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Syfte: Vår uppsats syftar till att förstå och beskriva hur tidsbegränsat anställda kan 
uppleva sin anställningsform. Vi vill även förstå vilka konsekvenser deras upplevelse 
kan innebära 
 
Metodik och teoretisk referensram: En kvalitativ enfallsstudie med en induktiv 
ansats. Det empiriska materialet är insamlat via semi-strukturerade intervjuer med 
tidbegränsat anställda på en livsmedelsbutik. Vår teoretiska referensram innefattar 
flexibilitet, människans livscykel. anställningens syfte, gemenskap, 
anställningsotrygghet samt prekariatet. 
 
Slutsats: Studien visar att tidsbegränsade anställningar är komplexa anställningsformer 
som kan upplevas både positiva och negativa beroende på kontextuella förutsättningar. 
Upplevelsen av anställningsformen i vårt fall påverkades av följande kontextuella 
förutsättningar; livsfasen respondenterna befinner sig i, upplevelsen av jämlika 
arbetsförutsättningar, upplevelsen av en god gemenskap samt att respondenterna 
befinner sig i början av sin arbetskarriär. 
 
Utifrån de kontextuella förutsättningarna visade sig respondenternas upplevelse främst 
innebära positiva konsekvenser för individ, organisation och samhälle. Vi fann dock en 
risk för att anställningsformen ur ett långsiktigt perspektiv kan innebära mer negativa 
konsekvenser, samt bidra till framväxten av en missgynnad samhällsklass.  
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1 Inledning 
“Antalet tidsbegränsade anställningar i Sverige ökar och missbrukas av många 

arbetsgivare. Otrygga anställningsförhållanden leder till missade kompetenser och 

skapar otrygghet” (Rönnols 2015, s.1). Uttalandet är baserat på resultatet från en 

fackförbundsundersökning (Oderberg 2015) och belyser ett omdiskuterat ämne inom 

den svenska arbetsrätten. Undersökningen berör tidsbegränsade anställningar, vilka 

regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) (2016:248) och innefattar bland annat 

allmän visstidsanställning1. Den allmänna visstidsanställningen infördes som en ny 

form av tidsbegränsad anställning år 2007 (SFS 2007:392). Det unika med den 

allmänna visstidsanställningen är att arbetsgivare inte behöver uppge särskilda skäl 

till varför anställningen ska vara tidsbegränsad, något som resulterat i att 

anställningsformen är den mest använda av tidsbegränsade anställningar (SFS 

2007:392; Gunnars 2012). Sedan den nya anställningsformen infördes har 

användandet av tidsbegränsade anställningar ökat och väckt debatter om huruvida 

arbetsgivare missbrukar anställningsformen, genom att stapla olika typer av 

tidsbegränsade anställningar på varandra för att undvika långvarigt och kostsamt 

arbetsgivaransvar. Även EU-kommissionen har riktat kritik mot brister i den svenska 

lagstiftningen gällande tidsbegränsade anställningar, en kritik som har intensifierat 

debatten om vilka konsekvenser tidsbegränsade anställningar faktiskt innebär för den 

anställde (Arbetsdepartementet 2015; Odeberg 2015). Samhällsdebatten samt krav 

från EU-kommissionen om skärpt reglering, har resulterat i att en tredje 

konverteringsregel ska införas i lagen den 1 maj 2016, vilken begränsar möjligheten 

att kringgå automatiska övergångar till tillsvidareanställningar (Arbetsdepartementet 

2015). Vi menar att ökningen av tidsbegränsade anställningar tyder på att det finns 

behov av flexibla anställningsformer på arbetsmarkanden. Samtidigt anser vi att den 

pågående samhällsdebatten samt de nya lagrestriktionerna är oroväckande, eftersom 

de varnar om att anställningsformen kan innebär alvarliga negativa konsekvenser. Vi 

argumenterar därför för att det finns ett stort behov av en ökad förståelse för 

tidsbegränsade anställningar, samt vilka konsekvenser de kan innebära. 

  

                                                
1 Se begreppsdefinition för vidare förklaring.  
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1.1 Bakgrund 
I följande avsnitt presenterar vi bakgrunden till och problematiken med 

tidsbegränsade anställningar. Vi redogör för anställningens historia, 

arbetsmarknadens förändrade förutsättningar, samhällsutvecklingens påverkan på 

anställningar samt sociokulturella förändringar. Under problemdiskussionen förs en 

diskussion om tidsbegränsat anställdas plats i organisationen, för och nackdelar med 

tidsbegränsade anställningar samt problemets relevans, vilken mynnar ut i 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en begreppsdefinition. 

 

1.1.1 Anställningens historia 
Industrialiseringen tog fart på allvar runt 1850-talet och bidrog till en liberal 

tidsperiod i den svenska arbetsrätten som gav arbetsgivare makt att ensidigt leda och 

fördela arbete utan att beakta de anställdas behov (Sigeman & Sjödin 2013). Genom 

förenade krafter lyckades arbetstagare hävda sin rätt att organisera sig, vilket 

fastslogs år 1906 i decemberkompromissen (LO 2016; Sigeman & Sjödin 2013). 

Efter decemberkompromissens erkännande fortsatte arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer att kämpa i medlemmarnas intressen, en kamp som 

resulterat i viktiga milstolpar inom den svenska arbetsrätten som Saltsjöbadsavtalet, 

Lagen om medbestämmande och LAS (LO 2016). LAS fastslogs 1974 och reglerar 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. LAS verkar även som den främsta 

garantin för rättvis ekonomisk utveckling och social trygghet för arbetstagare genom 

att bland annat reglera villkor för anställningar, uppsägningar samt konflikter mellan 

parterna (Vestlund 2013). Trots utvecklingen inom arbetsrätten och en fortsatt 

strävan efter en gynnsam balans mellan arbetsmarknadens parter, befinner sig 

arbetstagare än idag i en beroendeställning till arbetsgivare (Sigeman & Sjödin 

2013). Ett exempel på den ojämna maktfördelningen kan anses vara den ökade 

användningen av tidsbegränsade anställningar, vilka försätter arbetstagare i en otrygg 

arbetssituation (Näswall, Sverke och Hellgren 2003). Ökningen av tidsbegränsade 

anställningar kan betraktas som en respons på de förändringar som skett i samhället 

och på marknaden, vilka redogörs för i följande avsnitt. 

 

1.1.2 Marknadens förändrade förutsättningar 
Torrington, Hall och Taylor (2008) beskriver att marknaden de senaste decennierna 

har skiftat från traditionell industriproduktion till mer tjänsterelaterade verksamheter. 

Författarna menar att förändringarna på marknaden, i samband med globaliseringen 
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och den tekniska utvecklingen, har resulterat i ökad konkurrens samt en allt mer 

oförutsägbar och snabbföränderlig omvärld. Utvecklingen har i sin tur resulterat i en 

ökad efterfrågan på flexibel arbetskraft, eftersom arbetsgivare är i behov av att kunna 

anpassa arbetsstyrkans storlek efter svängningar på marknaden (Aronsson 1995; LO 

2013). LO (2013) menar att även aspekter som ökade personalkostnader, samt ett 

ökat arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar, har bidragit till den ökade efterfrågan på 

flexibel arbetskraft. Vidare argumenteras för att de förändrade förutsättningarna har 

resulterat i en fragmentering av arbetsmarknaden, där arbetsgivare försöker undvika 

kostsamt och långvarigt arbetsgivaransvar. Det ökade användandet av flexibla och 

tidsbegränsade anställningar kan betraktas som ett tydligt exempel på hur företag 

försöker anpassa sig efter den allt mer snabbföränderliga marknaden (Källström & 

Malmberg 2013; Jonsson & Gelin 2012). LO (2013) poängterar att tidsbegränsade 

anställningar kan anses beröva anställningar från de skydd de syftar till att skapa för 

arbetstagaren, då den anställningsformen inte erbjuder långsiktig trygghet. Utifrån 

LOs (2013) argument, menar vi att de förändrade förutsättningarna på 

arbetsmarknaden kan anses motverka ett jämställt förhållande mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. 

 

1.1.3 Samhällsutvecklingens påverkan på anställda 

Samhällets utveckling kan utifrån andra argument anses ha bidragit till förbättrade 

arbetsförutsättningar för de anställda. Reisenwitz och Iyer (2009) argumenterar för 

att globaliseringen och den teknologiska utvecklingen har försett anställda med en 

ökad tillgång till information, vilket skapat en medvetenhet, samt möjlighet till 

kritisk granskning av arbetsgivare. Den ökade informationstillgången innebär att 

anställda kan ställa högre krav på både på arbetsgivare och arbetsförutsättningar 

(Reisenwitz & Iyer 2009). Samhällets förändringar har även resulterat i att företetag 

differentierar sig allt mer genom humankapital (Bhasin 2014; Mitchell, Holtom, Lee 

& Ted 2001; Sveningson & Alvesson 2010; Torrington, Hall & Taylor 2008). 

Humankapital erbjuder långsiktiga och svårkopierade konkurrensfördelar, vilket kan 

betraktas som fördelaktigt för de anställda eftersom personalen då blir och bör 

behandlas som en värdefull resurs (Bhasin 2014; Torrington, Hall och Taylor 2008). 

 

Sennett (2000) ställer sig kritisk till samhällets utveckling och argumenterar för att 

strävan efter flexibilitet har resulterat i minskad anställningstrygghet, ökad osäkerhet 
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och en förlorad yrkesidentitet. Författaren menar även att kravet på flexibel 

arbetskraft har bidragit till ett kortsiktigt perspektiv på arbete, vilket resulterat i 

minskad arbetsrelaterad trygghet. Sennetts (2000) argument styrks av Näswall, 

Sverke och Hellgren (2003), som anser att de ökade kraven på flexibilitet och 

effektivitet på arbetsmarknaden har resulterat i ett nytt arbetsmiljöproblem i form av 

anställningsotrygghet. Författarna menar att anställningsotrygghet är ett subjektivt 

fenomen där upplevelsen av otrygghet kan skilja sig åt mellan olika individer. 

 

1.1.4 Sociokulturella förändringar 

De förändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden har även påverkats av 

sociokulturella förändringar, där anställda idag har högre krav på flexibla 

arbetsförutsättningar. Människors liv har blivit allt mer omväxlande och 

snabbföränderligt, likt samhällets utveckling, vilket skapat ett behov av exempelvis 

flextider och mobilt arbete (SvD 2015). Reisenwitz och Iyer (2009) menar att 

människor födda efter 1980 har ett speciellt högt behov av flexibilitet, eftersom de 

kopplas samman med utmärkande drag som; otålighet, teknisk kunnighet, 

medvetenhet, skepsis och stimulansbehov. De utmärkande dragen tydliggör 

övergången från äldre arbetsgenerationers långsiktiga arbetslojalitet, till den nya mer 

kortsiktiga inställningen på arbetsmarknaden. Wiedmer (2015) argumenterar för att 

de yngre generationerna är inställda på att arbeta på flera olika arbetsplatser under sin 

karriär, till skillnad från äldre generationer som trivs bäst med att en lång karriär på 

samma arbetsplats. Reisenwitz och Iyer (2009) menar att människor födda efter 1980 

präglats av en fragmenterad uppväxt till följd av skilsmässor, decentralisering av 

företag samt en svag arbetsmarknad. Författarna argumenterar för att den splittrade 

uppväxten har skapat ett behov av tillhörighet och att de yngre generationerna 

därmed leds och motiveras bäst genom en god gemenskap. Att ovanstående 

argument dels visar att anställda har ett ökat krav på flexibilitet, att de yngre 

generationerna har en ökad benägenhet till att byta arbete, samt dels visar på ett ökat 

behov av tillhörighet, menar vi innebär en motsägelsefullhet. Även att den allt mer 

ombytliga arbetsmarknaden skiljer sig från de äldre generationernas långsiktiga 

arbetssyn finner vi intressant. Vi menar att otydligheterna innebär ett behov av att 

förstå hur flexibla arbetsförutsättningar faktiskt upplevs. 
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1.2 Problemdiskussion 
En konsekvens av det tilltagande kravet på flexibilitet är en markant ökning av 

tidsbegränsade anställningar. Mellan år 1990 och år 2014 ökade tidsbegränsade 

anställningar med 60 %, en ökning som indikerar på att anställningsformen är 

eftertraktad (LO 2014). Det finns dock flertal studier som visar på att tidsbegränsade 

anställningar innebär sämre arbetsförutsättningar för de anställda än 

tillsvidareanställningar (Jonsson & Gelin 2012; Aronsson 1995). I en studie om 

flexibla anställningsformer med inriktning på bemanningsanställda framkom att 

majoriteten av anställda som arbetar på en arbetsplats under begränsad tid, upplever 

sig ha sämre förutsättningar för säker arbetsmiljö, små möjligheter till utveckling, 

samt högre prestationskrav än ordinarie personal (Jonsson & Gelin 2012). Danielsen 

Rackner (2014) menar att tidsbegränsat anställda i större utsträckning än 

tillsvidareanställda, 45 % respektive 13 %, upplever en oro för att för att bli 

arbetslösa samt en oro över hushållets ekonomi. Jonsson och Gelin (2012) 

argumenterar för att den ekonomiska oron inte enbart kan avfärdas som en 

upplevelse, utan att tidsbegränsat anställda i praktiken har sämre ekonomiska 

förutsättningar och en högre risk att bli arbetslösa än tillsvidareanställda. De 

ogynnsamma förutsättningarna kan påverka tidsbegränsat anställdas möjlighet att 

exempelvis ta lån eller köpa en bostad. Till följd av de ofördelaktiga arbetsvillkoren 

argumenteras för att det är svårare för tidsbegränsat anställda att utveckla stabila 

levnadsförhållanden (Danielsen Rackner 2014; Jonsson & Gelin 2012). I en studie av 

tidsbegränsade anställningar och psykiskt välbefinnande, presenterar Waenerlund 

(2013), resultat som visar att tidsbegränsat anställda har högre oddskvoter gällande 

psykiska besvär och icke-optimal självskattad hälsa än tillsvidareanställda. Den 

negativa påverkan på individers hälsa, i samband med de ogynnsamma 

arbetsförutsättningarna, innebär att otryggheten relaterad till tidsbegränsade 

anställningar i längden kan bli ett kostsamt samhällsproblem (Näswall, Sverke & 

Hellgren 2003). Höga sjukkostnader och ekonomiska bidrag är möjliga konsekvenser 

för samhället, men det starkaste hotet innebär enligt Standing (2013) utvecklingen av 

en ny samhällsklass, i vilken tidsbegränsat anställda fördöms till ett liv i utanförskap 

och otrygghet.  

 
1.2.1 Tidsbegränsat anställdas plats i organisationen 

Alvesson (2015) och Wang (2014) argumenterar för att gemenskap på en arbetsplats 

är avgörande för personalens motivation, engagemang och upplevda välbefinnande. 
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En god gemenskap kan även bidra till en självmotiverande personalstyrka som 

arbetar tillsammans mot gemensamma mål (Alvesson 2015). Alvesson (2015) 

argumenterar för att delade värderingar och normer är avgörande förutsättningar för 

en god gemenskap på en arbetsplats. Wang (2014) menar att delade värderingar och 

normer uppnås bäst genom att alla anställda införlivas i sociala interaktioner, 

uppmärksammas kontinuerligt och erbjuds samma arbetsförutsättningar. Jonsson och 

Gelin (2012) menar att en grupp som ofta hamnar utanför gemenskapen är 

tidsbegränsat anställda, eftersom de ofta exkluderas ur personalstrategierna och 

därmed inte erbjuds samma arbetsförutsättningar Även Van Velzen (2002) diskuterar 

tidsbegränsat anställdas plats i organisationer och menar att fast anställda tillhör 

organisationers kärna, medan tidsbegränsat anställda hamnar i periferin och därmed 

inte får ta del av samma gemenskap eller förmåner som övriga anställda. Van Velzen 

(2002) argumenterar för att det inte finns några incitament för företag att satsa på 

tidsbegränsat anställda. Argumenten stämmer väl överens med resultat från Wangs 

(2014) gemenskapsstudie, där tidsbegränsat anställda konstaterades ha en lägre social 

gemenskap på arbetsplatsen, vilket i sin tur påverkar arbets- och 

organisationsengagemanget negativt. Vi anser att en sådan utveckling riskerar att öka 

uppdelningen mellan tidsbegränsat anställda och ordinarie personal, samt riskerar att 

öka de tidsbegränsat anställdas upplevelse av otrygghet. 

 

1.2.2 Flexibilitetens positiva konsekvenser för anställda 

Tidsbegränsade anställningar kan anses fördelaktiga för anställda genom att verka 

som en inkörsport till arbetsmarknaden, samt som en språngbräda till en 

tillsvidareanställning (Håkansson 2000; Statistiskacentralbyrån 2015). Håkansson 

(2000) har studerat huruvida föregående uppfattning stämmer och kommit fram till 

att argumenteten innebär vissa brister. Författaren menar att sannolikheten att en 

tidsbegränsad anställning kommer verka som en språngbräda till en 

tillsvidareanställning påverkas av vilken typ av anställning det rör sig om, samt 

individuella egenskaper. Visstidsanställda och individer med låg utbildning 

konstateras ha sämst förutsättningar för att genom en tidsbegränsad anställning 

erbjudas en tillsvidareanställning. Förutom att kunna verka som en inkörsport och 

som en språngbräda, kan tidsbegränsade anställningar anses svara väl på det ökade 

flexibilitetsbehov SvD (2015) menar att anställdas omväxlande livssituation har 

resulterat i. LO (2013) hävdar att tidsbegränsade anställningsformer kan möjliggöra 
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ett flexibelt liv, då individer kan välja att arbeta kortare perioder och att vara ledig 

mellan arbetsperioderna. 

 

1.2.3 Flexibilitetens konsekvenser för organisationen 

De organisatoriska fördelarna med tidsbegränsade anställningar menar vi är mer 

uppenbara. Håkansson (2000) hävdar att tidsbegränsade anställningar innebär en 

fördel för arbetsgivare eftersom de kan uppnå konkurrenskraftighet i form av flexibla 

organisationer. Arbetsgivaren behöver inte binda upp sig på kostsamt 

arbetsgivaransvar, utan kan anpassa arbetsstyrkan efter marknaden utan att beakta 

den anställdes långsiktiga trygghet. Trots de framträdande organisatoriska fördelarna 

med tidsbegränsade anställningar anser vi att resultaten från Waenerlunds (2013), 

Wang (2014) och Jonsson och Gelins (2012) studier, tyder på att anställningsformen 

kan innebära omfattande negativa konsekvenser även för arbetsgivare. Författarna 

kom alla fram till att den otrygghet och det utanförskap tidsbegränsade anställningar 

innebär, påverkar den anställdes engagemang och arbetsmotivationen negativt. Lågt 

engagemang och låg motivation hos personalen menar vi påverkar organisationen 

avsevärt negativt.  

 

1.2.4 Sammanfattning problemdiskussion 

Samhället kräver allt mer flexibilitet vilket resulterat i en kortsiktighet på 

arbetsmarknaden, samt en ökning av tidsbegränsade anställningar. Samtidigt har 

marknadens intensifierade konkurrens resulterat i att personalen blivit en allt 

viktigare organisatorisk resurs. Tidsbegränsade anställningar kan betraktas som 

gynnsamma för arbetsgivare som är i behov av flexibel arbetskraft och som 

fördelaktiga för anställda med en omväxlande livssituation. Det finns dock ett flertal 

studier som visar att tidsbegränsade anställningar innebär stor otrygghet, samt 

missgynnande arbetsförhållande, förutsättningar som kan resultera i låg 

arbetstillfredsställelse, sociala begränsningar och utanförskap. En låg 

arbetsmotivation kan innebära allvarliga negativa konsekvenser även för 

arbetsgivare. Vi upplever en oenighet rörande konsekvenserna av tidsbegränsade 

anställningar, där samhället, arbetsgivarna och i viss mån arbetstagare anses 

efterfråga flexibilitet, samtidigt som studier visar att vi är i behov av trygghet. 

Ökningen av tidsbegränsade anställningar, i samband med att personalens prestation 
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blir allt viktigare för organisationers framgång, menar vi är oroväckande med hänsyn 

till de negativa konsekvenserna relaterade till tidsbegränsade anställningar. 

 

För att få en klar bild samt djup förståelse för vilka konsekvenser tidsbegränsade 

anställningar kan innebära, menar vi att det krävs en ökad förståelse för hur 

anställningsformen upplevs av den anställde. Med utgångspunkt i den anställdes 

upplevelse vill vi förstå vilka konsekvenser anställningsformen kan innebära för 

individ, organisation och samhälle. Utifrån Näswall, Sverke och Hellgrens (2003) 

argument om att upplevelsen av anställningsotrygghet är ett subjektivt fenomen, samt 

att upplevelsen av otrygghet kan skilja sig åt mellan olika individer, hävdar vi att det 

är viktigt att undersöka tidsbegränsade anställningar på individnivå. Med en sådan 

förståelse syftar vi till att bringa klarhet i vad tidsbegränsade anställningar innebär i 

praktiken både för arbetstagare och arbetsgivare. Genom att undersöka hur 

tidsbegränsade anställningar upplevs i ett specifikt, fall strävar vi även efter att 

komplettera tidigare forskning med en kontextuell förståelse för konsekvenserna av 

anställningsformen. 

 

1.3 Syfte 
Vår uppsats syftar till att förstå och beskriva hur tidsbegränsat anställda kan uppleva 

sin anställningsform. Vi vill även förstå vilka konsekvenser deras upplevelse kan 

innebära. 

 

1.4 Frågeställning 
• Hur kan tidsbegränsat anställda uppleva sin anställningsform och vilka 

konsekvenser kan upplevelserna innebära? 

 

1.5  Begreppsdefinition 
Enligt LAS (2016:248) får tidsbegränsade anställningar avtalas i följande fyra 

former: 

• 1. allmän visstidsanställning, 

• 2. vikariat, 

• 3. säsongsarbete, och 

• 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år. 
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Ytterligare en form av tidsbegränsad anställning som får avtalas enligt LAS är 

provanställning under maximalt sex månader (SFS 2016:248). En viktig reglering för 

arbetsgivare att beakta är att om en arbetstagare varit anställd, antingen i en allmän 

visstidsanställning eller som vikarie, hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två 

under en femårsperiod, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning 

(SFS 2016:248).  

 

Definitionen av tidsbegränsade anställningar kommer vidare i vår uppsats enbart att 

innefatta allmän visstidsanställning. Vår definition av tidsbegränsat anställda 

innefattar således inte provanställningar, vikariat, säsongsarbete eller när arbetstagare 

fyllt 65 år. Vi har valt att inte inkludera provanställningar eftersom de syftar till att 

övergå till en tillsvidareanställning och därmed inte är likvärdiga de resterande 

tidsbegränsade anställningsformerna. Vi finner det inte heller relevant att studera 

arbetstagare som fyllt 65 år, då vi anser att de arbetstagarna befinner sig i en 

livssituation som innebär många undantagsregler. Eftersom tidigare presenterade 

studier argumenterar för att allmänna visstidsanställningar är vanligast samt mest 

missgynnade (Håkansson 2000; Aronsson 1995; Lo 2013), anser vi att de är speciellt 

intressanta att studera och har därmed valt att utesluta vikariat samt säsongsarbete ur 

vår studie. 
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2 Metod  
I följande avsnitt redogör vi för bakgrunden till våra metodval samt vårt 

tillvägagångssätt.  Vi kommer att presentera en ingående redogörelse av våra 

metodval för att du som läsare ska förstå våra tolkningar samt resultatet av studien. 

 

2.1 Metodval och forskningsproblemets karaktär  
Alvehus (2013) argumenterar för att metodval verkar som fundamentala grundstenar 

vilken en studie vilar på. Vidare hävdar författaren att forskningsproblemets karaktär 

är avgörande för vilka metodval som är lämpliga för den specifika studien, eftersom 

metodredogörelsen syftar till att visa att studiens problemlösning är tillförlitlig. För 

att kartlägga vår problemställnings karaktär och fastställa utgångspunkterna för våra 

metodval, utgick vi från Jacobsens (2012) fyra karaktäriseringselement; vad en är 

intresserad av, vem en är intresserad av, samt när och var en studie ska utföras. 

Eftersom vi har studerat tidsbegränsade anställningar, vilka är socialt konstruerade 

fenomen, har vår studie präglats av en hög grad av subjektivitet och komplexitet. En 

hög grad av subjektivitet och komplexitet kräver djupgående tolkning (Ahrne & 

Svensson 2015), vilket vi anser haft en betydande påverkan våra metodval. Andersen 

(2005) argumenterar för att studier med syfte att förstå sociala fenomen djupgående 

är av en kvalitativ strategi. Även vår strävan att beskriva hur individer upplever sin 

anställningsform har påverkat våra metodval. Denscombe (2004) argumenterar för 

att studier av beskrivande karaktär, kräver ingående undersökningar för att kunna 

förklara hur saker och ting är, snarare än hur det borde vara. Jacobsen (2012), 

argumenterar för att den induktiva ansatsen är fördelaktig när forskaren syftar till att 

öppet utforska ett fenomen för att utifrån den insamlade datan kunna dra nya 

slutsatser. Vår problemställnings öppna och utforskande undran, där vi vill förstå 

konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar utan att i förväg rikta in oss på 

specifika områden, resulterade därmed i vårt val av en induktiv ansats.  Vad vi vill 

studera har därmed styrt oss till att välja en kvalitativ strategi med en induktiv ansats.  

 

Vår metod har även påverkats av vem som undersöktes då problemställningen enbart 

innefattar tidsbegränsat anställda, vilket inte gjorde det relevant för oss att studera en 

hel personalstyrka. Studier som syftar till att undersöka en avgränsad del av en social 

komplex helhet utförs, enligt Merriam (1994), lämpligast genom en kvalitativ 

fallstudie. Karaktären av vår problemställning reglerade inte när studien skulle 
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genomföras, eftersom vi var begränsade till att anpassa oss efter exempelvis 

specifika händelser eller marknadssituationer. Vi var dock begränsade av en deadline 

för inlämning av uppsatsen, vilket i viss mån begränsade oss till att välja 

tidbesparande tillvägagångssätt. 

 

Var vår studie utfördes reglerades till viss del av vårt problemområde, eftersom vi 

ville förstå dynamiken kring tidsbegränsade anställningar i ett verkligt sammanhang. 

För att kunna svara på vår frågeställning behövde vi undersöka tidsbegränsat 

anställda på minst ett fall inom rimligt avstånd. Merriam (1994) poängterar att 

forskaren bär ett stort ansvar för trovärdigheten vid kvalitativa fallstudier, eftersom 

forskaren själv är det främsta instrumentet för att samla in och analysera information. 

Eftersom vår problemställning innebär en hög grad av subjektivitet samt tolkning, 

var det speciellt viktigt för oss att presentera en utförlig metod- och etikredogörelse, 

för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten av vårt resultat. Vi höll betydelsen av 

transparens i åtanke genom hela studieprocessen, för att säkerställa att vi 

genomgående ger dig som läsare möjligheten att själv tolka vårt resultat. Genom en 

hög transparens menar vi att även om studien utfördes på individnivå, genom att 

undersöka enskilda tidsbegränsade anställdas upplevelser, kan resultaten användas 

för att förstå konsekvenser av anställningsformen på organisatorisk nivå, samt i viss 

mån överföras till andra fall. 

 

2.2 Induktiv ansats. 

Patel och Davidson (2011) hävdar att de flesta studier kategoriseras utifrån hur 

mycket kunskap som finns om problemområdet innan undersökningen börjar. 

Författarna menar vidare att studier som utgår från ett problemområde med bristande 

befintlig kunskap, behöver vara utforskande för att kunna inhämta tillräckligt 

dataunderlag. Vår studie utgår ifrån ett välstuderat och omdebatterat problemområde, 

dock ansåg vi att den befintliga kunskapen var motstridig och inte erbjöd klarhet i 

konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar. Med hänsyn till Patel och 

Davidsons (2011) argument, menar vi att vår studie är av utforskande karaktär 

eftersom vi för att kunna bringa klarhet i konsekvenserna av upplevelsen av 

tidbegränsade anställningar samlade in djupgående information om upplevelsen av 

anställningsformen. Vi menar att vårt val av en induktiv ansats underlättat för oss att 

utforska allmänna upplevelser av tidsbegränsade anställningar, då vi inte var 
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begränsade att anpassa undersökningen efter specifika teorier. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att en grundläggande utgångspunk i induktiv ansats är 

forskarens neutrala utgångspunkt, eftersom empirin styr teorin och inte syftar till att 

testa förbestämda hypoteser. Eftersom empirin styr vilka teorier som används för 

tolkning har tillvägagångssättet för insamling av empiri även stor påverkan på 

trovärdigheten av studiens resultat. Patel och Davidson (2011) argumenterar för att 

utforskande studier bör baseras på öppna undersökningar, för att samla in tillräcklig 

med information för att kunna bringa klarhet till problemområdet. För att möjliggöra 

en öppen informationsinsamling, samlade vi in empiri med hjälp av öppna frågor 

samt ett öppet sinne för att styra datan i minsta möjliga mån. För att möjliggöra samt 

bibehålla ett öppet sinne, påminde vi varandra om att inte värdera befintliga studier 

och debatter vi kom över. Enligt Jacobsen (2012) kan förutfattade meningar resultera 

i ett omedvetet försök att få sina antaganden bekräftade, något vi menar hade skadat 

trovärdigheten av vår studie. Utifrån vår insamlade empiri valde vi ut de teorier som 

presenteras under teoriavsnittet, vilka legat till grund för vår tolkning och därmed vår 

slutsats. Eftersom vår problemställning inte innefattar hypoteser utan innebär en 

öppen och utforskande undran, har en induktiv ansats varit vår självklara inriktning 

från början. Den öppna och utforskande önskan att djupgående förstå tidsbegränsade 

anställningar klargjorde även tidigt vårt val av en kvalitativ forskningsstrategi, vilket 

vi kommer att diskutera i nästa avsnitt.    

 

2.3 Kvalitativ inriktning 

Merriam och Tisdell (2016) argumenterar för att kvalitativa studier fokuserar på att 

öka förståelse för ett fenomen, till skillnad från kvantitativa studier som strävar efter 

att finna statistiska samband och genrealisera. Även Holme och Solvang (1997) 

argumenterar för den kvalitativa studiens fullständiga förståelse, vilken författarna 

menar syftar till en bättre kunskap om det samhälle vi lever. Kvalitativa studier 

ställer frågan om hur snarare än antal, vilket innebär att det är karaktären av 

forskningsproblemet i en kvalitativ studie som ligger till grund för valet av 

forskningsstrategin (Merriam & Tisdell 2016). Vår studie ämnar undersöka hur 

tidsbegränsat anställda upplever sin anställningsform, samt att tolka vilka 

konsekvenser upplevelserna kan innebära. Vårt syfte är därmed inte att fastställa 

antal eller att identifiera statistiska samband. Att karaktären på datan vi samlade in 

var icke-numerisk, samt att studien syftar till en ökad kunskap om det 
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samhällsaktuella fenomenet tidsbegränsade anställningar, var starka motiv till vårt 

val av en kvalitativ studie. Andersen (2005) argumenterar för att det finns oenigheter 

angående kvalitativ forskning, men att en gemensam utgångspunkt är att varje 

studiefenomen anses innebära en unik sammansättning av egenskaper eller kvalitéer. 

Andersen (2005) samt Holme och Solvang (1997) argumenterar för att kvalitativa 

studier karaktäriseras av en strävan efter ökad förståelse för komplexa sociala 

fenomen, där fokus ligger på djupgående analys och tolkning där resultatet inte syftar 

till att generaliseras. Vårt studiefenomen bestod av en sammansättning av 

individuella upplevelser, vilket stämmer väl in med Andersens (2005) beskrivning av 

den kvalitativa forskningens utgångspunkt. Studien syftar även till att genom 

tolkning kunna skapa en ökad förståelse för tidsbegränsade anställningar och inte till 

att skapa ett jämförbart och generaliserbart resultat. Vårt val av en kvalitativ 

forskningsinriktning har möjliggjort en djupgående förståelse för de tidsbegränsat 

anställdas upplevelser och därmed underlättat för oss att svara på vår 

problemställning om vilka konsekvenser de kan innebära. 

 

Yin (2013) hävdar dock att en kvalitativ studie innebär vissa svårigheter. Författaren 

menar att forskaren i sin önskan att få grepp om verkliga händelsers mening utifrån 

respondenternas synvinkel, tillskriver informationen egen betydelse. Alvesson och 

Sköldberg (2008) belyser vikten av att forskaren kritiskt reflekterar över det 

empiriska materialets faktiska betydelse och varför man göra vissa tolkningar för att 

öka trovärdigheten av kvalitativa studier. Svårigheterna med forskarens inflytande på 

empirin, resulterade i en diskussion om huruvida vi skulle studera tidsbegränsade 

anställningar på djupet eller bredden. Att behandla tidsbegränsade anställningar på 

bredden menar vi skulle minska vårt inflytande på empirin, eftersom datainsamlingen 

blir ytligare och empiriunderlaget stöds av fler respondenter. Vi hävdar dock att vår 

problemställnings karaktär är så komplex, att en djupgående behandling av vår studie 

var nödvändig för att vi skulle få en ingående förståelse för respondenternas 

upplevelser. Hur vi sedan arbetade för att kritiskt reflektera över vår insamlade 

empiri och våra tolkningar kommer att behandlas vidare under avsnitt 2.9 Tolkning. 

 

2.4 Fallstudie 

För att möjliggöra djupet i vår undersökning utförde vi en fallstudie. Yin (2007) 

hävdar att en fallstudie är en fördelaktig metod att använda för att svara på 
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problemformuleringar som innefattar en undran om hur, samt vid en önskan av att 

förstå komplicerade sociala företeelser djupgående. Författaren menar vidare att 

fallstudier möjliggör för forskare att bibehålla en helhet och det meningsfulla i 

verkliga händelser, i ett verkligt sammanhang. Vi menar att valet av att utföra en 

fallstudie möjliggjorde för oss att undersöka hur tidsbegränsat anställda upplever sin 

anställningsform i ett verkligt sammanhang, där verkliga upplevelser och faktorer 

som påverkar upplevelserna är bibehållna. Valet att utföra en fallstudie har därmed 

möjliggjort för oss att studera de anställdas upplevelser ingående med hänsyn till de 

kontextuella förutsättningarnas påverkan. 

 

Yin (2007) hävdar att det är eftersträvansvärt för forskaren att utföra flerfallsstudier 

då beläggen från flera fall är mer övertygande än belägg från endast ett fall, vilket 

gör studien starkare och mer generaliserbar. Vidare menar författaren att 

enfallsstudier dock kan vara fördelaktiga i vissa fall, exempelvis för studenter eller 

ensamma forskare, då flerfallsstudier är kräver mycket tid och resurser. Vi som 

studenter var begränsade både gällande tid och resurser, därav ansåg vi att en 

enfallsstudie var fördelaktig för vår studie. Även vår problemställnings induktiva 

ansats och kvalitativa strategi, menar vi motiverade en enfallstudie eftersom vi inte 

syftar till att kunna generalisera vårt resultat. Vi valde även att enbart fokusera på ett 

fall eftersom alla respondenter då har samma kontextuella förutsättningar, vilket 

underlättade vår tolkning av empirin. Hade vi istället valt att studera fler fall hade vi 

behövt ta hänsyn till olika falls specifika kontextuella förutsättningar vilket hade 

försvårat tolkningen av empiri. Fler fall hade möjliggjort jämförelser mellan olika 

kontextuella förutsättningar vilket hade kunnat öka studiens överförbarhet. Vi valde 

dock utifrån ovanstående argument om vår begränsning gällande tid och resurser att 

utföra en djupgående enfallsstudie. Vi är medvetna om att vårt falls specifika kontext 

påverkar vårt resultat och har därför varit noggranna med att beskriva vårt falls unika 

förutsättningar för att du som läsare ska få en kontextuell förståelse. 

 

Genom att enbart fokusera på ett fall fick vi utrymme att utföra studien ingående och 

noggrant, vilket gav oss en djupgående uppfattning av de anställdas upplevelser. 

Eftersom vi enbart fokuserade på ett fall hade vi även tid och resurser för att kritiskt 

reflektera över vår empiri och våra tolkningar, vilket vi anser ökar trovärdigheten av 

vår problemlösning. Ytterligare en viktig aspekt för att empirin ska ge belägg för att 
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besvara studiens problemställning är att utveckla lämpliga förutsättningar för val av 

fall, så kallade fallförutsättningar (Yin 2007). Fallförutsättningarna för vår studie 

diskuteras och motiveras i nästa avsnitt. 

 

2.5 Fallförutsättningar och val av fall 

Merriam (1994) argumenterar för att forskaren är det främsta verktyget för insamling 

av data till en kvalitativ fallstudie och därmed den som ansvarar för val av fall. 

Författaren menar vidare att val av fall bör bestämmas utifrån forskningsproblemet, 

för att säkerställa att fallet bidrar till ett trovärdigt resultat. Utgångspunkten för vårt 

val av fall var därmed vår problemställnings karaktär, vilken vi tidigare konstaterat 

präglas av en önskan att förstå ett subjektivt och komplext fenomen djupgående. Vår 

strävan att förstå, snarare än att generalisera och kvantifiera, menar vi motiverade ett 

så kallat i ändamålsenligt urval. Det ändamålsenliga urvalet önskar upptäcka, få 

insikt i, samt förstå forskningsproblemet på djupet, snarare än att generalisera 

(Merriam 1994). 

 

Ändamålsenligt urval, eller strategiskt urval som Alvehus (2013) uttrycker det, 

innebär även att fall väljs utifrån specifika fallförutsättningar. Eftersom vår uppsats 

syftar till att studera hur tidsbegränsat anställda kan uppleva sin anställningsform, var 

vår främsta fallförutsättning att fallet hade tidsbegränsat anställda. Vår 

problemställnings karaktär avgränsade oss däremot inte till att undersöka 

tidsbegränsat anställda med exempelvis speciella erfarenheter, i en specifik ålder 

eller med ett visst kön. Eftersom Aronsson (1995) och Håkanssons (2000) hävdar att 

visstidsanställda i flera avseende är de mest missgynnade av tidsbegränsad anställda, 

ansåg vi dock att det var mest intressant att fokusera studien på visstidsanställda.  

 

En annan fallförutsättning grundade sig i vår begränsning gällande tid och resurser. 

Av praktisk relevans var en förutsättning därmed att fallet skulle vara beläget inom 

rimligt köravstånd från vår studieort. 

 

Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa studier syftar till att fånga de 

individuella och specifika hos den enskilda. För att fånga de individuella och 

specifika hos de tidsbegränsat anställda, var möjligheten till individuella intervjuer 

med god tidsmarginal, ytterligare en fallförutsättning. Denscombe (2004) menar att 
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tillit och välvilja mellan forskare och respondent har stor inverkan på korrektheten 

och fullständigheten av den insamlade empirin. För att stärka tilliten och välviljan 

hos våra respondenter, innefattade förutsättningen även att respondenterna skulle 

vara positivt inställda till att delta i studien. 

 

Ovanstående förutsättningar låg till grund för vårt val av fall. Under våra försök att 

finna fall med rätt förutsättningar stötte vi dock på svårigheter. Vi kontaktade ett 

tiotal organisationer, vilka alla kunde erbjuda djupintervjuer med personalansvarig 

eller någon annan i chefsposition, men inte kunde avvara tid för intervjuer med 

tidsbegränsat anställda. Oviljan att avvara de tidsbegränsat anställdas tid relaterar vi 

till diskussionen i inledningsavsnittet, gällande organisationers behov av att precisera 

arbetskraften efter marknaden och efterfrågan. Vi menar att antalet tidsbegränsat 

anställda i tjänst troligen är preciserat efter det aktuella behovet av arbetskraft och att 

organisationerna därmed inte har utrymme att avvara deras tid. 

 

Livsmedelsbutiken Willys i Nybro var den första organisationen med rätt 

förutsättningar som tackade ja till vår förfrågan, vilket motiverade oss att utföra 

studien där. Att Nybro enbart är ligger 30 minuter från vår studieort visade sig mer 

betydelsefullt än vi förutspått, då företaget erbjöd intervjuer med kort varsel baserat 

på den dagsaktuella personalsituationen. Om vi haft en längre tidsram för vår uppsats 

menar vi att våra fallförutsättningar troligtvis varit annorlunda, vilket kunnat 

resultera i valet av ett annat fall. Exempelvis hade förutsättningarna inte behövt 

begränsa oss till ett närliggande fall. Vi anser dock att Willys i Nybro var det 

lämpligaste fallet i förhållande till våra rådande förutsättningar. Alvehus (2013) 

menar att ett urval likt vårt, som är baserat på fall och respondenter som finns 

tillgängliga, kallas bekvämlighetsurval. Vi menar att Willys delvis var ett 

bekvämlighetsurval, men att våra fallförutsättningar säkerställt att informationen 

skulle ge oss belägg för att besvara vår problemställning. Valet av respondenter var 

betydligt enklare och varför kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 

 

2.6 Val av respondenter 

Att medvetet intervjua respondenter vilka tros ha specifika åsikter kring eller 

upplevelser inom en studies problemområde, är viktigt för att samla in relevant 

information (Yin 2013). Den viktigaste aspekten vid val av respondenter fastställdes 
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redan i vår första fallförutsättning, att respondenterna ska ha upplevelse av att vara 

tidsbegränsat anställd. Vi lät vår kontaktperson, som var butikschefen, välja ut sex 

tidsbegränsat anställda för oss att intervjua. Företaget hade inte tid att erbjuda mer än 

sex djupintervjuer, vilket vi inte upplevde som ett problem då vi själva inte hade 

tidsutrymme för att utföra fler intervjuer. Vi ansåg att de intervjuer vi utförde gav oss 

en tillräcklig empirisk grund för att svara på vår problemställning, eftersom vi 

uppfattade respondenternas svar som utförliga och ärliga. Vårt val att ge 

butikschefen frihet att välja ut respondenter grundade sig i företagets pressade 

personalschema, samt att det inte var relevant för vår studie vilka tidsbegränsat 

anställda vi träffade. Vi menar att den flexibilitet vi erbjöd butikschefen möjliggjorde 

de sex djupintervjuer vi fick tillåtelse att utföra.  

 

Vi är medvetna om att det finns en risk för att butikschefen kan valt ut respondenter 

han ansåg skulle ge en positiv bild av sin anställning, för att undvika en negativ 

spegling av företaget. För att minimera risken lade vi stor vikt vid att presentera 

syftet med studien, samt vid att tydliggöra att vi inte försökte identifiera syndabockar 

eller svartmåla arbetsplatsen. Vi upplevde att vår transparens och tydlighet skapade 

en tillit mellan oss och butikschefen, något Denscombe (2004) hävdar ökar 

studiedeltagares benägenhet att lämna öppen och sanningsenlig information. Vi anser 

därför att risken för att butikschefen valt respondenter i syfte att gynna företaget var 

liten. För att undvika en vanlig risk vid strategiska respondentval, vilken Alvehus 

(2013) beskriver som att forskaren blir förblindad av vissa undersökningsområden 

och förlorar helhetsperspektivet, inledde vi empiriinsamlingen med en intervju med 

butikschefen. Genom intervjun med butikschefen fick vi en övergripande bild av 

situationen rörande tidsbegränsat anställda, vilket vi anser underlättade ett 

helhetsperspektiv under intervjun med de tidsbegränsat anställda. 

 

2.7 Litteraturgenomgång 

I syfte att skaffa oss tillräcklig kunskap om vårt ämne för att kunna utveckla en tydlig 

problemställning, började vi vår studieprocess med att granska litteratur, artiklar och 

tidigare studier, som på olika sätt behandlar vårt problemområde. Vi anser inte att 

litteraturgranskningen begränsade vår möjlighet att utföra en induktiv studie, 

eftersom den enbart syftade till att avsmalna vårt problemområde och hjälpa oss att 

tydliggöra studiens syfte. Litteraturgranskningen tydliggjorde att det utförts många 
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studier kring tidsbegränsade anställningar, men att studierna ofta fokuserar på 

specifika aspekter kopplade till anställningen, exempelvis språngbrädeeffekten 

(Håkansson 2000), segmentering inom organisationen (Van Velzen 2002) samt 

arbetstillfredsställelse (Montero & Rau 2015). Studierna samt litteraturen 

argumenterade även för olika konsekvenserna relaterade till tidsbegränsade 

anställningar. Vi fann därmed att befintlig kunskap inte ger en klar bild av hur 

tidsbegränsat anställda uppfattar sin anställningsform och vilka konsekvenser deras 

upplevelser kan innebära. Litteraturgranskningen gav oss värdefull kunskap om 

bakgrunden till vårt problemområde och hjälpte oss att precisera vår 

problemställning. Bryman och Bell (2013) samt Jacobsen (2012) argumenterar för att 

en risk med information som är framtagen av andra är att den kan vara vinklad eller 

tolkad på ett visst sätt i strävan att svara på ett specifikt syfte. Vi vill därmed 

poängtera att vi kritiskt granskat material framtaget av andra och inte betraktat det 

som absolut sanning, utan främst som vägledning, samt som ståndpelare för 

uppbyggnaden av vår problemdiskussion.  

 

2.8 Insamling av primärdata 

Empirin i vår studie kommer från, vad Patel och Davidson (2011) definierar som 

primära källor, och utgör därmed primärdata. Primärdata innebär 

förstahandsrapporteringar (Patel & Davidson 2011), vilka i vår studie är baserade på 

intervjuer med enskilda personer. Alvehus (2013) argumenterar för att intervjuer är 

en nödvändig metod för att undersöka hur individer tänker eller känner. Argumentet 

styrks av Patel och Davidson (2011), som argumenterar för att kvalitativa intervjuers 

syfte att upptäcka och identifiera en individs uppfattning av något, gör det omöjligt 

att i förväg formulera eventuella svarsalternativ likt en enkät. Med hänsyn till vår 

frågeställning och djupgående undran över de tidsbegränsat anställdas upplevelser, 

anser vi att intervjuer var den självklara insamlingsmetoden. Patel och Davidson 

(2011) menar att kvalitativa intervjuer ställer höga krav på öppenhet och ömsesidigt 

deltagande, vilket resulterar i att respondenten blir medskapare i samtalet. Ryen 

(2004) menar att en strikt strukturerad intervjuguide kan försvåra för kvalitativa 

forskaren att fånga in individens egna upplevelser, men att strukturen samtidigt 

underlättar att undvika överflödig information. Vi valde att utföra semi-strukturerade 

intervjuer för att komma de anställdas upplevelser in på djupet, utan att samla in för 

mycket överflödig information. Vårt val av semi-strukturerade intervjuer grundade 
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sig även i ett behov av en viss grundstruktur, för att kunna jämföra intervjuerna med 

varandra.  

 

För att finna en god balans i vår intervjuguide tog vi hjälp av både handledare och 

litteraturanvisningar under utformningen av intervjufrågorna. Vi anser att vi lyckades 

skapa en välgenomtänkt grunduppsättning av frågor, men lämnade även gott 

utrymme för följdfrågor och medskapande. Frågorna berörde hur de anställda fått sin 

tjänst, hur deras befintliga livssituation såg ut samt planer inför framtiden, hur de 

upplevde sin arbetssituation, eventuella skillnader mellan tidsbegränsat anställda och 

tillsvidareanställda och vilka positiva samt negativa uppfattningar de hade av 

tidsbegränsade anställningar. 

 

För att säkerställa en komplett insamling valde vi även att spela in intervjuerna, 

något Jacobsen (2012) hävdar är optimalt inom kvalitativ metod. Eftersom 

bandinspelningar kan bli omfattande är en bra metod att även anteckna under 

intervjuerna (Jacobsen 2012). Vi deltog båda under samtliga intervjuer, där en av oss 

ställde frågor medan den andra antecknade, dels för att underlätta renskrivande men 

även för att en av oss skulle kunna ägna respondenten full uppmärksamhet. Eftersom 

vi var två intervjuare och en respondent, är vi medvetna om att respondenten kan ha 

upplevt en ojämn maktbalans. För att respondenterna inte skulle känna sig 

underlägsna samt för att skapa en god och lättsam stämning, inledde vi intervjuerna 

med allmänt småprat samt en presentation av oss. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) hävdar att djupa intervjuer bygger på intervjuarens förmåga att ägna tid åt 

självreflektion, samt intervjuarens förmåga att frambringa ett vänskapsliknande 

samtal. Vår uppdelning av uppgifter där en av oss enbart fokuserade på att tala och 

den andra främst antecknade, menar vi möjliggjorde en samtalsliknande 

intervjusituation. Vi behöll samma roller under samtliga intervjuer för att de 

empiriska materialet skulle samlas in på liknande sätt. 

 

Vi valde att utföra intervjuerna på Willys i Nybro för att det skulle upplevas enkelt 

för respondenterna att medverka i vår studie. För att underlätta respondenternas 

medverkande ytterligare, samt för att få tillräckligt många respondenter att vilja 

delta, utfördes intervjuerna på arbetstid. Vi menar att det kunde underlättat för 

arbetsgivaren om vi utfört intervjuerna utanför arbetstid, vilket kunde ökat 
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möjligheten att få organisationer att ställa upp. Vi anser dock att det hade varit ännu 

svårare att finna tillräckligt många respondenter som skulle vara villiga att delta i 

studien på sin fritid. För att undvika risken att bli överhörda eller störda av 

förbipasserande, samt för att skapa en miljö där respondenterna kunde känna sig 

trygga valde vi att utföra intervjuerna i ett enskilt rum på arbetsplatsen. Att 

intervjuerna gav utrymme för aktivt lyssnande i en trygg miljö, menar vi skapade 

goda förutsättningar för öppna och ärliga svar. Den trygga intervjusituationen menar 

vi därmed gav oss en större inblick i respondenternas personliga och ingående 

reflektioner. Intervjuer med enskilda personer kan kritiseras för att vara för 

individualistiska och därmed gå miste om den dynamik som exempelvis 

gruppintervjuer kan ge (Ryen 2004). Vi menar dock att gruppintervjuer i vårt fall 

skulle hämma ett vänskapsliknande samtal, samt innebära en risk för att 

respondenterna påverkas av starka personer inom gruppen, vilket skulle hämma 

intervjuns djup. Vi ansåg därmed att intervjuer med enskilda respondenter var den 

lämpligaste metoden för att bygga upp den tillit och trygghet empiriinsamlingen vår 

problemställning kräver. 

 

Under den fjärde intervjun stötte vi på en utmaning då respondenten gav korta och 

repetitiva svar. För att komma respondenten mer in på djupet var vi tvungna att 

ställer fler följdfrågor och styra samtalet något, vilket gjorde intervjun mer 

strukturerad i sin karaktär. Vi menar dock att vi under de tre tidigare intervjuerna 

tillskansat oss tillräcklig förståelse för tidsbegränsade anställningar att de mer 

strukturerade frågorna inte påverkar trovärdigheten av intervjun. Dock är vårt 

eventuella inflytande på svaren något vi tagit i beaktning vid tolkningen av 

intervjuresultatet. 

 

2.9 Tolkning 
Alvesson och Sköldberg (2008) argumenterar för att det är när insamlat material 

behandlas, tolkas och selekteras som empirin tillskrivs mening och därmed kan 

användas för att svara på problemställningen. Då bearbetningen har en avgörande 

påverkan på studiens resultat, bör forskaren tillämpa ett kritiskt förhållningssätt 

under processen för att möjliggöra tolkning ur olika perspektiv. Vi menar att de 

tillvägagångssätt och metodval vi redogjort för hittills har skapat goda förutsättningar 

för en öppen och tillförlitlig tolkning av vår empiri. För att bibehålla ett fortsatt 
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rättvisande förhållningssätt till vårt material har vi lagt stort fokus på bearbetningen 

och tolkningen av vår data. I början av bearbetningsprocessen stötte vi på bekymmer 

då vi upplevde svårigheter i hur vi skulle systematiseras och ordna vår djupgående 

data. Efter en övergripande genomgång av metodlitteratur insåg vi att det inte finns 

någon absolut riktlinje för att bearbeta och tolka kvalitativ data, vilket styrks av Fejes 

och Thornberg (2009) som menar att forskaren i stor utsträckning måste förlita sig på 

sitt förnuft. För underlätta ett neutralt och kritiskt förhållningssätt under 

bearbetningen valde vi att utföra en innehållsanalys, vilket Jacobsen (2012) menar 

syftar till att förenkla, skapa struktur och berika bearbetningen av empirin. I första 

steget av innehållsanalysen menar Jacobsen (2012) att forskaren bör renskriva 

rådatan och samtidigt dela upp texten i en uppsättning tematiska enheter. Vidare 

menar författaren att texten och tematiseringarna bör kategoriseras under de 

viktigaste områdena, för att skapa struktur och möjliggöra jämförelser mellan 

intervjuerna. För att underlätta tematiseringen, kategoriseringen och jämförelsen av 

våra sju djupintervjuer utgick vi från tre frågor; Vilka teman eller kategorier tas upp i 

samtliga intervjuer? Vilka kategorier eller teman tas upp i några intervjuer men inte 

alla? Vilka tas enbart upp av en person eller få? Under uppdelningen kunde vi 

identifiera tydliga teman, vilka sammanfattats i empirin under rubrikerna; Arbetets 

förutsättningar, Livssituation, Gemenskap, Anställningsotrygghet och Generella 

uppfattningar om tidsbegränsade anställningar.  

 

Innehållsanalyser kan stärka tillförlitligheten av materialet genom att visa att 

intervjupersonernas åsikter överensstämmer (Jacobsen 2012). Eftersom vi genom vår 

tematisering kan visa att individerna i stor utsträckning hade likanande upplevelser, 

anser vi valet att utföra en innehållsanalys stärkte tillförlitligheten av vår studie. 

Kategoriseringen gynnade även vår tolkning genom att ge god en överblick över hur 

vårt insamlade material relaterade till vår problemställning, vilket underlättade vår 

problemlösning. För att öka trovärdigheten av vårt resultat, har vi även lagt stor vikt 

vid att vara transparenta mot läsaren, vilket kommer att diskuteras mer djupgående 

under nästa avsnitt. 

 

2.10 Forskningskvalitet 

“Så står du där med en undersökning, en teoretisk referensram och en analys och 

förhoppningsvis några insiktsfulla slutsatser. Men hur ska du veta hur bra de 
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slutsatserna är?” (Alvehus 2013, s. 121). Vi har haft liknande fundering och lade 

därför mycket fokus på att bena ut de essentiella kvalitetsaspekterna för vår studie. 

För att säkerställa en hög kvalité på forskningsresultat har vi haft kvalitetsaspekterna 

i beaktning under hela studieprocessen. Ryen (2004) argumenterar för att det finns 

delade åsikter om vad som kännetecknar god kvalitativ forskning, men att 

traditionella begrepp som validitet och reabilitet ofta avfärdas. En kvalitativ studies 

trovärdighet kan istället diskuteras utifrån begreppen tillförlitlighet, överförbarhet 

samt bekräftelsebarhet, för bättre fokus på de metodologiska utmaningarna inom 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2005). Vi kommer därför att diskutera 

trovärdigheten av vår studie utifrån ovanstående begrepp, för att ge dig som läsare 

belägg att själv tolka kvalitén på studien. 

 

2.10.1 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2012) belyser problematiken med begreppet sanning inom den kvantitativa 

forskningen. Författaren argumenterar för att en individs upplevelse av något kan 

betraktas som en som en sanning, eftersom upplevelsen kan påstås vara sann för den 

enskilda individen. Dock behöver individens upplevda sanning inte för den sakens 

skull ha en verklig förankring. För att hantera sanningsproblematiken har vi lagt stort 

fokus på att vara transparenta mot läsaren genom en ingående metodredogörelse, där 

även de problem vi stött på samt hur vi hanterat dem har diskuteras. Vi menar att en 

god inblick i vårt tillvägagångssätt ger läsaren utrymme att själv tyda och reflektera 

över resultaten vår studies resultat, samt de anställdas upplevda sanningar. 

 

Jacobsen (2012) menar att kvalitativ forskning även innebär en utmaning i att 

säkerställa att studien undersökt rätt saker för att kunna svara på problemställningen. 

Tillförlitligheten av undersökningen påverkas i hög grad av respondenters förmåga 

och vilja att ge ifrån sig riktig information. Vi lade mycket tanke bakom 

utformningen av våra fallförutsättningar för att säkerställa att vårt fall samt våra 

respondenter gav tillförlitlig information. Vi la även stort fokus på att informera om 

syftet med studien, samt poängtera att vi inte ämnar svartmåla varken de anställda 

eller Willysbutiken, oavsett studiens resultat. För att ytterligare stärka 

tillförlitligheten av informationen har vi haft i åtanke att respondenterna kan vara 

benägna att framställa sin arbetssituation oförtjänt positivt, vilket skulle leda till 

nyanserade svar. Dock uppfattar vi att samtliga respondenter svarat uppriktigt på 
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våra frågor, något som även styrks av att respondenternas svar relaterade väl till 

varandra, samt till butikschefens upplevelse. Ytterligare åtgärder vi vidtagit för att 

säkra uppriktiga svar är att garantera alla respondenter anonymitet. Anonymitet kan 

till viss mån anses ha en negativ inverkan på trovärdigheten (Alvesson & Sköldberg 

2008), men eftersom vår problemställning rör förhållanden på arbetsplatsen vilka kan 

betraktas känsliga, menar vi att anonymiteten istället gynnar uppriktigheten. 

Respondenternas identitet är inte heller relevant för att kunna besvara vår 

problemställning, vilket även det motiverar att studiens tillförlitlighet stärks av 

anonymiteten. 

 

2.10.2 Överförbarhet 

Fejes och Thornberg (2009) argumenterar för att generaliserbarhet relaterar till hur 

väl ett studieresultat kan appliceras på andra fall, vilket Ryen (2004) menar kan 

översättas till överförbarhet i kvalitativa studier. Ryen (2004) argumenterar vidare 

för att det i kvalitativa studier är mer relevant att diskutera huruvida läsaren att fått 

tillräcklig information om studiens utförande, för att själv kunna avgöra om resultatet 

är överförbart till andra fall. Kvalitativa studier tenderar även att försöka återspegla 

en unik aspekts betydelse i en större social kontext, vilket inte innefattar en strävan 

att generalisera (Ryen 2004). Vi instämmer med Ryens (2004) argument och hävdar 

att generalisering av vårt resultat är både irrelevant och omöjligt eftersom vi 

undersöker enskilda anställdas upplevelser i en specifik kontext. Vi är medvetna om 

att läsarens möjlighet att bedöma vår studies överförbarhet beror på hur väl vi lyckats 

skapa en helhetsomfattande beskrivning av samtliga delar i vår forskningsprocess. Vi 

har därför förhoppningen att du som läsare genom vår ingående metodredogörelse 

själv kan avgöra i vilken grad vårt resultat går att överföra till andra fall. Ytterligare 

åtgärder vi vidtagit för att öka överförbarheten och hantera eventuella 

tvivelaktigheter i vår studieprocess, är att kontinuerligt mottaga synpunkten och 

konstruktiv kritik från handledare, studenter och examinator. Vi anser därför att 

tillförlitligheten av vår studie är hög och att förutsättningarna för läsaren att bedöma 

överförbarheten är goda. 

  

2.10.3 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Jacobsen (2012) argumenterar för att styrkan i kvalitativ forskning är att forskaren är 

öppen för det okända och därmed i låg grad styr datan innan den samlats in. 
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Samtidigt hävdar Merriam (1994) att forskaren inom kvalitativa studier har en central 

roll, vilket resulterar i en överhängande risk för att forskarens bristande neutralitet 

nyanserar datan. Vi upplever att valet av en induktiv ansats och semi-strukturerade 

intervjuer möjliggjorde en öppen datainsamling, samt motverkade att vi genom vår 

förförståelse styrde respondenten mot specifika upplevelser. Genom att båda deltog 

under intervjuerna kunde vi även jämföra våra uppfattningar med varandra, för att 

frambringa en så bekräftelsebar bild av den anställdes upplevelse som möjligt. 

 

Yin (2013) argumenterar för att det är tolkningen av det insamlade materialet som 

tillskriver det mening. Samtidigt hävdar Fejes och Thornberg (2009) att det inte går 

att fastslå specifika anvisningar för att tolka material, utan att forskaren måste 

utnyttja hela sitt intellekt för att på ett rättvisande sätt förmedla vad datan betyder 

utifrån problemställning. Utifrån ovanstående argument menar vi att oavsett vilka 

åtgärder vi vidtar för att vara neutrala vid tolkningen av empiri, kommer resultatet 

delvis att påverkas av vår subjektivitet. Vi hävdar dock att våra personliga insikter 

och erfarenheter kan bidra med kunskap till tolkningen, men att det är viktigt att du 

som läsare genomgående kan urskilja vår röst i uppsatsen. Genom att tydliggöra 

vilka olika röster som bidrar till vår slutförståelse, samt att ingående redogöra för vår 

metod, hävdar vi att resultaten av vår studie blir rättvisande. Vi menar även att 

läsaren erbjuds utrymme att själv tolka resultatet och tillskriva informationen egen 

betydelse, vilket vi anser ökar trovärdigheten av studien och möjliggör nya 

reflektioner utöver de vi redogjort för. 

 

2.11 Forskningsetik 

Enligt Jacobsen (2012) innebär kvalitativ forskning ett etiskt dilemma, eftersom 

forskaren i strävan att beskriva och förstå ett fenomen riskerar att göra intrång på en 

individs privatliv. Författaren argumenterar vidare för att god forskningsetik kräver 

att potentiella respondenter informeras om alla eventuella risker och möjligheter med 

deltagandet för att kunna ta beslut om ett frivilligt deltagande. Eftersom vår 

problemställning präglas av en strävan efter att öka kunskapen om individers 

upplevelser av ett arbetsrelaterat fenomen, anser vi att det varit speciellt viktigt ur en 

etisk aspekt att informera respondenterna om studien. Vårt undersökningsfenomen 

kan anses känsligt, då de anställdas åsikter skulle kunna påverka deras situation på 

arbetsplatsen. Problemställningen kan även betraktas som känslig ur organisationens 
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synvinkel, då negativa upplevelser av de anställda kan försätta företaget i dålig 

dager. För att säkerställa att studien utförts enligt god etik har vi därför varit öppna 

med att informera alla deltagare om undersökningens syfte. Vi har även varit 

noggranna med att be om lov att spela in samtalen samt att diskutera hur intervjun 

upplevdes efteråt. Valet att erbjuda respondenterna anonymitet var delvis, som 

tidigare nämnt, för att öka tillförlitligheten av datan, men även för att skydda 

respondenternas integritet. 
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3 Empiri 
 
I följande avsnitt presenteras vår insamlade information under våra identifierade 

teman för att ge dig som läsare en tydlig redogörelse av vårt empiriska underlag. I 

avsnittet fokuserar vi främst på hur våra respondenter upplever sin tidsbegränsade 

anställning men även hur de uppfattar tidsbegränsade anställningar genrellt. Vi 

redogör även för butikschefens upplevelser och hur de relaterar till respondenternas 

upplevelse. 

 

3.1 Allmän information 

Under intervjuerna framkom att respondenterna är mellan 19 och 26 år, samt att 

deras anställningstid varierar mellan fem månader och två år. Butikschefen 

förklarade att det är övervägande unga människor som söker tidsbegränsade tjänster 

på företaget och att de brukar stanna på företaget ett till två år. Samtliga respondenter 

har en visstidsanställning och arbetar utan fast schema, vilket innebär att 

arbetspassen bokas in löpande efter behov. Tidigare ringde arbetsledaren de 

tidsbegränsat anställda personligen och bokade in varje arbetspass, vilket skedde ca 

en vecka i förväg eller så sent som samma morgon vid akut personalbrist. Sedan 

februari har företaget infört ett nytt bokningssystem där de tidsbegränsat anställda 
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själva loggar in för att se och boka lediga pass. Det förekommer dock fortfarande att 

arbetsledaren ringer in anställda om akut personalbrist uppstår. 

 

Intervjusamtalen började med att respondenterna fick förklara varför de valt att söka 

anställning på Willys och ur deras berättelser framkom att motiven skiljde sig åt. 

Ingen av respondenterna sökte en efterlyst tjänst, utan kom i kontakt med företaget 

på annat vis. Hälften av respondenterna fick en praktikplats förmedlad av 

arbetsförmedlingen, vilken senare ledde till en tidsbegränsad anställning. Resterande 

respondenter sände in spontanansökningar, eftersom de önskade att arbeta med 

service och ansåg att företaget var en lämplig arbetsplats att börja sitt servicearbete 

på. För majoriteten av respondenterna innebär arbetet deras första anställning, medan 

några enstaka hade tidigare erfarenheter av kortare tidsbegränsade anställningar. 

Samtliga respondenter ansåg att arbetsplatsen var förmånlig för dem, eftersom 

arbetet inte kräver några förkunskaper eller tidigare erfarenhet. 

 

3.2 Arbetsförutsättningar  

Vidare i intervjuerna fick respondenterna förklara hur de upplever sina 

arbetsuppgifter. Det framkom då att de tidsbegränsat anställda roterar mer mellan 

olika avdelningar, eftersom det inte går att förutse var personalbristen kommer 

uppstå och de måste därmed täcka upp överallt. Ingen respondent uttryckte motvilja 

till att rotera mellan avdelningarna eftersom samtliga arbetsuppgifter upplevdes som 

okomplicerade och enkla att lära sig. Några respondenter menade att en risk med de 

standardiserade arbetsuppgifterna är att arbetet i längden kan upplevas ostimulerande 

och enformigt. Samtliga respondenter upplevde dock arbetsrotationen som en god 

möjlighet till mer variation och stimulans i arbetet, vilket även framhölls som en 

fördel gentemot de tillsvidareanställdas arbetssituation då den ofta är begränsade till 

en avdelning. 

 

“Vi som hoppar in måste ju kunna alla avdelningar, man vet ju inte vem som blir 

sjuk. Så de är väl en fördel för oss och så är de ju lite roligare. Men de är lite 

orättvist mot de fasta, för de har ju en avdelning som de alltid är på”. (Respondent 

fem) 
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Ytterligare en styrka med att vara tidsbegränsat anställd beskrevs som möjligheten att 

anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Flertalet respondenter uttryckte att 

de redan från första arbetsdagen haft som mål att i framtiden få en tillsvidaretjänst på 

företaget. Vetskapen om möjligheten till en tillsvidareanställning ansåg samtliga 

respondenter öka deras arbetsmotivation samt ambition att visa hur duktiga och 

ansvarsfulla de är i arbetet. Även butikschefen förklarade att tidsbegränsade 

anställningar ofta övergår till tillsvidareanställningar, samt ansåg att möjligheten var 

en fördel för både anställda och företaget. 

 

“Jo men vanligen går man från en tidsanställning till fastanställning. Det är ju bra 

för båda för man kan prova om personen passar och om de gillar jobbet” 

(Butikschefen).  

 

Samtliga respondenter var överens om att det inte upplever några direkta skillnader i 

arbetsuppgifterna mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Några 

respondenter upplevde att tillsvidareanställda får ta lite mer ansvar, men att 

skillnaden snarare är kopplad till hur länge personen arbetat än till 

anställningsformen.  

 

“Förutom att vi roterar mer får vi ju göra typ samma saker. Eller ja de e klart, de 

fasta gör oftast ordrarna men de är ju inte så konstigt eftersom de arbetat här längst 

och kan allt” (Respondent fyra). 

 

Alla respondenter upplevde att de uppmanas ta mer ansvar, både från kollegor och 

chef, och kände sig därmed som jämlikar med de tillsvidareanställda. Majoriteten av 

respondenterna kände sig behövda och uppskattade men förklarade att det alltid var 

mycket att göra, vilket gjorde att de stundtals kände sig stressade. Enstaka 

respondenter ansåg att det är för lite personal på arbetsplatsen trots att det finns gott 

om tidsbegränsat anställda som vill jobba. De upplevde att företaget har så lite 

personal som möjligt varje dag, vilket ansågs bidra till ett högt arbetstempo. Det 

höga arbetstempot ansågs dock inte påverka arbetstillfredsställelsen och samtliga 

respondenter trivdes bra på arbetsplatsen och var nöjda på sitt arbete. 

 



  
 

29 

Trots att arbetsuppgifterna uppfattades som likvärdiga, menar majoriteten av 

respondenterna att de upplever sig arbeta hårdare än de tillsvidareanställda. De kände 

sig pressade att alltid presentera bra på arbetet, något de dock medgav inte är ett 

officiellt krav från arbetsledarna. De respondenter som upplevde sig arbeta hårdare 

än tillsvidareanställda, uttryckte alla att pressen grundande sig i en personlig oro över 

att bli utan arbetstider, samt i önskan om att bli erbjuden en tillsvidareanställning. 

Butikschefen förklarar att prestationskraven mellan de olika anställda inte officiellt 

skiljer sig åt, men att även han lagt märke till att många tidsbegränsat anställda 

arbetar hårdare än vissa tillsvidareanställda. Skillnaden i prestation menar 

butikschefen är naturlig eftersom de tidsbegränsat anställda borde vilja visa 

framfötterna. Oron att bli utan arbetstider delades av samtliga respondenter och även 

de som inte kände sig pressade att arbeta hårdare än tillsvidareanställda, upplevde en 

inre press att aldrig prestera sämre än tillsvidareanställda.  

 

“Jag måste ju liksom bevisa att jag är värd mitt jobb varje gång jag jobbar, de andra 

kan ju typ inte bli av med jobbet hur lata de än är” (Respondent två). 

 

3.3 Livssituation 

Ett återkommande tema under intervjuerna var respondenternas livssituation. Trots 

att de arbetar på samma arbetsplats, befinner sig i samma åldersspann och kommer 

från samma ort skilde sig livssituationerna åt. Majoriteten av respondenterna bor 

fortfarande hemma hos sina föräldrar, medan två är sambos och en hyr en egen 

lägenhet. En respondent är gift och en annan har ett litet barn. Ingen av 

respondenterna har gjort större investeringar, i exempelvis hus eller bostadsrätt, 

något de motiverade med den begränsade och oberäkneliga ekonomin en 

tidsbegränsad anställning innebär. Samtliga respondenter poängterade flertal gånger 

att de inte har möjligheten att köpa en bostad eftersom de som tidsbegränsade 

anställda inte får ta lån. De uttryckte även en oro över att den tidsbegränsade 

anställningen inte erbjuder förutsättningar för att ha en stabil och förutsägbar 

livssituation.  

 

“Det är ju svårt att ha egen lägenhet eller ens en bil om man inte vet hur stor lönen 

blir nästa månad” (Respondent sex).  
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Graden av oro för livssituationen skiljde sig dock åt. Den största skillnaden låg i 

respondenternas planer inför den närmsta framtiden, där några hade som önskan att 

kunna köpa en bostad och bilda familj, medan andra ville resa eller studera. De som 

upplevde en stark önskan att bilda familj eller göra större investeringar upplevde 

störst negativ livspåverkan. De uttryckte en stark tacksamhet över arbetsmöjligheten 

de fått ta del av och menade att de genom sin anställning fått arbetserfarenhet som är 

värdefull för att kunna söka anda mer långvariga tjänster. Den tidsbegränsade 

anställningen ansågs därmed som ett bra alternativ i det tidiga skedet av deras 

arbetsliv, men att den i nuläget begränsande deras livsutveckling. Respondenterna 

med planer på att studera vidare eller resa menade att anställningsformen passar väl 

in i deras livssituation, då de upplevde sig ha möjlighet att tjäna pengar utan att vara 

bundna till företaget. Flertalet av de respondenter som ville resa eller studera 

betraktade även anställningen som värdefull personlig arbetslivserfarenhet, eftersom 

de fick bättre uppfattning om vad de vill arbeta med i framtiden. Eftersom de i 

nuläget inte hade en önskan att göra större investeringar upplevde de inte att 

anställningsformen begränsade utvecklingen av deras liv. Samtliga respondenter 

uttryckte dock tydligt att de inte upplevde en tidsbegränsad anställning som 

fördelaktig på sikt och skulle inte kunna tänka sig att arbeta som tidsbegränsat 

anställd resten av livet. Samtliga respondenter skulle även tacka ja om de fick 

erbjudande om en tillsvidaretjänst på Willys, men menade att de inte ansåg sig ha en 

framtid på arbetsplatsen om möjligheten inte dök upp. 

 

“Jo jag trivs som det är nu men jag vill inte jobba så om 10 år. Då har man ju hus 

och familj och så och då går de ju inte” (Respondent fem). 

 

Förutom de ekonomiska begränsningarna upplevdes de tidsbegränsade 

anställningarna ha ytterligare en avgörande livspåverkan. Samtliga respondenter 

uttryckte att anställningsformen innebär stora svårigheter att balansera och planera 

privatliv och arbetsliv. Respondenterna ansåg att det periodvis fanns för lite lediga 

arbetstimmar och att de därmed kände sig tvingade att tacka ja till alla tider som 

erbjuds. Den ständiga pressen att vara tillgänglig ansåg alla begränsar deras fritid 

eftersom de alltid måste vara beredda att arbeta på kort varsel.  
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“De är svårt att planera för man vet ju aldrig om jobbet ringer, så ofta undviker man 

att planera så mycket för jobbet går ju före allt. Man måste ju få in pengar” 

(Respondent fyra).  

 

Majoriteten ansåg även att deras livssituation var mindre flexibel och att de fick 

mindre ledig tid än tillsvidareanställda, eftersom de inte kan planera upp sin lediga 

tid. Även denna livspåverkan sig dock åt mellan de som vill bilda familj och de som 

planerar att resa eller studera. De respondenter som planerar att resa eller studera 

upplevde inte svårigheten att planera privatlivet som lika stort eftersom de främst 

hade sig själva att ta hänsyn till. De respondenter som önskar att bilda familj var 

dock oroliga för hur de skulle kunna förena familjelivet och arbetslivet med en 

tidsbegränsad anställning. En av respondenterna som har ett ungt barn uttryckte 

specifikt svårigheter med att kunna planera umgänge med barnet, samt hämtningar 

och lämningar på förskolan.  

 

“Chefen kan ju ringa när som helst och då måste man ju säga ja även om man skulle 

hängt med lillen då, dels för pengarna men även för att dom ska vilja ringa igen, ” 

(Respondent sex).  

 

De begränsade möjligheterna att som tidsbegränsat anställd planera ekonomi och 

privatliv ansåg samtliga respondenter resulterar i svårigheter att utvecklas i livet på 

sikt. På sikt menade respondenterna att osäkerheten relaterad till tidsbegränsade 

anställningar ökar, något som kommer presenteras mer ingående under 

Anställningsotrygghet 3.5. 

 

3.4 Gemenskap 

Samtliga respondenter uppgav att de trivs bra på arbetsplatsen och de upplever 

gemenskapen som god. Respondenterna upplever inga uppdelningar mellan 

tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda, utan ansåg att alla anställda, oavsett 

anställningsform, har samma förutsättningar för att bli en del av gemenskapen. De 

anställda på Willys har stor spridning i ålder, men åldersspridningen ansågs inte 

heller påverka gemenskapen. Även butikschefen upplevde att gemenskapen på 

arbetsplatsen är god, samt att det inte finns några tydliga uppdelningar. Den starka 

gemenskapen på arbetsplatsen förklarades med att respondenterna känner sig trygga 
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med sina kollegor och alltid kan vända sig till en kollega om de behöver hjälp, 

oavsett kollegans anställningsform. Majoriteten av respondenterna lyfte även fram en 

lättsam och öppen stämning som en orsak till den goda gemenskapen. 

 

“Vi är ju alla rätt olika men det spelar ingen roll. Det är ju ändå kul att få höra vad 

nån annan gjort för roliga grejer även om man aldrig skulle göra det själv” 

(Respondent ett). 

 

3.4.1 Stämningen på arbetsplatsen 

När respondenterna ombads beskriva hur de upplevde sin introduktion på 

arbetsplatsen uppgav samtliga att de kände sig välkomna och accepterade, samt att 

introduktion är lika för alla oavsett anställningsform. Några respondenter menade 

dock att de var lite blyga i början vilket gjorde det lite svårt att komma in i 

gemenskapen. Samtliga respondenter ansåg även att stämningen är god och ny 

personal som anstränger sig för att ta kontakt i början fort blir en del av 

gemenskapen. Många av kollegorna, både tidsbegränsade och tillsvidareanställda, 

har eftersom de trivs så bra på arbetsplatsen även börjat umgås på fritiden. Även 

relationen till chefen beskrevs av samtliga respondenter som god och att de upplever 

att chefen behandlar alla likvärdigt oavsett anställningsform. Butikschefen beskrevs 

som någon man kan vända sig till med ett gott skämt men även mer seriösa frågor. 

Några respondenter menade dock att tillsvidareanställda möjligen kan ha en något 

mer personlig relation till butikschefen, eftersom de arbetat på arbetsplatsen längre. 

 

“Ja chefen är skön! Han kan man alltid skoja med och han skojar tillbaka och 

hjälper alltid till om de är något” (Respondent ett).  

 

Ingen av respondenterna kunde ge något tydligt svar på varför gemenskapen är så 

god på arbetsplatsen, men anade att likabehandling, både mellan kollegor och från 

chefer, kunde vara en bidragande faktor. Butikschefen kunde inte heller beskriva 

klart varför gemenskapen är så stark. Enligt butikschefen försöker ledning och chefer 

i största mån behandla alla anställda lika, men berättade att det inte finns några andra 

klara strategier från organisationens sida för att stärka gemenskapen mellan 

tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Istället menade chefen att de lyckats 

anställa bra människor som i sin tur skolade in nyanställda på ett bra sätt, likt en god 
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personalspiral. Trots den goda sammanhållningen på arbetsplatsen var det ingen som 

identifierade sig som Willysanställd, utan den starka gemenskapen var istället 

relaterad till kollegorna. Samtliga respondenter betraktade gemenskapen på 

arbetsplatsen som unik och menade att situationen troligen såg annorlunda ut på 

andra butiker, speciellt på Willys butiker i större städer. Respondenterna ansåg att det 

troligen kan vara svårare att komma in i gemenskapen i större städer eller på butiker 

där stämningen inte är lika öppen och välkommande. 

 

3.4.2 Förmåner 

En förklaring till den goda gemenskapen kunde enligt butikschefen vara att alla får ta 

del i personalaktiviteter som exempelvis julfester. Även flertalet respondenter tog 

upp personalförmåner, exempelvis att alla får ta del i personalaktiviteterna, som ett 

exempel på den likabehandlingen från chefer de menade bidrog till god gemenskap. 

Några respondenter hävdade dock att aktiviteterna inte är så inkluderade som de ger 

sken av, eftersom butikens öppettider ofta kolliderar med aktivitetstiden vilket 

innebär att några måste jobba. Butikschefen hävdade att vilka som måste arbeta 

under personalaktiviteter avgörs slumpmässigt, då de anställdas arbetsscheman 

planeras innan aktiviteterna bestäms. De kritiska respondenterna menar dock att 

tillsvidareanställda oftast byter bort sina pass för att kunna delta i aktiviteterna. Den 

höga konkurrensen om arbetstider, samt att de tidsbegränsat anställda inte alltid får 

arbeta så många arbetstimmar de vill, gör att de känner sig pressade att ta över de 

tillsvidareanställdas arbetspass under aktiviteterna. Några respondenter uppgav även 

att de alltid tackar ja trots att de vill delta i aktiviteten för att de hoppas att gesten 

uppfattas som positivt i arbetsgivarens ögon och att de då kan bli erbjudna fler pass. 

 

“Jo alltså man får ju alltid gå, men grejen är att det är ju då det finns möjlighet till 

extrapass och det vill man ju inte missa. Jag brukar alltid tänka att om jag jobbar 

den här gången så kan jag va med nästa gång men så blir det ju aldrig haha” 

(Respondent två). 

 

Butikschefen ansåg att alla anställda även har lika möjlighet till vidareutbildning 

inom Willys om de visar intresse för det, en uppfattning även majoriteten av de 

anställda uttryckte. Några respondenter var dock inte medvetna om 

utbildningsmöjligheterna över huvud taget, medan några andra lyfte problematiken 
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med att vissa utbildningar krävde ett specifikt antal års arbetserfarenhet. 

Tidsbegränsat anställda beskrevs ofta inte kunna uppnå arbetskvoten och därmed ha 

en begränsad möjlighet att delta i utbildningarna. Ingen av respondenterna hade 

deltagit i någon utbildning eller uppfattade att det var vanligt förekommande för 

tidsbegränsat anställda på arbetsplatsen. Andra personalförmåner skiljer sig mer 

uppenbart åt mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Till exempel har 

tillsvidareanställda personalrabatter och erbjuds friskvårdsbidrag, förmåner de 

tidsbegränsat anställda inte har. Samtliga respondenter uppmärksammade skillnaden 

men ingen ansåg att det påverkar gemenskapen på arbetsplatsen, utan de hade 

förståelse för att en tillsvidareanställning innebär mer förmåner.   

 

3.5 Anställningsotrygghet  

Det mest framträdande temat, vilket framkom under samtliga intervjuer var att 

tidsbegränsade anställningar innebär en upplevelse av otrygghet. Både anställda och 

butikschefen hävdade att anställningsotryggheten är den främsta skillnaden i 

förutsättningar mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Otryggheten 

förklarades bottna i många olika aspekter men den mest framträdande orsaken var 

den ekonomiska otryggheten. Samtliga respondenter uttryckte en oro över att inte 

kunna planera sin ekonomi eller veta hur mycket lön de kommer få nästa månad. Den 

ekonomiska osäkerheten förklarades påverka respondenterna starkt utanför 

arbetsplatsen både gällande inköp, men några respondenter upplevde även en psykisk 

stress.  

 

“Ibland är ju förjävligt, då ligger ja vaken och tänker på om jag kommer kunna 

betala räkningarna” (Respondent tre).  

 

Majoriteten av respondenterna var dock noga med att poängtera att ekonomin oftast 

går ihop och att det är oron över att inte veta vilken inkomst man kommer få som 

skapar otrygghet. Otryggheten upplevdes begränsa respondenternas möjlighet att 

planera sparande, resor och större investeringar. Även om ekonomin tillåter till 

exempel investeringar eller resor menar vissa respondenter att de inte vågar binda 

upp sig på framtida utgifter eftersom de inte vet hur mycket pengar de kommer få in. 

Alla respondenter upplevde oro över ekonomin, men graden av oro var relaterade till 

vilken livssituation och framtidsplaner. De respondenter som inte planerade att resa 
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eller studera vidare kände mer stress över att inte ha en trygg inkomst och menade att 

otryggheten hade en stark begränsande påverkan på deras liv. Även butikschefen 

upplevde att graden av osäkerheten beror mycket på den individuella livssituationen 

och menade att “man kanske inte vågar ta steget ut i livet utan en trygg inkomst” 

(Butikschefen). 

 

Ytterligare en stark osäkerhetsaspekt som framkom under samtliga intervjuer var 

rädslan över att bli utan arbete. Samtliga respondenter menade att de kände sig 

pressade att arbeta hårt och visa framfötterna för att vara säkra på att fortsätta få 

timmar samt öka möjligheten till en tillsvidareanställning i framtiden.  

 

“För att jag ska få fast jobb här måste jag ju visa vad jag går för och arbeta bra” 

(Respondent ett).  

 

De uttryckte en önskan att betraktas som eftertraktade för att öka chansen att bli den 

chefen ringer till först när ett arbetstillfälle dyker upp. Flertalet respondenter 

uttryckte även en rädsla för att inte prestera tillräckligt, vilket de menar skulle kunna 

inträffa om de är trötta eller sjuka. Pressen att alltid prestera på topp och aldrig våga 

tacka nej till arbetstillfällen menar de anställda till viss del påverkar deras privatliv 

och välmående negativt. Några respondenter belyste även otryggheten i att inte vara 

garanterad arbetspass under en eventuell uppsägningsperiod, till skillnad från 

tillsvidareanställningar som erbjuder ett visst skydd under uppsägningar. Att inte ha 

ett jobb att komma tillbaks till efter en eventuell mammaledighet var en annan 

otrygghetsaspekt som två respondenter tog upp. 

 

“Om jag skulle vara mammaledig vet jag inte hur de skulle blir när ja kommer 

tillbaka. Har jag fortfarande jobb då eller står man där med barn helt utan 

inkomst?” (Respondent fem). 

 

Osäkerheten inför framtiden menar respondenterna ökar upplevelsen av otrygghet 

och bidrar till en rädsla att inte prestera tillräckligt under arbetstid. Majoriteten av de 

anställda menar dock att pressen även har viss en positiv inverkan på deras 

arbetssituation, eftersom… 
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“Det är ju roligare att ha nått att göra än att bara försöka maska runt hela tiden. 

Och man lär sig ju jobba hårt och det kan ju verkligen vara en fördel sen i livet” 

(Respondent ett). 

 

Trots att respondenterna var samstämmiga i upplevelsen av att deras 

anställningsform innebär en stark anställningsotrygghet, var alla nöjda med 

arbetsplatsen och arbetet i sig. Ingen av respondenterna uttryckte att 

anställningsformen i dagsläget har en klar påverkan på deras psykiska välbefinnande. 

De framkom inte heller någon upplevd skillnad i psykiskt välbefinnande mellan 

tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Samtliga respondenter menade att 

kollegorna och chefen gav en viss trygghet genom att visa uppskattning och stöd och 

var därmed tillfreds med sin anställningsform för tillfället. Samtliga respondenter 

menade även att en tidsbegränsad anställning är betydligt bättre än ingen anställning 

alls, vilket var alternativet för många av dem innan de började på Willys. När 

respondenterna fick i uppgift att beskriva önskvärd anställning om tio år var det 

ingen som kunde tänka sig att arbeta som tidsbegränsat anställd. Anledningar som 

uppgavs var att de inte vill ha en osäker anställning utan trygg inkomst, de vill ha 

tydligare utvecklingsmöjligheter samt att man efter så många år i arbetslivet borde 

belönats med en tryggare tillsvidareanställning. Även butikschefen hade full 

förståelse för den otrygghet anställningsformen innebär på sikt. Butikschefen menade 

att det kan vara svårt att arbeta som tidsbegränsat anställd när man får mer krav och 

skyldigheter i livet. 

 

“Det är klart jag förstår att man som timanställd inte tycker det är optimalt att inte 

ha fast jobb senare i livet. Men nu har vi bara yngre anställda här så de känns som 

att de trivs med sin anställning” (Butikschefen) 

  

3.6 Generella uppfattningar om tidsbegränsade anställningar 

Samtliga intervjuerna avslutades med att respondenterna fritt fick tala om sina 

uppfattningar om för- och nackdelar med tidsbegränsade anställningar, dels kopplat 

till sig själva men även kopplat till samhället generellt. Den främsta fördelen som 

framkom var att tidsbegränsat anställda kan välja hur mycket de vill arbeta och kan 

tacka nej till arbete om de vill. Även möjligheten att kombinera arbete med 
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exempelvis studier angav alla respondenter som positivt. De menade även att 

tidsbegränsade anställningar underlättar om man vill resa en längre period då man 

inte är bunden till specifika semesterveckor. En respondent berättade att den 

tidsbegränsade anställningen möjliggjorde en tre månader lång resa i år, något 

respondenten inte tror hade varit möjligt med en tillsvidareanställning. En annan 

respondent ansåg att möjligheten att själv boka in sig på arbetstider kan underlätta 

om man har småbarn, eftersom man kan tacka nej till arbete och umgås mer med 

barnen, än om man är tillsvidareanställd. 

 

Alla respondenter menade att begränsade arbetstillfällen är en nackdel. De 

begränsade arbetsmöjligheterna ansågs dock även kunna innebära en fördel, eftersom 

det innebär att respondenterna kan arbeta på olika arbetsplatser samtidigt, vilket även 

en respondent gör. Att kunna arbeta på flera olika arbetsplatser beskrevs som positivt 

eftersom det innebär en möjlighet att testa olika yrken och arbetsgivare innan man 

slår sig till ro. Möjligheten ansågs speciellt positiv för yngre personer. Butikschefen 

menade att Willys genom de tidsbegränsade anställningarna erbjuder yngre 

människor möjligheten att få arbetserfarenhet samt prova olika arbeten. 

 

“Är man ung kanske man inte vet vad man vill göra i livet och då kan de ju vara bra 

att prova på lite olika innan man bestämmer sig” (Respondent sex).    

 

Samtliga respondenter menar att ytterligare en fördel med tidsbegränsade 

anställningar är att anställningsformen erbjuder en bra möjlighet att få in en fot på 

arbetsmarknaden. Respondenterna belyste hur svårt det är att få en tillsvidaretjänst 

utan erfarenhet eller om man varit arbetslös en period. Många av respondenterna tog 

upp Willys som ett tydligt exempel på hur tidsbegränsade anställningar kan verka 

som en språngbräda till en tillsvidareanställning, eftersom majoriteten av de 

tillsvidareanställda på arbetsplatsen börjat som tidsbegränsat anställda. En fördel de 

flesta respondenter menade kan finnas, men som de själva inte hade erfarenhet av var 

att en tidsbegränsad anställning kan underlätta flytt till en ny stad eller andra 

livsförändringar. Respondenterna menade att tryggheten i tillsvidareanställningar kan 

hålla kvar och förhindra individer från att våga göra större förändringar. 

Butikschefen poängterade även att det är enkelt att som tidsbegränsat anställd flytta 

mellan olika Willys butiker. 
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“Är man sugen på att testa på storstadslivet så är det ju enklare att våga flytta upp 

om man inte måste ge upp en fast anställning, då står det ju lixom inte lika mycket på 

spel” (Respondent fyra).  

 

Den främsta nackdelen med att vara tidsbegränsat anställd uppgav alla respondenter 

är osäkerheten som förklarades i avsnittet ovan. Även majoriteten av övriga 

nackdelarna som framkom under den fria diskussionen har berörts tidigare i empirin, 

och innefattar: rädslan att bli utan arbete, en begränsande effekt på privatlivet, 

ekonomisk osäkerhet samt en ständig ovisshet. Ett område som inte berörts vidare 

ingående tidigare men som framkom under slutdiskussionen i intervjuerna var 

tidsbegränsat anställdas möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Respondenterna 

menade att eftersom tidsbegränsat anställda lever under ständig oro att bli av med 

timmar och troligen har arbetat kortare tid på arbetsplatsen än övrig personal, har de 

mindre att säga till om.  

 

“Om man inte är fast kan ju cheferna köra lite med en och då kanske det inte är så 

lätt att säga ifrån” (Respondent två). 

 

Även chansen att få en tillsvidareanställning upplevde respondenterna kunde minska 

om “man är jobbig och ifrågasätter eller kräver saker hela tiden” (Respondent sex). 

Majoriteten av respondenterna menade dock att de inte upplevt någon liknande 

tendens på deras arbetsplats och kände sig trygga att säga vad de tycker utan rädsla 

för att bli betraktade som krävande. 

 

Ytterligare en intressant aspekt som framkom var att flertalet respondenter 

poängterade att tidsbegränsade anställningar är mer positiva för arbetsgivaren än den 

anställde. Respondenterna menade att arbetsgivaren kan dra nytta av att kunna 

anpassa arbetsstyrkan efter behov och inte behöva betala lön till personal som de inte 

har användning av om behovet förändras.  

 

“Om någon är sjuk kan han bara ta in extrapersonal. Annars hade man ju behövt 

säkra upp med för många ordinarie varje dag ifall någon skulle bli sjuk” 

(Respondent fem).  
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En annan fördel för arbetsgivare uppgavs vara att de lättare kan göra sig av med 

tidsbegränsat anställda än fast anställda. En respondent menade dock att arbetsgivare 

utnyttjar anställningsformen enbart för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. 

Övriga respondenter uttryckte dock en förståelse för arbetsgivarens vinning med 

tidsbegränsade anställningar.  

 

Respondenternas åsikter stämmer delvis överens med butikschefens som anser att 

tidsbegränsade anställningar är positivt, eftersom det möjliggör för arbetsgivare att 

vara flexibla. Butikschefen menar att det är nästintill omöjligt att förutspå hur mycket 

personal som kommer behövas, exempelvis om någon blir sjuk eller vid arbetstoppar, 

vilket gör tidsbegränsade anställningar nödvändiga. Oförutsägbarheten menar 

butikschefen resulterar i en risk att behöva säga upp personal om de enbart anställer 

tillsvidareanställda. För att inte behöva säga upp och nyanställa personal anser 

butikschefen att tidsbegränsade anställningar är ett bättre alternativ att täcka upp med 

vid behovsförändringar. 

 

3.7 Sammanfattning av empirin 

Du har nu läst om de tydligaste teman vi identifierande under bearbetningen av vårt 

empiriska material. Den mest framträdande upplevelsen kopplad till tidsbegränsade 

anställning var som konstaterat upplevelsen av otrygghet. Otryggheten grundade sig i 

svårigheterna att som tidsbegränsat anställd planera sin ekonomi samt privatliv. Trots 

att samtliga respondenter är unga upplevdes anställningsformen och otryggheten 

olika, beroende på vilken livssituation de befinner sig i och vilka framtidsplaner de 

har. De respondenter som ville resa eller studera upplevde mindre otrygghet och fler 

fördelar med anställningsformen, medan de respondenter som önskade att bilda 

familj upplevde större otrygghet och fler nackdelar med tidsbegränsade anställningar. 

Ytterligare ett tydligt tema som var återkommande under intervjuerna var den goda 

gemenskapen på arbetsplatsen. Samtliga respondenter kände sig trygga med sina 

kollegor och menade att det inte fanns någon uppdelning mellan tidsbegränsat 

anställda och tillsvidareanställda. Det framgick ingen klar förklaring till den goda 

gemenskapen förutom att tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda hade 

liknande arbetsförutsättningar och upplevdes ha jämlika förmåner.  Slutligen 

framgick att respondenterna generellt uppfattade tidsbegränsade anställningar som 
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gynnsamma ur arbetsgivarens synvinkel, samt som fördelaktiga för arbetstagare 

under vissa omständigheter men begränsande ur ett långsiktigt perspektiv. Dessa 

teman har legat som grund för vårt val av teorier, vilka vi kommer att använda för att 

tolka respondenternas upplevelser och förstå vilka konsekvenser de kan innebära. 

Våra valda teorier kommer att presenteras ingående i nästa avsnitt.  
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4 Teori 
Utifrån den empiriska redogörelsen i föregående avsnitt har vi valt följande teorier; 

flexibilitet, livscykeln, anställningens syfte, gemenskap anställningsotrygghet och 

prekariatet, för tolkning av vårt material. Teorierna kommer att presenteras och 

argumenteras för i följande avsnitt för att göra det möjligt för dig som läsare att 

förstå studiens tolkning. 

 

4.1 Flexibilitet  

Berglund och Schedin (2009) diskuterar flexibilitetsbegreppet, vilket de menar ofta 

associeras med något positivt och därmed blivit ett ideal i dagens globaliserade och 

konkurrensintensiva samhälle. Källström och Malmberg (2013) beskriver flexibilitet 

som en aktörs förmåga att anpassa sig efter förändringar och svängningar i 

omvärlden. Berglund och Schedin (2009) menar att sådana definitioner är för 

ensidiga och argumenterar för att begreppet är mer komplext än vad som vanligen 

uppmärksammas, samt för att det är nära sammankopplat med begreppet stabilitet. 

Författarna presenterar därför en mer omfattande begreppsapparat, vilken innefattar 

både flexibilitet och stabilitet för att tydliggöra flexibilitetens multipla egenskaper. 

När en aktör betraktar en viss variation som önskvärd innebär det flexibilitet, medan 

när en annan aktör betraktar samma variation som negativ betraktas variationen 

istället som instabilitet. Samma tendens går att återfinna när en aktör uppfattar brist 

på variation som önskvärt vilket då betraktas som stabilitet, medan en motsvarande 

aktör finner stabiliteten hämmande vilket beskrivs bättre genom begreppet 

inflexibilitet. Flexiblitetsbegreppets många egenskaper gör det centralt att förstå 

kontextens förutsättningar, samt aktörernas målsättning, för att förstå flexibilitetens 

konsekvenser (Berglund & Schedin 2009).  

 

Vi argumenterar för att begreppet flexibilitet i vårt fall går att relatera till 

tidsbegränsade anställningar, vilka i vår empiriska redogörelse visade sig kunna 

innebära olika egenskaper. Utifrån Berglund och Schedins (2009) argument, anser vi 

det nödvändigt att förstå de kontextuella förutsättningar våra respondenter befinner 

sig i för att kunna förstå vilka konsekvenser tidsbegränsade anställningar kan 

innebära. För att bättre förstå den kontext tidsbegränsat anställda befinner sig i, samt 

berörda aktörers mål, kommer vi att redogöra för teorier som berör, människans 
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livscykel, anställningars syfte, gemenskap, anställningsotrygghet och prekariatets 

framväxt. 

 

4.2 Livscykeln 

Ett perspektiv som vi anser kan hjälpa oss att tolka våra respondenters upplevese av 

sin anställningsform, genom att förklara varför upplevelserna i vissa aspekter skiljer 

sig åt, är människans livscykel. Berglund och Schedin (2009) hävdar att var en 

individ befinner sig i livscykeln påverkar vilka behov och önskemål individen har 

och därmed hur denne upplever sin omgivning. Vidare menar författarna att de olika 

faserna i livscykeln inte är direkt kopplade till specifika åldrar, utan att faserna 

istället kopplas samman med olika ålderskategorier. Ålderskategorierna överlappar 

ofta varandra för att lämna utrymme för individuella skillnader, men syftar till att 

skapa indikationer på när olika faser i livet genomgås. 

 

Erikson (1982) betraktas som en av pionjärerna inom livscykelperspektivet och 

diskuterar teorin utifrån åtta olika faser. De åtta olika faserna följer människan från 

födseln till döden och utspelar sig i form av psykosociala kriser, vilka antingen löses 

på ett positivt eller negativt sätt. Krisens utfall får stor påverkan på utvecklingen av 

individers personlighet, samt påverkar förutsättningarna för hantera nästa kris 

fördelaktigt. De två faserna mest väsentliga för vår studie är; “tonåren” som berör 

identitet och identitetsförvirring samt ”tidig vuxenålder” som berör intimitet och 

isolering. I “tonåren” ställs individer inför utmaningen att finna sig själva och sin 

plats i sociala sammanhang. För att utveckla en stark identitet och skapa en enhetlig 

bild av sig själv hävdar Erikson (1982) är det viktigt för individen att prova sig fram 

vad det gäller yrken och intressen. Ett positivt utfall i tonårsfasen resulterar i en stark 

identitet, medan ett negativt utfall skapar identitetsförvirring och problem att finna 

sin plats i samhället. Nästa fas berör övergång till tidig vuxenålder, där individen 

strävar efter att finna intimitet och stabilitet i livet, baserat på värderingarna 

utvecklade i tonåren. Den tidiga vuxenålder präglas för många av sökandet efter en 

livspartner, en önskan att knyta människor nära och strävan efter ett givande yrke, 

vilket förutsätter en trygg identitet och självuppoffringar. En positiv utveckling bidrar 

till en förmåga att känna kärlek och intimitet, medan en negativ utveckling resulterar 

i isolering och social distansering (Erikson 1982). 
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Levinson (1979) har byggt vidare på Erikssons idéer och diskuterar hur människan 

upplever sitt vuxna liv, men lägger större fokus på övergångarna mellan livets olika 

faser (Hwang et al., 2007). Levinson (1979) menar att livscykelns struktur bygger på 

fyra olika faser, där varje fas utmärks av ett speciellt sätt att leva på, samt innefattar 

olika utvecklingsperioder. Övergången från ett skede till ett annat börjar redan innan 

det tidigare skedets slut, vilket skapar överlappande zoner. Levinson (1979) hävdar 

att det är i de överlappande zonerna som personlighetsutveckling sker eftersom det 

uppkommer nya utvecklingsmål och krav från samhället. 

 

De faser mest relevanta för vår studie är övergångsperioden “övergång till vuxen 

ålder” och fasen “tidig vuxen ålder” eftersom de berör åldersspannet våra 

respondenter befinner sig i. Levinson (1979) menar att övergången till vuxen ålder är 

en överlappande zon, vilken infaller mellan 17 år och 22 år, och utgör en bro mellan 

ungdomen och den tidiga vuxenåldern. För att kunna inta en ansvarsfull position i 

vuxenvärlden påbörjar individer en strävan att uppnå livsmål betraktade som viktiga 

av samhället, som att skaffa en egen bostad, välja yrke och förmodligen bilda familj 

(Hwang et al., 2007). Levinson (1979) menar att perioden präglas av stor osäkerhet 

men även kraftfullhet, då individer lämnar det tidigare skyddet och stödet av 

familjen, eller motsvarande social enhet, i strävan efter en självständig identitet. I 

slutet av övergången tar den tidiga vuxenåldern vid, mellan 17år och 45 år, där 

individen intar sin första ställning som vuxen och uppfyller sina skyldigheter 

gentemot samhället. En viktig skyldighet menar Levinson (1979) är att skaffa ett 

yrke, en process där ett flertal provisoriska arbeten ofta prövas, innan individen slår 

sig till ro. Ett stabilt yrke är en förutsättning för att kunna ta hand om en familj då 

små barn är både tids- och ekonomiskt krävande.  

 

4.3 Anställningens syfte 

Enligt Källström och Malmberg (2013) kan en anställning betraktas som en social 

samarbetsform där människan, till följd av sitt sociala behov, delvis uppoffrar sin 

frihet och självbestämmanderätt för att underordna sig gemensamma mål. 

Anställningen gynnar välfärdsstaten eftersom den både möjliggör maximalt 

utnyttjande av mänskliga resurser i samhället, samtidigt som anställningen försäkrar 

den enskilde individens försörjning. Anställningen stärker även den sociala 

identiteten eftersom individer får möjlighet att inordnas i samhället och minskar 
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därmed benägenhet för utanförskap. Ytterligare en viktig samhällsfunktion är att öka 

kunskapsöverföringen mellan generationer och verka som en utbildningskanal. 

Källström och Malmberg (2013) argumenterar dock för att flexibiliseringen av 

arbetsmarknaden delvis fråntagit anställningen sina samhälleliga funktioner. 

Författarna menar att tidsbegränsat anställda exempelvis inte alltid har möjlighet att 

försörja sig på sin lön eller får ta del av samma kunskapsutbyte som ordinarie 

anställda. Vi anser att en grundförståelse för anställningens syfte kan bidra med en 

förståelse för hur våra respondenter upplever sin anställningsform. Vi anser att en 

förståelse för anställningen syfte kan bidra med en insikt i vilka förväntningar våra 

respondenter kan ha på sin anställning. 

 

4.4 Gemenskap 
Näswall, Sverke och Hellgren (2003) menar att det sociala stödet på en arbetsplats 

har stor påverkan på de anställdas upplevelse av arbetssituationen. Speciellt anses 

stödet kunna påverka upplevelsen av otrygghet, vilken är mycket relevant för vår 

studie. Socialt stöd kan dels erhållas från chefen, men en annan viktig källa till stöd 

är den anställdes kollegor. Författarna menar att det finns en problematik med socialt 

stöd från kollegor eftersom kollegornas individuella upplevelse av arbetssituationen 

påverkar vilket typ av stöd de ger. Har kollegorna en negativ bild av arbetsplatsen 

kan stödet de erbjuder även påverka den anställdes uppfattning negativt. Det sociala 

stödets påverkan på upplevelsen av otrygghet kan förklaras genom människors 

grundläggande sociala behov (Näswall, Sverke & Hellgren 2003). Stenberg (2011) 

argumenterar för att människor är sociala varelser, vilket innebär ett behov av att ingå 

i en gemenskap där de kan utbyta tankar, känslor och upplevelser med varandra. 

Gemenskap skapas när individer delar någon sorts social samhörighet där de kan ge 

och erhålla bekräftelse av människor de trivs med. En god gemenskap skapar i sin tur 

utrymme för en samvaro bestående av närhet och tillit, men erbjuder även möjlighet 

att uttrycka åsikter eller till och med tillfälligt gräla med andra. Tryggheten i att både 

kunna dela och motsätta sig åsikter utan att bli avvisad skapar ett utrymme för 

identitetsskapande, samtidigt som det stärker samhörighet inom gruppen.  

 

Trots öppenheten erbjuder en god gemenskap grundläggande riktlinjer för hur 

gruppmedlemmarna bör agera och för vilka värderingar som betraktas som 

eftersträvansvärda (Stenberg 2011). Alvesson (2015) menar att delade värderingar 
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och riktlinjer kan bidra till att skapa en stark organisationstillhörighet hos personalen 

på ett företag. En stark organisationstillhörighet motverkar i sin tur att anställda byter 

arbetsgivare eftersom de upplever sig som en del av organisationen. En svag 

organisationstillhörighet kan däremot resultera i att de anställda söker alternativa 

källor för tillhörighet, exempelvis andra arbetsgivare eller kollegor. Alvesson (2015) 

menar att en vanlig strategi för att skapa en stark organisatorisk tillhörighet är att 

bedriva olika kulturprogram i syfte att få medlemmarna att dela organisationens 

värderingar. Författaren hävdar dock att gruppens medlemmar har större inverkan på 

känslan av tillhörighet och hur väl värderingarna befästs än den styrande 

organisationen.  

 

Angelöw (2002) menar att samarbetet och kommunikationen mellan kollegor är 

grundläggande organisatoriska framgångsfaktorer, samt att en god gemenskap på en 

arbetsplats är en stark bidragande faktor till ett positivt arbetsklimat. Jämlika 

förutsättningar samt likabehandling av de anställda beskrivs som grundläggande för 

att skapa en god gemenskap och därmed upplevelsen av positivt arbetsklimat. 

Författaren menar att ett upplevt positivt arbetsklimat i sin tur ökar engagemanget i 

arbetet, prestationsförmågan och arbetstillfredsställelsen hos personalen. Mycket av 

litteraturen kring arbetsmotivation och organisering konstaterar att god gemenskap 

och sammanhållning mellan kollegor är centralt för organisatorisk framgång 

(Alvesson 2015; Håkansson 20000; Sennet 2000; Standing 2013; Torrington, Hall & 

Taylor 2008). Det finns dock författare som argumenterar för att en stark 

sammanhållning kan vara negativt för företag genom att styra anställda till att göra 

saker de inte vill. Stenberg (2011) argumenterar för att människans starka behov av 

tillhörighet och delaktighet, kan resultera i att individer låter sig styras av gruppens 

åsikter i rädslan av att bli exkluderade. En negativ gemenskap som inte ger utrymme 

för avvikande åsikter eller förändring kan därmed hämma identitetsutveckling och 

förnyelse. 

 

Berglund och Schedin (2009) menar att tidsbegränsade anställningar kan skapa tre 

olika sorters gemenskaper på en arbetsplats; att de anställda delas upp i kärna och 

periferi, att samtliga anställda återfinns i kärnan eller att samtliga anställda återfinns i 

periferin. Med en uppdelning i kärna och periferi menas, likt Van Velzens (2002) 

argument i inledningsavsnittet, att tidsbegränsat anställda hamnar utanför den 
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ordinarie gemenskapen. Uppdelning kan ske exempelvis om de tidsbegränsat 

anställda blir tilldelade mer standardiserade arbetsuppgifter än ordinarie personal. 

Om de tidsbegränsat anställda innehar specialistkunskaper och används till mer 

kvalificerade arbetsuppgifter uppstår ingen uppdelning och samtliga anställa kan 

betraktas som kärnan. På arbetsplatser där samtliga arbetsuppgifter är standardiserade 

och har kort upplärningstid uppstår inte heller någon uppdelning, utan alla kan istället 

anses tillhöra periferin. 

 

4.5 Anställningsotrygghet 

I diskussionen om konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar som fördes i 

inledningsavsnittet var otrygghet ett återkommande ämne. Även under 

empiriavsnittet framgår att tidsbegränsade anställningar innebär en stark upplevelse 

av otrygghet. Vi anser därför att det är av stor vikt för oss att förstå upplevelsen av 

arbetsrelaterad otrygghet mer ingående, vilket kan göras utifrån begreppet 

anställningsotrygghet. Arbetsrelaterad otrygghet har diskuteras av Näswall, Sverke 

och Hellgren (2003), som hävdar att de ökade kraven på flexibilitet och effektivitet 

på arbetsmarknaden resulterat i ett nytt arbetsmiljöproblem, i form av 

anställningsotrygghet. Författarna beskriver anställningsotrygghet som en subjektiv 

upplevelse av skillnaden mellan den trygghet en anställd önskar av sin anställning 

och den trygghet den anställda faktiskt upplever av anställningen. Författarna 

argumenterar för att anställningsotrygghet kan beskrivas som en stressor, vilken 

grundar sig i en osäkerhet hos den anställda huruvida denne kommer bli arbetslös 

eller inte. Argumentet stärks av Kauhanen och Nätti (2015), som i sin studie av 

tidsbegränsat arbete och välmående kommit fram till att tillfälligt anställdas främsta 

oro är rädslan över att bli utan arbete, vilket författarna menar resulterar i 

anställningsotrygghet. Vidare hävdar författarna att anställningsotryggheten även 

påverkar individens upplevelse av arbetstillfredsställelse. Näswall, Sverke och 

Hellgren (2003) menar att upplevelsen av anställningsotrygghet under en längre 

period kan resultera i en begränsad livsutveckling och psykiska besvär som 

utbrändhet och dålig självkänsla. 

 

Näswall, Sverke och Hellgren (2003) menar att det finns generella aspekter som 

påverkar anställdas upplevelse av anställningsotrygghet. Författarna betonar dock att 

upplevelser är subjektiva fenomen och att aspekterna därmed får olika stor påverkan 
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på de anställdas upplevelse. En aspekt som påverkar hur anställda upplever sin 

arbetssituation är globala faktorer, som ökad konkurrensen samt konjunktur upp- och 

nedgångar. Även sociala faktorer, vilket innefattar socialt stöd och organisationens 

beteende, anses ha en stor påverkan på den anställdes upplevelse av otrygghet. 

Slutligen verkar individfaktorer, vilka är relaterade till den anställdes bakgrund och 

personliga egenskaper, som ett filter för hur stor påverkan de olika aspekterna har på 

upplevelsen av anställningsotrygghet.  

 

4.6 Prekariatet 

Upplevelsen av otrygghet kan enligt teorin om prekariatet kunna resultera i alvarliga 

negativa samhällskonsekvenser. Standing (2013) argumenterar för att förändringar i 

samhället och på arbetsmarknaden, likt de förändrade förutsättningar som 

presenterades i inledningsavsnittet, har resulterat i en uppdelning och globalisering 

av den traditionella klasstrukturen. Högst upp i den nya strukturen återfinns eliten, 

vilka äger majoriteten av världens kapital och klassas som de rikaste samt mäktigaste 

människorna i världen. Under eliten befinner sig salariatet som innehar fasta 

tjänstemannayrken, där förmåner som pension och betald semester ger individerna en 

trygg och behaglig tillvaro. Bredvid salariatet befinner sig proficianer, vilka besitter 

säljbara specialistkunskaper, som de genom projektanställningar, konsulttjänster eller 

som egenföretagare kan tjäna stora summor pengar på. Standing (2013) poängterar 

att proficianer inte hyser en önskan om fasta anställningar, utan istället trivs bäst i en 

rörlig tillvaro där de själva har makten att bestämma över nyttjandet av sina 

kompetenser. Under proficianerna återfinns en kärna av kroppsarbetare med fasta 

anställningar, likt den gamla arbetarklassen. Standing (2013) menar dock att kärnan 

krymper i takt med att industrier blir allt mer vinstmaximerande. Under dessa fyra 

klassificeringar befinner sig den nya växande samhällsklassen prekariatet, vilken 

kännetecknas av avsaknaden av arbetsrelaterad trygghet. 

 

Trygghet i arbetslivet inkluderar både anställningstrygghet som berör villkoren för 

anställningen och yrkestrygghet som innefattar möjligheter till kompetens- och 

karriärsutveckling. Prekariatet saknar både anställning- och yrkestrygghet och 

präglas istället av en osäker livssituation till följd av kortvariga och dåligt betalda 

arbeten utan framtidsutsikter (Standing 2013). Standing (2013) poängterar att det inte 

är de tidsbegränsade anställningsformerna i sig som är bekymmersamma, utan att 



  
 

48 

problemen ligger i den upplevda otrygghet anställningsformerna innebär till följd av 

bristen på tjänsteförmåner och skyddsnät att falla tillbaka i vid kriser. Enligt Standing 

(2013) är individer i prekariatet fördömda att leva under otrygga kortsiktiga 

arbetsförhållanden, då de missgynnas möjligheten till karriär, större investeringar och 

lever under ständig oro att bli arbetslösa. Arbetsotrygghet anses resultera i ohälsa, 

otrygg social inkomst samt bristande yrkesbaserad identitet. Avsaknaden av en 

yrkesbaserad identitet resulterar även i att prekariatet hamnar utanför den interna 

arbetsgemenskapen med en överhängande risk att bli överflödig, vilket ytterligare 

stärker den otrygga livssituationen. 

 

Standig (2013) medger dock att alla inom prekariatet inte nödvändigtvis värdesätter 

den sortens långsiktighet fasta anställningar innebär och att det därmed är felaktigt att 

betrakta alla individer i prekariatet som offer. Den flexibla arbetsmarknaden har fört 

med sig en frihet som faktiskt kan uppskattas, speciellt av den yngre delen av 

befolkningen. Unga människor har vuxit upp med flexibilitet som norm och 

accepterar därmed att träda in i arbetslivet på otrygga positioner. Standing (2013) 

varnar dock för att ungdomen luras av att acceptera otrygga arbetsvillkor som norm 

och därmed slutar kämpa för tryggare anställningsförhållanden. Författaren menar 

vidare att arbetsgivare genom enkla och egentligen betydelselösa medel, som att 

exempelvis erbjuda bidrag till hälsoaktiviteter, kan få tidsbegränsat anställda att 

uppfatta sina anställningar som jämställda andra anställningsformer. Ungdomen kan 

även ha en falsk förhoppning om att tillfälliga arbeten tids nog kommer att leda till 

fasta tjänster och därmed riskera att halka ned i prekariatet för alltid. 

 
4.7 Sammanfattning 

I teoriavsnittet framgår att tidsbegränsade anställningar, likt begreppet flexibilitet, 

kan anses ha flera egenskaper beroende på de berörda aktörernas mål. Individers 

målsättning och behov förklaras i livscykelperspektivet och påverkas av vilken fas i 

livet de befinner sig i. Vidare presenteras teorier om gemenskap, vilka klargör att 

upplevelsen av en arbetssituation kan påverkas av det sociala stödet på arbetsplatsen. 

Gemenskapen anses även kunna påverka upplevelsen av otrygghet, vilket var en 

framträdande upplevelse i vår empiriredogörelse. Upplevelsen av arbetsrelaterad 

otrygghet konstateras vara en subjektiv upplevelse av skillnad i den trygghet en 

anställd förväntar sig och den trygghet en anställning ger. Slutligen presenteras 
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samhälleliga konsekvenser av otrygga och kortsiktiga anställningsförhållanden i 

teorin om prekariatet, där tillfälliga anställningsformer anses resultera i en ny 

missgynnad samhällsklass. Utifrån ovanstående teorier anser vi kunna skapa oss en 

kontextuell förståelse för den situation våra respondenter befinner sig i, samt vilka 

konsekvenser deras upplevelser kan resultera i. 
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5 Tolkning 
I följande avsnitt presenteras vår tolkning av det empiriska materialet utifrån vår 

teoretiska referensram. För att få en djupgående förståelse för hur våra 

respondenter upplever sin anställningsform, kommer vi att diskutera olika 

kontextuella förutsättningar som kan påverka upplevelserna. Vi kommer även att 

diskutera olika konsekvenser respondenternas upplevelser kan resultera i för 

individen, organisationen och samhället.  

 

5.1 Flexibilitet 

Upplevelserna av tidsbegränsade anställningar i vår undersökning visade sig motsäga 

vissa av de diskussioner, gällande konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar, 

som fördes i inledningsavsnittet. En skillnad berör Waenerlunds (2013) argument, 

om att tidsbegränsat anställda har sämre självskattad hälsa och högre oddskvoter 

gällande psykiska besvär än tillsvidareanställda. Våra respondenter upplevde inte att 

deras psykiska välbefinnande påverkas av deras anställningsform, inte heller kunde 

de urskilja skillnader mellan de tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställdas 

välbefinnande. Johnsson och Gelins (2012) argument, om att tidsbegränsat anställda 

upplever sig ha sämre arbetsförutsättningar och begränsade möjligheter till 

utbildning, blev inte heller bekräftat av vår undersökning. Samtliga respondenter 

uttryckte istället att de upplevde sig ha samma rättigheter och förutsättningar i det 

löpande arbetet som tillsvidareanställda.  

 

Den främsta skiljaktigheten mellan vår studie och tidigare forskning, berör de studier 

som argumenterar för att tidsbegränsat anställda hamnar utanför gemenskapen på 

arbetsplatsen. Samtliga respondenter och butikschefen uttryckte att de inte upplevde 

någon uppdelning i gemenskapen mellan tidsbegränsat anställda och 

tillsvidareanställda. Vår empiri visar inte enbart avsaknad av uppdelning i 

gemenskapen, utan lyfter rentav fram en stark gemenskap som en specifik fördel med 

förutsättningarna på arbetsplatsen. Att vår empiri delvis skiljer sig från resultaten 

från tidigare studier menar vi tyder på att det finns kontextuella aspekter i vårt fall 

som påverkar respondenternas upplevelse av sina tidsbegränsade anställningar. Med 

hänsyn till Näswall, Sverke och Hellgrens (2003) argument att upplevelser är 

subjektiva fenomen, anser vi att det är nödvändigt att bryta ned respondenternas 

upplevelser i mindre delar för att få en djupgående förståelse för vilka konsekvenser 
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upplevelserna kan innebära. Utifrån vår empiriska redogörelse kan vi konstatera att 

de anställda i många aspekter har liknande upplevelser av sin anställningsform. En 

viktig förutsättning att beakta under vår tolkning är att samtliga respondenter är 

mellan 19 år och 25 år gamla, vilket vi menar kan påverka deras upplevelser. De 

skillnader i upplevelse vi funnit anser vi går att hänföra till de olika faserna i 

livscykeln. Vi kommer därmed att börja vår tolkning av empirin utifrån teorierna om 

livscykeln.     

 

5.2 Livscykeln 

Utifrån Berglund och Schedins (2009) argument, att var en individ befinner i 

livscykeln påverkar vilka behov och önskemål individen har, menar vi att våra 

respondenters upplevelser påverkas av deras fas i livscykeln. Eftersom samtliga 

respondenter är unga befinner de sig naturligt i livscykelns tidiga faser, tonåren och 

tidig vuxenålder (Eiksson 1982) respektive övergång till tidig vuxen ålder och “tidig 

vuxen ålder” (Levinson 1979). Skillnaderna i respondenternas upplevelser anser vi 

dock inte vara direkt relaterade till specifika åldrar, utan vi fann istället kopplingar 

till den befintliga livssituationen och planer inför den närmsta framtiden. 

Kopplingarna kan förklaras genom Berglund och Schedins (2009) diskussion om 

ålderskategorier, i vilka författarna menar att åldrarna kan skilja sig åt beroende på 

individuella skillnader. Vi fann individuella skillnader där upplevelsen av 

anställningsformen skilde sig åt mellan de respondenter som längtar efter att bilda 

familj, samt har egen eller önskar att köpa en bostad, respektive de som planerar att 

studera vidare eller resa. 

 

Baserat på Eriksons (1982) teori om psykologiska kriser, menar vi att de 

respondenter som planerar att studera vidare eller resa befinner sig i tonåren. Deras 

ointresse av att slå sig till ro med ett fast yrke, kan enligt teorin förklaras med en 

strävan hos individerna att utveckla sin identitet och skapa sig en enhetlig bild av sig 

själva. De respondenter som planerade att resa eller studera vidare uttryckte en 

lättnad över att inte vara bundna till företaget, vilket vi tolkar som att de vill prova 

sig fram vad det gäller yrken och intressen för att finna vad som passar dem bäst. Vi 

anser att den tidsbegränsade anställningen i deras livsfas kan betraktas som en 

fördelaktig anställningsform, eftersom den erbjuder värdefull arbetserfarenhet utan 

att innebära långsiktiga åtaganden. Utifrån Eriksons (1982) teori, menar vi att 
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tidsbegränsade anställningar kan bidra till en positiv lösning av tonårskrisen och 

främja en god identitetsutveckling. En positiv lösning av en kris ger enligt teorin 

goda förutsättningar för en positiv lösning av krisen i nästa fas, vilket vi tolkar som 

att tidsbegränsade anställningar i tonårsfasen bidrar till att skapa en grund för 

framtida krislösningar. För de respondenter som uttryckte en längtan efter att bilda 

familj och ha en egen bostad kan anställningsformen dock anses få motsatt effekt. 

Dessa respondenter kan anses befinna sig i vad Erikson (1982) beskriver som tidig 

vuxenålder, vilken präglas av en strävan efter stabilitet och intimitet. De 

respondenter som önskade att slå sig till ro, upplevde sig begränsade av sin 

anställningsform, eftersom anställningen inte möjliggör en stabil försörjning eller 

möjligheten att planera tillvaron. Begränsningarna förhindrade samtliga respondenter 

från att våga göra större investeringar, att ha ett välbalanserat privat- och arbetsliv, 

samt gjorde att de i viss mån kände sig otrygga i sin livssituation. Utifrån Eriksons 

(1982) teori, kan begränsningarna anses öka risken för en negativ lösning av den 

tidiga vuxenålderns kris, vilket enligt teorin kan utveckla ett socialt utanförskap. 

 

Levinsons (1979) teori lägger ett större fokus vid olika åldrar men belyser samtidigt 

överlappande zoner som behandlar övergångarna mellan olika livsfaser, där 

åldersspannen anses kunna variera. Specifika ålderskopplingar har vi som konstaterat 

inte identifierat, däremot finner vi diskussionen om förändrade krav och 

målsättningar i överlappande zoner intressanta i relation till vår empiri. Stora delar av 

vår tolkning utifrån Eriksons (1982) teori, speciellt gällande vilka mål individen har i 

olika faser, stämmer även väl överens med Levinsons (1979) idéer. Utifrån 

Levinsons (1979) teori anser vi oss dock få en bättre förståelse för hur kraven från 

samhället påverkar vilka mål respondenterna strävar efter. De respondenter som vill 

resa eller studera kan anses befinna sig i ett tidigt skede av den överlappande zonen 

“övergång till vuxen ålder”, eftersom de är på väg att lämna stödet av sin familj men 

ännu inte strävar efter att slå sig till ro och till fullo uppfylla sina skyldigheter 

gentemot samhället. Levinson (1979) menar att kraven från samhället förändras när 

individer påbörjar “övergången till vuxen ålder”, eftersom vuxna människor 

förväntas ha ett stabilt yrke för att kunna ta hand om och försörja både sig själva och 

en familj.  
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Vår tolkning är att de respondenter som vill resa eller plugga, upplever ett krav från 

samhället att göra något med sina liv, men ännu inte har utvecklat en tillräckligt 

självständig identitet för att våga lösgöra sig helt från familjens trygghet. Eftersom de 

befinner sig i ett tidigt skede i sin utveckling mot vuxenlivet ligger fokus på att pröva 

sig fram, snarare än stabilisera sig, vilket gör den tidsbegränsade anställningens 

kortsiktighet fördelaktig. Den tidsbegränsade anställningens flexibilitet var även en 

aspekt samtliga respondenter menade kan vara en stark fördel med 

anställningsformen. Dock var det främst respondenterna som vill resa eller studera 

som faktiskt upplevde flexibiliteten som en fördel i sin egna anställning, till följd av 

att själv kunna bestämma när de vill arbeta, samt att kunna kombinera arbetet med 

exempelvis studier. Möjligheten att kunna anpassa arbetet efter sin livssituation, 

menar vi innebär en liknande fördel för arbetstagaren, likt den flexibilitet 

anställningsformen kan innebära för arbetsgivare. Vissa upplevelser från de 

respondenter som vill stadga motsäger dock föregående resonemang. De 

respondenter som önskade att slå sig till ro upplevde alla att osäkerheten kopplad till 

anställningsformen gjorde att de inte vågade tacka nej till arbete. Vi tolkar deras 

upplevelse som att otryggheten kopplad till anställningsformen i vissa livsfaser kan 

beröva den tidsbegränsade anställningar från sina flexibla egenskaper. 

 

Levinson (1979) poängterar att utvecklingen mot vuxenlivet präglas av stor 

osäkerhet, en upplevelse vi fann starkare hos de respondenter som vill bilda familj 

och slå sig till ro. Deras oro över att inte ha en stabil försörjning eller möjlighet till 

att planera sitt liv, anser vi tyder på att de kommit längre i sin utveckling och börjar 

närma sig nästa fas som är “tidig vuxen ålder”. Vi anser att de upplever sin 

tidsbegränsade anställning som mer otrygg än de respondenter som inte vill slå sig 

till ro, eftersom de strävar efter att inta sin ställning som vuxen och uppfylla 

samhällets krav. Samtliga respondenter menade att tidsbegränsade anställningar är 

positiva i den aspekten att de erbjuder en inkörsport till arbetsmarknaden. Vi anser 

därmed att den tidsbegränsade anställningen kan fylla en viktig roll i utvecklingen 

mot vuxenvärlden, då en viktig del av processen beskrivs som att prova olika 

tillfälliga yrken. Vi menar dock att respondenterna som vill stadga sig måste finna ett 

arbete som erbjuder långsiktig trygghet för att kunna ta klivet över till tidig vuxen 

ålder och utveckla sin vuxna personlighet till fullo. Trots sin kortsiktighet kan 

tidsbegränsade anställningar fylla en viktig funktion i det slutgiltiga klivet mot 
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vuxenvärlden, eftersom våra respondenter betraktade anställningsformen som en 

möjlig språngbräda till en tillsvidareanställning. Vi menar förhoppningen om en 

språngbrädeeffekt kan öka de anställdas arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

eftersom de upplevber utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Önskan om en 

språngbrädeeffekt menar vi dock innebär att respondenterna hoppas kunna lämna de 

tidsbegränsade anställningarna för mer stabila anställningsförhållanden. Vi tolkar 

därmed önskan som en språngbrädeeffekt som en indikation på att tidsbegränsade 

anställningar inte är eftersträvansvärda ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

Utifrån diskussionen om livscykeln, tolkar vi att våra respondenter upplevelser sin 

anställningsform olika beroende på var i livscykel de befinner sig. Hur fort 

respondenterna utvecklas genom livscykeln beror, enligt både Levinson (1979) och 

Erikson (1982), till stor del på individuella egenskaper, vilka påverkar individernas 

målutveckling och benägenhet att anpassa sig efter samhällets krav. En konsekvens 

av livcykelns påverkan på upplevelsen av tidsbegränsade anställningar är att 

anställningsformen upplevs olika tillfredställande i olika livsfaser. Baserat på 

Angelöws (2002) argument, att upplevelsen av arbetet påverkar individens 

arbetsprestation, anser vi att det är viktigt för företag att säkerställa att de anställda 

trivs i sina anställningar. Vi menar därför att företag bör beakta den anställdas 

livssituation för att skapa goda förutsättningar för att de tidsbegränsat anställda ska få 

en positiv upplevelse sitt arbete. En positiv arbetsupplevelse är gynnsam för både 

individ och organisation, eftersom den kan öka den anställdes arbetsprestation. 

 

5.3 Jämlikhet 

Utifrån diskussionen i föregående avsnitt kan vi konstatera att respondenternas 

tidsbegränsade anställning har multipla egenskaper, bland annat beroende på 

individens mål och fas i livscykeln. Föregående argument relaterar väl till Berglund 

och Schedins (2009) begreppsapparat, vilken belyser hur flexibilitet kan innefatta 

olika egenskaper beroende på de berörda aktörernas strävan. Vi menar att 

tidsbegränsade anställningar, likt flexibilitetsbegreppet, kan innefatta både flexibla 

och instabila egenskaper beroende på de anställdas strävan. För de respondenter som 

befinner sig i en tidig fas i livscykeln anser vi att anställningsformen har flexibla 

egenskaper, medan för de respondenter som befinner sig närmre vuxenlivet har 

anställningen främst instabila egenskaper. Vidare under vår tolkningsprocess fann vi 
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dock att sådan uppdelning av upplevelserna är allt för enkel, eftersom även de 

respondenter som befinner sig i ett tidigt livsskede upplevde viss otrygghet och 

instabilitet. För en djupare förståelse för upplevelserna och vilka konsekvenser de 

kan innebära är det därför nödvändigt att undersöka de olika upplevelserna mer 

ingående. 

 

Den empiriska redogörelsen klargjorde att respondenterna upplever sitt arbete som 

stimulerande trots att arbetsuppgifterna är standardiserade, eftersom de får rotera 

mellan olika avdelningar efter behov. Arbetsgivarens behov av flexibilitet påverkar 

således våra respondenters arbetsupplevelse positivt, eftersom de erbjuds mer 

variation i arbetet. Den upplevda variationen kan förstås utifrån en av de tre sorters 

gemenskaper Berglund och Schedin (2009) menar att tidsbegränsade anställningar 

kan resultera i. Samtliga anställda kan anses tillhöra organisationens periferi eftersom 

arbetsuppgifterna har kort upplärningstid och är standardiserade, vilket innebär att 

det inte finns någon uppdelning mellan tidsbegränsat anställda och 

tillsvidareanställda. Att alla anställda tillhör periferin kan, tolkat utifrån Angelöws 

(2002) diskussion om gemenskap, anses ha en stärkande effekt på 

grupptillhörigheten och därmed på arbetstillfredsställelsen. Van Velzens (2002) 

argumenterar dock för att tidsbegränsat anställda hamnar utanför den ordinarie 

gemenskapen, vilket motsäger föregående resonemang. Vi anser att Van Velzens 

(2002) diskussion är mer applicerbar på arbetsplatser med större spridning på 

arbetets kvalifikationsnivå, eftersom risken då är högre att de tidsbegränsat anställda 

enbart får utföra de enklare arbetsuppgifterna. De jämlika arbetsförutsättningarna i 

vårt fall, kan därmed anses bidra till att de tidsbegränsat anställda upplever sitt arbete 

som varierande och integrerande, snarare än exkluderade. 

 

En annan faktor som motverkar en exkluderande arbetssituation, menar vi är de 

jämlika förmånerna för tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Angelöw 

(2002) och Wang (2014) argumenterar båda för att likabehandling av anställda har 

stor betydelse för en god och inkluderande gemenskap. Vi menar att företaget genom 

att erbjuda jämlika arbetsuppgifter, rättvisa personalförmåner, låta alla delta i 

personalfester, ge alla samma introduktion och möjlighet till vidareutbildning, har 

lyckats skapa en upplevelse av att alla anställda är lika mycket värda. Vi menar att 

upplevelsen av att alla anställda är lika mycket värda oavsett anställningsform, har 
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motarbetat en uppdelning i gemenskapen, samt motverkat upplevelsen av att vara 

missgynnad gentemot tillsvidareanställda. Vi finner dock en risk med den upplevda 

jämlikheten med hänsyn till Standings (2013) argument, att tidsbegränsat anställda 

genom missvisande förmåner kan luras till att uppfatta sin anställningsform som 

jämlik andra anställningsformer. Vi menar att det framkom vissa tvivelaktigheter 

rörande jämlikheten på arbetsplatsen, exempelvis gällande personalfesterna. Under 

intervjuerna framkom att alla anställda var välkomna att delta i personalaktiviteterna, 

men att de tidsbegränsat anställda kände sig pressade att ta över de 

tillsvidareanställdas arbetspass under aktivitetstiden.  

 

Även personalförmånerna i form av utbildning indikerade skillnader i villkor mellan 

anställningsformerna. Butikschefen menade att alla anställda officiellt fick ansöka 

om vidareutbildning, samtidigt som de tidsbegränsat anställda i praktiken inte kunde 

uppnå arbetskvotskriterierna. Vi menar att förmånerna utges för att vara jämlika, men 

att de döljer vissa orättvisor som de tidsbegränsat anställda kanske inte reflekterar 

över. Omedvetenheten menar vi kan resultera i att anställningsformen verkar 

attraktivare än vad den egentligen är, samt att tidsbegränsat anställda luras till att 

acceptera missgynnande arbetsvillkor. För arbetsgivaren menar vi att en konsekvens 

med den upplevda jämlikheten innebär en möjlighet att utnyttja anställningsformen 

för att undvika långsiktigt arbetsgivaransvar. Vårt resonemang styrks av Källström 

och Malmbergs (2013), vilka menar att tidsbegränsade anställningar ökar i antal trots 

att de brister i sitt skydd av den anställda, vilket vi tolkar som att anställda inte är 

medvetna om vilka orättvisor anställningsformen innebär.  

 

5.4 Gemenskap 

En av de starkaste upplevelserna som framkom under samtliga intervjuer var känslan 

av en god gemenskap mellan kollegorna på arbetsplatsen. Den upplevda jämlikheten 

mellan de tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda, konstateras i föregående 

avsnitt ha bidragit till den goda gemenskapen. Ytterligare en förklaring beskrevs av 

butikschefen som att företaget lyckats anställa bra människor som i sin tur skolar in 

nya anställda på ett bra sätt, vilket skapat en god personalspiral. Vi menar att 

butikschefens beskrivning av en god personalspiral kan förstås utifrån Näswall, 

Sverke och Hellgrens (2003) diskussion om socialt stöd på arbetsplatsen. Författarna 

menar att kollegorna är en viktig källa till stöd på arbetsplatsen, samt att kollegornas 
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uppfattning av arbetet därför påverkar hur den enskilt anställde upplever sin 

arbetssituation. Eftersom samtliga respondenter upplevde sig ha roligt på arbetet och 

med sina kollegor, menar vi att arbetskollegorna sprider ett positivt socialt stöd 

mellan varandra. Utifrån Stenbergs (2011) argument, att en god gemenskap erbjuder 

grundläggande riktlinjer för gemensamma värderingar och önskvärt beteende inom 

gruppen, tolkar vi att den starka gemenskapen erbjuder riktlinjer bland kollegorna för 

hur man som anställd bör agera. Eftersom vi tolkat det sociala stödet på arbetsplatsen 

som positivt menar vi att riktlinjerna för önskvärt beteende bidrar till en gynnsam 

social inskolning, likt den personalspiral butikschefen beskrev. Alvesson (2015) 

menar att gruppens värderingar har större inverkan på medlemmarnas beteende än 

vad organisationen riktlinjer har, vilket vi tolkar som att den sociala inskolningen får 

starkare fäste i individers värderingar, samt innebär kraftfullare vägledning än 

direktiv från chefen. En konsekvens av respondenternas upplevelse av en stark 

gemenskap, kan utifrån föregående resonemang vara en för företaget gynnsam social 

inskolning, vilken besparar både tid och pengar.  

 

Ingen av våra respondenter identifierade sig som en Willysanställd, vilket vi anser 

innebär en risk för att respondenterna är mer lojala till kollegorna än till företaget. 

Alvesson (2015) menar att en låg organisatorisk tillhörighet innebär en risk för att 

anställda söker tillhörighet från andra källor. Våra respondenter har i grunden en lös 

koppling till arbetsplatsen till följd av deras tidsbegränsade anställningar. Den lösa 

kopplingen i samband med den låga organisatoriska tillhörigheten, anser innebär en 

risk för att respondenterna lämnar företaget om bättre erbjudande dyker upp. Med 

utgångspunkt i humankapitalets allt viktigare roll i samhället, menar vi att löst 

kopplat anställda kan resultera i alvarliga negativa konsekvenser för arbetsgivare om 

de slutar. Slutar värdefulla anställda kan företaget förlora viktig kunskap, få sprickor 

i gemenskapen samt erfara stora kostnader i form av rekrytering, inskolning och 

prestationstapp. Vi menar dock, med hänsyn till Alvessons (2015) argument om 

gruppens starka påverkan på medlemmarna, att så länge det sociala stödet mellan 

kollegorna är positivt har våra respondenter motiv för att stanna.  

 

Ytterligare en negativ konsekvens för organisationen med de tidsbegränsat anställdas 

lösa koppling till företaget, menar vi kan vara att de enbart prioriterar sin egennytta 

istället för företagets bästa. Vår empiriska redogörelse visar en benägenhet hos våra 
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respondenter att prestera väl i arbetet och alltid vara tillgängliga, i syfte att uppfattas 

som goda medarbetare och därmed få möjlighet att arbeta mer. Vi tolkar deras 

benägenhet som att de agerar i eget intresse, snarare än för att gynna organisationen. 

Vi tolkar det som att respondenterna befinner sig i en så stark beroendeposition till 

sin arbetsgivare, samt i en så otrygg anställningsform, att de ständigt tvingas hålla en 

fasad som goda medarbetare för att försäkra sig om att få tillräckligt med 

arbetstimmar. Respondenternas låga organisatoriska tillhörighet och 

anställningsformens otrygga förutsättningar, menar vi kan resultera i att 

respondenterna inte beaktar långsiktiga konsekvenser av sitt agerande på 

arbetsplatsen, vilket i längden kan resultera i negativa konsekvenser för Willys. 

 

I början av tolkningsavsnittet konstaterade vi att nackdelar relaterade till 

tidsbegränsade anställningar, som psykiska besvär, sämre arbetstillfredsställelse samt 

en uppdelning i gemenskapen, inte har fått belägg i vår empiri. Att våra 

respondenters upplevelse av sin tidsbegränsade anställning skiljer sig från vissa 

tidigare studier, anser vi grundar sig i den goda gemenskapen mellan kollegorna. 

Stenberg (2011) menar att alla människor har ett grundläggande socialt behov, där de 

behöver få utbyta tankar, känslor och upplevelser med andra. Vidare argumenterar 

författaren för att en god gemenskap skapar tillit och utrymme för 

identitetsutveckling. Citatet från en respondent som uttryckte att det är roligt att höra 

vad en kollega gjort för kul, även om denne aldrig skulle kunna tänka sig att göra 

samma sak själv, anser vi tyder på att gemenskapen lämnar utrymme för 

individualitet. Genom att ge utrymme för olika åsikter menar vi att gemenskapen inte 

riskerar att hamna under vad Stenberg (2011) beskriver som en negativ gemenskap, 

där de anställda gör saker de inte vill till följd av grupptrycket.  

 

Att gemenskapen lämnar utrymme för individualitet menar vi är speciellt fördelaktig 

för de respondenter som befinner sig i en tidig fas i livscykeln, eftersom det gynnar 

deras identitetsutveckling. Även Angelöws (2002) argument, att en god gemenskap 

och ett gott arbetsklimat ökar arbetsengagemang, prestationsförmåga samt 

arbetstillfredsställelsen, menar vi kan förklara våra respondenters positiva 

arbetsattityd. Vi hävdar att respondenternas upplevelse av en god gemenskap 

övervinner många av de negativa aspekterna med tidsbegränsade anställningar, 

genom att öka de tidsbegränsat anställdas arbetstillfredsställelse och motverka 
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känslan av otrygghet. Samtliga respondenter upplevde dock gemenskapen på 

arbetsplatsen som unik och anade att situationen kunde se annorlunda ut på andra 

arbetsplatser. Vi tolkar därmed gemenskapen som en unik kontextuell förutsättning i 

vårt fall, vilken får en positiv påverkan på hur respondenterna upplever sin 

anställningsform och vilka konsekvenser upplevelsen kan innebära. 

 

5.5 Otrygghet 

Trots vår tolkning om gemenskapens positiva påverkan på de anställdas upplevelse 

av sina tidsbegränsade anställningar, uttryckte samtliga respondenter en stark känsla 

av otrygghet relaterat till anställningsformen. Känslan av otrygghet grundade sig i en 

rädsla för att bli utan arbetstimmar, en oförmåga att kunna planera sin ekonomi, samt 

i svårigheter att balansera privat- och arbetsliv. Respondenterna upplevde olika hög 

grad av otrygghet, vilket relaterat till tidigare diskussioner går att hänföra till olika 

faser i livscykeln samt individuella skillnader. De olika upplevelserna av otrygghet 

kan även förklaras utifrån Näswall, Sverke och Hellgrens (2003) diskussion om 

anställningsotrygghet som en subjektiv skillnad i upplevelsen en anställd önskar av 

sin anställning och den trygghet den anställda faktiskt upplever. Vi hävdar att 

anställningens samhälleliga funktion, vilken Källström och Malmberg (2013) hävdar 

är skydd för arbetstagaren samt en försäkring för den enskilde individens försörjning, 

bidrar till att respondenterna förväntar sig en viss trygghet av sin anställning.  

 

Källström och Malmbergs (2013) argumenterar för att tidsbegränsade anställningar 

inte erbjuder den trygghet anställningar syftar till att försäkra, vilket är en 

uppfattning vi menar stämmer väl in på våra respondenters upplevelser. 

Svårigheterna med att inte i förväg veta hur många arbetspass en arbetsmånad 

kommer innebära, skapade stor otrygghet hos våra respondenter. Dels uppstod en 

ekonomisk otrygghet, där respondenterna upplevde ett tvång att vara sparsamma ifall 

de skulle bli utan arbetstimmar. Det uppstod även en press att alltid prestera bra i 

arbetet och att alltid vara tillgänglig, något vi menar kan betraktas som en positiv 

konsekvens för företaget. Respondenternas upplevelse av att alltid prestera väl och 

vara tillgängliga menar vi kan betraktas som en fördel genom att arbetsgivaren får en 

arbetsvillig och flexibel personal. Vi anser dock att fördelen är kortsiktig eftersom 

upplevelsen av otrygghet i längden kan resultera i negativa konsekvenser för den 



  
 

60 

anställda, vilka enligt Näswall, Sverke och Hellgren (2003) kan innebära exempelvis 

utbrändhet och låg självkänsla.  

 

Känslan av att inte ha en trygg försörjning begränsade samtliga respondenters 

livsutveckling, genom att inte våga eller kunna göra större investeringar. 

Upplevelserna skiljde sig dock åt, där de respondenter som kommit närmre 

vuxenlivet upplevde en större livsbegränsning, vilket vi tidigare förklarat med en 

strävan efter stabilitet. De respondenter som befinner sig i ett tidigare skede i 

livscykeln upplevde inte att begränsningarna hade lika stor inverkan på deras liv, 

vilket vi förklarat med att de befinner sig i en instabil livsfas med en önskan att pröva 

sig fram i livet. Samtliga respondenter ansåg dock att tidsbegränsade anställningar 

inte är önskvärda i längden, eftersom de i grunden innebär en stor grad osäkerhet.  

 

Utifrån ovanstående resonemang menar vi att tidsbegränsade anställningar bör 

betraktas just som tidsbegränsade anställningar, för att fördelarna med 

anställningsformen ska verka. Om arbetsgivare använder tidsbegränsade 

anställningsformer som ett långsiktigt verktyg för bemanning eller om en 

tidsbegränsat anställd fastnar i flera tidsbegränsade anställningar efter varandra, 

hävdar vi att upplevelse av anställningsotrygghet ökar. Upplevelsen av otrygghet 

under en längre period kan, enligt Näswall, Sverke och Hellgren (2003), resultera i 

de konsekvenser vi tidigare menade att vår studie avfärdade. Författarna menar att 

anställningsotrygghet i längden kan leda till låg arbetstillfredsställelse, låg 

arbetsmotivation, utanförskap och psykiska besvär. Vi tolkar våra respondenters 

upplevelse av otrygghet utifrån att de är i början av sin arbetskarriär och därför inte 

varit påverkade av anställningsotryggheten under en längre period. Hade 

respondenterna istället varit tidsbegränsat anställda under en längre period, menar vi 

att deras upplevelse av anställningsformen hade kunnat vara annorlunda. Tolkningen 

av vår studie påverkas alltså av den specifika förutsättningen att våra respondenter är 

i början av sin arbetskarriär och inte har haft flera tidsbegränsade anställningar. 

 

5.6 Generella konsekvenser 

Under vår tolkning av respondenters upplevelser har vi kommit till insikt med att vårt 

fall innebär vissa kontextuella förutsättningar, vilket påverkar hur respondenterna 

upplever sin anställningsform. En av förutsättningarna är var de anställda befinner 
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sig i livscykeln, där våra respondenter befinner sig i övergången till eller en tidig 

vuxenålder. Vårt fall präglas även av en arbetssituation där de tidsbegränsat anställda 

och tillsvidareanställda i stor utsträckning uppfattas ha liknande förutsättningar och 

förmåner. Hänsyn bör även tas till den goda gemenskapen och tilliten mellan 

kollegorna, samt det faktum att samtliga respondenter enbart varit tidsbegränsat 

anställda under en kort period. Utifrån dessa förutsättningar tolkar vi att upplevelsen 

av de tidsbegränsade anställningarna på Willys i Nybro mestadels är positiv, vilket 

visat sig innebära främst positiva konsekvenser för både respondenterna och 

företaget. De positiva konsekvenserna innebär möjligheter till ett flexibelt arbete med 

utrymme för exempelvis längre resor, möjligheten till en inträdesport till 

arbetsmarknaden, möjligheten till arbetserfarenhet, samt att de anställda inte är 

bundna till arbetsplatsen vilket motiverar dem att våga testa på nya utmaningar. Vi 

har funnit att de positiva konsekvenserna är fördelaktiga i ett tidigt skede av 

utvecklingen mot vuxenlivet, då de gynnar respondenternas möjligheter att pröva sig 

fram i livet och utveckla sin personlighet. Trots att vi tolkar upplevelsen av 

anställningen som övervägande positiv, framkom även negativa upplevelser. De 

negativa upplevelserna är baserade på en rädsla för att bli utan arbetstimmar, 

svårigheter att balansera privat- och arbetsliv, samt en ekonomisk oro. Upplevelserna 

leder till konsekvenser i form av en otrygg livssituation, vilken på sikt kan hämma 

respondenternas möjlighet att till fullo ta klivet in i vuxenlivet. 

 

Utifrån vår tolkning har vi förstått att respondenternas upplevelser även kan innebära 

konsekvenser för företaget. Vi fann att respondenternas upplevelse av otrygghet 

resulterade i att de presterar mer i arbetet och anstränger sig för att alltid vara 

tillgängliga, vilket ger företaget en arbetsvillig och flexibel arbetskraft. Att 

respondenterna upplevde sig som jämlikar med övrig personal menar vi ger företaget 

en möjlighet att ställa samma krav på de tidsbegränsat anställda som på 

tillsvidareanställda, utan att behöva uppfylla samma arbetsgivarskyldigheter.  

 

Ytterligare en positiv konsekvens är att respondenterna upplever sin anställningsform 

som en möjlig språngbräda till en tillsvidareanställning, vilket gör det möjligt för 

företaget att använda de tidsbegränsade anställningarna som en slags provanställning 

utan krav om att officiellt behöva ta beslut om vidare arbete. Föregående 

konsekvenser tyder på att de tidsbegränsade anställningarna i vårt fall, verkar som 
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flexibla anställningsformer med låga arbetsgivarskyldigheter. Vi fann dock även 

risker med respondenternas upplevelser, speciellt i form av en låg tillhörighet till 

företaget. Eftersom respondenterna upplever anställningsformen som en kortsiktig 

och tillfällig försörjningslösning är risken stor att de lämnar företaget om ett mer 

lockande alternativ erbjuds. Vi menar även att risken finns att respondenterna enbart 

ser till sin egennytta och därmed inte tar hänsyn till långsiktiga konsekvenser av sitt 

agerande. Slutligen finner vi en risk med de negativa konsekvenserna, som psykiska 

besvär och begränsningar i livsutvecklingen, relaterade till att vara tidsbegränsat 

anställd under längre perioder eller i en sen fas i livet. Vi menar att risken ökar 

sannolikheten för att hamna i ett utanförskap och missgynnande likt prekariatet. 

 

5.7 Prekariatet 

Våra tolkningar av respondenternas upplevelser är som tidigare konstaterat 

påverkade av de specifika kontextuella förutsättningarna i vårt fall. Vi menar att 

konsekvenserna av upplevelserna i vårt fall innebär en begränsad samhällspåverkan 

och därmed inte kan relateras till den nya samhällsklass, Standing (2013) 

argumenterar för att tidsbegränsade anställningar orsakat. Vårt argument grundar sig 

i att den upplevda jämlikheten och goda gemenskapen som skapar en trygghet och 

arbetstillfredsställelse hos våra respondenter, vilka motverkar negativa 

samhällskonsekvenser. Vi anser dock att tidsbegränsade anställningarna, under 

liknande förutsättningar likt de i vårt fall, kan verka som en inkörsport till 

arbetsmarknaden, samt ge individer som befinner sig i en tidig livsfas möjligheten att 

prova sig fram till ett arbete som de trivs med. Vi menar att samhället gynnas av att 

människor enkelt kan komma ut i arbetslivet och trivs på deras arbetsplatser, då de 

kan motverka ohälsa och utanförskap. 

 

 Med hänsyn till att de mest framträdande negativa upplevelserna i vårt fall berörde 

otrygghet och instabilitet, hävdar vi dock att våra respondenter kan riskera att hamna 

i ett socialt utanförskap likt prekariatet, om de arbetar under tidsbegränsade 

anställningsformer en längre period. Lagregleringen, vilken redogjordes för i 

inledningsavsnittet, menar vi tyder på att tidsbegränsade anställningar tenderar att 

utnyttjas av arbetsgivare. Utnyttjandet av anställningsformen menar vi ökar risken 

för att tidsbegränsade anställningar används i ogynnsamma kontextuella 
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förutsättningar eller i en sen fas av den anställdes livcykel. Därmed anser vi att 

lagregleringen tyder på att det finns en risk för ett växande prekariat. 

 

Diskussionen om att tidsbegränsat anställda kan luras till att uppleva sin 

anställningsform som jämlik, anser vi kan uppfattas minska risken för ett växande 

prekariat. Näswall, Sverke och Hellgren (2003) poängterar att det är den upplevda 

anställningsotryggheten som är skadlig för individen och inte de flexibla 

anställningarna i sig. Argumentet relaterar väl till Standings (2013) teori, där han 

poängterar att det är den upplevda otryggheten som leder till utanförskap och socialt 

missgynnande. Vi ser en möjlig konsekvens med att tidsbegränsat anställda som 

upplever sig ha jämlika villkor med tillsvidareanställda och en god gemenskap på 

arbetsplatsen, som att deras upplevelse av otrygghet är svag, vilket enligt Standing 

(2013) inte resulterar i att hamna i prekariatet.  

 

Vi tolkar dock våra respondenters ovilja att arbeta under tidsbegränsade 

anställningsförhållanden under en längre period, som en indikation på att de trots den 

upplevda jämlikheten och goda gemenskapen, anser att anställningsformen kan 

innebära negativa konsekvenser på sikt. Vi anser därmed att upplevelsen av 

jämlikhet och god gemenskap på en arbetsplats inte tillintetgör upplevelsen av 

otrygghet, utan bara tillfälligt tar bort fokus från otryggheten. Vi argumenterar 

därmed för att risken för att tidsbegränsat anställda hamnar i prekariatet, om 

tidsbegränsade anställningar används långsiktigt eller i en sen livsfas, består. 

Konsekvenserna för samhället med ett växande prekariat relaterar vi till 

anställningens syfte, då vi anser att individer som befinner sig i prekariatet inte har 

förutsättningar för att försörja sig själva, dela en arbetsrelaterad kunskapsöverföring 

eller att inordnas i samhället. Prekariatet kan därmed resultera i en splittring i 

samhället där eliten utvecklas på bekostnad av samhällets mest missgynnade. 
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6 Slutsats 
I följande avsnitt presenteras slutsatsen av vår studie, praktiskt och teoretisk 

relevans samt begränsningar och rekommendationer för vidare forskning. 

 

6.1 Slutdiskussion 
I inledningsavsnittet presenteras argument ur den pågående samhällsdebatten om 

tidsbegränsade anställningar. Argumenten visar att det finns en bristande klarhet över 

hur tidsbegränsade anställningar upplevs samt över vilka konsekvenser 

anställningsformen innebär. Vissa aktörer argumenterar (LO 2013; Håkansson 2000; 

Statistiskacentralbyrån 2015) för att anställningsformen erbjuder en flexibilitet som 

gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. De presenterade studierna av 

tidsbegränsade anställningar (Jonsson & Gelin 2012; Aronsson 1995; Danielsen 

Rackner 2014; Van Velzen 2002; Wang 2014) visar istället att anställningsformen 

främst innebär negativa konsekvenser. I inledningsavsnittet redogjordes även för att 

upplevelser är subjektiva och därmed kan påverkas av olika kontextuella 

förutsättningar. Utifrån föregående diskussion menar att det saknas en djupgående 

och kontextuell förståelse för vilka konsekvenser tidsbegränsade anställningar 

innebär. I syfte att kunna förstå och beskriva hur tidsbegränsat anställda upplever sin 

anställningsform samt förstå vilka konsekvenser upplevelsen kan innebära, har vi 

undersökt hur tidsbegränsat anställda upplever sin anställningsform. Med 

utgångspunkt i den anställdes upplevelse har vi tolkat vilka konsekvenser 

anställningsformen kan innebära för individ, organisation och samhälle.  

 

Utgångspunkten för vår studie har varit följande frågeställning; Hur kan 

tidsbegränsat anställda uppleva sin anställningsform och vilka konsekvenser kan 

upplevelserna innebära? 

 

För att kunna uppfylla studiens syfte, har vår frågeställningen varit vägledande under 

hela tolkningsprocessen. Utifrån tolkningen kan vi utläsa att våra respondenter 

upplever sin tidsbegränsade anställning som en god inträdesport till 

arbetsmarknaden, en möjlig språngbräda till en tillsvidareanställning, en möjlighet att 

prova olika yrken samt som en flexibel anställningsform. Tolkningen visade även att 

den tidsbegränsade anställningen upplevdes som otrygg, eftersom den innebär 
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svårigheter för respondenterna att planera ekonomi och privatliv. Det framkom även 

att samtliga respondenter betraktade anställningsformen som ett tillfälligt och 

kortsiktigt försörjningsalternativ och att de inte kunde tänka sig att arbeta som 

tillfälligt anställda på sikt.   

 

Vi tolkar att respondenternas upplevelser kan resulterar i positiva konsekvenser som 

ökad arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, en främjad identitetsutveckling, 

samt en möjlighet att anpassa arbetslivet efter förändringar i livssituationen. 

Tolkningen visade att respondenternas upplevelser även kan resultera i positiva 

konsekvenser för företaget i form av arbetsvillig personal och möjligheten att prova 

om den anställda trivs och passar på företaget utan att binda upp sig på långvarigt 

arbetsgivaransvar. Möjliga negativa konsekvenser för de anställda visade sig vara en 

upplevd press att alltid prestera väl, en svag koppling och tillhörighet till företaget, 

samt en otrygg livssituation som kan begränsa individens livsutveckling. Ovan 

nämnda konsekvenser kan även påverka företaget negativt genom att respondenterna, 

till följd av en låg organisatorisk tillhörighet, inte beaktar långsiktiga konsekvenser 

av sitt agerande på arbetsplatsen och prioriterar sin egennytta före företagets bästa. 

Den låga organisatoriska tillhörigheten innebär även en risk för att de tidsbegränsat 

anställda lämnar företaget, vilket kan resultera i förlust av humankapital och höga 

ersättningskostnader.  

 

Våra respondenters upplevelser visade sig motsäga många av de konsekvenser av 

tidsbegränsade anställningar som konstaterats i tidigare studier. De mest 

framträdande skiljaktigheterna är att våra respondenter inte upplevde sig ha sämre 

psykiska välbefinnande än tillsvidareanställda, inte upplever sig ha sämre 

arbetsförutsättningar och inte ansåg att det finns någon uppdelning i gemenskapen 

mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Skiljaktigheterna relaterar vi 

till unika kontextuella förutsättningar i vårt fall som vi menar påverkat hur våra 

respondenter upplever sin anställningsform.  

 

I vår studie framgår att respondenterna i stor utsträckning har liknande upplevelser 

av sin anställningsform, men att styrkan av vissa upplevelser skiljde sig åt. 

Skillnaderna i hur starka upplevelserna är har vi konstaterat grundar sig i vilken 

livsfas respondenternas befinner sig i. Vi fann en uppdelning hos våra respondenter, 
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där de som vill resa och studera befinner sig i en tidig livsfas medan de som vill bilda 

familj eller skaffa egen bostad befinner sig i en senare livsfas. Vilken fas i livet 

respondenterna befinner sig i påverkar vilka mål de har och vilka krav som ställs från 

samhället, vilket resulterar i att respondenterna upplever sin anställningsform olika. 

Vi fann att upplevelserna av otrygghet och flexibilitet påverkades speciellt mycket av 

respondenternas livsfas. Respondenterna som befinner sig i en tidigare livsfas hade 

en stark uppfattning av anställningsformen som flexibel, medan respondenterna i en 

senare livsfas upplevde en starkare känsla av otrygghet. Vår tolkning visar därmed 

att tidsbegränsade anställningar kan vara olika gynnsamma för individer under olika 

livsfaser, samt att våra respondenters livsfas har en kontextuell påverkan på resultatet 

av vår studie. 

 

Ur vår tolkning av empirin har vi även kunnat utläsa att respondenternas 

arbetstillfredsställelse påverkas positivt av att de upplever sina arbetsförutsättningar 

och villkor som jämlika med de tillsvidareanställdas. Vi fann dock att den upplevda 

jämlikheten inte till fullo har belägg i de verkliga förutsättningarna på arbetsplatsen, 

eftersom de anställdas förmåner i praktiken till viss del missgynnande tidsbegränsat 

anställda. Ett exempel är att alla anställda officiellt hade samma möjlighet till 

vidareutbildning, dock kunde de tidsbegränsat anställda inte uppfylla kraven på antal 

arbetade år för att få ansöka. Vi konstaterade att den upplevda jämlikheten är en 

bidragande faktor till att respondenterna uppfattade gemenskapen mellan kollegorna 

som god. Den goda gemenskapen visade sig i sin tur ha stor påverkan på hur 

respondenterna upplever sin anställningsform, då vår tolkning visar att en god 

gemenskap motverkar upplevelser av otrygghet och missgynnande.  

 

Trots att upplevelsen av otrygghet i vårt fall motverkades av den goda gemenskapen 

på arbetsplatsen, var otrygghet ändå den mest framträdande upplevelsen 

respondenterna upplevde med sin anställningsform. Samtliga respondenter menade 

att anställningsformen innebär en stor ekonomisk otrygghet, vilket vi menar kan 

begränsa deras livsutveckling. Vi konstaterade att otryggheten delvis fråntog den 

tidsbegränsade anställningen sin flexibla egenskap, eftersom respondenterna 

upplevde sig låsta till att alltid vara tillgängliga om en arbetsmöjlighet skulle dyka 

upp. De respondenter som befinner sig i en tidig livsfas upplevde dock mindre 

otrygghet och negativ livspåverkan, än de respondenter som befinner sig i en senare 
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livsfas. Näswall, Sverke och Hellgren (2003) argumenterar för anställningsotrygghet 

i längden kan resultera i låg arbetstillfredsställelse, låg arbetsmotivation, utanförskap 

och psykiska besvär. Vi fann dock inga belägg för dessa konsekvenser i vårt resultat, 

vilket vi hävdar beror på att respondenterna påverkas av den kontextuella 

förutsättningen att de befinner sig i början av sin karriär och därmed inte har arbetat 

under otrygga anställningsförhållanden under en längre period.  

 

Vi argumenterar för att tidsbegränsade anställningar, utifrån de kontextuella 

förutsättningarna i vårt fall, har en begränsad men positiv påverkan på samhället 

genom att underlätta ett inträde på arbetsmarknaden och bidra till att anställda kan 

prova sig fram till ett arbete de trivs med. Vi menar dock att konsekvenserna med att 

vara tidsbegränsat anställd under en lång period eller i en sen fas i livet, kan innebära 

mer negativa konsekvenser. Vår tolkning visat att en långvarig upplevelse av 

anställningsotrygghet kan resultera i en begränsad livsutveckling, missgynnande 

samt ett socialt utanförskap. Vi anser därmed att det finns en risk för att ökningen av 

tidsbegränsat anställda kan resultera i en missgynnad samhällsklass, likt det prekariat 

Standing (2013) argumenterar att tidsbegränsade anställningar skapat. De långsiktiga 

konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar vi identifierat menar vi går att 

relatera till de negativa konsekvenserna av anställningsformen som presenterats i 

tidigare studier. Att vårt resultat delvis skiljer sig från tidigare studier och visar på 

mer positiva konsekvenser av tidsbegränsade anställningar, hävdar vi därmed beror 

på att vår studie präglas av specifika kontextuella förutsättningar. De kontextuella 

förutsättningarna i vårt fall kan sammanfattas som; att våra respondenter inte kommit 

till livsfasen vuxen ålder, att respondenterna upplevler sig ha jämlika arbetsvillkor 

med de tillsvidareanställda, att gemenskapen på arbetsplatsen upplevs som god, samt 

av att respondenterna befinner sig i början av sin arbetskarriär. 

 

Vår främsta lärdom av vår studie är att tidsbegränsade anställningar är komplexa 

anställningsformer, vilka under gynnsamma förutsättningar och i tidiga livsfaser, kan 

verka som fördelaktiga flexibla anställningsformer för individ, organisation och 

samhälle. Under ogynnsamma förutsättningar kan dock anställningsformen få 

negativa konsekvenser för individ och organisation, samt skapa ett splittrat samhälle, 

med socialt utanförskap som är svårt att komma ur. 
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6.2 Teoretisk och praktisk relevans 

I inledningsavsnittet konstaterade vi att tidsbegränsade anställningar är ett välstuderat 

och omdebatterat ämne. Jonsson och Gelin (2012) visar i sin studie av 

bemanningsanställda att tidbegränsade anställningar innebär stor otrygghet och 

missgynnande arbetsförhållanden för den anställde. Håkansson (2000) har undersökt 

huruvida tidsbegränsade anställningar kan verka som en språngbräda till 

tillsvidareanställningar, ett argument författaren genom sin studie delvis dementerar. 

Wang (2014) och Van Velzen (2002) har undersökt tidsbegränsat anställdas plats i 

arbetsplatsens gemenskap och konstaterat att anställningsformen innebär utanförskap 

och låg arbetstillfredställelse. Waenerlund (2013) har undersökt tidsbegränsade 

anställningars påverkan på den anställdes psykiska välbefinnande och kommit fram 

till att tidsbegränsat anställda har högre oddskvoter för psykiska besvär. Samtliga 

ovanstående studier har undersökt tidsbegränsade anställningar i förhållande till en 

viss aspekt. Vi menar att studierna ger god förståelse för anställningsformens 

påverkan på den speciella aspekten, men att de inte erbjuder en övergripande 

förståelse för anställningsformens olika konsekvenser. Vi hävdar att vår studie bidrar 

med en sådan förståelse eftersom vi inte undersökt anställningsformen i förhållande 

till en speciell aspekt, utan istället varit öppna för respondenteras individuella 

upplevelser. Vi anser att vår studie även kompletterar tidigare forskning med en 

kontextuell förståelse för upplevelsen av tidsbegränsade anställningar. Vår studie 

bidrar med en kunskap om att anställningsformen kan upplevas olika beroende på 

vilken livsfas den anställde befinner sig i. Ett annat viktigt bidrag med vår studie är 

att den tydliggör att tidsperioden en individ varit tidsbegränsat anställd påverkar 

upplevelsen av anställningsformen och därmed vilka konsekvenser anställningen 

innebär. 

 

Förutom de teoretiska bidragen anser vi att vår studie ökar förståelsen för hur 

tidsbegränsade anställningar kan upplevas i en verklig kontext, samt vilka positiva 

och negativa konsekvenser upplevelsen kan innebära i praktiken. Vår studie 

ökar därmed den praktiska förståelsen för vad det kan innebära för arbetsgivare att 

tillhandahålla tidsbegränsade anställningar, samt för vad det kan innebära för 

tidsbegränsat anställda att inneha en sådan anställningsform. Vi menar även att den 

kontextuella förståelsen bidrar med kunskap om att tidsbegränsade anställningar kan 

vara både fördelaktiga och ofördelaktiga. Vi menar att praktisk förståelse för 
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anställningsformens mångsidighet är av betydelse för att kunna maximera 

anställningsformens positiva konsekvenser.  

 

Vi har lagt stor vikt vid att genomgående vara transparenta mot dig som läsare 

genom att redogöra ingående för metodval och tolkningar. Transparensen menar vi 

ökar tillförlitligheten och överförbarheten av vår studie då du som läsare själv kan 

avgöra vilka delar som går att applicera på andra fall. Vi menar även att du som 

läsare får utrymme att själv tolka våra resultat och tillskriva studien mening vilket vi 

menar ökar studiens trovärdighet. En hög trovärdighet anser vi stärker studiens 

praktiska och teoretiska relevans.  

 

6.3 Begränsningar och rekommendation för vidare forskning 

I vår diskussion om studiens forskningskvalité belyste vi risken med att forskarens 

subjektivitet i djupgående kvalitativa fallstudier kan nyansera insamlingen och 

bearbetningen av datan i för stor utsträckning. Vi menar att vår transparens mot dig 

som läsare i stor utsträckning minimerar risken för övernyansering, dock kan vår 

insamling och bearbetning av empirin inte betraktas som helt neutral. Den 

begränsade neutraliteten menar vi resulterar i att det vore intressant att studera 

upplevelsen av tidsbegränsade anställningar kvantitativt. Vi menar att en kvantitativ 

enkätstudie skulle ge en mer neutral bild tidsbegränsat anställdas upplevelse av sin 

anställningsform. Ett mer neutralt resultat menar kan bidra med en mer generell 

förståelse för eventuella konsekvenser. Vi anser även att det vore intressant att 

studera upplevelserna av tidsbegränsade anställningar i en flerfallsstudie. Resultatet 

av en sådan studie skulle inte bli lika tydligt präglat av specifika kontextuella 

förutsättningar och skulle därmed bli mer överförbart till andra fall. Vi menar 

förslagna studiers generella och överförbara resultat, tillsammans med vår studies 

djupgående och kontextuella förståelse, kan erbjuda en omfattande förståelse för 

upplevelsen och konsekvenserna av tidsbegränsade anställningar.   

 

Vår studie visade att anställdas fas i livscykeln har stor påverkan på hur de upplever 

sin anställningsform. Vi menar att förståelsen och överförbarheten av vår studie 

begränsas av att ingen respondent till fullo tagit klivet ut i vuxenlivet. För mer 

omfattande förståelse hur livscykeln påverkar upplevelsen av tidsbegränsade 

anställningar, menar vi att det vore intressant att studera hur tidsbegränsat anställda 
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som befinner sig i en senare fas i livet upplever sin anställningsform. Ett förslag är 

att utföra en longitudinell studie, där samma individers upplevelser av 

anställningsformen, följs upp under olika livsfaser. Vi anser att en longitudinell 

studie kan komplettera vår studie och bidra till en omfattande förståelse för hur 

upplevelsen av tidsbegränsade anställningar förändras över tid. En sådan förståelse 

anser vi ökar kunskapen om hur de positiva konsekvenserna av tidsbegränsade 

anställningar kan maximeras under hela livscykeln. 

 

6.4 Det beror på… 
Som avslutande reflektion vill vi som författare belysa komplexiteten av att utföra 

och tolka undersökningar. Vi har genom studieprocessen fått en ökad förståelse för 

specifika kontextuella förutsättningars påverkan på resultatet, en förståelse vi hävdar 

är överförbar till de flesta studier som utförs i en specifik kontext. Vi hävdar därmed 

att den kontextuella förståelsen av vår studie har en hög överförbarhet till andra fall. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att hur tidsbegränsade anställningar upplevs samt 

vilka konsekvenser upplevelserna kan innebära beror på…  
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8 Bilagor 
 
Intervjuguide 
 

• Hur länge har du arbetat på Willys?  
 

• Varför sökte du arbete här? 
 

• Hur många pass arbetar du i veckan? 
 

• Vad gjorde du innan? 
 

• Vad har du för planer efter anställningens slut?  
 

• Skulle du önska fortsätta på Willys? 
 

• Hur upplever du din arbetssituation? 
 

• Vad anser du är positivt med att vara tidsbegränsat anställd? 
 

• Vad anser du är negativt med att vara tidsbegränsat anställd? 
 

• Är den tidsbegränsade anställningen något som påverkar dig och din 
livssituation även utanför arbete? På vilket sätt?  

 
• Upplever du att det finns några orättvisor mellan de fast anställda och 

tidsbegränsat anställda? Vilka? 
 

• Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 
 

• Upplever du att de är någon skillnad i kraven på tids och fasta och om det 
skiljer sig i prestationen? 
 

• Upplever du dig som en del av gemenskapen på arbetsplatsen?  
 

• Hur upplever dina förutsättningar som tidsbegränsat anställd jämfört med fast 
anställda? Tex utbildning, förmåner etc? 

 
• Anser du att arbetet ger möjlighet till utveckling? 

 
• Hur upplever du stöd från kollegor och chef? 

 
• Hur upplever du relationen till kollegor och din chef?  

 
• Hur trivs du med dina arbetskollegor? 

 
• Upplever du att det finns några speciella uppdelningar bland personalen, om 

ja vad tror du de beror på?  
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• Får du ta del i personalaktiviteter?  
 

• Hur upplever du tryggheten med anställningsform? 
 

• Önskar du att en fast anställning? 
 

• Kan du tänka dig att arbeta som tidsbegränsat anställd om 10 år? 
 

• Känner du dig som en ”Willysanställd”? Varför/varför inte? 
  
 


