät hanterar de arbetsrättsliga frågorna kan mer fokus 
läggas på färre men djupare frågor och fler respondenter.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Hur hanteras den intermittenta anställningen i praktiken? 

Beskriv din anställning på Borlänge kommun? (Timvikarie) 
 
Vad vet du om den typ av anställning du har? Och vart har du fått den informationen? 
(Timvikarie) 

Beskriv processen kring när du anmäler ditt intresse för arbete! (Timvikarie) 

Kan du beskriva en vanlig dag när du blir kallad till arbetet? Beskriv processen! 
(Timvikarie) 

Hur du fått tillgång till avtal för din anställning? Hur och när skrevs dessa på i så fall? 
(Timvikarie) 

Vad har du för rättigheter och skyldigheter i din anställning? (Timvikarie) 

Beskriv hur ni använder den intermittenta anställningen på kommunen 
(Bemanningschef, placeringsassistent) 

Hur ser avtalshanteringen ut för de intermittent anställda? (Bemanningschef, 
placeringsassistent) 

Beskriv bemanningsprocessen? (Bemanningschef, placeringsassistent) 

Hur förhandlas avtalen om intermittent anställning? (Bemanningschef, 
placeringsassistent) 

Hur skiljer sig den intermittenta anställningen från andra ifråga om hantering, 
rättigheter och skyldigheter? (Bemanningschef, placeringsassistent) 

Varför används den intermittenta anställningen i organisationen? 

Vilka anställningsformer använder ni er utav när ni rekryterar? (Bemanningschef) 

När började ni använda er utav den intermittenta anställningen och varför? 
(Bemanningschef) 

Vilka faktorer är av betydelse för val av anställningsform och hur påverkar dessa ert 
val? (Bemanningschef) 

Hur uppfattas den intermittenta anställningen av de berörda på arbetsplatsen? 

Hur upplever du tillgången på arbetstillfällen? Arbetar du så mycket som du önskar? 
(Timvikarie) 
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Hur upplever du din typ av anställning på kommunen? (Timvikarie) 

Hur upplever du att denna typ av anställning passar din livssituation? Motivera! 
(Timvikarie) 

Vad ser du för fördelar med den intermittenta anställningen? (Timvikarie, 
Bemanningschef, Placeringsassistent) 

Vad ser du för nackdelar med den intermittenta anställningen? (Timvikarie, 
Bemanningschef, Placeringsassistent) 

Hur uppfattar ni de intermittent anställda medarbetarnas inställning till den 
intermittenta anställningen? (Bemanningschef, Placeringsassistent) 

Hur upplever ni att övriga anställda uppfattar de intermittent anställda medarbetarna? 
(Bemanningschef, Placeringsassistent) 

Hur upplever ni tillgängligheten bland de intermittent anställda när personal behövs 
tillsättas? (Bemanningschef, Placeringsassistent) 

Hur upplever du tillgängligheten bland arbetssökande när du rekryterar nya 
intermittent anställda medarbetare? (Bemanningschef) 
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Bilaga 2. 

 

Avtal	  om	  villkor	  vid	  intermittent	  anställning	  

	   	  

Det	  här	  avtalet	  ger	  en	  ram	  som	  visar	  vilka	  villkor	  som	  gäller	  vid	  de	  tillfällen	  du	  är	  anställd.	  

Intermittent	  anställning	  betyder	  att	  anställning	  överenskoms	  mellan	  dig	  och	  arbetsgivaren	  för	  en	  kort	  
period	  i	  taget.	  	  

Efter	  varje	  arbetspass	  är	  anställningen	  avslutad.	  Inga	  mellanliggande	  dagar	  inräknas	  som	  LAS-‐dagar.	  
Medarbetaren	  väljer	  själv	  om	  den	  vill	  tacka	  ja	  respektive	  nej	  till	  erbjudande	  om	  arbete.	  	  

Har	  du	  inte	  arbetat	  på	  tre	  månader	  blir	  du	  avregistrerad	  och	  ett	  nytt	  avtal	  om	  villkor	  skrivs	  om	  du	  börjar	  
arbeta	  igen.	  

	   	   	  

Arbetsgivare	   Arbetstagare	   Personnummer	  

Borlänge	  kommun	  

     

	  

     

	  

781	  81	  	  BORLÄNGE	  

     

	   Telefonnummer	  

	  

     

	  

     

	  

	  

Anställningsinformation	  

Befattningsbenämning	  

Sektor	   Verksamhet	  

	  

Enhet	  

	  

	  

Överenskommen	  lön	   	  

Lön	  per	  timme	  	   Motsvarar	  lön	  heltid	  månad	  	   Löneläge	  år	  	  

Anställningsvillkor	  
Kollektivavtal	  Allmänna	  bestämmelse	  
Regleras	  i	  enlighet	  med	  gällande	  lagar	  och	  avtal/kollektivavtal	  där	  lönebestämmelser,	  semestervillkor,	  arbetstidsvillkor	  och	  
arbetsskyldighet	  återfinns.	  Du	  omfattas	  också	  av	  de	  arbetsmiljö-‐	  och	  ordningsregler	  som	  gäller	  på	  arbetsplatsen.	  

Arbetsskyldighet	  
För	  anställningen	  gäller	  att	  du	  har	  arbetsskyldighet	  för	  de	  arbetsuppgifter	  som	  står	  i	  ett	  naturligt	  samband	  med	  den	  av	  
arbetsgivaren	  bedrivna	  verksamheten	  och	  för	  vilken	  du	  har	  kompetens.	  
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Tystnadsplikt	  och	  sekretess	  
Gäller	  enligt	  särskilt	  dokument.	  

Personuppgifter	  
Insamlade	  personuppgifter	  kommer	  att	  behandlas	  i	  kommunens	  personalregister	  för	  personaladministrativa	  ändamål	  i	  enlighet	  
med	  bestämmelserna	  i	  Personuppgiftslagen.	  Genom	  att	  underteckna	  samtycker	  du	  till	  detta.	  

Utbetalning	  av	  lön	  mm	  
Lön	  och	  andra	  avlöningsförmåner	  utbetalas	  1	  gång/månad	  (27:e).	  Timlönen	  och	  ersättning	  för	  ob,	  jour,	  beredskap	  utbetalas	  i	  
månaden	  efter	  utfört	  arbete.	  

Detta	  avtal	  har	  upprättats	  i	  två	  exemplar	  och	  gäller	  fr	  o	  m.	  datum	  

	  	  	  	  	  

	  

	  

………………………………………………………………………..	  

Arbetsgivarens	  underskrift	  namnförtydligande	  och	  
tjänstetitel	  

     

	  

	  

……………………………………………………………………
….	  

Arbetstagarens	  underskrift	  

     

	  

	   	   	   	   	  

Ansvar	   Verksamhet	   Aktivitet	  

     

	  

Objekt	  

     

	  

Projekt	  

     

	  

Kopia	  till	  lönekontoret 


