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Titel  

Att vara eller icke vara - det är frågan. En studie om vikarier inom offentlig sektor. 
To be or not to be, that´s the question. A study about deputy in the public sector.   
 
Sammanfattning 

Abstract 
Studiens syfte är att belysa det sociala samspelet mellan vikarier och ordinarie personal inom vård och omsorg i 

kommunen. Hur upplever vikarien sin roll och hur upplever de att de blir mottagna på arbetsplatsen? Vi speglar även 

den ordinarie personalens tankar och känslor kring att ofta arbeta med vikarier. Hur påverkas de av att en ny medlem 

kommer in i gruppen? Hur ser de på vikarien och hur förändras deras arbetssituation? 

 
Nyckelord 
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Förord 
Vi vill tacka våra generösa informanter som tog sig tid till att bli intervjuade av oss. Vårt arbete 

hade utan Er medverkan inte varit genomförbart. Vi vill även tacka vår handledare Caroline 

Tovatt för hennes vägledning under arbetets gång. Hennes konstruktiva kritik och engagemang 

har gett oss mycket inspiration. Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till våra familjer och 

vänner som stöttat oss under hela studiens gång. Tack!  
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1. Inledning 

Vi tillbringar en stor del av livet på vår arbetsplats tillsammans med kollegor. Det kan därför vara 

av stort värde att det finns ett tillfredsställande socialt samspel i den arbetsgrupp vi befinner oss i. 

Förhållandet till medarbetarna kan variera mycket beroende på vilken arbetssektor man befinner 

sig inom och vilka personer det finns där. På de allra flesta arbetsplatser ingår någon form av 

samarbete mellan medarbetarna vilket gör det viktigt att det exempelvis finns en fungerande 

kommunikation. En del personer kan av olika anledningar ha svårt för att samarbeta med andra 

vilket kan komplicera för hela gruppen när arbetet ska utföras.1 Samspelet är beroende av att det 

finns en struktur och det kan ta tid innan det skapas en balans och en jämvikt i detta.2 När det 

kommer in nya medlemmar i arbetsgruppen förändras situationen, de uppbyggda strukturerna 

som finns i form av roller och hur saker ska utföras blir då påverkade.3  

     Vi har i denna studie valt att studera vikariers arbetssituation, anledningen till det är att vi 

anser att vikarier är en något ”osynlig” verksam yrkeskategori. De finns aktiva på många 

arbetsplatser men är långt ifrån alltid medräknade i den verkliga arbetsgruppen. En del personer 

arbetar som vikarier under flera år medan andra gör det för att få en extra inkomst vid sidan av 

studier exempelvis. En del vikarier är återkommande på arbetsplatsen medan andra endast arbetar 

under några timmar eller några få dagar på en och samma arbetsplats. För oss har fokus varit att 

undersöka hur det sociala samspelet mellan ordinarie personal och vikarier påverkas och fungerar. 

De verksamheter vi genomfört våra intervjuer på är kommunal förskoleverksamhet och även 

vårdinrättning med långvårdsboende inom kommunens regi. Våra informanter som är 

förskollärare, undersköterskor samt vikarier, representerar olika enheter och kommuner. Vår 

rubrik Att vara eller icke vara - det är frågan, är ett välkänt citat från Shakespeares Hamlet, men är 

även en fråga som vi tror många vikarier känner igen sig i. Vi har personligen båda arbetat som 

vikarier på olika arbetsplatser och funnit att det varit utvecklande då vi fått prova på olika saker. 

Känslan av att inte riktigt tillhöra arbetsgruppen har vi dock upplevt som en av de mest negativa 

sidorna. 

      

2. Disposition 

Vi börjar uppsatsen med att beskriva Syfte och frågeställning följt av Tidigare forskning. Sedan 

presenterar vi vårt Teoretiska ramverk, Avgränsningar samt Metoden.  Därefter kommer Resultat 

av den ordinarie personalens berättelser följt utav vikariernas berättelser. Avslutningsvis 

sammanställer vi dessa båda analyser i en Jämförande analys och gör sedan en Reflektion. 

 

 

                                                 
1 Svedberg, Lars, (2007), Gruppsykologi- om grupper, organisationer och ledarskap, Studentlitteratur, Lund, s. 181 f 
2 Ibid. s. 207  
3 Ibid. s. 51 



 2

3. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att belysa det sociala samspelet mellan vikarier och ordinarie personal inom vård 

och omsorg i kommunen. Hur upplever vikarien sin roll och hur upplever de att de blir mottagna 

på arbetsplatsen? Vi kommer även spegla den ordinarie personalens tankar och känslor kring att 

ofta arbeta med vikarier. Hur påverkas de av att en ny medlem kommer in i gruppen? Hur ser de 

på vikarien och hur förändras deras arbetssituation? 

 

4. Tidigare forskning 
I vårt sökande efter tidigare forskning har vi insett att det inte finns så mycket forskning rörande 

vårt ämne. Detta kan vi tycka är en aning märkligt då vikarier och andra typer av tillfällig 

bemanning i olika verksamheter blir allt vanligare. Vi har dock hittat några avhandlingar som går 

att applicera på vår studie, ur dessa har vi lyft fram det vi anser vara det mest relevanta. 

 

4.1. Omsorg i tanke och handling - en studie av kvinnors  arbete i 

vården 
     Agneta Franssén är doktor i sociologi och har skrivit boken Omsorg i tanke och handling – en 

studie av kvinnors arbete i vården. I boken beskriver Franssén hur hon studerat kvinnlig personals 

arbete och vardagsliv inom vård och äldreomsorg. Hon har genom intervjuer och observationer 

utgått från två vårdavdelningar och då studerat relationen mellan arbetskollegor, patienter, familj 

och organisering. I avhandlingen beskriver Franssén bland annat hur viktig kvinnorna upplevde 

sin arbetssociala miljö. Flera av kvinnorna i hennes studie menade att gemenskapen med 

arbetskollegorna var en av huvudorsakerna till att de valde att stanna kvar på arbetet.4 Att arbeta i 

en trygg och samstämd miljö, där personalen får positiv respons för sitt utförda arbete gör även 

att de får ett starkare självförtroende, vilket främjar deras fortsatta arbete. Individer som istället 

har en mindre social samvaro och som aldrig får bekräftelse och heller inte har 

utvecklingsmöjligheter inom arbetet, beskriver hon kan få en negativ uppfattning av sig själva och 

sin yrkesroll.5 Känslan av att inte uppleva en gemenskap hävdar Franssén även kan leda till att 

vårdaren utför ett sämre arbete gentemot patienten.6  

     Franssén gör liknelsen av vårdavdelningarna med ”löpande -bandet -organisationer”. Hon 

menar att alla de förbestämda arbetsrutiner, så som att alla patienter ska duschas inom en viss 

tidsram, gör att personalen har ett pressat schema. Detta gör att personalen hela tiden tvingas 

fokusera på enskilda delar i verksamheten vilket medför att de kan missa att få en helhetssyn över 

                                                 
4 Franssén, Agneta, (1997), Omsorg i tanke och handling - en studie av kvinnors arbete i vården, Arkiv förlag, Lund, s. 130 
5 Ibid. s.131 
6 Ibid. s.135 
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tillvaron.7 Samtidigt beskriver Franssén hur personalen alltid arbetar med en ständig vetskap om 

att något oplanerat skulle kunna hända, vilket även det skapade en stress för dem.8  

 

4.2. Önskningar och realiteter  
 En annan avhandling vi upplevt vara relevant för vår studie är Önskningar och realiteter skriven av 

Karen Davies. Hon var under sin verksamma tid bland annat docent i sociologi vid Lunds 

universitet. I avhandlingen har Davies studerat hur omsorgsarbete utförs på svenska förskolor 

och främst med inriktning på de sociala relationer som finns på arbetsplatsen.  Studien är utförd 

under 1990-talet och hon utförde då både observationer och intervjuer. 

     I boken beskriver Davies bland annat hur rutiner är viktiga för förskoleverksamheten, men att 

dessa ser olika ut mellan olika avdelningar och förskolor. Hon beskriver vidare hur svårt det kan 

vara för vikarier att ta sig in på arbetsplatsen då arbetslagen under en längre tid har arbetat fram 

rutiner i ett ”detaljerat regel- och normsystem” som är anpassat till just den avdelningen. 

Rutinerna har bland annat ett pedagogiskt syfte för barnen som då känner en trygghet i att 

rutinerna följs. Barnen kan reagera negativt när någon ny kommer in på arbetsplatsen och inte 

kan alla dessa detaljer. Davies beskriver att endast en liten detalj som vikarien gör annorlunda kan 

göra att barnen tappar förtroende för denne vilket kan medföra en mycket orolig stämning bland 

barnen.9 Det är därför viktigt att vikarien snabbt hittar och tar till sig ”det oskrivna 

regelsystemet”. Vid denna inlärning underlättar det om vikarien kan fråga personalen, men om 

vikarien kommer in under en kaotisk period är detta inte alltid möjligt då personalen kan vara 

tvingad att göra annat.10 

     I boken går det även att läsa om hur viktigt det är att personalen inom förskolans verksamhet 

besitter både förtrogenhetskunskap och påståendekunskap. Davies förklarar förtroendekunskap 

som något man får genom erfarenhet. Genom att reflektera över sitt handlande lär sig personalen 

hur de ska hantera liknande situationer med de inblandade individerna i framtiden.11 

Påståendekunskap är istället den teoretiska kunskapen som man kan läsa in.12 För att 

påståendekunskapen ska få effekt så krävs det att man även har förtrogenhetskunskapen, vilket 

skapar ett behov av båda.13 

 

4.3. Det flexibla arbetet villkor - om självförvalt andets kompetens 
Vi har även tagit del av arbetslivsforskaren Marika Hansons avhandling Det flexibla arbetets villkor – 

om självförvaltandets kompetens. Hon beskriver i boken hur samhällets arbetssituation har förändrats 

över tid. Förr hade man sin arbetsplats och var mer styrd av de som ägde företagen, numera finns 

det en frihet och flexibilitet som gör att individen kan ha en större inverkan på arbetslivet. De 

                                                 
7 Franssén, Agneta. s.135 
8 Ibid. s.136 
9 Davies, Karen, (1996), Önskningar och realiteter, Carlsson Bokförlag, Stockholm, s. 118 f  
10 Ibid. s. 120 
11 Ibid. s. 54 f 
12 Ibid. s 57 
13 Ibid. s. 59 
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tidigare strukturerna på arbetsplatsen är inte längre helt givna utan formas om av en kompetent 

och effektiv personal som kan arbeta på olika platser.  

Kontentan av förändringarna innebär enligt Hanson att det av individen krävs en större social 

kompetens, att man bör vara mer självgående och mer stresstålig.14 Hansons avhandling utgår 

från distansarbetande tjänstemän och frilansande journalisters arbetsvillkor efter att hon har 

intervjuat och studerat dessa yrkesgrupper under en längre tid. Vi kan se en stor likhet mellan 

vikariers och frilansade journalisters arbetssituation, då de ofta saknar en fast arbetspunkt. Deras 

arbetssituation är inte helt identisk med våra informanters men vi har i vår studie ändå i flera 

avseenden kunnat relatera till dem. 

     Hanson skriver vidare att frilansaren ständigt bör vara flexibel i sitt arbete, flexibiliteten 

innebär bland annat att de ska kunna avläsa nya arbetsgrupper och arbetsplatser utan att det finns 

direkta manualer för vad som krävs av dem.15 Det är viktigt att de får det sociala samspelet att 

fungera relativt omgående när de träder in i ett nytt sammanhang. Det sociala samspelet och 

uppskattade arbetsprestationer påverkar frilansarens möjlighet till nya uppdrag då kontakter ligger 

till stor grund för dessa.16 Flera frilansare beskriver dock hur de saknade det sociala samspelet 

som tillhörighet och gemenskapen ger.17 

 

5. Teoretiskt ramverk  
I vår studie kommer vi till stor del att utgå ifrån symbolisk interaktionism. Detta för att vi anser 

att denna teori till stor del beskriver de arbetsstrukturer som informanterna befinner sig i. I mötet 

med nya individer påverkas de av sina tilldelade roller men även utav den befintliga miljön. Detta 

menar vi blir till en del av sökandet av informanternas egen identifikation och det skapar även en 

förståelse för andra individer.   

     Den symboliska interaktionismen har sina rötter i pragmatismen och det var sociologerna 

John Stuart Mead och Charles H. Cooley som lade grunden för social teori i USA i början på 

1900-talet.18 Mead kallas idag grundare till den symboliska interaktionismens tankegångar, men 

det var en av Meads studenter Herbert Blumer som myntade begreppet 1937 och senare 

utvecklade perspektivet.19 Interaktionismen bygger på att människan är en social varelse vars 

beteende ständigt påverkas av sin omgivning.20 Beroende på hur omgivningen reagerar på 

individens beteende och handlande kommer individen agera på olika sätt. Individens agerande 

påverkas även av tidigare erfarenheter, tolkningar och förförståelse. Då människan hela tiden 

                                                 
14 Hanson, Marika, (2004), Det flexibla arbetet villkor - om självförvaltandets kompetens, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, s. 1 
15 Ibid. s. 1 
16 Ibid. s. 108 
17 Ibid. s. 92 
18 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, (2003), Grundad teori- ett teori genererande forskningsperspektiv, Liber, Stockholm,  
s. 27 
19 Månsson, Per, red. (1998), Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, teoretiker, Berg, Lars-Erik,  
Den sociala människan, Prisma, Stockholm, s. 154 
20 Ibid. s. 156 f  



 5

ställs inför nya situationer och människor, blir den symboliska interaktionismen en ständigt 

pågående process.21  

     Sociologen Erving Goffman använde sig ofta av symbolisk interaktionism i sitt arbete och 

framställde det då på ett pedagogiskt sätt. Han liknade bland annat människans beteende med en 

teater där alla individer ingår i ett skådespel där de vill göra intryck på sin publik.22 Individen 

använder sig av olika masker beroende på situation och omgivning.23 Goffman menar att 

människan agerar olika beroende på om hon är i en främre region, front -stage, eller i den bakre 

regionen, back- stage. Front -stage beteende förklarar han det agerande som vi använder när vi är 

inför en publik, det vill säga är offentliga. Genom dessa handlingar försöker ofta individen ge ett 

visst intryck för publiken. Goffman delar vidare in detta beteende i två olika under grupper; 

moraliska och instrumentala. De moraliska handlingarna kan beskrivas som mål, till exempel att 

inte förnärma någon annan eller att inte bryta mot regler angående en särskild plats.24 Det 

instrumentella beteendet menar han inte är målgivande i sig men som ändå kan medföra att 

individen ställer krav på sig. Goffman tar ett exempel på hur en arbetsgivare kan ställa krav på 

sina anställda bland annat genom att de ska vara försiktiga om arbetsplatsen eller att individen ska 

följa vissa normer.25 Back -stage beteendet beskriver Goffman som det privata. Det är ofta i den 

privata sfären som individen kan ta det lugnt och samla kraft till sitt beteende i den offentliga 

sfären. Här finns det möjlighet till att överlägga och att utvecklas.26 Goffman skriver vidare att 

när en person tillträder en redan ”etablerad social roll” finns det ofta utarbetade riktlinjer för hur 

rollen ska utföras. Dessa riktlinjer kommer påverka individen i den rollen oavsett om den vill det 

eller inte.27 

     Det medvetna jaget är en social process som utvecklas redan som barn. Genom interaktion 

med andra människor får barnet åsikter och kunskap. Denna kunskapsöverföring sker främst 

genom att barnet lär sig om motsatser, så som mamma- pappa och stor -liten. Därför blir språket 

en grundsten i denna process. Men det är inte vad som sägs i sig som är det väsentliga utan hur 

det används och hur det bli mottaget.28  

     Erving Goffman har även skrivit boken Stigma där han beskriver hur vi som individer 

stämplar varandra utifrån vad som anses vara normalt.  Han menar att när vi möter människor 

avläser vi varandra och kategoriserar därefter varandra i fack. De personer som av en eller annan 

anledning anses vara avvikande från den norm som är uppbyggd i det specifika sammanhanget 

har svårt att få respekt för de egenskaper som de har.29 Egenskaperna man har påverkar relationer 

på olika sätt i olika sammanhang.30 Goffman menar att vi alla kan bli utsatta för stigmatisering vid 

                                                 
21 Guvå & Hylander, s. 28 
22 Goffman, Erving, (2006), Jaget och maskerna, Norstedts Akademiska förlag, Stockholm, s. 218 f 
23 Ibid. s. 28 f 
24 Ibid. s. 97 f 
25 Ibid. s. 98 
26 Ibid. s. 101 ff 
27 Ibid. s. 33 
28 Månsson, s. 159 
29 Goffman, Erving, (2005), Stigma – Den avvikandes roll och identitet, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, s.11 f  
30 Ibid. s. 13 
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olika tillfällen även om vi befinner oss i ramen av vad normen kräver i en annan situation. Den 

stigmatiserade individen ställs inför stora krav genom att den på bästa sätt ska kunna förstå och 

bemöta det som omgivningen förväntar sig.  

Man känner på sig att andra närvarande ifrågasätter en av någon anledning men det kan vara svårt 

att bedöma vad det är för intryck som ska förändras för att man ska bli en del av helheten. Det 

blir ofta till en inre konflikt som är svår att hantera för den stigmatiserade.31 

     Psykologen Lars Svedberg beskriver i sin bok Gruppsykologi – om grupper, organisationer och 

ledarskap att en grupp består av minst två individer som ömsesidigt är beroende av varandra och 

att åtminstone en annan medlem definierar gruppens existens. Gruppmedlemmarna har ofta ett 

gemensamt mål att arbeta tillsammans emot. Antalet medlemmar i gruppen kan inte vara större 

än att alla medlemmar kan kommunicera med varandra ansikte mot ansikte.32  

     I en grupp ingår det alltid roller, det kan vara formella och informella roller. De formella 

rollerna kan indelas i två olika kategorier: strukturella och systemiska roller. Med strukturella 

rollerna menas de roller som har en skriftlig arbetsbeskrivning, vilka medför både rättigheter och 

skyldigheter. Ett exempel på denna typ av roll kan vara en sjuksköterska. De systemiska rollerna 

innebär istället att medlemmen ska inrätta sig i ledet för gruppens bästa, vilket är vanligt 

förekommande i olika lagarbeten. Informella roller är däremot ”mer flytande” och de är därför 

mer situationsanpassade. Dessa roller kan bytas ut när en ny medlem kommer in i gruppen. 33  

 

6. Avgränsningar  
I vårt samhälle i dag finns det fortfarande kvar traditionella könsroller där kvinnan ofta ansvarar 

för vård och omsorg både privat och i arbetslivet. Kvinnor som grupp är fortfarande 

överrepresenterade inom vård, omsorg och sjukvård.34 De traditionella könsrollerna medför 

också att kvinnor generellt har en större frekvens frånvaro från arbetet än män på grund av 

exempelvis graviditeter, föräldraledigheter och vård av sjuka barn.35 Vi har valt att avgränsa vår 

studie till ordinarie personal och vikarier inom vårdinrättningar och förskoleomsorg i ett par olika 

kommuner, detta på grund av att dessa arbetsområden främst utgörs av kvinnlig personal,36 och 

vidare arbetar på arbetsplatser med en relativt hög vikarieomsättning.  

     Det visade det sig svårt att få tag på manliga informanter till denna studie. De nyckelpersoner 

som hjälpt oss att komma i kontakt med informanterna hänvisade oss endast till kvinnliga sådana. 

Det skulle eventuellt kunnat vara intressant att se om det finns någon skillnad mellan kvinnor och 

mäns upplevelser, men då studiens fokus inte har ett egentligt genusperspektiv ansåg vi inte detta 

som ett problem.  

                                                 
31 Goffman, Stigma, s. 23  
32 Svedberg, s. 15 f  
33 Ibid. s. 155 f  
34 Ekstedt, Eskil & Sundin, Elisabeth, red. (2006) Den nya arbetsdelningen – arbets- och näringslivets organisatoriska 
omvandling i tid, rum och tal, Sundin, Den nya arbetsdelningen ur ett köns – genusperspektiv. Arbetslivsinstitutet, Stockholm,  
s. 88 f 
35 Ahrne, Göran & Roman, Christine & Franzén, Mats, (2008), Det sociala landskapet, Korpen, Göteborg, s. 141 
36 Ibid. s. 88 
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Det kunde även ha varit intressant att även intervjua tredje part, så som patienter, barn eller 

anhöriga. Detta för att få en uppfattning om deras syn på det sociala samspelet, men då studien är 

tidsbegränsad har vi valt att fokusera på de arbetande.  

     

7. Metod  
Vi har valt att använda oss av intervjuer vid insamlingen av empiriskt material, då vi anser att det 

är det mest effektiva tillvägagångssättet vid den här typen av undersökning. Vi har utfört två 

intervjuer i fokusgrupper, en med vikarier och en med ordinarie personal. Resterande intervjuer 

utfördes enskilt. I fokusgrupper kan man med fördel diskutera öppna frågor kring en särskild 

situation.37 Vår förhoppning var att detta skulle leda till en annan nivå med djupare diskussioner 

jämfört med vad enbart enskilda intervjuer skulle innebära. På grund av att det ibland har varit 

praktiskt och tidsmässigt svårt att samla flera informanter i en fokusgrupp har vi även valt att 

utföra enskilda intervjuer. Med denna typ av intervjuform kan vi urskilja att den enskilda 

informanten inte blir påverkad av grupptrycket.  Det visade sig dock att kvalitén på det empiriska 

materialet blev ungefär detsamma i de olika intervjuformerna, även om det blev mer diskussioner 

i fokusgrupperna. 

     Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i denna studie. Semistrukturerade intervjuer 

är ofta uppbyggda kring frågescheman som på ett informellt sätt kan diskuteras utan en specifik 

ordning.38 Vi anser att denna utformning är en mer avslappnad form, vilket kan avdramatisera 

situationen något. Detta har i efterhand visat sig vara ett bra alternativ då informanterna under 

intervjutillfällena verkade vara relativt bekväma i situationen och svarade utförligt på våra frågor.  

I analysarbetet har vi därför haft ett bra urval av material att bearbeta.  

     För att få tillgång till informanter vände vi oss till enhetschefer inom både förskola och 

vårdhem som agerade som nyckelpersoner då de gav oss kontakt med sin ordinarie personal och 

även vikarier. Vi hade även möjlighet att via egna kontakter få tillgång till några informanter. Vi 

beslutade oss för att Sofia Gustafsson skulle utföra fokusintervjun med vikarier. Detta för att 

Susanne Blomberg tidigare arbetat som vikarie inom förskolan och därför kunde ha en viss 

förförståelse för vikariernas situation. Om istället hon hade utfört intervjun skulle det ha funnits 

en risk att hon inte ställde vissa följdfrågor då hon ansåg att svaren var självklara. Detta skulle 

inneburit att viktiga aspekter i informanternas syn på sin tillvaro skulle ha undgått studien. 

Blomberg var ändå närvarande under intervjun för att bidra med kompletterande frågor. I 

fokusintervjun med ordinarie personal vara våra roller ombytta för att vi båda skulle ha möjlighet 

att ansvara för en gruppintervju. Vi delade sedan upp de övriga intervjuerna mellan oss så att vi 

båda utförde intervjuer med vikarier och ordinarie personal. Intervjuerna med informanterna 

utfördes dels på deras arbetsplats men även ett par i hemmiljö och varade mellan femton och 

sextio minuter.    

                                                 
37 Bryman, Alan, (2006), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, s. 127 
38 Ibid. s. 127  
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Det skulle visa sig mycket betydelsefullt för studien att vi har relativt olika bakgrunder och 

erfarenheter. Det skiljer sig en hel del mellan oss i ålder vilket skapat olika infallsvinklar i våra 

synsätt. Blomberg har som vi tidigare nämnt en större inblick i förskolans verksamhet jämfört 

med Gustafsson, genom att hon arbetat som vikarie och på grund av att hon har haft barn på 

förskolor. Ett område där det visade sig att vi hade olika reaktioner var när våra informanter 

beskrev hur ekonomin påverkade hela verksamheten. Gustafsson reagerade starkt över hur barn 

och personal ständigt blev drabbade över nedskärningar medan Blomberg redan var väl 

medveten om detta och inte blev lika berörd.       

     Blombergs tidigare erfarenheter gjorde att Gustafsson kom att skriva om vikariernas 

upplevelser i resultatdelen medan Blomberg skrev om den ordinarie personalens. Den övriga 

texten har vi skrivit gemensamt. Transkriberingen delade vi upp mellan oss men vid den fortsatta 

bearbetningen av materialet arbetade vi tillsammans. Detta visade sig vara mycket givande och 

gav oss genom diskussioner många intressanta samtal. Samarbetet har fungerat över förväntan då 

vi i våra diskussioner har kunna resonerat kring ämnet och även relaterat till olika erfarenheter.     

     Arbetsprocessen har vi valt att dokumentera genom att föra loggbok. I den har vi skrivit ner 

tankar och diskussioner som förts under arbetets gång. Detta visade sig vara mycket användbart 

för oss då det underlättade att följa våra diskussioner och även se vad dessa ledde fram till.   

 

7.1. Grundad Teori 

För att bearbeta vårt insamlade empiriska material har vi valt att använda oss av den induktiva 

forskningsmetoden Grounded theory, på svenska Grundad teori. Vi ansåg att metoden gav oss 

ett effektivt och resonerande tillvägagångssätt att analysera vårt material, då den gav oss möjlighet 

att se nya sammanhang och likheter i materialet som annars skulle varit svåra att upptäcka. 

Grundad teori har en fenomenologisk inriktning som bygger på den symboliska interaktionismen 

och utgår ifrån att det är i interaktion mellan människor som vår tillvaro konstrueras och 

förändras.39 Som utövare av metoden är det informanternas berättelser och upplevelser som ska 

ligga i fokus. Det är dock viktigt att poängtera att det är våra tolkningar som ligger till grund för 

studien, vilket medför att den aldrig kan bli helt objektiv. Vid insamlandet av vårt material har vi, 

som tidigare nämnts, använt oss av intervjuer. Intervjuerna har spelats in på minidisc eller 

diktafon för att vi sedan skulle ha möjlighet att bearbeta materialet.  

     Enligt Grundad teori transkriberas intervjuerna vilket innebär att vi överfört det inspelade 

materialet till skrift. Detta moment kan upplevas både tidskrävande och enformigt men är viktigt 

för det kommande arbetet. När transkriberingen var utförd gjorde vi ett teoretiskt urval av 

materialet. Detta innebar att meningar eller stycken som fångat vårt intresse valdes ut, till en 

början förutsättningslöst men senare mer strategiskt.40 För att detta steg i arbetsprocessen skulle 

ge ett givande resultat var det viktigt att frågeställningen var relativt noggrant utarbetad.41 Dessa 

                                                 
39 Guvå & Hylander, s. 11 
40 Hartman, Jan, (2001), Grundad teori- Teorigenerering på empirisk grund, Studentlitteratur, Lund, s. 67 f 
41 Guvå & Hylander, s. 36  
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meningar och stycken döptes sedan enskilt till beskrivande namn, så kallad kodning.42 Detta för 

att lättare kunna gruppera det kodade materialet till kategorier och på så sätt kunna se samband 

mellan de olika styckena.43 Utifrån kategorierna fanns det sedan möjlighet att arbeta fram en bild 

av informanternas upplevelser. Denna arbetsprocess kom att ske parallellt med att nya intervjuer 

utfördes. Med detta tillvägagångssätt hoppades vi kunna ställa öppna frågor i de första 

intervjuerna för att sedan kunna se kärnan i informanternas berättelser. Längre fram i processen 

kunde vi smalna av frågorna för att fokusera på det väsentliga i informanternas utsagor.  

 

7.2. Etiska reflektioner  
I alla forskningsarbeten är det viktigt att de etiska förhållningssätten finns med under hela 

processen. För vår del har intervjuer varit en stor del av studien och i samband med det har det 

funnits flera viktiga etiska avvägningar. Vi har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 44 Vi vill här beskriva vad dessa krav inneburit för oss och hur de har varit med 

och påverkat vår arbetsprocess. 

     Informationskravet innebar att vi genom e-post och telefonsamtal förklarade för våra 

informanter vad intervjun skulle komma att beröra och vad syftet med studien var. De fick även 

information om att de hade rätt att när som helst avbryta intervjun om de av någon anledning 

inte önskade att genomföra den. Denna information återkom vi till även i samband med 

intervjutillfället. 

     Samtyckeskravet innebar att våra informanter själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan. För vår studie blev det kravet viktigare än vad vi hade förväntat oss. Vi tänkte först 

att det räckte med att våra informanter var myndiga och att vi inte på något sätt tvingade dem till 

att medverka. Vi kom dock att ställas inför ett par dilemman i början av arbetet som gjorde att vi 

fick resonera mer omkring samtyckeskravets betydelse. Vi hade tagit kontakt med ett antal chefer 

i olika verksamheter för att genom dem få tillgång till informanter. En chef svarade oss att vi 

kunde få tillgång till ett helt arbetslag, vilket fick oss att fundera om personalen verkligen var 

tillfrågade. Det blev då viktigt att samtycket från personalen blev bekräftat för oss så att de inte 

kände sig tvingade till intervjuerna. En annan chef frågade oss vilka slags informanter vi ville 

träffa och vi insåg därmed att vi mot vår vilja kunde bli tilldelade personligheter utifrån chefers 

bedömning. Samtyckeskravet fick genom detta en annan innebörd och gjorde det viktigt för oss 

att även få tillgång till informanter genom egna kontakter och inte enbart via chefer. 

     Konfidentialitetskravet innebär att våra informanter i största möjliga utsträckning ska veta om 

att deras uppgifter behandlas konfidentiellt. Vi har därför gjort vårt yttersta för att det inte ska gå 

att identifiera de som deltagit i studien. Informanterna anonymiseras genom att bli tilldelade 

andra namn vilket även sker med deras arbetsplatser. Det inspelningsmaterial vi har i vårt arbete 

                                                 
42 Hartman, s. 80 f  
43 Ibid. s. 47  
44 Vetenskapsrådets hemsida, http://www.codex.vr.se/ 090515 kl. 10.00  
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förvaras så att ingen annan kan komma åt det och efter slutfört arbete kommer vi att förstöra 

inspelningarna. 

     Slutligen innebär nyttjandekravet att de uppgifter vi fått ta del av genom våra informanter inte 

kommer att användas i något annat syfte än i denna studie. 

Dessa riktlinjer från vetenskapsrådet har vi som sagt haft till grund i vårt resonerande omkring 

frågor som vi ställts inför under processens gång. Ett exempel på detta var när vi resonerade 

omkring en eventuell observation. Vi ansåg att en sådan kunde vara relevant för studien men vår 

önskan var då att få tillgång till en arbetsplats med både ordinarie och vikarierande personal 

närvarande. Vi förstod rätt omgående att det skulle vara näst intill omöjligt att kunna utföra en 

sådan observation ur etiska perspektiv. Vikarien skulle med all säkerhet känna sig utpekad och 

dessutom skulle även den ordinarie personalen påverkas av vår närvaro om vi berättade studiens 

syfte. Vi resonerade då omkring att enbart informera chefen om det verkliga syftet för att på så 

sätt undvika att personalen skulle bli för medvetna i sina handlingar i vår närvaro. För cheferna 

skulle detta då ha inneburit att de skulle undanhålla information för sina anställda, vilket skulle 

kunnat skapa motsättningar i efterhand. Vi ansåg att detta alternativ inte skulle vara etiskt riktigt. 

Även tredje part, alltså barn eller patienter skulle troligtvis undra varför vi var där. Allt för många 

parter skulle bli berörda av vår otydliga närvaro och vi ville inte utsätta dem för detta.  

     Intervjufrågor har varit ett annat exempel som noga fått genomarbetats för att ge intervjun det 

djup vi har behövt. Vi ville ha båda parters perspektiv på situationen men våra frågor skulle inte 

skapa motsättningar mellan dem.  

     Som vi tidigare beskrivit så utfördes några av våra intervjuer på informanternas arbetsplatser, 

då det var mest praktiskt för dem. Detta skulle ha kunnat påverka deras svar då de befann sig i 

den miljö som de skulle beskriva, men vi upplevde inte det som något problem då informanterna 

svarade utförligt på våra frågor.  
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8. Resultat av den ordinarie personalens berättelse r 
Av: Susanne Blomberg 

 

Att ha en ordinarie tjänst inom det yrke man har studerat till och vill arbeta med är givetvis 

betydelsefullt. De förskollärare och undersköterskor vi har intervjuat talade alla mycket varmt och 

engagerat om sitt arbete. Vi upplevde att de hade en yrkesstolthet, förskollärarna med sin 

pedagogiska förmåga och undersköterskorna med sitt vårdkunnande. Mitt i deras engagemang för 

arbetet visade det sig ändå att de ofta upplevde en känsla av att inte riktigt räcka till. De ville få tid 

och möjlighet att göra mer av sin yrkesroll, men förutsättningarna till det fanns inte alltid. 

          Även om förskollärare och undersköterskor har olika arbetsuppgifter så finns det många 

likheter mellan dem. De äger båda stor social kompetens och vilja till att arbeta med människor. 

De månar starkt om tredje part, det vill säga barnen eller de patienter som de vårdar, detta verkar 

vara något som driver dem framåt hela tiden. Något annat som de delar är att de ingår i en 

arbetsmiljö med övervägande kvinnor i arbetsgrupperna. Deras vardagliga arbete är präglat av att 

tillsammans med sina kollegor få den faktiska verkligheten att fungera.  

     Våra intervjuer med den ordinarie personalen utgjordes till stor del av frågor omkring 

vikariens roll i deras arbetssituation. Det är en yrkesgrupp som de träffar och arbetar med näst 

intill dagligen men ändå i praktiken inte har som en del i sin arbetsgrupp. Vi ville ta del av deras 

intryck av vikariens roll och få reda på hur de bemöter och relaterar till dessa personer. 

     Utifrån Grundad teori har vi kodat och kategoriserat intervjuerna och genom informanternas 

citat presenteras här resultatet av detta. Rubrikerna är följande: Trygghet i roller, Trygghet i 

rutiner, Engagemang som kan bli till dåligt samvete, Ge tillgång till fältet, Den kontrollerande 

höken och Introducering. 

 

8.1. Informanter 
Vi intervjuade fem kvinnor som arbetade som ordinarie personal. De var i olika åldrar och de 

hade även varierande år i tjänst. De arbetar inom olika enheter och kommuner. Vi har valt att 

använda oss av fingerade namn. 

Emma och Lina arbetar båda som undersköterskor på vårdinrättning.  

Bodil, Marianne och Fanny arbetar alla som förskollärare. 
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9. Trygghet 

I våra intervjuer med den ordinarie personalen återkom de ofta till vikten av att få känna en 

trygghet i sitt arbete. Trygghet verkade vara något av en grundförutsättning för att få helheten att 

fungera på arbetsplatsen, både vid lugnare och svårare perioder. Vi förstod tidigt att tryggheten 

för dem innehöll flera olika aspekter som tillsammans utgjorde en helhet.  

     Något som ligger till grund för de olika verksamheterna och blev ett återkommande ämne 

under våra intervjuer var ekonomin. Det framkom tydligt att ekonomin inverkade en hel del på 

hur personalen upplevde tryggheten. Den verksamhet personalen är en del av ska fungera utan 

anmärkningar, men det ska samtidigt hela tiden sparas pengar. Personalen gör sitt yttersta för att 

tredje part inte ska påverkas av de ekonomiska kraven. Detta tar givetvis på deras krafter och 

många gånger upplever de stress på grund av den pressande arbetssituationen. Bodil berättar:  
 

Ja, som det har varit nu, nu har vi haft extremt mycket sjukt, sen, jag hela hösten, ända fram till 

nu egentligen, så har det varit väldigt mycket folk borta plus att vi ska sätta in så lite vikarier 

som möjligt, så det är klart, då går vi ju med för lite hela tiden, så jag tror att… I fredags var 

alla på plats i hela huset, annars tror jag att inte vi har varit det på… jag vet inte när… flera 

månader tillbaka.  

 

Det som Bodil beskriver kan man tro är en ytterst ovanlig situation, men liknande beskrivningar 

gjorde även våra andra informanter. De arbetar alla ofta med vikarier och då ska man ha i åtanke 

att vikarierna inte får sättas in i arbete innan situationen verkligen kräver det. Fanny förklarar det 

på detta sätt. 

 
Ja, periodvis har vi mycket vikarier, men så långt det går försöker vi lösa situationen själva.  

 

Inom personalgrupperna finns det en stark vilja och en bred kompetens till att utföra arbetet på 

bästa sätt och därför ger de ekonomiska förhållandena då en onödig brist på grundtrygghet. Den 

låga budgeten blir ett återkommande problem i verksamheterna och påverkar både personal, 

vikarier och tredje part.  

 

9.1. Trygghet i roller  

Att arbeta tillsammans med andra personer innebär ett givande och ett tagande från alla parter. 

Då gruppen består av individer som fungerar olika blir rollsökandet viktigt för att lära sig hur de 

andra i gruppen tänker och reagerar i olika situationer. Rollfördelningen underlättar arbetet och 

interaktionen mellan dem gör att personalen kan lära känna men även skapa ett förtroende för 

varandra. Behovet av detta framkommer inte minst när det uppstår stressade och akuta 

situationer, då är det en trygghet att få samarbeta med sin arbetsgrupp stor. Lina säger:  

 
Det är mycket tryggare att jobba med ordinarie personal. Fast vi har haft tur att ofta få samma, 

vi känner vikarierna.  
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Lina beskriver genom detta tryggheten med att arbeta tillsammans med dem hon känner. Att veta 

hur kollegorna agerar i sina roller gör att de upplever en större trygghet även i sin egen roll. 

Arbetsgrupperna upplever det som något mycket positivt när de har tillgång till en återkommande 

vikarie och kan då få rollerna att fungera mer naturligt. Bodil förklarar det på detta sätt: 

 
Nu har vi ju två fasta vikarier anställda i våran enhet som vi använt väldigt mycket nu då, så på 

något vis så känns det som att dom är ju liksom inne i grejer, dom känner ju oss och dom 

känner våra barn.   

 

Den återkommande vikarien känner till vilka barn eller patienter som finns på avdelningen och 

även vilka som ingår i personalen. Det innebär att vikarien inte behöver någon ingående 

förklaring utan omgående kan gå in i sin roll. Alla parter är på så sätt mer trygga med situationen 

och dagarna fungerar relativt normalt.  

     Som tidigare nämnts tillhör våra informanter arbetsgrupper som ofta har vikarier på 

arbetsplatsen och de menade att detta påverkade deras sätt att arbeta och även hur de samtalade 

med varandra. Bodil säger: 
 

Det kan bli lite annorlunda, att man… asså det är ju inte som det är nu, att kunna ställa sig med 

en kort grej om vad som hände förut, och så pratar man igenom vad som hände. Fast det gör 

man ju inte med en vikarie, utan då väntar man ju.… Jo men det blir på ett annat sätt för du 

kan ju inte bara säga rakt ut vad som hände. För en vikarie ska ju inte veta allt, det är ju med 

sekretessen och allt det där, det blir på ett annat sätt, om det bara är vi som jobbar då kan man 

liksom det där hände och det där och det där, och det kan man ju liksom inte göra med vikarier 

utan då får man ju liksom … Förstår du? Det blir på ett annat sätt.  

 

Bodil förklarar här hur det skapas vissa gränser mellan arbetsgruppen och vikarien på grund av att 

den ordinarie personalen inte vill lämna ut för mycket av arbetet. Samtalen påverkas till viss del 

av ovissheten om vem vikarien är men kan även påverkas av hur länge denna kommer finnas 

med i gruppen. Även om vikarien har tystnadsplikt precis som den ordinarie personalen så vill de 

ändå inte dela mer än nödvändigt. Det handlar om respekt för tredje part som gör att en viss 

gräns måste hållas för att inte någon ska bli utlämnad på ett felaktigt sätt. De vikarier som finns 

med i en arbetsgrupp under längre tid blir naturligtvis mer delaktiga och ett större förtroende ges 

till dem.  

 

9.2. Trygghet i rutiner  

Tryggheten att kunna lita på den man arbetar med är av stor betydelse då arbetet utgår från tredje 

part. Med både barn och patienter kan det inträffa något som sedan påverkar hela dagens arbete. 

Personalen måste hela tiden vara beredd att med kort varsel förändra sitt arbete och sin planering. 

Det som då ger en trygghet och stabilitet är att det finns grundrutiner på avdelningarna. Det kan 

dels vara schemalagda rutiner som tider för mat, aktiviteter, samlingar eller annat.  
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Men det finns även mer outtalade rutiner, vilka tallrikar som ska användas, vad man får göra i 

olika rum och så vidare. Rutinerna ger kontinuitet för personalen eftersom alla vet vad som 

förväntas av en, det ger också tredje part riktlinjer för dagen. Den ordinarie personalen ser även 

att rutinerna fyller stor funktion när det kommer in vikarier i arbetsgruppen. Fanny beskriver hur 

hon upplever det när det kommer in vikarier i gruppen. 

 
Men ofta känns det ju bra när vikarierna kommer, det är bra folk, det finns ju undantags fall, 

självklart, med det som känns tryggt då är ju att vi har rutiner innan och då blir det säkert 

lättare för en vikarie att komma in, samtidigt som det blir lättare för oss att jobba på också, när 

man vet. Sen får man ju alltid ändra saker. 

 

Rutinerna ger vikarien riktlinjer och den ordinarie personalen kan med hjälp av rutinerna se att 

arbetet ligger i fas med hur det brukar vara. Det innebär en stabilitet som gör att barnen eller 

patienterna kan finna en trygghet även om saker kan ske i en någon ändrad form under dagen. De 

mer outtalade rutinerna som kan vara svåra för vikarien att avläsa får den ordinarie personalen 

tänka extra på att tydliggöra. Bodil säger: 
 

Jag tror man får tydliggöra sitt arbetssätt också för att visa, så här jobbar vi här. Man tydliggör 

nog mycket det praktiska också, att du går ut först. Annars går det automatiskt när man jobbat 

så länge tillsammans att när hon sitter och gör det där, då klär jag på mig och går ut. Det blir 

det här att man måste tydliggöra mer vad man gör, annars sker det mer automatiskt. Och visst 

kan det bli… alla går ju inte ihop med alla, så visst kan någon vara jätte irriterad på en vikarie. 

Att det går bra med mig men inte med min kollega. Jag måste anpassa mig efter vikarien.  

För att vikarien ska kunna bli en del av arbetet behöver den ordinarie personalen ge sitt stöd och 

beskriva de outtalade rutinerna som kan vara svåra att avläsa utan instruktioner. De 

återkommande vikarierna som har mer erfarenhet av arbetsgruppen och avdelningen kan på ett 

annat sätt göra sina tolkningar än den som är där för första gången.  

 
9.3. Engagemang som kan bli till dåligt samvete  
Det kom vid flera tillfällen fram i våra intervjuer att personalen trivdes bäst när alla i 

arbetsgruppen var på plats och det fanns stabilitet i arbetet. De upplevde då en trygghet och 

verksamheten på avdelningen kunde fortgå utan större komplikationer. Det gemensamma 

engagemanget och viljan att ha arbetsgruppen komplett skapade till viss del ett dåligt samvete. 

Flera av personalen visade sig ha svårt för att koppla bort arbetet om de var sjuka eller lediga. 

Marianne säger:  

 
Jag tycker det är väldigt svårt att vara borta eftersom man vet hur tufft det är när någon annan 

är borta, därför ser man till att vara där så mycket man kan. Även om man är halvsjuk o man 

fixar barnvakt till sina egna barn om de är sjuka… man gör allt för att vara där.  
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Mariannes kommentar visar att vetskapen om hur svårt det kan vara att arbeta underbemannat 

eller med vikarie, ibland påverkar dem personligt. Lojaliteten till kollegorna och deras 

ansvarskänsla för tredje part gjorde att de många gånger pressade sig till bristningsgränsen för att 

få arbetet att fungera på bästa sätt. Fanny säger: 

 
Det kan kännas lite så där, men samtidigt så känner jag att man är ju inte borta i onödan, är jag 

sjuk så är jag sjuk och då är det ju inge bra att gå till jobbet, men är man lite på gränsen, då åker 

man ju hit, så är det ju. Så lite dåligt samvete har man väl.  

 

Det dåliga samvetet påverkar dem och blir till en stressande faktor. Personalen vill tillbaka så 

snart som möjligt för att inte störa ordningen, men även på grund av den lojalitet de känner för 

varandra. Vi kan även ana ett visst behov av att ha kontroll över arbetssituationen även när de är 

frånvarande. Alla informanterna påpekade dock att de inte reagerade negativt om någon kollega 

var frånvarande, tilliten till varandra var grundläggande. 

 

10. Ge tillgång till fältet 
Den ordinarie personalen står ofta inför dilemmat att de måste ha in mer personal på grund av att 

det är underbemannat. Som tidigare har nämnts så försöker avdelningarna lösa detta inom den 

enhet där de arbetar, men det håller givetvis inte i längden utan vikarier blir då inkallade. Vikariers 

erfarenheter är mycket olika beroende på om de har en utbildning för arbetet eller inte, och om 

de tidigare har vikarierat på arbetsplatsen. Bodil säger: 

 
Om det är en vikarie som man aldrig har haft, då får man ju nästan vänta in och se vad det är 

för slags person som kommer, hur mycket ansvar man törs lägga över. Tanken är ju att jag ska 

kunna lägga över allt ansvar, på alla som kommer, men det går inte, den kompetensen har inte 

alla.  

 

Bodil menar att det är en besvärlig situation att mitt i behovet av personal inte veta vilken 

kompetens vikarien har och då heller inte veta vilket ansvar man kan begära av denne. Vi frågade 

personalen hur deras idealvikarier skulle vara för att på bästa sätt fungera i arbetet och fick då 

ganska entydiga svar från samtliga informanter. Fanny sammanfattade det exempelvis så här: 

 
 Att de vågar ta initiativ, att de frågar om det är något de undrar över, att de är med barnen, att 

de ser barnen och deras behov. De ska varken vara för lite eller för mycket. 
 

Att initiativförmågan hos vikarierna fungerar bra var en stark önskan från den ordinarie 

personalen. De ansåg att det viktigaste var att vikarierna hela tiden såg till tredje part och gjorde 

sitt bästa för att ta hand om dem. Marianne säger: 

 
Det är bra när de frågar och visar intresse. Det är bättre att de frågar och rättar sig efter hur vi 

brukar göra.  
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Personalen anser att vikarien helst ska våga fråga sig fram och samtidigt vara följsam i hur 

arbetsgruppen på den avdelningen arbetar. Arbetsvillighet är något som all personal förväntar sig 

att vikarien har, men all personal hade varit med om situationer där de fått in vikarier som inte 

alls fungerade vare sig i gruppen eller med arbetet i sig. Emma beskriver sämre vikarier på detta 

sätt. 

  

 En dålig vikarie är en sån som är lat. Vi har haft några som sitter med mobiltelefonen nästan 

hela tiden. Men det är inte så ofta som det händer faktiskt. Sen kan man ibland bli störd av att 

det kommer in någon och styr för mycket eller vad jag ska säga. Det är bra med nya intryck 

men det kan bli för mycket också faktiskt. Det har vi väl varit med om. 

 

Det Emma påpekar är att det är viktigt med rollanpassningen och att det finns ett samarbete 

relativt omgående i gruppen. Det måste därför finnas med ett ansvar hos båda parter, att vikarien 

lyssnar in och försöker finna sin plats i arbetsgruppen och att den ordinarie personalen ger 

vikarien utrymme att hitta sin roll. 

 Vad som förväntas av vikarien är tydligt från den ordinarie personalen. Fanny säger:  
 

 Så långt det går försöker man ju att vikarien ska ta den platsen, alltså den som är bortas plats, 

att den kliver in på den platsen och gör dom grejerna. Det är bara arbetet som ska fungera. Att 

dagen ska flyta på, att det är mycket som ska göras.   
 

 Vikarien förväntas ta över stor del av det ansvar som den frånvarande personalen skulle ha haft. 

Alla är dock medvetna om att det inte är fullt möjligt eftersom den ordinarie personalen har 

ansvarsområden och är insatt i sin arbetsroll på ett sätt som vikarien omöjligt kan träda in i.  

 

11. Den kontrollerande höken 
Personalen förväntar sig att vikarien utför sitt arbete efter bästa förmåga. Samtidigt upplever de 

att det är svårt att riktigt våga lägga över ansvaret eftersom de vet att vikarien inte är insatt i 

avdelningens situation och arbetssätt. Personalen känner även ett stort huvudansvar för tredje 

part och att ingenting ska bli fel för dessa. Marianne påpekade det så här:  

 
Man tänker… man är liksom över situationen. Man är nog en hök, man tar gärna kontrollen 

och lite större ansvar. Man tar helhetsansvaret på ett annat sätt… det blir nog ett större tryck 

på en för man vet aldrig vad som ska hända.  

 

Mariannes beskrivning av hur hon tar större ansvar och vill ha kontroll över situationen var något 

som framkom från de flesta av våra informanter. Den ordinarie personalen vet oftast vad som 

blir bäst för helheten av dagen. De upplever hela tiden ett stort ansvar för tredje part och vet att 

om det blir för stora förändringar kan det påverka dagens arbete negativt. Marianne fortsätter sitt 

att reflektera över sig själv: 
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Till viss del är det nog så att man förändras… man är lite mer på. Beror åter igen på vem som 

är vikarie. 

 

Alla informanterna betonade att arbetets utförande beror på vem som är vikarie. De 

återkommande vikarierna kan personalen ofta ge en större frihet eftersom de känner till dem och 

vikarierna känner dessutom till tredje part. De får ha en större uppsikt över de nya vikarierna som 

givetvis är mer osäkra och har mer frågor. Ibland kan den ordinarie personalen uppleva en 

uppgivenhet, Bodil beskriver detta så här:  
 

 

Det blir jobbigt i längden, man får en och så får man en annan och så får man nästa och tillslut 

så tänker man jag gör det själv då. Till slut tröttnar man, att behöva förklara vad det är man ska 

göra. Men visst det blir ju tjat, gör du det, kan du göra det? Och sen tar man inte tillbaka den 

sen.  

 

När allt för mycket tid går till att förklara och vägleda vikarien så uppstår en uppgivenhet. I det 

intensiva arbetet finns det inte alltid utrymme för frågor, och om då inte vikarien ”håller måttet” 

så väljer personalen att inte återkalla denne till arbetsplatsen. 

 

12. Introducering 
För att kunna utföra ett arbete på ett bra sätt behöver man veta vad som förväntas av en och hur 

arbetsplatsen fungerar och ser ut. Att introduceras i lugn och ro in i arbetssituationen är dock 

något som den ordinarie personalen upplevde kunde saknas för vikariers del. De förklarade att 

detta berodde på att vikarien ofta kommer till arbetsplatsen när de är i direkt behov av mer 

personal. Fanny säger:  

 
Man vill ju ta lite extra hand om dom också, så det kan man ju ibland känna att man får lite 

dåligt samvete för att man inte hinner prata tillräckligt med dom. Oftast får de ju bara kastas in 

i arbete direkt, så det kan ju kännas lite jobbigt, man skulle vilja genom lite mer information, 

eller förbereda dom mer. Men den tiden finns ju oftast inte, utan när dom väl behövs är det 

bara att börja jobba.  
 

Vikarierna får de allra viktigaste upplysningarna som behövs för arbetssituationen och förväntas 

sedan improvisera och utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Den ordinarie personalen är i en 

pressad situation och har inte tiden till att noggrant gå igenom allt. Ansvaret för att dagen ska 

fungera ligger hos den ordinarie personalen, men det finns också ett stort förväntat ansvar på 

vikarien som ska finnas med som en del i arbetsgruppen. Bodil säger: 
 

Vi har ju nedskrivet hur en vikarie tas emot så att säga. Det finns ju dokument på vad de ska 

veta när de kommer till oss också, praktiska grejer exempel vart barnen står uppskrivna, deras 

adresser, arbetssätt och så vidare, Vi har ju ett hopskrivet papper som de får läsa, praktiska… 
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och lite arbetsätt, det finns och det funkar bra, de läser ju igenom det och om dom har några 

frågar så frågar dom.  

 

Det finns dokument skrivna för vikariers räkning på vad som bör göras på olika avdelningar. Det 

finns dock inte alltid tid att gå igenom dessa med personalen eftersom vikarien omgående 

behöver in i arbetet. Den allra viktigaste informationen ges emellertid alltid av säkerhetsskäl om 

exempelvis allergier, mediciner eller annat viktigt för tredje part. 

     Vi undrade om de mest vanliga praktiska frågorna som vikarierna sedan ställs inför under 

dagen skulle kunna finnas nedskrivet och väl synligt för denne. Marianne svarade: 

 
Nej det är inget vi går igenom, det är ju en brist kan jag se. Det borde man ju egentligen, ett 

papper med punkter vad man vill… det skulle nog hjälpa en vikarie också.  

 

Det var under intervjuerna flera av den ordinarie personalen som reflekterade över vikariens 

situation och funderade på hur de kunde hjälpa vikarierna in allt mer i arbetet. Flera av de som 

arbetade som ordinarie personal hade vid något tillfälle i livet själva arbetat som vikarier. 

Marianne sa: 

 
Jag har jobbat mycket som vikarie själv så jag är nog rätt medveten om hur det känns… men 

man blir hemmablind. Så jag försöker komma ihåg att tala om det för vikarierna att jag nog är 

hemmablind nu så fråga hur mycket som helst.  

 

Personalen ansåg att deras egna erfarenheter hade betydelse för att på så sätt kunna sätta sig in i 

vikariens situation, men som Marianne beskrev det var det även andra som uttryckte att det är lätt 

att man med åren på en arbetsplats blir hemmablind och därför inte ser arbetssituationen utifrån 

vikariens perspektiv.  

     Den tid på året när arbetsorganisationen förändras som mest inom både barnomsorgen och 

vården är under sommaren och semestertider. Inom barnomsorgen är många barn lediga och 

avdelningar och olika förskolor går därför ihop för att få det att praktiskt och ekonomiskt 

fungera. Det blir även en viss förändring och samarbeten inom vården. Något som var tydligt var 

att det inför sommaren blir en helt annan introduktion för vikarierna. Lina säger: 

 
 Sen är det en större introduktion inför sommaren för semestervikarierna som chefen håller i.  

 

Introduktionen inför semestervikariaten är betydligt mer genomarbetat, inom vården innebär det 

ett par dagars utbildning. Det sker en semesterplanering i god tid vilket gör att det finns en mer 

utarbetad plan för hur arbetet ska fungera. Det är en tid all ordinarie personal sa sig vara i stort 

behov av att få hämta nya krafter och då de på ett annat sätt kunde släppa sina roller i 

arbetsgruppen. 
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13. Sammanfattning 
Den ordinarie personalens arbetssituation är speciell. De har utbildat sig till det som de vill arbeta 

med och dessa personer vi mötte ville verkligen arbeta pedagogiskt med andra människor på ett 

vårdande och omsorgstagande sätt. De pratade alla engagerat om sitt arbete och verkade trivas 

bra. De värnade om trygghet som de ansåg att de kunde få dels genom kännedom om kollegors 

sätt att arbeta och dels genom de regler och rutiner som fanns på arbetsplatsen. Även om alla såg 

värdet i att arbeta med sin ordinarie arbetsgrupp där alla vet sina roller, så såg de ändå inga större 

problem med att arbeta tillsammans med vikarier. De ansåg att de kunde brista med tydlighet i 

introduceringen för vikarierna eftersom dessa ofta kom till arbetet i stressade situationer. Att inte 

ha de ekonomiska förutsättningarna så att de oftare kunde kalla in vikarier kändes pressande 

eftersom det innebär en större arbetsbelastning för dem. 

     De delade alla åsikten om att en stark sammanhållning och lojalitet för arbetsgruppen gjorde 

att arbetet fungerade bra. Personalens förväntningar på de vikarier som kom var att de skulle vara 

initiativrika men ändå följsamma för att inte störa ordningen. Även om de ibland upplevde sig 

som en kontrollerande hök och ibland kände en uppgivenhet när de ofta fick in nya vikarier så 

satte de ändå mycket stort värde på vikariens arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

14. Resultat av vikariernas berättelser 
Av: Sofia Gustafsson 

 

När ordinarie personal inte har möjlighet att befinna sig på arbetsplatsen blir vikarien i många fall 

oumbärlig. I denna studie har vi intervjuat både vikarier som arbetar extra, och vikarier som har 

vikariatet som enda sysselsättning. De först nämnda arbetar extra vid sidan om sina studier på 

universitetet för att få ytterligare en inkomstkälla. Vi upplever att de känner sig nöjda med sina 

vikariat och ser inte att de är lika beroende av antalet timmar de arbetar jämfört med vikarierna 

som har vikariatet som enda sysselsättning. De sist nämnda beskriver hur de hellre skulle vilja ha 

en fast anställning, bland annat på grund av den ekonomiska säkerheten som detta ger. I väntan 

på en sådan anställning arbetar de som vikarier på olika arbetsplatser.  

     I detta avsnitt kommer vi lyfta fram fem vikariers syn på sin roll som vikarie, med fokus på 

gruppdynamik och roller. Hur de upplever sin roll och hur väl de upplever att de kommer in på 

arbetsplatsen är några av de kärnfrågor vi har valt att fokusera på. Utifrån Grundad teori har vi 

valt ut citat som vi placerat in i grupper, så kallade kategorier. De enligt oss mest relevanta 

kategorierna presenteras här nedan. Informanternas berättelser är återgivna och analyserade 

under rubrikerna: Att vara en del av arbetsgruppen, Flexibilitet och social kompetens, Svans med 

armar och ben, Stämpel i pannan, Vikariens syn på sin roll och Sommaren - en annan roll. 

 

14.1. Informanter 

Vi har intervjuat fem vikarier i denna studie. För att inte lämna ut dem har vi valt att använda oss 

av fingerade namn. 

Lisa, Johanna och Nina arbetar som vikarier på förskolor. Lisa och Johanna arbetar extra medan 

Nina arbetar på heltid.  

Kerstin och Kristina arbetar båda på gruppboenden. Kerstin arbetar extra som vikarie medan 

Kristina har ett heltidsvikariat.  
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15. Att vara en del av arbetsplatsen och gruppen 

I ett arbetslag blir den enskilda individen en del av gruppen, vilket ger en identitet och ett 

erkännande. En vikarie tillbringar inte lika mycket tid på en och samma arbetsplats som en fast 

anställd, vilket medför att vikarien inte har samma möjlighet att komma in i arbetsgruppen. 

Vikarien kommer till arbetsplatsen när ordinarie personal av någon anledning är frånvarande. Det 

kan då finnas en osäkerhet i arbetsgruppen, då allt arbete inte kan utföras som planerat. Det är 

meningen att vikarien ska mildra denna oro genom att delvis ta den frånvarande personalens 

plats, men om samarbetet mellan dem inte fungerar kan oron i gruppen till och med bli större.  

     I de intervjuer vi utfört med vikarier upplever vi att det finns en tydlig skillnad mellan hur 

vikarierna som arbetar extra och hur vikarierna som har vikariatet som enda sysselsättning 

upplever sin roll på arbetsplatsen. Kerstin och Nina som hör till den senare nämnda gruppen är i 

högre grad måna om att snabbt komma in och bli en del av arbetsplatsen. Kerstin beskriver sin 

syn på sitt vikariat: 

 

Är det något som är bra med att jobba som vikarie? Vikarie är inte det ultimata jobbet, det är 

klart man vill ha ett fast jobb.(…) När det ska göra ändringar i schemat eller så… Man följer 

liksom bara med. Man säger att det blir bra, jag tar det. (…) Det jag tycker om är att ha en fast 

arbetsplats där jag kan vara med och förändra och vara med och bygga upp. Att man får ha lite 

åsikter och ha lite tankar och funderingar. Det kan man ju inte göra som vikarie på samma sätt. 

Du kanske är där en dag eller några timmar eller kanske några veckor, man vet ju inte hur länge 

man är där. Hur mycket ska man engagera sig, man blir inte involverad på samma sätt. 

 

Här förklarar Kerstin att hon hellre skulle vilja ha en fast tjänst. Hon upplever att hon inte har 

lika mycket att säga till om som vikarie, istället är hennes uppgift är att ”flyta med”. Hon känner 

sig osäker på sin roll i gruppen; om hur mycket hon kan säga till och hur mycket hon ska 

engagera sig.  

     Johanna som arbetar extra som vikarie har en annan inställning kring sin roll på förskolan: 

 

Efter lunch när småbarnen sover och de andra barnen sitter lite lugnt och leker brukar de 

(personalen egen anm.) ha lite planering och så där. Då känner jag att jag ”orka sitta med er” 

typ. Då går jag och leker med barnen istället. Fast de säger kom hit och sätt dig och fika med 

oss. De sitter och dricker och gör sin schemaläggning… Nej, jag känner att då leker jag hellre 

med barnen. Så kan de sitta och snacka.  

 

Johanna gör själv valet att inte vara med under planeringen med personalen på arbetsplatsen, för 

henne är det inte så viktigt att kunna påverka arbetet. Det är ett medvetet val Johanna gör, något 

som även inverkar på hennes möjligheter att integreras på arbetsplatsen. Hennes närvaro och 

personlighet blir inte lika tydlig för personalen då hon tar avstånd från gruppen. Det finns alltså 

en tydlig skillnad mellan Kerstin och Johannas inställning till sina roller på arbetsplatsen. Kerstin 

önskar sig ha en mer betydande roll i gruppen och på arbetsplatsen jämfört med Johanna. 
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16. Flexibilitet och social kompetens 
Beroende på vad vikarien har för anställning varierar dennes arbetssituation. Vikarier som inte 

har ett fast vikariat kan tvingas att inställa sig på arbetet med kort varsel. Förutom den 

förekommande ovissheten att inte veta om de ska arbeta den kommande dagen tillkommer flera 

andra aspekter som gör att vikarien hela tiden måste vara flexibel. Väl på arbetsplatsen måste de 

vara öppna för alla nya intryck som detta kan ge. På varje arbetsplats finns olika arbetskollegor, 

barn eller patienter med varierande normer, rutiner och regler. Redan här går det att urskilja den 

sociala kompetens som krävs av vikarien att snabbt komma in i arbetet. Även under längre 

vikariat kan de tidigare nämnda aspekterna spela in. Kristina som arbetar på ett gruppboende 

upplever en svårighet med att ständigt anpassa sig. Hennes osäkerhet ligger i att hon arbetar på 

olika avdelningar där personalen har olika rutiner: 

 

Det är svårt också att veta hur dom jobbade, för jag märkte att de har olika rutiner på helgerna 

och även i de olika arbetslagen.(…) Jag har ju så att det var olika rutiner inne hos alla brukare. 

En rutin inne hos den ene och så en helt annan rutin hos nästa. Så det var fem olika rutiner. 

Det tyckte jag var väldigt jobbigt i början att veta hur jag liksom… Vilken ordning man skulle 

ta saker och ting. 

 

Denna ovisshet som Kristina beskriver kan orsaka både förvirring och en känsla av utanförskap. 

Att arbeta i olika arbetslag kan medföra att det kan vara svårt att komma in i gruppen men även 

att hitta sin roll i den. För Kristina var den första tiden på boendet mycket krävande, flera gånger 

ställde hon sig frågan om hon gjorde rätt. Det fanns heller inte alltid tid till att fråga den ordinarie 

personalen om råd. Kristina lärde sig efter ett tag hur hon skulle arbeta, hon blev mer säker i sin 

roll när hon lärde sig rutinerna.   

     Kerstin beskriver hur olika arbetssätt påverkar henne personligen: 
 

Det är ju så olika. Man kan känna att det här inte är riktigt mitt sätt att jobba. Jag kanske inte 

känner att jag gör en bra dag för vårdtagaren, jag vill ge dom mycket mer. 

 

Vi ser här hur Kerstin kan hamna i konflikt med sig själv när hon arbetar på arbetsplatser som 

inte har samma arbetssätt som hon har. Hon har varit med om att personalen inte fokuserar lika 

mycket på vårdtagaren som hon gör. Hon är osäker på hur hon ska förhålla sig till detta, då hon 

inte vill hamna i konflikt med de fast anställda eller få dem att se mindre engagerade ut. Samtidigt 

vill hon inte frångå sin vilja att prioritera vårdtagaren. Som vikarie kan detta var en oerhört svår 

situation då ett eventuellt fortsatt vikariat ofta hänger på hur arbetskollegorna upplever denne. 

Att göra ett bra intryck på personalen är viktigt för vikarien, men det kan vara svårt i början.   

 

Egentligen finns det ingen arbetsplats som är rolig första dagen. Man kanske går in och där står 

det 25 nya som man ska lära känna och man säger hej och man kommer inte ens ihåg vad dom 

man jobbar med heter. Och man vet inte ens hur de jobbar och alla jobbar olika. (Kerstin) 
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Här beskriver Kerstin hur besvärligt hon upplever det är att komma till en ny arbetsplats. Alla nya 

ansikten och rutiner kan vara svåra att ta in. Som ny på en arbetsplats måste man vara öppen och 

visa intresse för arbetet och personalen. Detta är inte något speciellt enbart för vikarier, dock är 

detta en situation som vikarier kan utsättas oftare för jämfört med fast anställda.  

     Johanna arbetar även hon på olika avdelningar och jämför under intervjun sin situation med 

en annan vikarie: 

 

Gud, vad skönt för det är ju ändå ett ställe. Jag går mellan olika avdelningar och så är det olika 

regler och så sitter de och snackar skit om varandra. Där på B är det så och på C är det så typ. 

Det blir en hel del skitsnack. 

 

Johanna som arbetar på en förskola beskriver hur svårt hon tycker det är att flyttas mellan 

avdelningarna. De arbetar på olika sätt och personalen är inte generad för att ”snacka skit” om 

varandra. Johanna upplever detta mycket olustigt då hon måste arbeta med personal som den 

andra avdelningen talat illa om. Hon hamnar i en rollkonflikt där hon inte vet hur hon ska 

förhålla sig till ”skitsnacket” och om hon ska ta någons parti.  

     Det är inte ovanligt att det skvallras på arbetsplatser, dock kan detta bli problematiskt för 

vikarier om de hamnar i en liknande situation som Johanna.  

     I detta avsnitt går det att utläsa hur vikarierna som arbetar på olika arbetsplatser måste vara 

både flexibla och ha social kompetens för att klara av integreringen på en ny arbetsplats. De 

tvingas möta och följa nya oskrivna regler och manualer som inte alltid är självklara.  

 
16.1. Svans med armar och ben  
För att komma in i arbetsplatsens rutiner krävs det att vikarien får en ordentlig introduktion. 

Flera vikarier beskriver dock hur de fått en bristfällig sådan vilket bidragit till att de inte har en 

tillräcklig kunskap om arbetsplatsen. De vikarier vi har intervjuat som arbetar på förskola berättar 

hur de tilldelats ett papper med kort information som de får läsa igenom innan de sätts in i 

arbetet. Inom vården går det till på liknande sätt, men om arbetet kräver kunskap i medicinering 

och detta är något vikarien saknar får de gå en utbildning i detta. Sedan sätts de snabbt in i 

arbetet, på liknande premisser som förskolan. Den korta introduktionen kan medföra att vikarien 

inte känner sig säker i sin roll och uppgift. Kerstin förklarar vikten av en bra introduktion: 
 

Det är det viktigaste… Att man känner att man kommer in i arbetet. Det spelar ingen roll hur 

duktig du är på att jobba, för vet du inte hur det är, hittar du ingenting och egentligen inte vet 

om du går in till en person och inte vet om den kan stå på benen, och den kan förflytta sig… 

Vad gör jag där inne då? Ska jag köra över dem då… Eller ska jag stå där och tänka… Men kan 

du sno dej på då! Så det viktigaste är informationen om jobbet och sen får man likson jobba sig 

in i det. Det allra viktigaste är vänligt bemötande och information.  
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Kerstin beskriver hur hennes bristande introducering kan påverka hennes arbete negativt. Om 

hon inte får information om patienten så är det svårt att utföra ett bra arbete. Med tiden lärde sig 

dock Kerstin hur allting fungerade på arbetsplatsen, något som alla vikarier inte har möjlighet till 

då de ibland bara finns på arbetsplatsen en eller ett par dagar.  

     Kristina arbetar på ett boende och beskriver hur hennes bristfälliga introducering fortfarande 

påverkar henne. När hon började fick hon gå en utbildning i medicinering, men hon anser att 

introduceringen var otillräcklig: 
 

Jag tycker inte det känns så bra att sköterskan bara skriver under ett papper om man varit med 

på den där dagen. (introducering egen anm.) Nu får du ge medicin liksom. Men man vet 

egentligen inte vad det är för mediciner man ger dom utan bara att det är den dosen och att 

man ska ge. Och ibland kanske man ska ge den där medicinen också och så ska du titta på den 

här listan. 

 

Trots utbildningen känner sig inte Kristina säker i sin utdelning av mediciner. I hennes citat går 

det även att utläsa hur hon inte känner att detta är något hon kan ifrågasätta, bland annat på 

grund av tidsbrist. Osäkerheten som en otillräcklig introducering kan medföra kan visa sig på 

flera sätt. 

 
Man känner sig lite som, i alla fall i början, som en svans eller hur jag ska förklara det. Lite så 

typ. Å vad jobbig jag är nu, nu måste jag fråga det också. Och så säger man till barnen att gå 

och fråga den fröken i stället.(…) Man vågar inte. Man vågar inte riktigt ta egna beslut, så man 

tänker att det är dom som bestämmer, jag gör bara som dom säger. (…) Jag kände i början att 

det var mer som en svans liksom, man tittade på hur gör dom? Vad gör dom? Vad finns för 

rutiner? Men sen, även om jag gjorde fel så tänkte jag att det är inte mitt fel, dom får skylla sig 

själva för dom inte har lärt mig. Det var ingen som lärde mej. (Lisa) 

 

Det är tydligt att Lisa kände sig obekväm i sin roll när hon började, hon visste inte hur hon skulle 

agera för att inte göra fel eller vara i vägen. Hon beskriver sig som en svans som gjorde precis 

som de fast anställda. Lisas beteende innebär att hon aldrig riktigt kan visa sin egen kunskap inom 

området, och hennes osäkerhet förstärker hennes stigmatisering som vikarie. 

 

Ibland känner man att man kanske borde ta mer egna initiativ men samtidigt tänker man om de 

har något som de alltid går efter så kommer jag in och säger något helt annat till ett barn så blir 

det ju helt fel. Och då blir det ju så att man måste fråga. (…) Ja, man hjälper till att hålla 

ordning på barnen och typ leker med dom och typ så där, men du slipper det där 

administrativa och annat… Jag tror inte de förväntar sig så mycket, mest att dom får extra 

hjälp. (Johanna) 

 

Johanna tolkar sin roll som någon som hjälper till lite extra och som egentligen inte ska ta någon 

större plats. Hon tror inte att förväntningarna på henne är speciellt höga, men hon önskar själv 

att det skulle finnas mer utrymme för henne att ta egna initiativ.  
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Den syn som Johanna har på sin roll delar hon med Nina: 

 
Att man ska jobba och göra det som de andra gör på bästa sätt.(…) Det beror på länge man är 

där. Om man bara är där någon dag blir man mer utfyllnad. 

 

Vikarierna upplever att deras främsta roll är att vara en extra avlastning för personalen och hjälpa 

till med det som personalen inte hinner med. Vi ser hur de blir som ett par extra armar och ben, 

vars arbetsinsats och anpassning värderas högt. Samtidigt önskar vikarierna att de hade mer 

kunskap om arbetet och vågade ta mer initiativ. Tidsbrist är något som kan förklara varför 

vikarierna upplever att de inte fått en tillräcklig introducering och vidare blir osäkra i sina roller. 

Vikarien kommer ofta till arbetsplatsen när det råder en stressad situation vilket gör att det inte 

alltid finns möjlighet till en utförlig introduktion. Detta medför att vikarien känner sig som en 

svans då de tar efter personalens arbetsätt och inte vågar ta lika mycket egna initiativ som de 

önskar.   

 

17. Stämpel i pannan 
Att arbeta som vikarie innebär som bekant vissa skillnader jämfört med att arbeta som ordinarie 

personal. Som ny på en arbetsplats är det svårt, för att inte säga omöjligt, att utföra arbetet på 

samma villkor som personalen, vilket är något som personalen är medveten om. Vikarier kommer 

ofta till arbetsplatsen under pressade dagar och då finns det inte möjlighet för personalen att lära 

känna vikarierna innan de sätts in i arbete. Vi kan se hur vikarierna till viss del stämplas som 

”vikarier” när de kommer till arbetsplatsen. Detta är något som de flesta av vikarierna vi har 

intervjuat beskriver.  

 

Är man bara inne en eller ett par dagar på ett nytt ställe så är vikariestämpeln på pannan 

liksom, både från min och personalens sida. Är man på ett längre vikariat så lär man ju känna 

personalen mer och är mer trygg i sin roll på något vis. Helt likvärdig blir man väl inte, men 

ändå mer på ett längre vikariat. (Nina) 

 

Nina beskriver hur det blir påtagligt att hon är vikarie, främst under kortare vikariat. Hon anser 

emellertid inte att detta enbart är på grund av personalen, utan även av henne själv. 

Stigmatiseringen är något vikarierna beskriver blir tydligt genom att de inte har samma kunskap 

om arbetsplatsen som personalen.  

     Det är dock inte bara vikarierna och den ordinarie personalen som gör skillnad på dem. 

Johanna tar upp flera exempel på att även barnen på hennes arbetsplats gör detta. 

 
Det finns ju riktigt smarta ungjävlar som verkligen vet hur man ska töja på gränserna. Dom vet 

ju precis vad dom får göra och inte får göra, men så kan det vara så att dom ändå kommer och 

frågar mej: kan vi få gå in i målarrummet? Fast dom vet att dom inte får. 

 



 26

Barnen kan dra nytta av vikariernas utsatthet då de vet att dessa inte har all kunskap om 

arbetsplatsen. Detta medför att vikarien kan känna sig ännu mer stigmatiserad som någon som 

inte hör hemma där. Trots att alla parter bidrar till denna stämpling så beskriver några av 

vikarierna hur de helst skulle vilja undvika denna stigmatisering.  
 

Jag tycker inte att dom ska vara så där typ att dom markerar skillnad typ: jag är ordinarie 

personal och du är vikarie. Typ så där att den är överordnad.(…) Då är det väl liksom att man 

spelar chef och utnyttjar vikarien: nu är dom här så då slipper jag göra det. Att man bara ger 

skitjobbet till vikarien. (Lisa) 

 

Lisa beskriver hur hon anser att det är viktigt att få bli behandlad likvärdigt med de andra 

anställda, hon vill inte bli utnyttjad eller särbehandlad. Vi lyfte tidigare fram hur bland annat Nina 

beskrev att det inte bara var personalen som stigmatiserar vikarierna, även vikarierna och tredje 

part kan delta i den processen. Det är svårt att komma in på en ny arbetsplats och utföra samma 

arbete som personalen som känner till alla rutiner och individer. Stämplingen av vikarierna gör 

det troligen lättare för personalen att veta hur de ska förhålla sig till dem. Vid fördelningen av 

arbetet till relativt okända personer underlättar det om personalen har något att utgå ifrån. Här 

blir utgångsläget att de är vikarier och inte har all kunskap om arbetsplatsen.  

 

18. Vikariernas syn på sin roll 
Vi har tidigare berört vikariens syn på sin roll när vi avhandlat andra ämnen. Vi anser att detta är 

en viktig del av studien och har därför valt att tydligöra detta genom att lyfta fram det i en egen 

kategori.  

 
Man bygger och man läser med dom... Såna där grejer hela tiden, då känner jag att vad ska jag 

göra annars? (...) Jag känner... jag vill vara snäll och inte skrika. Jag försöker ofta att inte vara så 

bestämd och så kommer en vanlig personal och skäller ut ungen för annars fortsätter de bara 

med sina dumheter. (Johanna) 

 

Johanna beskriver hur hon inte alltid är säker på vad hon ska göra när hon arbetar. Därför väljer 

hon att vara snäll och leka med barnen och inte vara för bestämd. Det går att spegla hur hon 

genom detta tillvägagångssätt väljer en säker arbetsuppgift som ger henne uppskattning från 

barnen för att kompensera för hennes osäkerhet. När barnen behöver bli tillsagda överlåter hon 

det gärna till den ordinarie personalen.  

 
Det är ingen förskollärare som har sagt att typ... Så här gör vi på måndagar... det här är 

rutinerna. Det var mer varsågod att jobba! Så då känner jag vad gör det om det blir fel då... 

(Lisa) 
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Lisa beskriver även hon en osäkerhet i vad hon ska göra när hon arbetar. Hon upplever inte att 

hon har fått tillräcklig med information i planeringen eller rutinerna. Detta genererar till att hon 

inte känner sig ensam ansvarig om hon skulle göra något fel.  
 

Det känns ju som dom egentligen inte kan förvänta sig lika mycket som av en ordinarie 

personal, men samtidiga så känner ju jag att jag måste prestera lika mycket som dom gör. (...) 

Även om jag bara är vikarie så är jag ju ändå här för att göra ett jobb och då liksom har jag lika 

mycket rättigheter att... eller skyldigheter kanske man ska säga som dom andra som arbetar där. 

( Lisa) 

 

Här framgår det hur Lisa inte anser att personalen kan förvänta sig lika mycket av henne som är 

vikarie. Samtidigt så kan hon känna en press av att hon vill underlätta arbetet mer för personalen. 

Lisas dubbla resonemang beskriver hur hon känner en otillräcklighetskänsla när hon arbetar. Hon 

vill hjälpa till mer, men hon känner inte att hon har en tillräcklig kunskap om arbetsplatsen.  
 

Jag tycker det är positivt för att få se ett annat arbetssätt, det finns ingen avdelning som jobbar 

på samma sätt. Man har olika rutiner och olika små detaljer... Så man lär sig väldigt mycket och 

man blir väldigt ödmjuk. Du kör liksom inte ditt race för det är ganska lätt att göra det om du 

alltid varit på samma plats., man blir lite hemma blind. Jag tror man blir mer ödmjuk i möte 

med andra människor… och man får mer med sig i bagaget. (Kristina) 

 

Kristina kan se några fördelar med att arbeta som vikarie på olika arbetsplatser. Hon menar att 

det hjälper henne att bli en bättre vårdare men även att det utvecklar henne privat.  

      Sammantaget beskriver vikarierna hur de kan uppleva en osäkerhet i sin roll när de arbetar. 

De är inte säkra på vad personalen vill att de ska göra vilket medför att några inte vågar ta egna 

initiativ medan andra inte känner att det är deras ansvar om det bli fel. Kristina beskriver även 

hur hon lär sig mycket av att arbeta på olika arbetsplatser vilket vi finner gemensamt för alla 

vikarier vi har intervjuat.  

 

19. Sommaren - annan roll  
På sommaren arbetar vikarierna mer på grund av att den ordinarie personalen har semester, vilket 

då innebär att deras roll blir mer framträdande. De blir en del av det vardagliga arbetet och har då 

en annan möjlighet att komma in i gruppen jämfört med resten av året. Barn, patienter och 

vikarier har då möjlighet att lära känna varandra bättre. Flera av vikarierna beskriver detta och hur 

de får en annan roll på arbetsplatsen.  Särskilt tydligt ansåg vikarierna som i vanliga fall arbetade 

extra att detta blev.  
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Jag tycker det är stor skillnad när man jobbar på sommaren och när man jobbar asså när man 

bara hoppa in några dagar i veckorna för då är all ordinarie personal på plats. Men på 

sommaren slår de ihop dagis och det blir nya barn och så där men man har mer ansvar då 

under sommaren och större frihet. Man kan bestämma själv att nu ska vi göra de här 

aktiviteterna… Nu åker vi iväg och nu gör vi så här. Då får man öppna och stänga och så där. 

Men vad heter det… Vanliga veckodagar så då bara typ är man bara där och då känns det bara 

… (Lisa) 

 

På sommaren upplever Lisa att hennes roll blir en annan. Hon får mer ansvar för både barnen 

och verksamheten. Hon upplever inte att hon blir lika stigmatiserad som vikarie under sommaren 

och känner en större frihet.  

 
Men på sommaren vågar man vara mer hård mot dom. Personalen säger till: låt dom inte köra 

med dej! (barnen egen anm.) På sommaren är jag mer riktig personal… Typ så. (Johanna) 

 

Även Johanna känner att hennes stämpel som vikarie inte är lika tydlig på sommaren. Hon vågar 

säga till barnen mer och personalen månar mer om henne vilket leder till att hon känner sig mer 

som ”en riktig” personal.  

     Kristina berättar hur hon upplevde förra sommaren på gruppboendet hon arbetar på: 

 
Lite mer tryck på vikarierna kunde jag känna att det var liksom. Alla ordinarie kunde vara 

borta, det vara bara vikarier där jag var och då skulle vi själva ta hand om det och så hade vi 

fem boende hemma varav alla satt mer eller mindre i rullstol och så tre personal så vi kunde 

inte göra så mycket. Hur mycket vi än skulle vilja gå ut så kan ju inte två gå ut och lämna en 

personal med tre. Det fungerar inte. 

 

Kristina beskriver hur hennes roll blev en helt annan på sommaren jämfört med resten av året. 

Personalens frånvaro gjorde att hon och de andra vikarierna fick ta mer ansvar och ställdes 

framför fler dilemman, vilket gjorde att deras vikariestämpel försvann något.  

     Vi kan genom vikariernas berättelser om skillnaden mellan sommaren och resten av året ana 

hur rutinerna på arbetsplatsen främst är till för personalens egen trygghet mer än för 

verksamhetens skull.  
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20. Sammanfattning vikarier 
Vikariers arbetssituation kan se väldigt olika ut beroende på om de har ett långtidsvikariat eller 

om de tvingas flytta runt mellan olika arbetsplatser. Ett långtidsvikariat kan ge en större trygghet 

inte bara ekonomiskt utan även genom att vikarierna då har en bättre möjlighet att komma in på 

arbetsplatsen. De vikarier som inte har någon fast arbetsplats beskriver hur de ofta känner sig 

osäkra i sin roll och hur de ska hantera de nya miljöerna. Olika rutiner, tillvägagångssätt och 

önskemål från personalen gör att det kan vara svårt att orientera sig. Vikarien måste därför vara 

mycket flexibel och besitta en social kompetens för att hantera detta. Flera vikarier beskriver även 

hur de kan uppleva hur de blir stämplade som ”vikarier” direkt när de kommer till arbetsplatsen, 

de blir ett ”par extra armar och ben”, som får hjälpa till med det som behöver göras. Under 

sommaren får vikarien en med framträdande roll på arbetsplatsen. Rutinerna förändras och 

vikarierna blir då inte lika stigmatiserade. 

     Trots den utmaning det är att vara vikarie är det ingen av dem som klagar över sin 

sysselsättning. De verkar alla glada över att ha ett arbete, även om de skulle föredra en fast tjänst. 

Avslutningsvis vill vi citera Karen Davies: ”Korttidsvikarier kan sägas ha lägst status medan arbetet som 

vikarie paradoxalt nog uppenbarligen kräver ett betydande mått av skicklighet och kompetens.”45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Davies, s. 119 
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21. Jämförande analys  

I detta avsnitt kommer vi att göra en jämförande analys mellan vikariens och den ordinarie 

personalens syn omkring gruppdynamiken på arbetsplatsen. Detta för att visa likheter och 

olikheter i deras berättelser. Vi överför även de tidigare presenterade teorierna och forskningen 

till det empiriska materialet för att visa nya sammanhang. 

      Ekonomi är en styrande faktor i de flesta verksamheter och vi var redan innan studien 

medvetna om att barnomsorgen och vården har en snäv budget. Det som blev mer uppenbart för 

oss i samband med våra intervjuer var hur ekonomin genomsyrar hela arbetsorganisationen och 

blir som en ond cirkel svår att ta sig ur. Den ordinarie personalen sa sig ofta arbeta 

underbemannat vilket innebar en stor press för dem. Kommuner måste spara pengar och ett sätt 

är då att minska på vikarietillsättningen. Fanny som är ordinarie personal beskriver detta: ”Ja, 

periodvis har vi mycket vikarier, men så långt det går försöker vi lösa situationen själva.” Personalen ersätter 

varandra mellan olika avdelningar i så stor utsträckning som möjligt innan vikarier kallas in. Vi 

tror oss kunna se hur personalen riskerar att bli sjuka på grund av stressen, vilket i sin tur kan 

leda till frånvaro. 

     I studien har det framkommit hur viktigt det är för vikarien att hitta sin roll på arbetsplatsen. 

Både vikarier och personal önskar att det fanns mer tid till att lära känna och förstå varandra och 

på så sätt mer effektivt kunna fördela arbetet. Om vikarien kommer till arbetsplatsen i en stressad 

situation, finns inte alltid den möjligheten. Både vikarierna och personalen beskriver att det vid 

dessa tillfällen kan vara komplicerat att hitta vikariens roll och uppgift. Den ordinarie personalen 

förklarar att vikariens roll beror på hur pass kompetent och pålitlig vikarien är, något som till en 

början kan vara svårt att avgöra. När en ny medlem kommer in i arbetsgruppen måste personalen 

utgå från något för att hantera situationen. Den enda information de har om den nya individen är 

att denne är vikarie. Därför kan det upplevas som att personalen stämplar, eller stigmatiserar 

vikarien. Personalen har beskrivit för oss hur de ibland har haft dåliga erfarenheter av vikarier. De 

kan på grund av detta ha svårt att släppa in vikarierna helt då de känner ett ansvar inför 

arbetsplatsen och tredje part. Ur vikariens synvinkel innebär en mindre utförlig introducering att 

denne blir osäker i sin roll och uppgift. ”Man känner sig lite som, i alla fall i början, som en svans eller 

hur jag ska förklara det. Lite så typ. Å vad jobbig jag är nu, nu måste jag fråga det också. Och så säger man till 

barnen att gå och fråga den fröken i stället.(…) Man vågar inte. Man vågar inte riktigt ta egna beslut, så man 

tänker att det är dom som bestämmer, jag gör bara som dom säger. (…) Jag kände i början att det var mer som 

en svans liksom, man tittade på hur gör dom? Vad gör dom? Vad finns för rutiner?” (Lisa, vikarie) 

      Även om vikarien får en utförlig introducering kan det dock fortfarande vara svårt att hitta 

sin plats. Personalen vill att vikarien ska ta egna initiativ samtidigt som de ska följa arbetsplatsens 

befintliga rutiner. Denna balansgång kräver att vikarien är mycket lyhörd men hon ska även 

kunna tolka de outsagda normer och oskrivna regler som finns på arbetsplatsen. Både Karen 

Davies och Marika Hanson beskriver i sina avhandlingar om de outtalade regler och normer som 
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finns på arbetsplatser.46 En del av dessa normer kan vara självklara för personalen och gör att de 

inte tänker på att beskriva dem för vikarien, vilket försvårar arbetet för henne. Vi kan även se hur 

Davies resonemang om vikten av både förtrogenhetskunskap och påståendekunskap stämmer in 

här.47 Vikarien Lisa från citatet ovan har påståendekunskapen som krävs för att arbeta på 

förskolan. Däremot saknar hon kunskap kring arbetsplatsens rutiner och individer, det vill säga 

förtrogenhetskunskapen, vilket gör det svårt för henne att veta hur hon ska agera.  

     Personalen beskriver hur de ibland kan ha svårt att släppa in vikarien på grund av deras 

osäkerhet på vikariens kunnande: ”Man tänker… man är liksom över situationen. Man är nog en hök, 

man tar gärna kontrollen och lite större ansvar. Man tar helhetsansvaret på ett annat sätt… det blir nog ett större 

tryck på en för man vet aldrig vad som ska hända.” (Marianne, ordinarie personal) 

     Personalens behov av kontroll är inte märklig, det är snarare situationen som är det. En ny 

individ kommer in på arenan och arbetar på arbetsplatsen som personalen är ansvarig för. Vi 

skulle inte förklara att personalens beteende beror på misstänksamhet mot vikarien utan snarare 

på bristande kännedom om denne. Det är viktigt att personalen vågar släppa taget och låter 

vikarien träda in så att personalen kan få arbetsavlastning. Vi reagerade en del över att varken 

vikarier eller ordinarie personal klagade nämnvärt över den speciella situation de ställs inför när 

vikarien kommer till arbetsplatsen. De är alla medvetna om förutsättningarna och de försöker 

tillsammans göra det bästa möjliga av situationen.  

     Både vikariens och den ordinarie personalens tankar och ageranden kan liknas med Erving 

Goffmans teori om front- och back- stage beteenden.48 Som individer, eller i sitt back -stage -jag, 

är de osäkra på hur de ska hantera vikariens roll och närvaro på bästa sätt. Dessa tankar är 

emellertid något som inte får uppta något större utrymme då detta kan störa arbetet. För att 

hantera detta går de in i sin arbetsroll, eller sitt front- stadgebeteende, och arbetar enligt de 

förutsättningar som finns.   

     En av de kanske viktigaste slutsatserna vi har kommit fram till i denna studie är just den 

flexibilitet och sociala kompetens som vikarier behöver behärska. Speciellt tydligt blir detta för 

vikarier som inte har ett långtidsvikariat.  Dessa tvingas flytta mellan olika arbetsplatser och måste 

efter bästa förmåga lägga tidigare arbetsrutiner åt sidan och anpassa sig till den nuvarande arenan.  

Hansson skriver i sin bok Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltarens kompetens om hur flexibilitet 

är ett fenomen som blir allt mer efterfrågat på arbetsmarknaden.49 Liksom frilansarna hon 

beskriver i sin avhandling är även vikarierna beroende av de tillfälliga medarbetarnas och 

chefernas uppskattning för att få en eventuell ny anställning vilket kräver social kompetens.  

Vi kan dock se en skillnad i frilansarnas och vikariernas arbete då de förstnämnda valt sin fria 

arbetssituation medan vikarierna skulle vilja ha en fast anställning.  

                                                 
46 Davies, s. 118 f & Hanson, s. 1 
47 Ibid. s. 54 - 59 
48 Goffman, Jaget och Maskerna, s. 97-101 ff 
49 Hanson, s. 1 
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Agneta Franssén skriver att det är viktigt att känna någon form av trygghet och gemenskap på en 

arbetsplats. Hon förklarar hur personalen utför ett bättre arbete gentemot tredje part om de 

upplever en positiv gruppdynamik på arbetsplatsen.50  

För att komma in i arbetsgruppen krävs det att vikarien lär känna personalen och tar till sig 

arbetsplatsens normer. Det är likväl inte endast vikarien som måste anpassa sig till den nya 

arbetsplatsen, även personalen måste göra detsamma till den nya vikarien. ”Till viss del är det nog så 

att man förändras… man är lite mer på. Beror åter igen på vem som är vikarie.” (Marianne, ordinarie 

personal) Både personalen och vikarierna förklarar hur de behöver anpassa sig och inta olika 

roller beroende på vilka människor de arbetar med. Vi drar här paralleller till Goffmans teori om 

jaget och maskerna som utgår från den symboliska interaktionismen.51 Personalen och vikarierna 

agerar olika beroende på situation och omgivning.  Målet med detta är att tillgodose varandras 

behov och de intar därför olika roller och förhållningssätt för att ge en önskad bild av sig själv.  

 

22. Slutreflektion 

Vi vill avsluta denna uppsats med en reflektion som utgår ifrån Erving Goffmans teori om att 

människan och hennes mellanmänskliga interaktion är som ett skådespel. Hans gestaltning som 

har utgångspunkt i den symboliska interaktionismen anser vi stämmer väl överens med våra 

informanters arbetsliv. Vi har därför valt att överföra hans resonemang omkring teatern som 

arenan på våra informanters situation. 

     Vi liknar den ordinarie personalen med välutbildade skådespelare som kommer till 

arbetet/teatern i sina privata kläder, (back -stage rollen) medvetna om att de ska sätta på sig sin 

mask, (front -stage rollen) när de börjar sitt arbete. På scenen ansvarar de för att publiken (barn, 

patienter och anhöriga) ska bli nöjda och tillgodosedda. Regissör är chefen som bär 

huvudansvaret för föreställningen, men även skådespelarna är med och påverkar sina roller. 

Manuset är ett ramverk vars innehåll består av formella och informella rutiner och regler som 

byggts upp av många års erfarenhet och samarbete. 

     Teatrar har liksom vård och förskolor ofta ekonomiska problem, vilket självklart påverkar 

ensemblen och dess möjlighet att utföra arbetet. Om någon av skådespelarna är frånvarande 

under en kortare tid kan kollegorna tvingas ta över och improvisera dennes roll. Vid längre period 

av frånvaro måste dock en ersättare kallas in. Ersättaren som vi här ser som vikarien får snabbt 

försöka repetera in grunderna från manus och förs därefter in på scenen. Kraven är höga, och 

ersättaren måste agera efter bästa möjliga förmåga och tvingas därför att improvisera för att 

kompensera sin osäkerhet i rollen. De ordinarie skådespelarna ser snart om ersättaren har talang, 

om de är nöjda ökar det ersättarens möjligheter att återkomma till teatern.  

     Publiken påverkas givetvis av den nya skådespelaren. De kan sakna den ordinarie 

skådespelaren men upplever de ett äkta skådespel kommer applåderna snart. Inför de erfarna 

                                                 
50 Franssén, s. 135 
51 Goffman, Jaget och maskerna, s. 218 f 
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skådespelarna och regissören blir publikens godkännande ett viktigt betyg. Detta kan i framtiden 

leda till att ersättaren har möjlighet till en ordinarie roll inom teatern. Att bli en hyllad 

skådespelare är något som många ersättare drömmer om, men i en tuff bransch är detta inget 

givet. Under tiden ställer sig ersättaren därför frågan; Att vara eller icke vara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

23. Källförteckning 

Tryckta källor 

Ahrne, Göran & Roman, Christine & Franzén, Mats, (2008), Det sociala landskapet, 

Korpen, Göteborg 

 

Bryman, Alan, (2006), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 

 

Davies, Karen, (1996), Önskningar och realiteter, Carlsson Bokförlag, Stockholm 

 

Ekstedt, Eskil & Sundin, Elisabeth, red. (2006) Den nya arbetsdelningen – arbets- och näringslivets 

organisatoriska omvandling i tid, rum och tal, Sundin, Den nya arbetsdelningen ur ett köns – genusperspektiv. 

Arbetslivsinstitutet, Stockholm 

 

Franssén, Agneta, (1997), Omsorg i tanke och handling - en studie av kvinnors arbete i vården, Arkiv 

förlag, Lund 

 

Goffman, Erving, (2006), Jaget och maskerna, Norstedts Akademiska förlag, Stockholm 

 

Goffman, Erving, (2005), Stigma – Den avvikandes roll och identitet, Norstedts Akademiska Förlag, 

Stockholm 

 

Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, (2003), Grundad teori, Liber, Stockholm 

 

Hanson, Marika, (2004), Det flexibla arbetet villkor - om självförvaltandets kompetens, 

Arbetslivsinstitutet, Stockholm 

 

Hartman, Jan, (2001), Grundad teori- Teorigenerering på empirisk grund, Studentlitteratur, Lund 

 

Månsson, Per, red. (1998), Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, teoretiker, Berg, Lars-Erik, 

Den sociala människan, Prisma, Stockholm 

 

Svedberg, Lars, (2007), Gruppsykologi- om grupper, organisationer och ledarskap, Studentlitteratur, Lund 

 

Otryckta källor 

Vetenskapsrådets hemsida, http://www.codex.vr.se/ 090515 kl. 10.00 

 



 35

Bilaga 1, Intervjufrågor 

Vi bifogar här våra intervjufrågor. Dessa har legat som grund för intervjuerna och har 

kompletterats med ytterligare frågor under intervjuernas gång.  

 

Ordinarie personal  
* Hur länge har du arbetat på förskola/boende? 

* Hur länge har du arbetat på denna förskola/boende? 

* Vad har du för utbildning? 

* Trivs du med ditt arbete? Fördelar/nackdelar? 

*Tycker du att ni har en bra sammanhållning på din arbetsplats? 

* Det händer ju ibland att man inte kan vara på sin arbetsplats för att man har semester eller att 

man blir sjuk. Tillåter du dig själv att frånvara?  

* Arbetar ni ofta underbemannat? 

* Brukar ni ofta ha vikarier på denna arbetsplats? /Hur ofta har ni vikarier på arbetsplatsen?  

* Är det svårt att få in vikarier? 

* Vart ifrån kommer vikarierna? Vikariepolen? 

* Hur känns det när du vet att det ska komma en vikarie till arbetsplatsen? 

* Har du arbetet som vikarie? När? 

- Kan du med din vikarieerfarenhet sätta dig in i vikariens situation? 

- Påverkar det dig i ditt bemötande till vikarien? 

*Hur anser du att en bra vikarie är?  

*Hur anser du att en mindre bra vikarie är?  

*Hur gör man om det kommer in en mindre bra vikarie? 

* Vill ni helst ha en vikarie som tar egna initiativ och ibland kanske inte gör precis som ni är vana 

vid eller är det bättre med någon som frågar och rättar in sig under hur ni brukar göra? 

* Får ni i arbetsgruppen vara med och påverka vikarietillsättningen eller är det en chefsfråga? 

* Har ni några direktiv på hur ni ska motta vikarier? Introducering… 

* Får vikarier vara med på personalmöten/ träffar? Är det bra/dåligt? 

* Hur upplever du dig själv när en vikarie finns på arbetsplatsen? Blir du extra vaksam? 

Lugn/irriterad? 

* Upplever du att dina kollegor/arbetsgruppen förändras? 

* Är det något du vill tillägga? 
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Vikarier 

*Hur länge har du arbetet som vikarie? 

* Hur länge har du varit på denna arbetsplats? 

- Hur många timmar arbetar du per månad ca? 

* Har du arbetet på flera arbetsplatser? 

- Om du har gjort det, var trivdes du bäst? 

-. Hur länge arbetade du där? 

-. Varför trivdes du så bra där? 

* Hur trivs du på din nuvarande arbetsplats? 

* Tillåter du dig att vara sjuk? 

- Varför, varför inte? 

* Hur känns det innan du kommer till en ny arbetsplats? 

*Hur blir du bemött på din nuvarande arbetsplats av medarbetare? 

* Hur blir du bemött på din nuvarande arbetsplats av anhöriga? 

*Hur är en bra fast anställd? 

*Känner du dig likvärdig med den fasta personalen? 

* Är du välkommen på personalmöten eller annat som rör den ordinarie personalen? 

* Vågar du säga emot/ ifrågasätta om du upplever något ”fel”? 

* Finns det en konkurrens mellan vikarierna? 

- Hur utmärker sig det?  

*Vad upplever du förväntas av dig? 

* Vad är det bästa med att arbeta som vikarie? 

* Vad är mindre bra med att arbeta som vikarie? 

* Finns det något du skulle önskat att du visste innan du började arbeta som vikarie? 

* Känner du dig utanför på raster o dylikt? 

* Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 


