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Ohälsa och stress bland timanställda ungdomar 
Om betydelsen av socialt stöd 

 

Anna Gustafsson 

Under 2014 utgjorde timanställningar 23.4% av Sveriges befolkning        
och är den vanligaste typen av tidsbegränsad anställning. Syftet med          
den här studien är att undersöka ohälsa och stress bland timanställda           
ungdomar och om betydelsen av socialt stöd. Denna studie baserades          
på nio intervjuer med timanställda individer i åldrarna 21-28.         
Intervjupersonerna berättade om händelser där de upplevde stress, hur         
deras kropp reagerade, hur deras boendesituation såg ut etc. De temana           
som framkom under intervjuerna var stressframkallande situationer,       
olika stressreaktioner (emotionella och kroppsliga) och socialt stöd.        
Resultatet visade att alla respondenter upplever stress i sitt arbete,          
många pga arbetstiderna och den ekonomiska osäkerheten.       
Diskussionen tar vid att något bör göras för de timanställdas villkor och            
hur det sociala stödet kan öka på arbetsplatsen. För att motverka stress            
är det viktigt med känslomässigt stöd i form av bland annat omsorg            
vilket respondenterna får av familj och partner. 

 
Keywords: employed by the hour, stress, social support, family life, job 
insecurity 

 

Inledning 
 
 
Anställningar och anställningsvillkor  
 
McClelland menar att motivation i arbetet styrs av tre typer av socialt inlärda behov; behovet               
att prestera, behovet av makt och behovet av samhörighet. Denna teori gäller dock endast män               
enligt McClelland (1965). Hackman och Oldham (1975) skriver om arbetsvillkor och hur de             
får individer att vilja prestera bättre. De tre fundamentala tillstånd de talar om är autonomi               
(ansvar), feedback (se resultat av sitt arbete) och meningsfullhet (arbetets betydelse för andra).             
Andra faktorer som motiverar en individ i sitt arbete är till exempel att kunna fatta beslut inom                 
sitt arbetsområde, kunna se samband mellan arbetet och omvärlden samt intressanta och            
belönande arbetsuppgifter (Hackman och Oldham, 1975).  

Det finns olika former av anställningar. Det finns till exempel fast anställning där             
anställningen inte har någon speciell tid när den tar slut, utan fortlöper tills vidare. Det finns                
även säsongsarbete, frilans, projektanställning, provisionsanställning m.fl.  

En anställning då arbetsgivaren betalar de anställda per timme kallas för en timanställning.             
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Lagen om anställningsskydd innebär att arbetsgivaren inte kan säga upp vem som helst utan              
måste följa vissa regler. En av dessa regler är att den som varit anställd kortast tid är den som                   
får lämna först. Anställningsskyddet som regleras via kollektivavtalet gäller inte för de som är              
timanställda (Svensk författningssamling, 1982). Istället är en timanställning en         
överenskommelse mellan arbetsgivare och den anställde. Den handlar om att den anställde ska             
arbeta ett pass eller ett antal timmar i veckan för arbetsgivaren. Denna form används oftast då                
arbetsgivare inte kan säga exakt hur mycket den anställde behöver arbeta i veckan (Svensk              
författarsamling, 1982). 

En tidsbegränsad anställning utgörs av vikariat, timanställning, projekt, prov och praktik           
samt säsongsarbete. Av alla anställda kvinnor i Sverige är 15% av dem tidsbegränsat anställda.              
Medans siffran för männen endast är 11%. I åldrarna 20-34 år är 65% av både kvinnor och                 
män tidsbegränsat anställda (Statistiska centralbyrån, 2013). En tidsbegränsad anställning kan          
även delas in i olika anställningstyper. Det är vanligast att vara anställd per timme              
(timanställning), vikariat eller en vid behovsanställning. Under 2014 utgjorde timanställningar          
23,4% av Sveriges befolkning, vikariat 17.7% och vid behovsanställning 16.5%. Anställd per            
timme är även den vanligaste typen av tidsbegränsad anställning (Statistiska centralbyrån,           
2014).  

 
 
Anställningsotrygghet och dess orsaker 
 
När en individ känner sig osäker över sin anställning kallas detta för anställningsotrygghet.             
Individens upplevelser av hur organisationen och ledningen agerar samt olikheter mellan de            
anställda gällande t.ex. yrke, utbildning eller hur de hanterar situationer i arbetet är det som               
påverkar otryggheten. Detta kan utvecklas till att de anställda inte trivs på jobbet och vill               
lämna organisationen. Utöver det kan det förekomma psykiska och fysiska hälsokonsekvenser.           
Några av dessa konsekvenser är misstro, sämre presterande och frånvaro. Genom att ledningen             
informerar de anställda om vilka regler som gäller kan otryggheten minskas. Det gäller även              
att vara tydlig mot personalen för att det inte ska ske någon ryktesspridning eller onödig oro                
bland de anställda (Aronsson et al., 2013). 

Vid förändringar i kontraktet mellan den anställde och arbetsgivaren finns det oftast olika             
motivationsfaktorer. En av dessa handlar om flexibilitet i arbetet. Andra faktorer som spelar in              
är oro för att förlora sitt arbete, en oro som kan ge upphov till stress och andra negativa                  
hälsokonsekvenser (Aronsson, Wilson, & Akert, 2014).  

Global konkurrens, arbetsmarknadens avreglering och ekonomiska kriser har alla bidragit          
till en hög anställningsotrygghet (Höge, Sora, Weber, Peiró, & Caballer, 2015). Individer som             
utsätter sig själva för stress kan få negativa hälsoeffekter. Det kan bl.a. bero på den osäkerhet i                 
arbetet vi talat om, eller att individerna inte kan kontrollera sina anställningsformer och är              
maktlösa (Witte, 2005).  
 
 
Konsekvenser av anställningsotrygghet 
 
Individer med anställningsotrygghet är medvetna om konsekvenserna av att bli uppsagda, och            
vissa upplever detta mer än andra. En studie av Höge et al. (2015) visar att oron för att bli                   
uppsagd och anställningsotryggheten är grunden för den upplevda stressen. Enligt Höge et al.             
är definitionen av oro är ett kognitivt fenomen som berör framtida händelser där det finns ett                
obestämt utfall. Att tänka på detta sätt är negativt och ångestrelaterat. Ju mer osäker ekonomin               
är, desto mer ökar anställningsotryggheten. Denna form av otrygghet är en stor stressfaktor             
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eftersom den påverkar individen på ett bredare plan än vad själva prestationsångesten gör             
(Keim, Pierce, Landis, & Earnest, 2014). Stressen av anställningsotryggheten visar sig på flera             
sätt, bl.a. genom att individen tar ut fler sjukdagar, hjärtsjukdomar, högt kolesterol etc. (László              
et al., 2010) 

De negativa effekterna av arbetslöshet hos individer, i äktenskap och i familjerelationer är             
väl dokumenterade (Price, S., Price, C., & McKenry, 2010). I en studie (Larson, Wilson, &               
Beley, 1994) undersöktes huruvida anställningsotrygghet påverkade den anställde samt den          
anställdes partner hemma. Studien visade att för fem av nio män var otryggheten och stressen               
signifikant relaterad till en lägre äktenskaplig justering, sämre fungerande familjeförhållanden,          
oklarhet i familjerollerna och äktenskapliga och familjerelaterade problem, men var inte           
relaterat till sämre familjekommunikation, problemlösning eller effektiv kontroll av beteendet.          
Resultaten visade dock att ökad stress hos åtta av nio kvinnor ledde till lägre äktenskapligt               
samarbete, sämre övergripande familjefunktion och sämre kommunikation inom familjen.  
 
 
Konsekvenser av arbetslöshet för hälsa 
 
Forskning har visat negativa hälsoeffekter av att vara arbetslös (Jahoda, 1982). Det handlar             
bland annat om sämre självkänsla och det psykiska välbefinnandet. Negativa reaktioner vid            
arbetslöshet är ofta oro och depression. Hur mycket reaktionerna visas är olika för olika              
individer (Warr, 2007). Faktorer som spelar in i en individs reaktion är hur dennes              
livssituation ser ut och hur uppsägningssituationen ser ut (Aronsson et al., 2013).  

Det är dokumenterat att den ekonomiska stressen som uppkommer påverkar individen på ett             
skadligt sätt. Osäkerheten av att kunna bli uppsagd och bli av med jobbet är associerat med en                 
sämre hälsa och depression (Price et al., 2010). Desto mer subjektiv en individs sysselsättning              
är, desto större är individens psykologiska stress, depression, frustration etc (Jones-Johnson,           
& Johnson, 2001). Anställningsotrygghet kan även leda till negativ attityd mot arbetet eller             
organisation och en sämre arbetsinsats (Schreurs, Van Emmerik, Günter, & Germeys, 2012).  
 
 
Stressorer i samband med arbete 
 
Att göra karriär inom sitt arbete ger en inkomst och låter individen vara i sociala miljöer. Dock                 
har det även negativa faktorer, som t.ex. en kvinna som vill göra karriär i sitt arbete samtidigt                 
som hon vill gifta sig och skaffa barn och ha ett familjeliv. Att kombinera jobb och familj kan                  
vara svårt och kan leda till något som Berk (2013) kallar för rollöverbelasting. Detta kan leda                
till psykisk stress, psykiska hälsoproblem, samt att både äktenskapet och jobbet blir påverkade             
till det sämre.  

Ensamstående föräldrar upplever mer stress än de som har lever tillsammans med en sambo.              
Detta på grund av att de måste arbeta längre och är mer oroliga över hemmets ekonomi                
(Brooks, 2013). Stress över arbetet och ekonomin hos ensamstående föräldrar kan gå ut över              
barnen då föräldrar inte kan tillbringa tid med dem på grund av de arbetstiderna. Som               
ensamstående förälder är det svårt att få hjälp när stressfulla situationer uppkommer, vilket             
kan bidra till ökad sårbarhet och sämre hantering av stress. Vidare är det sociala och               
känslomässiga stödet för den ensamstående föräldern begränsat under småbarnsåren. När          
ensamstående föräldrar får socioemotionellt stöd uppför sig barnen på liknande sätt de som bor              
med båda föräldrarna (Brooks, 2013). I en undersökning som jämförde barn som levde med en               
förälder och barn som levde med två föräldrar visade att barn som levde med endast en                
förälder tenderar att ha känslomässiga och beteendemässiga problem samt en lägre           
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skolprestation. I denna studie berodde detta på den osäkra ekonomin i hushållet (Golombok,             
2000). Ensamstående föräldrar som visar en positiv livssyn trots ekonomiska svårigheter har            
en bra relation till sina barn (Brooks, 2013). 

Ångest över den ekonomiska situationen är mycket vanlig bland människor i dagens            
samhälle. Det kan handla om anställningsotrygghet, oro över att inte kunna betala räkningarna             
i tid, hur mycket man kan spara eller spendera etc. Detta gäller inte bara i familjer, utan även                  
de som är ensamma. Ekonomisk stress kan beskrivas som normativ eller situationell. Normativ             
handlar om större milstolpar i familjelivet som ekonomin till giftermål, barn etc. Situationell             
ekonomisk stress grundar sig i oväntade händelser som skilsmässa, sjukdom, pension. Olika            
dimensioner av ekonomisk stress är objektiv eller subjektiv. Den objektiva stressen kan bero             
på ett instabil anställning eller en försämrad ekonomi i samband med en tillfällig anställning.              
Den subjektiva stressen härrör i anställningsotrygghet och en ansträngd ekonomisk situation           
(Price et al., 2010).  
 
 
Olika former av stressreaktioner 
 
Olika människor reagera olika på stress. Det finns beteendemässiga reaktioner som till            
exempel att individen gör fel i arbetet, högre frånvaro, presterar sämre, drar sig undan              
människor etc. Sedan finns det även psykologiska reaktioner och kognitiva funktionsutfall.           
Ångest, oro och irritabilitet är psykologiska reaktioner och vid kognitiva funktionsutfall kan            
till exempel en individ minnas sämre och dra förhastade slutsatser. Stress kan leda till              
utbrändhet vilket är en fysisk, psykisk och känslomässig utmattning. Individen kan bli trött,             
arbetet förlorar sin mening och de positiva känslorna försvinner. För att motverka stress är det               
viktigt med känslomässigt stöd i form av omsorg och intresse, men även uppgiftsstöd,             
informationsstöd och praktiskt stöd (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Stress påverkar individen både fysiskt och psykiskt. Forskning (Berk, 2013) visar att stress             
minskar med åren och att medelålders män och kvinnor har lättare att hantera stress än yngre                
vuxna. Det är p.g.a. att äldre har lättare för att se helheten och lösa krävande situationer, vilket                 
leder till att de upplever sig mer tillfreds med livet än vad de gjorde när de var yngre. Enligt                   
Berk rapporterar yngre människor känslor av depression till följd av stress. Unga människor             
som upplever stress kan hjälpas genom socialt stöd. Människor som hanterar besvärliga            
situationer genom att möta dessa med känsla av kontroll, engagemang och utmaning lyckas             
hantera situationer på ett bra sätt. Detta betyder att deras motgångar möts med optimism,              
vilket främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Individer som istället blir irriterade             
tenderar istället att bli deprimerade och missnöjda med sina liv. 

Coopers modell är en stressförklingsmodell som betonar fem förhållanden som kan utveckla            
stress i arbetet. Dessa fem förhållanden är: arbetsfaktorer (ansvar, status, fysisk arbetsmiljö),            
rollen i organisationen, karriärutveckling, sociala relationer och organisationsstruktur och         
organisationsklimat (Cooper, 1998). En annan modell är McGraths transaktionsmodell där          
förklaras stress som en gemensam kooperation mellan kritiska faktorer i miljön och individens             
kognitiva tolkning av sin livssituation. Processperspektivet grundar sig i att de olika delarna i              
processen påverkar varandra. McGraths modell visar stressprocessen i fyra stadier: a) krav:            
belastningar i miljön gällande sociala och fysiska aspekter, b) tolkning: hur individen uppfattar             
kraven och hur den ska ta sig an dem, c) reaktioner: hur individen reagerar fysiskt, psykiskt                
eller beteendemässigt på stressorerna samt d) konsekvenser: de följder stressen ger på            
individen eller organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
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Betydelse av socialt stöd och familjeliv för stresshantering 
 
Socialt stöd är till stor hjälp för hanteringen av stress. Ett tecken på att man har socialt stöd är                   
när man uppfattar att andra är mottagliga och lyhörda för sina behov (Aronson et al., 2014).                
Price et al. (2010) beskriver socialt stöd som information som sprids för att underlätta              
problemlösning och utveckling av nya sociala kontakter och som ger hjälp och stöd åt              
individen. Vissa sociala resurser, såsom en bra samhörighet i familjen, sociala nätverk och             
kvaliteten på sina relationer blir sämre när det finns finansiella påfrestningar. Enligt Price et al.               
har individer med ekonomisk stress mindre socialt stöd och fler negativa interaktioner med             
individer. Det har även visats att för att hantera denna stress är det viktigt med socialt stöd,                 
positiva tankar och att acceptera situationen som den är.  

Socialt stöd är inte bara viktigt vid just en ekonomisk stressig situation, utan är även visats                
vara bra för individer genom att de blir gladare och mår bättre senare i livet. Socialt stöd                 
handlar om emotionellt stöd, självkänsla och nätverksstöd. Rent generellt betyder det att            
socialt stöd hjälper en individ att hantera stress. De individer som har socialt stöd i form av                 
vänner eller familj visar sig inte lida av depression i samma utsträckning som de utan stöd                
(Price et al., 2010). 

Socialt stöd från närstående (familj, vänner, arbetskamrater) kan vara till stor hjälp i att              
hantera stressfaktorer genom att erbjuda både emotionellt och instrumentellt stöd. Emotionell           
socialt stöd refererar till sådant som andra gör som får oss att känna oss älskade och (tala om                  
våra problem, ge uppmuntran etc.). Instrumentellt socialt stöd är olika typer av materiell hjälp              
som andra kan hjälpa oss med, till exempel hjälp med barnomsorg, tillhandahållande av             
transport eller rent utav hjälpa till ekonomiskt (Shavitt et al., 2016). 

Studier (Schreurs, et al., 2012) har visat att intern kontrollokus och miljövariabler, inklusive             
upplevd rättvisa och upplevd anställningsbarhet är positiva buffertar mot de negativa           
resultaten av otrygghet. Socialt stöd är en buffert som används för att hjälpa individer hantera               
stress vid t.ex. anställningsotrygghet. Socialt stöd är även relevant för psykologiska           
hälsoeffekter som kan framkallas på arbetsplatsen, såsom självrapporterad hälsa, arbete och liv            
missnöje, eller utbrändhet. Socialt stöd är också en av de viktigaste dimensionerna i kontroll              
och stödmodellen vilken är den mest inflytelserika teoretiska ramverket i arbetsmiljöforskning.           
Den utvärderar arbetsrelaterade hälsoresultat och dess psykosociala faktorer (Blanch, 2016). 

 
 

Syfte och frågeställning 
 
Det finns mycket litteratur om stress och hur socialt stöd hjälper till att hantera stress. Det                
finns även studier om olika jobb och hur de påverkar individen i relation till stress. Det finns                 
däremot mindre forskning om timanställningar i relation till stress. Denna studie är ett bidrag              
till den luckan om timanställning, stress och socialt stöd. Syftet med den här studien är att                
undersöka ohälsa och stress bland timanställda ungdomar och om betydelsen av soci. Detta             
med frågeställningen: Hur upplever individer med en timanställning sin hälsa med eller utan             
socialt stöd?  
 
 

Metod 
Deltagare 
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För att kunna utföra denna studie gjordes ett kvalitativt urval efter ålder och kön, via en                
efterfrågan på sociala medier om önskat deltagande dvs. handplockades deltagare som kunde            
förmodas ge den bästa informationen. Nio timanställda individer intervjuades: sju kvinnor och            
två män i åldrarna 20-28 (M = 23.1 , SD = 2.2). Respondenterna var timanställda mellan sex                 
månader och 2.5 år (M = 1.6 år). De arbetade i olika servicebranscher samt inom utbildning                
mellan 0-60+ timmar i veckan. Alla respondenter ställde upp frivilligt och ingen ersättning             
utgick. Fem av respondenterna levde ett samboliv, antingen som endast sambo, eller som             
förlovade eller gifta. En av dessa hade även två barn, ett barn på heltid och ett som bor                  
varannan vecka. Tre respondenter bodde i bostadsrätter tillsammans med sambo, två i            
hyreslägenheter med sambo, en hos sina föräldrar i deras villa och övriga levde ensamma i               
hyreslägenheter.  
 
 
Material 
 
Frågorna i intervjuguiden baserades på tidigare litteratur (Aronsson et al., 2013; Berk, 2013,             
Kaufmann & Kaufmann, 2010) samt artiklar. Intervjun var semi-strukturerad och bestod av 21             
frågor. Frågorna handlade om vilka situationer som agerar stressutlösare i arbetet, de            
kroppsliga reaktionerna av detta etc. Exempel på frågor är: Hur reagerar din kropp vid stress?               
Hur har detta påverkat din arbetsprestation? Hur fungerar familjelivet med en timanställning?            
Tycker du att du får socialt stöd på något sätt? I vissa fall tillkom det följdfrågor, t.ex. Hur                  
påverkar din sjukdom ditt arbete?  
 
 
Procedur 
 
Författaren skrev ett missivbrev med en presentation av sig själv och det högskoleprogram             
denne studerar samt vad det var uppsatsen skulle handla om. Författaren undersökte hur             
timanställda påverkas av anställningen i relation till ohälsa. Missivbrevet nämnde stress och            
familjeliv och hur författaren ville få en djupare inblick i detta. Författaren ville även intervjua               
timanställda individer för att få en större inblick i ämnet. Det nämns att en intervju tog cirka                 
20-30 minuter.  

De forskningsetiska principerna tillämpades genom att det tydligt informerades vid          
intervjutillfällena om vad det är författaren undersökte, till vilket syfte och vilka som kommer              
kunna ta del av informationen, t.ex. att uppgifterna inte kommer användas för            
icke-vetenskapliga syften. Det poängterades även för individerna att de kunde avbryta sitt            
deltagande precis när de ville. Eftersom att det ställdes frågor om fysisk och psykisk hälsa,               
meddelades intervjuobjekten om konfidentialitetskravet. Detta stod även i missivbrevet som          
skickades ut till varje deltagare innan intervjuerna genomfördes. 

Efter att deltagarna har svarat ja på önskat deltagande skickades missivbrevet ut. Efter det              
bestämdes en tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes på ett café för att få                
en neutral plats. Tiderna för intervjuerna varierade men var alltid en vardag mellan 8-14 för att                
det inte skulle vara mycket folk omkring. Varje intervju tog i genomsnitt 23 minuter och               
bestod av cirka 21 frågor. Den längsta intervjun tog 32 minuter och den kortaste 17 minuter.                
Intervjun spelades in. 

 
 

Databearbetning 
 
Alla inspelade intervjuer transkriberades till 17 sidor, tematiserades och analyserades. De olika            
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temana uppkom allt eftersom intervjuerna meningskoncentrerades. Intervjuerna       
koncentrerades till att ta bort överflödiga ord och meningar som inte var relevanta för studien.               
Detta gjorde att de transkriberade sidorna kortades ner till fem sidor. De temana som kom               
fram först var stressframkallande händelser. 60% av intervjuerna handlade om att stressen            
följer med respondenterna hem etc. De olika stressreaktionerna utgjorde ca 30% av            
intervjuerna och socialt stöd ca 10%.  

Alla olika teman markerades ut genom att de fick olika färger i de transkriberade              
intervjuerna. Till dessa framkom olika subteman; arbetstider och arbetsuppgifter, extraarbete          
vid sidan av studier, dålig ekonomi och otrygghet, påverkan på privatliv som            
stressframkallande situationer och emotionella och kroppsliga reaktioner som två former av           
stressreaktioner.  

 

Resultat 
 
Tabell 1 redovisar temana, subtemana och citat som identifierades genom transkribering av            
intervjuerna. Här nedan beskrivs varje tema och tillhörande subtema separat för sig själv samt              
presenteras respondenternas egna citat. Respondenterna kommer hädanefter att refereras till          
R1, R2, till och med R9.  
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Tabell 1 
Tema, subtema och citat i nio intervjuer 
 

Tema Subtema Citat 

Stressframkallande 
situationer 

Arbetstider och 
arbetsuppgifter 
 
Extraarbete vid sidan av 
studier 
 
Dålig ekonomi och 
otrygghet 
 
Påverkan på privatliv 
 

Jobbar 50 procent, dvs. 20     
timmar anställd men jag    
jobbade mycket mer 
 
Jag hade inte kunnat betala 
hyran med min lön 
 
Jag har bara CSN och mina 
extra timmar 
 
Stressen följer med hem 

Olika stressreaktioner Emotionella reaktioner 
 
 
Kroppsliga reaktioner 

Ena stunden ville jag skratta, 
andra gråta 
Ofta ångest innan jobbet 
Känna ångest upp till ett par 
dagar innan jag ska jobba 
Jag blir trött 
Svårt att sova  

Socialt stöd Emotionellt stöd från 
föräldrar/partner 
 
Instrumentellt stöd från 
partner 
 
Stöd från jobbet 

De frågar hur det är i skolan 
och om jobbet 
 
Hade inte kunnat betala    
hyran med min lön 
 
De är väldigt förstående. De     
vill ju att jag ska bli klar       
som lärare. 

 
 
 
Stressframkallande situationer  
 
Det finns flera situationer i respondenternas arbete som är stressframkallande: Arbetstider och            
arbetsuppgifter, extraarbete vid sidan av studier, dålig ekonomi och otrygghet, påverkan på            
privatliv.  
 

Arbetstider och arbetsuppgifter. Fyra personer nämner att deras arbetstider är ett            
stressmoment. Då handlar det om de osäkra arbetstiderna. Några av respondenterna menar att             
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det som är mest stressande är att inte veta vilka arbetstider som gäller. R2 är totalt ovetandes                 
om antal timmar i veckan han kommer arbeta. Han har inget schema och även om               
arbetsgivaren ringer och bokar in vilka dagar R2 ska arbeta är det fortfarande osäkra              
arbetstider. Detta är eftersom R2 jobbar på en plats som är mycket beroende av vädret.               
Respondenten kan vara inbokad att börja klockan 18, och sedan avbokas det 17 p.g.a.              
väderförhållandena: ”Hon (chefen) kan säga ‘idag får du gå hem klockan 18’ men så stannar               
man till ett på natten ändå, i princip varje gång får du jobba övertid”. (R2) 

Fem av personerna berättar att de blir stressade när de blir lämnade ensamma med flera               
arbetsuppgifter som ska uträttas samtidigt. Det finns då ingen att fråga om råd eller någon att                
ta hjälp. Det handlar bl.a. om att vara ensamma i kassan med många människor i kön, ensam                 
på en skola med förseningar från annan personal som ledde till att personen kom efter i sitt                 
arbete och fick därför hålla koll på barnen samtidigt som denne snabbt fick utreda sina sysslor.                
De situationer där alla respondenter känner stress är när de är ensamma på arbetet eller när det                 
handlar om deras arbetstider: ”Jobbar 50 procent, dvs. 20 timmar anställd men jag jobbade              
mycket mer, upp till 100 procent om jag blir inringd och ibland mer än 40h. Att inte veta är                   
extremt stressande”. (R9) 
 

Extraarbete vid sidan av studier. Fem av respondenterna arbetar extra vid sidan av sina              
studier för att få ekonomin att gå ihop. De respondenter som studerar heltid lägger i               
genomsnitt 72 timmar i veckan på studier samt arbete. Hur respondenterna blir schemalagda             
på sina olika arbeten varierar. Ofta ringer arbetsgivarna när de behöver extra hjälp. I de flesta                
fallen har de anställda meddelat att de är lediga för jobb dessa dagar. Dock förekommer det                
hos flera av respondenterna att arbetsgivaren ringer även andra dagar. Samtalen kommer då             
oftast sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Eftersom individerna i studien är timanställda              
säger de flesta ja, för de vet inte när de arbetar igen. Flera av dem väljer även att jobba över                    
även när det inte är schemalagt. 

För att respondenterna ska få ihop ekonomin i slutet av månaden måste de arbeta. Flera av                
respondenterna studerar heltid och kan därför inte ha ett heltidsjobb, de väljer då att vara               
timanställda istället. Några av dem beskriver hur det är jobbigt att inte kunna hjälpa till med                
ekonomin hemma: “jag har bara CSN och mina extra timmar” (R7). En annan respondent              
påpekade att: “Jag hade inte kunnat betala hyran med min lön” (R3). R1 förklarade att: ”Ja jag                 
får väl jobba ihjäl mig den här månaden men jag kanske inte får jobba lika mycket månaden                 
därpå, så då är det lika bra att passa på när man har chansen att tjäna extra”.  
  

Dålig ekonomi och otrygghet. Flera av respondenterna menar att de måste arbeta extra för               
att ekonomin ska hålla i slutet av månaden. De respondenter som lever tillsammans med någon               
menar att de har extrajobbet för att kunna hjälpa till hemma: ”Hade jag inte haft pengar                
sparade hade jag inte kunnat leva rent ekonomiskt, min sambo betalar hyran, det hade jag               
aldrig kunnat göra som jag jobbar idag”. (R5) I alla fallen har sambon ett arbete som försörjer                 
dem båda. Endast studenten med sambo och två barn jobbar och studerar för att få ekonomin                
att hålla hemma.  
 

Påverkan på privatliv. Alla respondenter tar med stressen hem. Detta genom att de grubblar               
över saker och ting som hänt på jobbet: ”Stressen följer med hem de perioder det är mycket                 
jobb, jag är ständigt uppe i varv. Dessa perioder har jag svårt att sova” (R7). Respondenterna                
är medvetna att de inte kan påverka arbetet hemifrån men tankarna på händelserna finns alltid               
där. Tre av dem säger även att det påverkat deras privatliv negativt då de väljer att stanna inne                  
en helg istället för att umgås med vänner. Anledningen till att de stannar hemma är för att de                  
antingen är för trötta efter jobbet, eller för att de blir oroliga och stressade över att jobbet ska                  
ringa morgonen därpå och be dem arbeta. 
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Eftersom att osäkerheten är så pass stor vid en timanställning har respondenterna valt att              
ägna hela sin fritid åt att fokusera på studier samtidigt som de väntar på att deras jobb ska höra                   
av sig så de får arbeta. Detta innebär att de har förlorat vissa vänner för att de aldrig har tid att                     
umgås. 
 
 
Olika stressreaktioner 
 
Alla respondenter upplever stress av någon form på jobbet och reagerar på detta. Det handlar               
om både emotionella och kroppsliga reaktioner på stress. En av respondenterna säger: “visste             
inte hur jag mådde längre” (R4) gällande humörsvängningar och en annan talar om ångest:              
“ångest innan jag ska jobba” (R5). Gällande kroppsliga reaktioner talar alla om trötthet. Några              
talar om drastiska viktnedgångar och sjukhusvistelser. 
 

Emotionella reaktioner. Respondenterna upplever humörsvängningar som gör att de till slut            
endast blir irriterade. De upplever sig bli glömska och glömmer bort simpla saker som ingår i                
deras arbetsuppgifter: 
 

Första symptomet var att jag inte visste hur jag mådde längre. Ena stunden ville jag               
skratta, andra gråta. Jag kunde klanta mig i kassan, säga fel saker till kunder och               
kollegor som andra uppfattade som roligt men kändes jobbigt för mig. (R4) 
 

Dessa händelser har påverkat personerna genom att deras inställning till arbetet har blivit             
negativ. Några av dem känner ingen ork eller lust att gå till jobbet och känner en stor ångest                  
inför att arbeta. Denna ångest kan komma redan en vecka innan arbetspasset börjar: ”Jag har               
ofta ångest innan jag ska jobba, men när jag väl kommer dit så brukar det rulla på och inte                   
kännas jobbigt att vara där”. (R5) 

Ångesten beror dels på den stress de vet kan komma att uppstå, men även p.g.a. deras                
oregelbundna tider där arbetet kan ringa samma dag och be dem arbeta. En av dem säger dock                 
att stressen är en del av arbetet och att denne är medveten om att vissa dagar är mer stressiga                   
än andra: ”Jag anser att denna typ av stress är oundviklig och självklart kommer det alltid                
hända något utöver det vanliga som gör en lite stressad”. (R6) 
 

Kroppsliga reaktioner. Alla nio personer berättar att de upplever att de är trötta efter att de                 
har upplevt stress på arbetet. Flera av dem sover sämre om nätterna och i tre fall har stressen i                   
arbetet lett till att de hamnat på sjukhus p.g.a. att de har svimmat. En annan fick magkatarr av                  
att stressen. En av respondenterna lider av diabetes vilket arbetsgivarna inte tog hänsyn till och               
hon kunde aldrig äta på regelbundna tider. För denne person ledde detta till att denna var trött,                 
hade huvudvärk och att dennes blodsocker pendlade mellan högt och lågt hela tiden. En annan               
respondent (R8) fick magkatarr av sitt arbete, något som chefen inte trodde på till en början.                
R8 fick arbeta flera pass med sin magkatarr, något som gjorde henne sämre på sitt arbete och                 
inte lika snabb som hon borde varit i den typen av bransch:  

Jag gick ner 10 kg min första sommar, jag hann aldrig äta för jag fick arbeta dubbla                 
pass. Det ledde till att jag fick magkatarr, vilket chefen till en början viftade bort som                
mensvärk. (R8) 

 
 
Socialt stöd 
 
Det alla har gemensamt är att de får socialt stöd av sina föräldrar eller partner: ”Min sambo vet                  
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att jag arbetar för att kunna unna mig lite extra så han säger inte så mycket om det, även om                    
han märker att jag blir less på mitt jobb alldeles för ofta”. (R8) 
 

Emotionellt stöd från föräldrar/partner. Respondenterna menar att deras föräldrar, även           
deras partners föräldrar uppmuntrar till att respondenterna ska jobba. Detta verkar vara något             
som i större utsträckning gäller de respondenter som även studerar vid sidan av arbetet: ”får               
socialt stöd från våra föräldrar också, även om de inte har med de och göra så känns det bra,                   
frågar alltid hur det är i skolan och jobbet om det är kul osv”. (R5) Några av respondenterna                  
har vänner i liknande situation som de själva och kan därför nästan aldrig träffa sina vänner,                
men där är vännerna förstående och visar socialt stöd. Andra respondenter får stöd hemifrån,              
antingen från sina föräldrar, syskon eller sin sambo. 
 

Instrumentellt stöd från partner. De som har en partner menar också att även de ger stöd åt                  
de timanställda respondenterna. Två av dem med partner säger dock att sambon inte säger              
särskilt mycket om arbetet: ”Min sambo vet vad jag känner för mitt jobb så han säger inte så                  
mycket”. (R3) Andra menar att de har det problematiskt att klara sig själva rent ekonomiskt               
och att partnern då visar stöd genom att t.ex. betala hyran eller handla matvaror: “min sambo                
betalar hyran, jag hade inte kunnat betala hyran med min lön” (R8) 
 

Stöd från jobbet. De enda som menar att de får socialt stöd av kollegor är R5 och R7. R1                    
menar att de sociala arbetsförhållandena kollegor emellan är inget att längta efter, eftersom             
någon alltid är ledsen, sur eller i en konflikt med en annan kollega. Detta är även något som de                   
andra respondenterna också upplever. Det är endast två som känner att jobbet ger dem socialt               
stöd, och detta gäller de som arbetar inom utbildning och skola: 

Jag kan ringa och säga att jag är sjuk eller att jag har en tenta och de är väldigt                   
förstående. De vill ju att jag ska bli klar som lärare så det är inga konstigheter, de är                  
jättetrevliga och säger krya på dig och ring när du är frisk igen. (R7) 

Detta är dock inget som händer för de personer som arbetar inom servicebranschen.  
 
 

Diskussion 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med den här studien är att undersöka ohälsa bland timanställda ungdomar i relation till               
stress och familjeliv, och vad som kännetecknar upplevelsen av stress. Resultatet visade att             
individer som är timanställda lider av stress, både på arbetet och hemma. Det syns även att det                 
sociala stödet är till stor hjälp för de individerna med en timanställning.  

Många av de respondenter som intervjuats väljer att arbeta extra vid sidan av studier p.g.a.               
ekonomin. Även de som inte studerar är endast timanställda p.g.a. den ekonomiska frågan.             
Ingen arbetar för att det är belönande eller att arbetsplatsen ger samhörighet. Detta resultat              
motsägs av teorier som menar att arbetets motivation styrs av tre typer av socialt inlärda               
behov; behovet att prestera, behovet av makt, behovet av samhörighet. Den ekonomiska            
stressen som uppkommer vid en timanställning påverkar individen på ett skadligt sätt.            
Osäkerheten av att kunna bli uppsagd är associerad med en sämre hälsa och depression (Price               
et al., 2010). Individer med anställningsotrygghet är medvetna om konsekvenserna av att bli             
uppsagda, och vissa upplever detta mer än andra.  
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En timanställning är alltså en överenskommelse mellan arbetsgivaren och en anställd. Den            
anställde ska arbeta ett pass eller ett antal timmar i veckan för arbetsgivaren. Denna form               
används oftast då arbetsgivare inte kan säga exakt hur mycket den anställde behöver arbeta i               
veckan (LAS 1982:80). Det verkar som att många arbetsgivare utnyttjar denna typ av             
anställning då resultatet i denna studie visar att respondenterna arbetar upp till 60 timmar i               
veckan. En studie av Höge et al. (2015) visar att är oron av att bli uppsagd och                 
anställningsotryggheten är grunden bakom stress. Denna teori stärks ytterligare med denna           
studie där det syns att individerna blir stressade p.g.a. osäkerheten över antal timmar de får               
arbeta i månaden.  

Människor reagera olika på stress. Det finns beteendemässiga reaktioner som t.ex. att            
individen gör fel i arbetet, högre frånvaro, presterar sämre, drar sig undan människor etc. Allt               
detta stärks ytterligare av respondenterna svar i denna studie. Även de psykologiska            
reaktionerna som ångest, oro och irritabilitet är förekommande vid den stress som individerna             
upplever av sina timanställningar. Respondenterna blir trötta, tycker att arbetet förlorar sin            
mening och de positiva känslorna försvinner. För att motverka stress är det viktigt med              
känslomässigt stöd i form av omsorg och intresse, men även uppgiftsstöd, informationsstöd            
och praktiskt stöd (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

De individer med en timanställning i denna studie menar att de inte träffar vänner i samma                
utsträckning som de gjorde innan de arbetade. De väljer att sitta hemma och antingen vänta på                
att jobbet hör av sig, eller plugga, istället för att umgås med sina vänner och få socialt stöd.                  
Det finns teorier om att hantera stress där de menar att det är viktigt med socialt stöd, positiva                  
tankar och att acceptera situationen som den är. Detta är även något som denna studie kan                
stärka. Socialt stöd är inte bara viktigt vid just en ekonomisk stressig situation, utan är även                
visat vara bra för individer genom att de blir gladare och mår bättre senare i livet. Socialt stöd                  
handlar om emotionellt stöd, självkänsla och nätverksstöd. Socialt stöd hjälper en individ att             
hantera stress. De individer som har socialt stöd i form av vänner eller familj visar sig inte lida                  
av depression i samma utsträckning som de utan stöd (Price et al., 2010). Alla respondenter               
har någon form av socialt stöd, vilket verkar göra dem till positiva och glada individer. Även                
om de är ledsna och irriterade på sina arbeten och arbetsgivare vet de varför de måste jobba.                 
Det verkar vara detta som är både deras svaghet och deras styrka. De blir stressade och                
irriterade p.g.a. ett jobb som de måste ha för att kunna försörja sig. Det som finns kvar att göra                   
för individerna är att antingen tala med sina arbetsgivare om situationen, eller att söka nya               
jobb och hoppas på bättre arbetsförhållande där.  

Hur påverkas individer med en timanställning av stress när de har socialt stöd? De centrala               
temana var stressframkallande händelser med subteman arbetstider och arbetsuppgifter,         
extraarbete vid sidan av studier, dålig ekonomi och otrygghet samt påverkan på privatliv. De              
andra två temana var olika stressreaktioner (subteman kroppsliga och emotionella reaktioner)           
samt socialt stöd med subteman emotionellt stöd från föräldrar/partner, instrumentellt stöd från            
partner och stöd från jobbet. När respondenterna blir stressade visar de både emotionella och              
kroppsliga symptom i form av huvudvärk, magkatarr och ångest. Detta är p.g.a. deras             
anställningsotrygghet, som är en av de mest stressande faktorer som finns i en arbetsmiljö.              
Respondenternas reaktioner på stress stämmer överens med de studier som gjorts tidigare som             
visat på negativa utfall vid anställningsotrygghet där de talat om negativ attityd mot arbetet,              
försämrad hälsa och en sämre arbetsinsats (Schreurs, et al., 2012).  

Respondenternas mående och reaktion mot arbetet går sedan ut över deras privatliv då de              
träffar vänner i mindre utsträckning än innan de var timanställda. Respondenterna förlorar            
även ett viktigt socialt stöd i och med att de inte träffar sina vänner och bekanta. De sociala                  
stöd alla respondenter menar att de har är sin familj. Trots denna stressiga anställningsform              
verkar respondenterna fullt medvetna om att denna timanställning inte varar för alltid, vilket             
leder till att de står ut tills något bättre eller roligare jobb finns. För att motverka stress är det                   
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viktigt med känslomässigt stöd i form av omsorg och intresse, men även uppgiftsstöd,             
informationsstöd och praktiskt stöd vilket respondenterna får av sin familj och partner men             
inte från vänner eller kollegor. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Urvalet till intervjuerna gjordes genom författarens bekantskapskrets. Begränsningar i studien          
kan ligga i att författaren var bekant med större delen av respondenterna. Detta kan ha lett till                 
att författaren fått sådana svar som respondenterna tror författaren önskade. Det kan även ligga              
en styrka i detta då respondenterna kanske upplevde en trygghet och därmed öppnade upp sig               
mer än vad de annars skulle ha gjort vid en intervju. Deltagarna själva fick bekräftade de                
slutsatser författaren dragit vid intervjuerna vilket ger studien en tillförlitlighet. 

Det går även att dra paralleller mellan de resultat som framkommit och de teorier som               
författaren funnit i använd litteratur och artiklar. Studiens resultat liknande alltså andra            
studiers slutsatser inom området kan den interna validiteten anses vara pålitlig. Dock krävs det              
fler intervjuer med individer i olika branscher för att resultatet ska vara externt generaliserbart.              
I denna studie arbetade respondenterna inom servicebranschen samt inom utbildning. 

I denna studie är intervjufrågorna baserade på tidigare studier och litteratur om ämnet vilket              
gör att validiteten ökar eftersom de är relevanta till studien och dess syfte. Intervjufrågorna gav               
den information som författaren var ute efter. Resultatet kan inte ha påverkats av             
miljöskillnader då alla intervjuer hölls på samma ställe. Dock kan de olika tidpunkterna för              
intervjuerna spela roll, samt vilken sinnesstämning respondenterna hade vid intervjutillfället.          
Detta anses dock inte troligt då resultaten av studien ändå kan jämnföras med tidigare studier. 

För framtida studier inom ämnet kan det vara intressant att studera i hur             
anställningsosäkerheten kan förbättras och minska stressen. Det vore intressant att gå in mer             
på djupen varför individerna känner sig stressade och hur de prioriterar i sitt liv när de väljer                 
bort vänner och bekanta framför arbetet. Finns det något som kan ändras för att              
respondenterna ska känna sig tryggare på arbetet? Att undersöka och jämföra flera olika             
yrkesgrupper som är timanställda och sedan jämföra hur de definierar sin hälsa i jämförelse              
med de inom servicebranschen och utbildning. Hur kan det sociala stödet utvecklas för de              
timanställda? Samt vad kan göras för att skapa en bättre arbetsmiljö och bättre             
anställningsvillkor. För framtida studier skulle även ett större urval av deltagare vara till en              
fördel för generaliseringen och även för att ge ett mer trovärdigare resultat. 
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