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Abstrakt 
 

Under de senaste decennierna har arbetslivet förändrats med bland annat en minskning 

av fasta anställningar och en ökning av andra typer av anställningsformer. Tidigare 

forskning speglar vad som kallas det nya arbetslivet, vilket karaktäriseras av högre 

arbetsmarknadskonkurrens, krav på ökad flexibilitet och ökad kompentens.  Detta 

väckte intresse för denna uppsats, med målsättning att belysa hur yrkesverksamma 

individer, utan fasta anställningar upplever det nya arbetslivet. 
 

Uppsatsen låter individen ta en central roll, genom en kvalitativ ansats med tio 

samtalsintervjuer, som därefter har analyserats tematiskt. Analysen visar att möjligheten 

att påverka och att kunna planera tid är viktiga faktorer för individen, men även att 

ledarskap och organisationens stabilitet har betydelse.  
 

Nyckelord: Arbetsliv, konkurrens, arbetsplatsotrygghet, 
  



 

 

  



 

 

Förord 
 

Vi vill först tacka våra respektive Frida Storm och Filip Jakobsson som ställt upp, stöttat 

och peppat under uppsatsens genomförande. Vi vill även rikta ett stort tack till våra 

föräldrar som ställt upp med kloka råd, barnpassning och glada hejarop.  
 

Vidare vill vi rikta stor uppskattning till de kontakter och informanter som möjliggjort 

denna uppsats genom ett gott bemötande och tillmötesgående, samt även öppnat sig för 

att spegla sina upplevelser av det nya arbetslivet. Denna uppsats hade inte varit möjlig 

utan ert engagemang, för den skull är vi evigt tacksamma för att ni har ställt upp. 
 

Till sist men inte minst vill vi tacka våra vänner Sofia Ekberg, Jenny Themnér, Otto 

Holmgren och Alexandra Hjelm som valde att ge oss en stund av deras tid för att läsa 

vår uppsats och komma med nya perspektiv för att kunna förbättra texten. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Inom det sociologiska arbetslivsfältet pågår diskussioner om hur den ökade 

globaliseringen och individualiseringen påverkar det nya arbetslivet. Utifrån 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) kan förstås att 

intresset för att studera det nya arbetslivet har ökat under de senaste decennierna. 

Allvin et al. (2006) speglar det nya arbetslivet som en snabbare föränderlighet 

med allt mer gränslösa möjligheter till både kommunikation och rörlighet för 

arbetstagare och företag. Allvin et al. (2006) belyser hur denna ökade gränslöshet 

även ökar konkurrensen, kraven på en ökad flexibilitet och högre krav på 

kvalificerad arbetskraft, men att området är långtifrån ett gemensamt synsätt.  

 

Även Bauman (2013), Beck, Bonss och Lau (2003), Giddens (2014) och Castells 

(2006) skildrar hur en ökad konkurrens på arbetsmarknaden i en högre 

utsträckning bidrar till att individen blir utlämnad till sin egen förmåga. Detta 

skulle kunna ses som att arbetstagaren idag i högre utsträckning är utbytbar och 

att utbudet av arbetskraft är högre än utbudet av arbete. Denna ökade 

konkurrensen stöds av Statistiska centralbyråns (2015) undersökning om 

anställningsformer, som visar på en ökning av visstidsanställningar och en 

minskning av fasta anställningar. Beck, Bonss och Lau (2003) menar även de att 

denna omvandling som karaktäriseras av en ökad individualisering, globalisering 

och förändrade arbetsförhållanden, inte bara ökar konkurrensen utan även luckrar 

upp arbetsplatstryggheten, de ekonomiska systemen och det kollektiva tänkandet. 

Ytterligare aspekter som de snabba förändringarna kan bidra till speglas av bland 

annat Paulsen (2017) som resonerar kring begreppet functional stupidity. 

Begreppet beskriver hur individer som har låga möjligheter att påverka sin 

arbetssituation, i vissa fall antar ett automatiserat tillstånd för att hantera 

situationen.  

 

Detta ökade intresse för att studera det nya arbetslivets har även ökat intresset för 

att studera arbetslivet utifrån perspektiv som arbetsplatsotrygghet och kollektivt 

tänkande. Studier inom området av bland andra Jansen, Akkerman och Vandaele 

(2017) och Richter, Näswall, Bernhard-Oettel och Sverke (2014) har dock visat 

varierande resultat gällande arbetsplatsotrygghetens påverkan på individen. Något 

som är värt att notera och även legat till grund för denna uppsatsinriktning är att 

den övervägande delen av studierna inom området framförallt är kvantitativa och 

är baserade på enkätstudier, men med kvalitativa inslag. Studierna inriktar sig på 

att mäta graden av arbetsplatsotrygghet, dess förekomst, mängd eller förhållandet 

mellan fält. Denna kvantifierbara data kan till viss del förklara dessa områden, 

alternativt pröva en teori, men upplevs sakna dimensioner gällande individens 

subjektiva upplevelser.  
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Detta väckte ett intresse, att låta individen och dess subjektiva upplevelser ta en 

central roll i denna uppsats om det nya arbetslivet. Förhoppningen är att 

synliggöra mönster och upplevelser som tidigare kvalitativa och kvantitativa 

studier skulle kunna sakna. Denna uppsats inriktar sig därför på individer som 

befinner sig i eller nyligen befunnit sig i icke fasta anställningar inom den 

kommunala sektorn. Valet av kommunala sektorn är noga avvägt utifrån att dess 

olika verksamheter samt olika anställningsformer kan ge ett representativt urval 

av intervjupersoner till uppsatsen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Denna uppsats söker att synliggöra individers upplevelser av dagens alltmer 

individualiserade arbetsliv med en ökad konkurrens och arbetsplatsotrygghet. 

 

Hur upplever yrkesverksamma individer det nya arbetslivet? 

 

1.2 Disposition 
 

Forskningsöversikt och teoretisk referensram 

 

Inledande presenteras tidigare forskning kring det nya arbetslivet och 

arbetsplatsotrygghet. Avsnittets teoretiska referensram presenterar Giddens och 

Standing samt, teorier och begrepp som uppsatsen har valt att använda sig av i 

diskussionsdelen. 

 

Metod 

 

Avsnittet metod presenterar resonemang kring vad som legat till grund för val av 

metod, förhållningssätt, urval, transkriberingsmetod och analysmetod. Avsnittet 

behandlar även resonemang utifrån en kvalitativ bedömning med ett 

hermeneutiskt perspektiv och avslutningsvis redovisas huruvida uppsatsen kan 

anses etisk försvarbar. 

 

 Metoddiskussion 

 

I metoddiskussionen kommer uppsatsens val av metod, förhållningssätt, urval, 

transkriberingsmetod och analysmetod diskuteras och utvärderas.  
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Genomförande 

 

Denna del redovisar en detaljerad beskrivning av hur kontakt mer 

intervjupersoner togs, genomförande av intervju och hur analysmetoden har 

genomförts, vilka bekymmer och problem som dykt upp under resans gång samt 

hur dessa hanterats. 

 

Resultat och analys 

 

I detta avsnitt redovisas excerpt från uppsatsens empiri som sedan analyseras 

utifrån ett tolkande hermeneutiskt synsätt. Genom analysen presenteras slutligen 

uppsatsens resultat. 

 

Resultatdiskussion 

 

I denna del kommer resonemang inledningsvis föras runt uppsatsens resultat och 

analys. Därefter kommer resultatet värderas och resonemang kring alternativa 

förklaringar kommer föras. 

 

1.3 Arbetsfördelning  

 

Det valda upplägget för arbetsfördelning var att intervjuer, transkribering och 

analysarbete genomfördes gemensamt. Därefter fördelades arbetet upp i en främre 

och bakre del. Där ena författaren inriktade sig på allt från abstrakt till 

genomförande och den andra författaren inriktade sig på resultat och analys. 

Genom hela arbetet har därefter en löpande överlappning mellan områdena skett, 

för att kontinuerligt inkludera varandra i respektive delar. Samtliga delar avslutats 

med en intern diskussion och reflektion för att uppnå en så hög grad av konsensus 

som möjligt. Texten har utöver detta reviderats flertalet gånger i samspråk med 

handledare. Därefter skrevs hela uppsatsen om med nya delar där författarna 

delade upp uppgifterna likvärdigt i att söka nya vetenskapliga artiklar samt läsa 

in sig på de nya delar som skulle in i metodkapitlet. Sedan har löpande 

omskrivningar skett i gemensam anda. Därav kan det anses att båda författarna 

har varit likvärdigt involverade.  



4 

 

1.4 Centrala begrepp 

 

Icke typiska anställningar: 

Tidsbegränsade anställningar som vikariat, projektanställning, timanställda, 

annan anställning lägre än 100 % eller delad tjänst eller tjänst som nyligen (inom 

tolv månader) övergått till fast anställning. 

2  Forskningsöversikt och teoretiskreferensram 
 

Detta avsnitt presenterar först tillvägagångssätt för att hitta artiklar utifrån det nya 

arbetslivet och arbetsplatsotrygghet. Därefter presenteras den tidigare forskningen 

för att avslutningsvis redovisa den teoretiska referensramen och med dess 

teoretiker, teorier och begrepp som uppsatsen har valt att använda sig av i 

diskussion. 

 

2.1 Forskningsöversikt 
 

För att få en övergripande uppfattning om tidigare forskning inleds stycket med 

att redovisa hur sökningen har genomförts. Därefter presenteras tidigare forskning 

i ämnet arbetsliv och arbetsplatsotrygghet. Inledande fastställdes 

nyckelbegreppen på engelska vilket sedan utgjorde grunden för sökningarna. 

Därefter gjordes sökningar på svenska sökord.  

 

Sökord/nyckelbegrepp vid sökning av artiklar: Insecurity and security 

employment, Job, Job insecurity +Sweden, Job instability, Arbetsliv, 

Arbetsmarknad, 

 

Sammanställning av artiklarnas nyckelord: Employability, flexicurity, job 

insecurity, Cash margin, cohort studies, employment, health status, job strain, 

mental health, prospective studies, self-rated health, temporary employment, 

Financial job dependence; Moderating effect; Qualitative job insecurity; 

Quantitative job insecurity; Work, Atypical employment, fixed-term contracts, 

participation, strikes, conflict, motivation, organizational theory, psychology, 

stress 

 

Utifrån detta genomfördes sökningar av tidigare forskning som rörde det nya 

arbetslivet och arbetsplatsotrygghet. Tillvägagångssätt för litteratursökning av 

tidigare forskning skedde via Liu: Unisearch med en publicerings avgränsning 

mellan år 2010 och år 2017. Detta val av publicerings avgränsning baserades på 

vad Statistiska centralbyrån (2015) studie visade angående den minskade andelen 

fasta anställningar och den ökade andelen tidsbegränsade anställningar som har 
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skett under de senaste decennierna. Följande sökningar skedde med samma 

avgränsningar, publicering avgränsning, akademiska peer review-tidskrifter samt 

att de var på engelska. Antalet träffar uppnådde som högst 1831st och som lägst 

138st, för att ytterligare specificera sökningarna till lades bland annat “+Sweden” 

eller “and security” till i sökningarna. Efter sökningar på engelska utfördes samma 

procedur med svenska sökord som “arbetsliv” där publicerings avgränsning 

gjordes för år 2010 till år 2017 vilket endast gav totalt 763 träffar. Därför togs 

beslutet att utöka publicerings avgränsningen till år 1959 till år 2017 vilket gav 

totalt 999 träffar, därefter lades “+arbetsmarknad” till för att specificera 

sökningen. 

Därefter genomfördes ett urval utifrån relevans i titel och senare även relevans i 

abstrakt. De artiklar som slutligen valdes ut ansågs vara representativa utifrån de 

olika perspektiv som användes för att spegla det nya arbetslivet och 

arbetsplatsotrygghet. 

 

2.2 Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt presenteras artiklar som både speglar det nya arbetslivet och 

arbetsplatsotrygghet. Den övervägande delen av artiklarna har en kvantitativ 

utgångspunkt, då det visade sig att kvalitativa ansatser framförallt använts som 

mindre delar i studier. 

 

Arbetslivet 

 

Den första studien av Gardell (1977), är en kvantitativ surveystudie som bygger 

vidare på forskningsdata från ett norskt experiment. Artikeln beskriver hur 

organisationsdemokrati kan påverkas av förhållandet mellan aktivt deltagande 

och arbetsutformning. Gardell (1977) söker att besvara huruvida ökad 

självständighet kan leda till ökat deltagande och därmed en ökad vilja att vara 

aktiv och påverka på olika nivåer inom en organisation. Artikeln lyfter hur 

arbetstagare kan uppleva olika grader av alienation på arbetsplatser med hård 

styrning eller hög grad av tekniska lösningar. Resonemanget belyser hur 

begränsad självständigheten eller hinder i arbetstagarens möjligheter att påverka 

sin arbetssituation, även kan påverka arbetstagarens vilja att vara aktiv och 

påverka organisationen. Gardell (1977) kommer fram till att om dessa alienerade 

arbetstagare även utför okvalificerade arbetsuppgifter minskar intresset både för 

förändringar som kan förbättra arbetssituationen och för ett aktivt deltagande. 

Artikeln visar samtidigt att arbetstagare med en hög självständighet och mer 

kvalificerade arbetsuppgifter i högre utsträckning visar högre grad av vilja att 

aktivt delta i förändringsarbete och beslutstagande på olika nivåer i 

organisationen. Utifrån artikeln går även att förstå att högre krav på kompetens 
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och socialafärdigheter är eftersträvansvärt för att förhindra alienation. Detta gör 

artikeln intressant utifrån att det nya arbetslivet nu fyrtio år senare visar en ökad 

trend av individualism, konkurrens och minskade möjligheter att påverka sin 

arbetssituation. Denna förändring i arbetslivet har bland annat inspirerat nästa 

artikel av Aronsson, Gustafsson och Dallner (2002).  

 

Artikeln av Aronsson et al. (2002) är en kvantitativ survey utförd i Sverige, där 

skillnader i arbetsförhållande och hälsa mellan tillsvidareanställda och 

tidsbegränsat anställda analyseras och jämförs. Utifrån artikel kan förstås att 

ämnet tidigare har studerats, men att resultaten har varit varierande. Artikeln 

resonerar kring hur individers möjligheter och hälsa påverkas av koncept som 

flexible firm och begrepp som kontroll. Artikeln speglar ett allt mer globaliserat 

arbetsliv där organisationer i allt högre utsträckning inte bara anpassar sin 

produktion efter en mer varierande efterfråga utan även sin personalpolitik. I 

artikeln förs resonemang utifrån uppgiftskontroll och statuskontroll, vilket 

beskrivs som arbetstagarens möjligheter att påverka arbetssituationen och hur det 

kan påverkas av anställningsform och arbetstagarens position i organisationen. 

Detta resonemang grundas i individers strävan efter att kunna förutsäga och 

minimera påverkan av situationer de kan ställas inför. Resonemanget beskriver 

även att minskad arbetsuppgiftskontroll kan vara enklare för arbetstagaren att 

anpassa sig till i förhållande till minskad statuskontroll. Artikeln visar att 

tidsbegränsat anställda generellt har sämre möjligheter att påverka sin 

arbetssituation, men att de hälsomässiga effekterna inte är tydliga. Resonemanget 

runt kontroll begreppet gör artikeln intressant, både utifrån individens strävan 

efter kontroll och kopplingen till det nya arbetslivet och en flexiblare 

företagskultur. Denna strävan efter kontroll är något som även Paulsen (2017) 

resonerar kring, i en etnografisk intervjustudie om functional stupidity genomförd 

på en svensk arbetsförmedling.  

 

Det Paulsen (2017) vill synliggöra är hur organisationsmässig följsamhet hänger 

samman med oreflekterat och reflekterat handlande. Utifrån artikeln kan tolkas 

att functional stupidity kan ses som ett mänskligt försvarssystem, för att hantera 

situationer som individer mer eller mindre inte vill befinna sig i. Det framgår även 

att det finns en distinkt skillnad mellan functional stupidity och dumbness, vilket 

synliggörs utifrån en etisk aspekt. Vad Paulsen (2017) menar är att ett 

automatiserat beteende utan ifrågasättande i vissa situationer både är korrekt och 

avgörande för uppgiftens genomförande (functional stupidity), men så fort ett 

automatiserat beteende begärs och sker oreflekterat i etiskt tveksamma situationer 

övergår det till dumbness. Detta gör begreppet intressant utifrån att när individer 

befinner sig i arbetssituationer där momenten blir mer eller mindre automatiserade 

eller styrda, kan individen regrediera till functional stupidity som ett skydd och 

vägran att ett behöva använda kognitiva funktioner. 
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Paulsen (2010) utförde även en kvalitativ studie och empirigrundad typologi över 

”tomt arbete” vilket ger ett nytt perspektiv utifrån organisatorisk olydnad. Med 

“tomt arbete” menas tiden arbetstagaren inte ägnar åt arbetsuppgifter under 

arbetstiden, vilket kan ses som betald sysslolöshet. I artikeln lyfts fyra olika 

resultat av betald sysslolöshet leken, slack, rekonstruktion och maskning. Inom 

leken och slack var arbetstagarens engagemang för arbetet låg och inom maskning 

var engagemanget högt men samtliga hade en betald sysslolöshet som utgjorde 

ungefär hälften av arbetstiden. Arbetstagare som ansågs tillhöra kategorin 

rekonstruktion hade däremot högt engagemang, men var bara sysslolösa ca tio 

procent av tiden. Paulsen (2010) beskriver hur produktivitet inte längre är det 

primära för arbetstagaren utan att snarare individens möjlighet till ett 

sammanhang. Paulsen (2010) menar att möjlig maskning beror på arbetets 

intensitet vilket kan påverkas av arbetstagarens vilja att engagera sig i 

arbetsuppgifterna. 

 

Artikeln visar på att lek, slack, rekonstruktion och maskning är vanligt 

förekommande i det nya arbetslivet och att produktiviteten inte är företagens 

huvudsakliga konkurrent. Detta skulle kunna innebära att det tomma arbetet inte 

tvunget utgör något hot mot företaget. Däremot skulle den icke egenvald 

sysslolöshet, kunna utgöra ett hot för individen eller påverka negativt genom 

tristess alternativt stress. Tristess utifrån att oönskad sysslolöshet kan upplevas 

som meningslöshet och stress utifrån att pressade moment föregås av oönskade 

sysslolöshet. Det skulle samtidigt kunna ses utifrån arbetstagarens möjlighet till 

att kunna påverka sin arbetssituation, och genom maskning kunna få mer arbetstid 

i schemat och på så sätt även lön under en längre period.  

 

Dessa inledande artiklar speglar en förändring av arbetslivet, med högre 

konkurrens och krav på ökad flexibilitet, samtidigt som ett ökat automatiserat 

beteende antyds med minskad självständighet och kontroll. Detta leder vidare in 

på hur det nya arbetslivet speglas utifrån arbetsplatsotrygghet. 

 

Arbetsplatsotrygghet 

 

Artikeln av Berglund, Furåker och Vulkan (2014) bygger på en svensk survey och 

handlar om huruvida arbetsplatsotrygghet kan kompenseras med möjligheten att 

finna ett likvärdigt, bättre jobb eller via inkomstförsäkringar. Det centrala 

begreppet i studien är flexicurity, med vilket menas att en viss kombination av 

anställningssäkerhet, möjlighet till anställning och inkomstförsäkring går att 

kombinera med anställningsflexibilitet. För att förstå detta utifrån kontexten det 

nya arbetslivet, skulle alltså flexicurity kunna ses som en konsekvens av högre 

krav på flexibla arbetsplatser och en mer konkurrensutsatt arbetsmarknad. 

Resonemang förs kring hur tidsbegränsade anställningar kan ge upphov till 

känslor som oro och stress, men även i vissa fall en känsla av trygghet i att kunna 
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välja när och var individen vill arbeta. På samma sätt förs resonemang om att 

tillsvidareanställningar och vetskapen om att en inkomstförsäkring i form av 

exempelvis A-kassa skulle kunna införliva en grad av trygghetskänsla. Detta 

innebär dock inte att tillsvidareanställningar inte förknippas med känslor som 

otrygghet, då en tillsvidareanställning skulle kunna vara förknippad med en känsla 

av frustration och stress över av att inte kunna påverka. Berglund et al. (2014) 

kommer fram till att flexicurity kan anses olämpligt utifrån arbetstagarens 

perspektiv, då flexicurity framförallt förknippades med negativa upplevelser. 

 

Även Waenerlund, Virtanen och Hammarström (2011) gör en enkätstudie som 

visar på ett samband mellan anställningsformer, hälsa och arbetsplatsotrygghet. 

Studien är en uppföljningsanalys av en longitudinell studie utförd i norra Sverige. 

Artikeln resonerar kring hur tillfälliga anställningar ökar risken för en upplevd låg 

självkänsla och snäva ekonomiska marginaler. Waenerlund et al. (2011) vill 

belysa hur individer med låg självkänsla skulle kunna uppleva högre grad av 

ångest över att inte räcka till samt en oro och frustration över sin ekonomiska 

situation. Utifrån artikeln går även att förstå att individer med tidsbegränsade 

anställningar i högre utsträckning levde ensamma och löpte högre risk att lida av 

psykisk ohälsa.  Detta resultat är inte bara intressant då det stärker artikeln av 

Berglund et al. (2014) utan speglar även hur det nya arbetslivets krav på 

flexibilitet och ökade arbetsmarknads konkurrens kan påverka arbetstagarna. 

Detta leder vidare i riktningen som nästa artikel av Bernhard-Oettel, Näswall, 

Richter och Sverke (2014) som genomför en survey på en svensk revisionsbyrå 

där de studerar arbetsplatsberoende. 

 

I artikeln används begrepp som kvantitativ och kvalitativ arbetsosäkerhet. 

Begreppet kvantitativ arbetsosäkerhet handlar om faktorer gällande känslan om 

risk att förlora sitt arbete och kvalitativ arbetsosäkerhet, belyser känslor kring 

risken att inte bli värderad, få önskad löneutveckling, önskade karriärmöjligheter 

eller arbetsförhållanden. Resonemanget gällande dessa begrepp visar att den 

ekonomiska aspekten i form av ekonomiskt beroende har betydelse både för den 

kvantitativa och kvalitativa upplevelsen. Utifrån artikeln kan även tolkas att 

individens beroende av sitt arbete kopplas både till den ekonomiska aspekten och 

den psykiska hälsan. Resultatet pekar dock på att det den ekonomiska aspekten 

har större betydelse för individer som upplever kvantitativ arbetsosäkerhet. Ett 

resonemang förs även kring huruvida socialförsäkringar och 

arbetslöshetsförsäkringar skulle kunna påverka dessa upplevelser. Denna aspekt 

av ekonomisk och arbetsplatsberoende är intressant utifrån den allt mer 

konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Det speglar även ett nytt arbetsliv där den 

kvantitativa faktorn att bli varslad från en tillsvidareanställning alternativt att 

befinna sig i en anställning som är på väg att upphöra. Det belyser även hur en 

sådan situation kan innebära att individen upplever en oro över att inte veta om 

varslet eller tjänsten kommer leda till en uppsägning eller inte. Det speglar även 



9 

 

hur tidsbegränsadanställning skulle kunna leda till upplevd oro, frustration eller 

ångest över att denne inte blir värderad på samma sätt som en tillsvidareanställd 

eller inte har samma möjlighet till löneutveckling. Studien av Bernhard-Oettel et 

al. (2014) visade att graden av beroende av arbetsplatsen var viktig för att förklara 

hur arbetsplats otrygghet relaterar till arbetsplats nöjdhet. 

 

En faktor som i flera av artiklarna resoneras kring skulle kunna fungera som en 

motvikt är fackföreningar och A-kassor. I denna kontext inkomstförsäkringar, 

vilket kan minska arbetsplatsberoendet samt även ge en grundläggande 

ekonomisk stabilitet och säkerhet. Detta leder in på den sista studien av Jansen, 

Akkerman och Vandaele (2017) vilket är en holländsk survey, som bland annat 

speglar en dubbelhet i att individer som ej är tillsvidareanställda ofta inte är 

fackligt anslutna eller anslutna till A-kassan. Ytterligare en aspekt gällande dessa 

individer är att de inte är fackföreningarnas och A-kassornas primärgrupp. I 

artikeln belyser Jansen et al. (2017) vilken påverkan job flexibility eller job 

instability, har på individens vilja att medverka i kollektiva förändringar. Job 

flexibility beskriver framförallt individer som befinner sig i flexibla 

anställningsformer, medans job instability handlar om när en individ precis har 

bytt arbete eller befinner sig i en anställning som kan leda till fortsatt anställning. 

I Jansen et al. (2017) framgår att personer som befinner sig i flexibla anställningar 

tydligt blir påverkade och i lägre utsträckning vill delta i kollektiva aktioner, 

samtidigt framgår det att personer som nyligen bytt arbetsplats inte uppvisar 

denna påverkan lika tydligt. Jansen et al. (2017) menar att detta går att koppla till 

vad individer med tidsbegränsadeanställningar upplever tjäna på att delta i 

kollektiva aktioner. För att förstå detta i kontexten konkurrens i arbetslivet skulle 

en flexibel anställning kunna representeras av känslan av osäkerhet kopplad till 

ett beroende av att få behålla arbetet. Ett byte av arbete skulle kunna bidra med 

en högre grad av säkerhet och identifierande med kollegor, vilket kan påverka 

viljan att delta i kollektiva aktioner. 

 

Sammanfattning tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen speglar en tydlig förändring av arbetslivet, samt 

intressanta aspekter av arbetslivsforskningen. Den tidigare delen av forskningen 

har en tydligare inriktning på självständighet, kontroll och självkänsla i ett 

arbetsliv som rör sig mot högre krav på flexibilitet både för individer och 

organisationer. Den senare delen av forskningen i större utsträckning handlar om 

valmöjligheter, beroende och delaktighet i ett nytt mer konkurrensutsatt och 

osäkert arbetsliv. Ytterligare en intressant aspekt gällande arbetslivsforskningen 

är att nästan all forskning som går att finna är kvantitativ med kvalitativa inslag, 
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vilket också speglas i de artiklar som ingår i den tidigare forskningen. Vad detta 

skulle kunna bero på är ett studieobjekt i sig. I denna uppsats upplevs det som en 

brist i forskningsfältet, då kvalitativa studier kan synliggöra nya aspekter i det nya 

arbetslivet och därmed gör kvalitativa studier extra viktiga. 

 

2.3 Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt diskuteras teorier och begrepp som uppsatsen valt att låna i från 

Anthony Giddens och Guy Standing. Utifrån Giddens används tankar om 

ontologisk trygghet, vilket behandlar hur människan förhåller sig till sin omvärld. 

Utifrån Standing används den diskussion som förs om prekära anställningar vilket 

i kontexten innebär icke fasta anställningar. 

 

Ontologisk trygghet, modernitet och självidentitet 

 

Anthony Giddens är en brittisk sociolog som i stora drag har studerat hur 

individen och dess relation till samhället kan förstås. De begrepp som valts att 

användas är ontologisk trygghet, modernitet och självidentitet vilket baseras på 

att dessa tre tillsammans skapar en helhetsbild. Giddens (2014) beskriver detta 

genom att ontologisk trygghet är tryggheten från barndomens rutiner och tilliten 

till andra. Moderniteten är de nya formerna för sociala relationer, organisationer 

och sättet att skapa social ordning i samhället. Självidentitet är i grunden stabil 

där den inre tryggheten, självkänslan bygger på individens ontologiska trygghet. 

Den ontologiska tryggheten är med andra ord hur individen konstruerar trygghet 

genom igenkännande och rutiner, vilket kan innefatta en fast arbetsplats och dess 

återkommande rutiner.  

 

Ontologisk trygghet kan även ses som individens tillit till abstrakta system så som 

välfärdssystem eller normer. Det kan exempelvis vara tilliten till arbetsplatsen 

eller kollegor och hur dess struktur kan bidra till individens trygghetsskapande. 

Moderniteten kan för individen upplevas dubbeleggad där valmöjligheter blir 

centralt och kan bidra till upplevelser av både trygghet och otrygghet. Utifrån 

moderniteten skulle den kommunala verksamheten och anställningsformerna 

kunna representera dessa känslors dubbelhet. Giddens (2014) menar att individens 

självidentitet är nära kopplad till moderniteten vilket individen ständigt måste 

reflektera över, samt vilka utmaningar och situationer som denne ställs inför. Den 

ontologiska tryggheten bygger på en grundläggande tillit till sig själv och sin 

omgivning, där moderniteten återger samhällets och arbetslivets dubbelhet som 

individen ställs inför. Självidentiteten speglar hur individen tolkar och anpassar 

sitt beteende utifrån dessa betingelser för att manövrera i sin vardag. Giddens blir 

intressant utifrån att begreppet ontologisk trygghet förklarar hur individen ser sig 
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själv i samhället och hur dess självidentitet skapas, men också utifrån hur 

moderniteten speglar det nya arbetslivet och dess komplexitet. 

 

Den prekära anställde 

 

Guy Standing (2012) är en brittisk utvecklingsekonom som bland annat studerat 

utvecklingen av en ny samhällsklass och diskuterar otrygghet utifrån arbete, 

inkomst och identitet. Han menar att den flexibla arbetsmarknaden är grunden till 

vad han benämner som prekariatet. Standing (2012) menar även att 

individualiseringen i arbetslivet har lett till att individerna upplever en 

arbetsplatsotrygghet, till skillnad från förr då arbetet förknippades med stabilitet 

och trygghet. Standing (2016) menar att prekariatet är en ny form av växande 

socialgrupp som definieras utifrån dess känsla av få valmöjligheter, vrede, anomi, 

oro och alienation.  

 

Prekariatet valdes utifrån att det kan spegla arbetslivets individualisering och en 

allt mer otrygg arbetstillvaro. Där prekariatet eller de prekärt anställda utifrån 

kontexten det nya arbetslivet kan ses som en extra utsatt grupp vilket består av 

individer som inte har typiska tillsvidareanställningar. Standing (2016) påvisar 

även vikten av återhämtning, sömn och att den nya kulturen av att ständigt vara 

tillgänglig indirekt tvingar individer i prekära anställningar till att arbeta lågt mer 

än vad de borde. Detta skulle kunna illustreras genom att de individer som 

befinner sig i icke typiska anställningar många gånger upplever att de inte följer 

sitt hjärta, ett ständigt tvång att vara tillgängliga, skuldkänslor eller att denna 

ständiga tillgängligheten kan beröva individer förmågan att kunna planera.  

 

Graden av denna påverkan kan däremot skilja sig en hel del, Standing (2016) 

menar att de individer som befinner sig längst ned i prekariatet kan uppleva 

samtliga av dessa delar som få valmöjligheter, vrede, anomi, oro och alienation. 

Medan de som befinner sig längst upp i prekariatet kanske bara upplever vissa 

delar som även i viss mån kan vara överkomliga. Standings resonemang har även 

det valts utifrån att det kan ge ytterligare förståelse över individers självkänsla och 

identitetsskapande i dagens nya arbetsliv. 

 

Sammanfattning teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen med Giddens teori om ontologisk trygghet och 

moderniteten och Standing med den prekära anställde speglar till viss del de 

förkunskaper som finns. Giddens kontextualiserar individens världsbild och 

identitetsskapande och Standing bidrar med kontext till individens upplevelse av 

sig själv i det nya arbetslivet. Dessa är framförallt tänkta att användas som 

diskussionsverktyg för att bidra med kontext i senare diskussion. 
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3  Metod 
 

Detta avsnittet tar upp resonemang, runt vad som legat till grund för val av metod, 

avgränsningar, urval, transkriberingsmetod, analysmetod och etisk försvarbarhet. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten av de val som kommer presenteras 

utgår från syftet att låta individen, dess subjektiva känslor och upplevelser av det 

nya arbetslivet vara centralt. Utifrån det kommer ett kvalitativt förhållningssätt 

presenteras, med olika sätt att förhålla sig till ämnet. 

 

Ontologi 

 

Utifrån Bryman (2015), Braun och Clarke (2013), Patel och Davidsson (2011) 

och Thomassen (2007) kan förstås att ontologi handlar om hur vi uppfattar 

världen, med dess sociala relationer och ting. Utifrån Patel och Davidsson (2011) 

kan tolkas att inom ontologin ställs frågor om hur människans, samhället och 

universums sanna ursprung och natur kan förstås.  Detta delas in i två 

underkategorier; ontologisk realism och ontologisk idealism. Ontologisk realism 

är människans tro på att världen existerar oberoende av om människan observerar 

eller upplever den. Ontologisk idealism kan ses som realismens motsats, där 

idealism innebär att verkligheten inte kan existera oberoende av människans 

upplevelser av den. I Patel och Davidsson (2011) beskrivs även att de som 

förespråkar idealism samtidigt menar att det finns ting utanför individens 

medvetande men att det är svårt att få en sann kunskap utan människan subjektiva 

upplevelse av den. 

 

I denna uppsats valdes att utgå ifrån att världen är socialt konstruerad och dess 

utgångspunkt härstammar från att kunskap skapas genom erfarenheter, vilket 

innebär ett förhållningssätt enligt ontologisk idealism. Genom att söka kunskaper 

om fenomenet, det nya arbetslivet anses detta angreppssätt fördelaktigt. 

Idealismen speglar individens världsbild, vilket innebär att världen endast kan 

existera genom att den upplevs. Utifrån dessa ställningstaganden menar vi att 

känslor, erfarenheter och upplevelser tar en centralare roll av hur verkligheten 

utspelar sig. För att förstå hur individer i icketypiska anställningar upplever 

arbetslivet bör uppsatsen sträva efter att nå hur deras världsbild ser ut. 
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Epistemologi 

 

Bryman (2015), Braun och Clarke (2013), Patel och Davidsson (2011) och 

Thomassen (2007) beskriver epistemologi utifrån hur man skall förhålla sig till 

kunskapen inom ett ämnesområde eller läran om kunskapens härkomst och 

giltighet. Bryman (2015) beskriver epistemologin utifrån att en studie kan förhålla 

sig naturvetenskapligt (positivism) med utgångspunkten i att det finns en absolut 

sanning eller tolkande (interpretivism). I denna uppsats görs ett avståndstagande 

från att området bör studeras utifrån ett positivistiskt perspektiv. Istället görs valet 

att ett tolkande perspektiv bättre kan fånga individers känslor då det finns flera 

nivåer av förståelse och tolkning av verkligheten.  

 

Bryman, (2015), Braun och Clarke (2013), Thomassen (2007) beskriver även hur 

det tolkande perspektivet innefattar tre tanketraditioner som alla bidrar till ett mer 

heltäckande tolkningsperspektiv. Det fenomenologiska vilket hanterar hur 

individen skapar meningsfullhet, det hermeneutiska som handlar om hur vi kan 

empatiskt sätta oss in i andras tankegångar genom igenkänning och symbolisk 

interaktionism vilket handlar om hur vi oavbrutet tolkar vår omgivning och 

konstruerar vårt jag och medvetande utefter dessa tolkningar. 

 

Utifrån Patel och Davidsson (2011) beskrivs hermeneutiken som positivismens 

raka motsats. Hermeneutik betyder tolkningslära och anses numera vara 

vetenskaplig riktning där angreppssättet är att studera, tolka och försöka förstå 

grundbetingelserna av den mänskliga existensen. Tidigare användes 

hermeneutiken för att studera bibeltexter men under 1900-talet har den utvecklats 

till en allmän metodologi för humanvetenskapen och existentiell filosofi. Detta 

syftar till att tolka och förstå den mänskliga livsvärlden och dess mänskliga 

existens som kan förstås genom språket. Patel och Davidsson (2011) menar att 

den moderna hermeneutiken kan tolka mänskliga handlingar, livsyttringar på ett 

likvärdigt sätt som texter eller språkliga berättelser. Hermeneutiker inspireras ofta 

av de grundläggande tankarna inom hermeneutiken men tillämpar sällan en 

specifik metod eller teori. Hermeneutiken har istället ofta antagit kvalitativa 

tolkning- och förståelsesystem där dess forskarroll antagit ett öppet, subjektivt 

och engagerat tankesätt. Patel och Davidsson (2011) beskriver samtidigt att den 

som antar en hermeneutisk tolkning närmar sig forskningsobjektet utifrån den 

egna subjektiva förförståelsen. Den förförståelse som forskaren har i form av 

intryck, tankar, känslor eller kunskap ses som en tillgång för att kunna tolka och 

förstå forskningsobjektet inom hermeneutiken. 

 

Utifrån Patel och Davidsson (2011) kan det hermeneutiska tolkandet ses som ett 

samtal mellan två individer, där individerna försöker anta varandras perspektiv 

för att på ett bättre sätt kunna förstå helheten och genom det skapa en gemensam 

förståelse. Samtalets enskilda delar reflekteras och förstås utifrån individens 
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förkunskap, men saknar individuellt syfte innan det sättas i en helhet.  Utifrån 

Patel och Davidsson (2011) kan därför en hermeneutisk tolkningsprocess ses som 

ständigt sökande och reflekterande över helheten och de delar som den består av, 

men där ingen enskild del bär mer innebörd än den som kan speglas genom en 

helhet (holism).  

 

För att kunna förstå intervjupersonernas upplevelse av arbetslivet antas ett 

tolkande hermeneutiskt perspektiv, då fenomenet inte skulle kunna ha en absolut 

sanning. Uppsatsen väljer även att förhålla sig till alla delar inom det tolkande 

perspektivet då de kan anses avgörande för hur individen uppfattar det nya 

arbetslivet. Fenomenologi kan kopplas till individens innehavande eller avsaknad 

av meningsfullhet. Hermeneutik speglar individens känslomässiga igenkännande 

i begreppen och symbolisk interaktionism belyser individens oavbrutna tolkande 

av vardagen. En liknelse skulle åter kunna göras med arbetet där fenomenet är 

meningsskapandet i det nya arbetslivet. Det hermeneutiska är vilka känslor som 

individen kopplar och känner igen sig i arbetet och den symboliska 

interaktionismen är individens ständigt föränderliga relation och 

identitetsskapande genom arbetet. 

 

3.2 Metodologi 
 

Individers unika upplevelser och känslor kan antingen prövas gentemot befintliga 

teorier (deduktivt) eller ligga till grund för nya förklaringsmodeller (induktivt). 

Bryman (2015) och Thomassen (2007) menar att ett teoriprövande (deduktivt) 

förhållningssätt innebär att man empiriskt vill pröva en förklaringsmodell. Det 

förknippas oftast med kvantitativa studier som vill kunna säga något om större 

populationer. Ett teorigenererande (induktivt) förhållningssätt är oftast förknippat 

med kvalitativa studier och inte nödvändigtvis behöver vara generaliserbara.  

 

Denna uppsats söker att i så hög grad som möjligt förhålla sig induktiv då 

målsättningen är att tolka och förstå hur individer upplever det nya arbetslivet. 

Det kan däremot anses svårt att vara rent induktiv då förkunskaper och den 

tidigare forskningen kan ses som en deduktiv del i uppsatsen. Utifrån Thomassen 

(2007) kan ett induktivt förhållningssätt leda till att mönster framträder vilket kan 

utgöra en grund för analys hellre än att besvara om en teori stämmer (deduktivt 

förhållningssätt). Det induktiva förhållningssättet möjliggör alltså att mönster 

börjar framträda vilket skapar förståelse och insikt om hur individer upplever det 

nya arbetslivet. 
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3.3 Metod och intervjumetod 
 

Utifrån Bryman (2015), Braun och Clarke (2013), Gustavsson (2011) och Kvale 

och Brinkmann (2014) kan förstås att kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer 

sig åt. Den kanske mest fundamentala skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är att den kvalitativa forskningen söker, hanterar uppfattningar och 

innebörd för att utöka förståelse för ämnen. Det skiljer sig från kvantitativ 

forskning som söker generaliserbarhet till population genom att identifiera 

relationer, pröva och förklara. Detta speglar även den kvalitativa traditionens 

strävan efter teorigenerering (induktiv), tillskillnad från den kvantitativa 

traditionens strävan efter teoriprövning (deduktiv). Ytterligare en aspekt är 

förhållningssättet till data, där kvalitativ forskning använder ord istället för 

numeriskdata, vilket den kvantitativ forskning använder. Förhållningssätt innebär 

även att ett kvalitativt grundantagande är, att det inte finns bara ett rätt svar då 

uppfattningar och innebörder är kontextuella och subjektiva (interpretativism). 

Den kvantitativa traditionen förhåller sig istället gärna naturvetenskapligt, vilket 

innebär att det finns en sanning, som kan observeras prövas och därigenom 

förklaras (positivism). Utifrån Braun och Clarke (2013) kan även tolkas att den 

kvalitativa forskningen lägger stor vikt och betydelse till individen och samtalet 

där intervju som redskap är centralt och ger möjlighet till thick diskriptions.  

 

Inledande upplevs den tydligaste aspekten vara att intervjuer framförallt är 

förknippat med kvalitativa studier, men intervjuer kan även användas i 

kvantitativt syfte. Utifrån Bryman (2015) och Braun och Clarke (2013) kan förstås 

att det finns flera former av intervjuer men att de vanligaste är strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. I Bryman (2015) och Braun och Clarke 

(2013) beskrivs hur den ostrukturerade intervjun i praktiken inleder med att utgå 

från ett eller några teman för att därefter mer eller mindre övergå till ett vanligt 

samtal där intervjuperson ges fritt utrymme för utsvävningar. I en 

semistrukturerad intervju är förhållningssättet nästintill detsamma för 

intervjupersonen med skillnaden att intervjuaren har teman som denna söker att 

komma tillbaka till i händelse av utsvävningar. Det innebär inte att den 

semistrukturerade intervjun inte tillåter fria frågor eller utsvävningar bara att 

intervjuaren försöker hålla sig kring ämnet på ett lite tydligare sätt. I den 

strukturerade intervjun däremot följs en strikt struktur med noga avvägda frågor 

för att ge ett så litet utrymme som möjligt för att intervjupersonen skall kunna 

svara fritt. 

 

Skillnaden mellan hur den kvalitativa och kvantitativa traditionen förhåller sig till 

dessa olika typer av intervjudesigner går framförallt att finna i dess sätt att förhålla 

sig till struktur. Den kvalitativa forskningen som strävar efter att intervjupersonen 

är central och att denne skall få ett om möjligt obehindrat utrymme att fritt 

resonera och välja riktning, har ett lågt krav på struktur. Beroende på intervjuarens 
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förhållande till sina teman kan antingen en ostrukturerad eller semistrukturerad 

intervju vara lämplig. Tillskillnad från den kvalitativa forskningen eftersträvar det 

kvantitativa forskningen att inga eller så få avvikelser som möjligt uppstår vi en 

intervju. För att undvika detta används strukturerade intervjuer då de i lägre 

utsträckning riskerar att för vanskliga dess konformitet.  
  
Utifrån detta gjordes valet att ta avstånd från ett kvantitativt förhållningssätt, med 

ett allt för strukturerat intervjuunderlag. Istället föredras ett kvalitativt 

semistrukturerat förhållningssätt, då det ger intervjupersonerna möjligheten att 

resonera fritt inom ramen för de framtagna teman i intervjuguiden. Det ger även 

möjlighet till ett rikligt intervjuunderlag vilket ger en god utgångspunkt för 

analys. 

 

3.4 Avgränsningar och urval 
 

Uppsatsen avgränsar sig till individer med icketypiska anställningar inom 

kommunala verksamheter där urvalet gjordes via en kombination av snöbollsurval 

och bekvämlighetsurval.  

 

För att kunna göra den första avgränsningen definierades icke typisk anställning. 

Detta definierades som yrkesverksamma i tidsbegränsade anställningar som 

vikariat, projektanställning, timanställda, annan anställning lägre än 100 % eller 

delad tjänst eller tjänst som nyligen (inom tolv månader) övergått till fast 

anställning. Denna avgränsning gjordes utifrån viljan att markera en övre gräns 

för när en individ inte längre kan anses tidsbegränsat anställd.  

 

Medvetenheten om att dess individer går att finna både i privata och kommunala 

verksamheter innebar ytterligare en avgränsning, denna gång gällande privat eller 

kommunala sektorn. Utifrån Jacobsen och Thorsvik (2015) och Bolman och Deal 

(2015) kunde förstås hur olika kommunala och privata organisationer kan vara 

uppbyggda, både utifrån organisationsstruktur, produktionsstyrning och ekonomi. 

Detta låg till grund för att valet att avgränsa sig till kommunala verksamheter. 

Kommunal sektorn är dessutom arbetsgivare som erbjuder bredd både utifrån 

perspektivet icketypiska anställningsformer, total anställningstid inom 

organisationen, yrkeslivserfarenhet, samt ett urval av anställningar på olika nivå 

inom organisationen. De kommunala verksamheternas stora antal anställda ger 

även goda möjlighet att minimera påverkan i tid, samt att individen i högre grad 

förblir anonym gentemot organisationen och kollegor. Ytterligare värt att notera 

är att redan etablerade kontakter var tillgängliga inom den kommunala sektorn.  

 

Detta leder vidare in på själva urvalet av intervjupersoner. Utifrån Bryman (2015) 

kan tolkas att vanliga urvalsmetoder i kvalitativ forskning är sannolikhetsurval, 

målstyrt urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Sannolikhetsurvalet 
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baseras en definierad population där alla har samma sannolikhet att delta, för att 

utifrån denna population göra en sampling. Ett lyckat sådant randomiserat urval 

skulle ge en hög generaliserbarhet, vilket är eftersträvansvärt både i kvalitativ som 

kvantitativ forskning. Nästa urvalsmetod är det målstyrda urvalet som har en 

tydlig riktning utifrån ett aktuellt mål och syfte med en studie, där försök att 

undvika ytterligheter är viktigt för öka generaliserbarheten. Denna metod pekar 

även den på en väldefinierad population att utgå ifrån. I snöbollsurvalet utgår 

urvalet istället från nyckelpersoner, för att skapa ytterligare kontakter och 

presumtiva deltagare. Denna metod kan vara lämplig när deltagare i populationer 

är svåra att få tag i, alternativt när den totala populationen ej är tillgänglig. 

Avslutningsvis har vi bekvämlighetsurvalet vilket bygger på att valet av deltagare 

baseras på deras tillgänglighet, metoden är inte idealisk då en i praktiken gör att 

generaliserbarheten helt försvinner. Bekvämlighetsurvalet och snöbollsurvalet 

fungerar bra när inriktning är mer explorativ, exempelvis vid en förstudie där 

målet är att öppna för nya infallsvinklar och inte i samma utsträckning sträva efter 

generaliserbarhet, då representativiteten anses låg.  

 

Utifrån dessa förutsättningar valdes att använda en kombination av inledande 

snöbollsurval, där en inledande kontakt togs med nyckelpersoner. Dessa individer 

förmedlade telefonnummer till chefer, som eventuellt skulle kunna ge oss 

godkännande för att ta kontakt med deras personal. Utav de som hade tid och 

möjlighet förmedlades ytterligare kontaktuppgifter till individer som eventuellt 

hade tid och skulle kunna passa uppsatsen, vilket medförde att urvalsmetoden 

övergick till ett bekvämlighetsurval. Övergången skedde framförallt baserat på att 

det slutgiltiga valet av deltagare som svarat att de hade möjlighet valdes utifrån 

tillfällig tillgänglighet.  

 

3.5 Transkriberings- och analysmetod 
 

Den valda inriktningen gällande intervju är ett intresse av vad som sägs och där 

mindre vikt läggs till hur och på vilket sätt det sägs. Utifrån Braun och Clarke 

(2013) kan förstås att i kvalitativ metod används ett ortografiskt eller fonologiskt 

förhållningssätt gällande transkribering. I det ortografiska förhållningssättet är 

fokuseringen på vad som sägs centralt samtidigt som det fonologiska 

förhållningssättet både tar hänsyn till vad som sägs, men framförallt fokuserar på 

hur det sägs och vad som synligt kan iakttas i intervjun. Båda modellerna har som 

utgångspunkt att återge uttalad slang och ljud så exakt som möjligt vilket ger 

noggranna och högkvalitativa transskript och en bra grund för analys. Valet av 

vilken metod som i denna kontext är lämplig, baseras därför på hur pass avancerad 

analysmetod som är tänkt att användas, vilket leder oss in på några av de 

analysmetoder som finns. 
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Braun och Clarke (2013) beskriver en rad olika analysmodeller, men för att nämna 

några finns Ipretative Phenomenological Analysis (IPA), pattern-based Discourse 

Analysis (DA), grounded theory (GT) och tematisk analys (TA). I ett val av 

ortografisk transkriberingsmetod blir IPA och DA inte är aktuella då dessa 

framförallt baseras på en mer fonetisk metod. Istället stod valet mellan GT och 

TA, vilket inte var helt oproblematiskt, då dessa två analysmetoder i vissa fall är 

så lika varandra att det kan vara förvirrande. Detta bekräftas även av Bryman 

(2015) och Braun och Clarke (2013) som lyfter att det finns en ganska omfattande 

debatt runt ämnet. Det är inte självklart att studier som hävdar att de använt GT 

har gjort det utan ibland har TA använts och tvärt om. 

 

Uppfattningen är att båda dessa analysmetoder är väldigt kvalificerade och skulle 

i sin grund fungera väl vilket som. Utifrån Braun och Clarke (2013) kan tolkas att 

fördelarna med GT skulle vara att den är djuplodad med en noggrann utformad 

process (line by line coding) med en ambition om att nå den absoluta kärnan vilket 

namnet antyder. TA är däremot en väldigt snabb, flexibel och lättanvänd design. 

Nackdelarna med metoderna är att TA ibland upplevs vara intetsägande och allt 

för yvig, samt upplevs vara svag i sin tolkningsförmåga och att individens känsla 

(voice) kan gå förlorad.  

 

Braun och Clarke (2013) beskriver även hur GT kan bli alldeles för komplex för 

mindre studier med strikta riktlinjer och tidskrävande process. TA:s brister inom 

ramen för denna studie upplevs inte tillräckligt graverande för att bortse från dess 

positiva aspekter. GT:s komplexitet och formkrav gör att designen inte passar 

denna uppsats utan skulle vara mer lämplig vid en studie med en mer positivistisk 

ansats. Utifrån Braun och Clarke (2013) beskrivs ytterligare att TA metoden inte 

är lika beroende av hur data har samlats in, att den kan använda sig av en top-

down modell för att identifiera de teman som önskas samt att den inte 

nödvändigtvis behöver ett lika målinriktat urval.  

 

Utifrån detta görs valet att använda TA, då analysmetoden bättre passar den 

omfattning som eftersträvas. TA stödjer även ett val av ortografiska 

transkriberingsmetod som framförallt fokuserar på vad som sägs, vilket även det 

stämmer överens med den eftersträvade omfattningen. Helheten ger ett verktyg 

som är noggrant och låter teman växa fram ur de excerpt som väljs ut. 

 

3.6 Kvalitetsbedömning 

 

Användningen av begreppen för att bedöma kvalité kan förstås utifrån Thurén 

(2014) och Bryman (2015) som ett omdebatterat ämne när det gäller det 

kvalitativa fältet, då begreppen reliabilitet, validitet och replikerbarhet framförallt 

förknippas med ett kvantitativt förhållningssätt. I Thurén (2014) beskrivs att 

reliabilitet syftar till att säkerställa tillförlitligheten i en mätning och att resultatet 
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vid flera mätningar visar på samma resultat. Validitet innebär att man undersökt 

det som är tänkt att undersökas och ingenting annat. Utifrån Bryman (2015) och 

Braun och Clarke (2013) kan förstås att användandet av dessa begrepp i 

kvalitativa studier har väckt mycket debatt inom forskningsvärlden. Bland annat 

utifrån paradigmet att reliabilitet ur ett kvantitativt perspektiv handlar om att 

mätinstrumentet inte får påverka eller bli påverkat av varken forskare, deltagare 

eller sammanhang. Utifrån en kvalitativ intervjustudie är det omöjligt då samtalet 

är verktyget. Bryman (2015) och Braun och Clarke (2013) menar att begreppen 

reliabilitet och validitet bara kan användas i begränsad- och omdefinierad 

utsträckning i kvalitativ forskning.  

 

I Bryman (2015) beskrivs ytterligare resonemang runt reliabilitet och validitet 

bland annat utifrån Guba och Lincoln som etablerar två övergripande kriterier 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten bryts ner i fyra underkategorier av 

trovärdighet vilket kan motsvara (intern validitet), som är en bedömning av hur 

läsare av en studie anser att den är trovärdig eller ej. Ett sätt att öka denna 

trovärdighet skulle kunna vara genom att låta de som deltagit i studien läsa och 

bedöma huruvida de tycker att den överensstämmer med deras uppfattningar. 

Nästa kategori överförbarhet (extern validitet) handlar om hur pass beskrivande 

och djup data en studie har. Där ju tätare beskrivningar studien har desto högre 

sannolikhet att data kan överföras till andra situationer. Guba och Lincoln 

använder sig även av pålitlighet (reliabilitet), vilket handlar om hur pass 

utfyllande redogörelser som beskriver studies faser i form av transkriberingar, 

problemformulering och processer. Den sista kategorin gällande tillförlitligheten 

handlar om möjligheten att styrka och bekräfta, vilket speglar forskarens 

förhållningssätt till sina egna värderingar. Guba och Lincolns nästa övergripande 

kategori handlar om äkthet, vilket delas in i fem kategorier rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och teknisk 

autenticitet. Dessa begrepp beskriver om studien speglar en rättvis bild, bidrar till 

deltagarnas ökade förståelse både för sin och andras sociala situation i samma 

situation och om studien bidragit till ökade möjligheter att påverka sin tillvaro. 

 

Ytterligare ett sätt att hantera begreppen presenteras av Braun och Clarke (2013) 

som använder sig av extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet, extern 

validitet och ekologisk validitet. Då dessa tolkningar av begreppen är explicit 

framtagna för att bättre passa kvalitativa studier. Braun och Clarke (2013) 

definierar dessa begrepp som att extern reliabilitet är en bedömning huruvida 

studien kan replikeras. Intern reliabilitet definierar huruvida ett forskarlag är i 

konsensus över hur dom skall tolka sina observationer. Intern validitet handlar om 

vad en studie identifierar och hur det skulle kunna blivit påverkat av själva studien 

i sig. Extern validitet bestämmer om studiens resultat kan generaliseras. Ekologisk 

validitet bedömer huruvida resultatet speglar verkligheten på ett meningsfullt sätt. 

Att det kvalitativa förhållningssättet till dessa begrepp är komplext, råder inga 
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tvivel och utifrån det gjordes valet att utgå från Braun och Clarke (2013) 

begreppshantering.  

 

3.7 Forskningsetik 
 

I samband med alla kontakter som togs, presenterades syftet med uppsatsen, samt 

att samtliga data skulle anonymiseras, att data bara skulle användas i detta syfte 

och att alla som deltog när som helst hade möjligheten att avsluta. Utifrån Kvale 

och Brinkmann (2017) och Vetenskapsrådet (2017) kan detta anses vara i enlighet 

med de grundläggande forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Några 

forskningsetiska frågor som resonerats runt var. 

 

• Anses uppsatsen uppfylla de grundläggande fyra etiska kraven 
• Finns det risk att röja informanterna 
• Uppfyller uppsatsen god vetenskaplig kvalité 

 

Utifrån Vetenskapsrådet (2017) skall även beaktas de delar som lyfts under god 

vetenskaplig kvalité vilket innefattar krav på forskningens stringens, transparens, 

reliabilitet, validitet och applicerbarhet på tänkt forskningsområde. 

 

3.8 Genomförande 
 

Denna del redovisar en detaljerad beskrivning av uppsatsens genomförande. Vilka 

bekymmer som dök upp under resans gång samt hur dessa försöktes förebyggas 

och hur bekymmer hanterades. 

 

Inledandekontakt  

 

Ett inledande val gjordes att utifrån syfte, frågeställning, avgränsningar och urval 

ta kontakt med nyckelpersoner inom kommunala verksamheter. Tidigt togs 

beslutet att använda två olika strategier samtidigt för att nå de tilltänkta 

intervjupersonerna på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Den ena 

strategin var en form av top down ansats vilket innebar att kontakt togs med en 

högt uppsatt nyckelperson som i sin tur valde att föra vårt önskemål om att få 

kontakt med intervjupersoner vidare via de formella kanalerna. Den andra 

strategin var att via personliga kontakter få kontaktuppgifter till chefer. Dessa 

kunde i sin tur ge tillåtelse till huruvida vi fick höra av oss till individer som 

eventuellt kunde delta.  
 

Strategin att använda sig av personliga kontakter visade sig vara effektiv och 

lyckosam. Då dessa chefer gav oss tillgång till ett tjugotal namn och 
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telefonnummer, till individer inom olika delar av organisationen som kunde passa 

in under uppsatsens syfte. Detta resulterade i tio intervjupersoner som alla 

uppfyllde våra urvalskriterier. Dessa intervjupersoner befann sig på olika 

organisatorisk nivå, med en viss bredd i olika verksamheter och hade ett 

åldersspann mellan 19 - 64 år. Samtliga av intervjupersonerna gavs möjligheten 

att välja tid och plats för genomförande av intervjuer för att minimera drift 

påverkan och skapa utrymme för en stressfri och avslappnad miljö. När dessa tio 

intervjuer var genomförda valde vi att avböja ytterligare intervjuer.  

 

Intervju 

 

Därefter togs även fram en form av kategoriserings inspirerad semi-strukturerad 

samtalsguide som stöd vid intervjutillfället (se bilaga 1). Kategoriseringarna 

baserades på två testintervjuer som genomfördes vid tidigare tillfälle och 

fungerade som en grov ram för intervjun. De kategoriseringar som togs fram var 

individ, grupp, anställningsform och kollektivt engagemang, vilket låg till grund 

för utformningen av intervjufrågorna för att försöka beröra dessa kategorier. Vid 

varje intervjus genomförande inleddes med de formella delarna i form av snabb 

övergripande presentation av uppsatsen och oss själva samt information enligt god 

forskningssed. Samtliga intervjuer spelades in med två mobiltelefoner i 

flygplansläge, redundansen sågs som en säkerhet ifall det skulle uppstå något fel 

antingen under inspelning eller vid senare hantering av ljudfilerna. 

 

Under intervjutillfällena valdes att göra en uppdelning där en intervjuare 

inledningsvis var ensamt aktiv i samtalet med intervjupersonen och den andra satt 

tillbakalutad och gjorde noteringar. För att därefter när de värsta spänningarna och 

stämningen kändes avslappnad byta roll för att åter besöka och vidareutveckla de 

intervju kategorier som berörts. Detta visade sig vara ett effektivt sätt att få 

intervjupersonerna att känna sig trygga och öppna sig. Efter varje intervju 

genomfördes en intern diskuterande bearbetning för att göra ytterligare noteringar 

angående intervjun, säkerställa att vi som intervjuare var överens och kunna göra 

eventuella förbättringar, vilket även stärker den interna reliabiliteten. 

 

Bearbetning av material 

 

Efter intervjuerna delades råmaterialet upp för transkribering där hälften 

transkriberades av den ena författaren och den andra hälften av den andre. 

Därefter skiftades och lästes det transkriberade materialet författarna emellan för 

att säkerställa likhet i tolkandet och att den ortografiska metoden följdes, vilket 

även höjer den interna reliabiliteten. När transkriberingarna var genomförda 

började sammanställningen av tidsangivelser. Detta visade sig snabbt bli en 

ganska omfattande mängd av utvalda excerpt som ansågs talande utifrån 

upplevelsen av arbetslivet. För att försöka skapa ordning bland excerpten 
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kategoriseras de efter vad informanterna beskrev. De första grovkategoriseringar 

var; positivt, negativt, hierarki och struktur, kollegor och sammanhållning, 

valmöjligheter och handlingsutrymme, självkänsla, fack och planering. Därefter 

plockades excerpt ut under tidsangivelserna och de analyserades ytterligare en 

gång för att brytas ned till vad som faktiskt gick att tolka ur excerpten vilket gav 

teman inom grovkategoriseringen. Detta förfarande skulle kunna fungera på 

följande sätt: “Jag trivs bara att arbeta då jag vet när jag börjar och slutar” vilket 

ger temat fasta tider/rutiner under grovkategorin struktur. Därefter blev positivt 

och negativt ett sätt att särskilja hur excerpter kunde tolkas, vilket fungerade som 

en sorts övergripande huvudkategori för att kunna överblicka de utvalda 

excerpterna. Dessa teman och grovkategorier sammanställdes därefter under 

respektive huvudkategori positivt och negativt för att ge en överskådlighet. 

 

Därefter togs de excerpter ut som kunde tolkas likvärdigt utifrån de utsorterade 

kategoriseringarna. Om exempelvis fasta tider/rutiner alltid berörde kontexten att 

kunna påverka sin tid blev ett tema tidspåverkan. Utifrån huvudteman sorterades 

excerpter upp tillhörande huvudkategorierna positivt och negativt med 

underliggande kategorier med teman. De huvudteman som används i analysen är 

representanter för de teman som utifrån tolkning återkom flest gånger och utav 

flest personer. De underliggande teman som framträdde utifrån huvudkategorin 

positivt blev tidspåverkan, sociala relationer och att kunna påverka. Motsvarande 

utifrån huvudkategorin negativt framträdde chefer/omorganisation, avsaknaden 

av utbildning/ utvecklingsmöjligheter och tidspåverkan. Under kategoriseringen, 

uttagande av teman och tolkandet av dessa valda excerpt växte analysen fram. 

Under analysen fördes löpande gemensam diskussion om hur dessa excerpter 

kunde tolkas utifrån den individuella förförståelsen.   

 

3.9  Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt kommer diskussion föras kring huruvida de olika delarna i valet av 

metod skulle kunna ses eller genomföras på något annat sätt och om det finns 

något som varit extra framgångsrikt, begränsande eller en svårighet. Resonemang 

kommer även beröra hur det skulle kunna påverka resultatet.  

 

Vetenskapsteori 

 

Redan i inledande skede ställdes vi som författare inför frågan huruvida ämnet det 

nya arbetslivet och arbetsplatsotrygghet skulle hanteras. 

 

Bryman (2015), Braun och Clarke (2013) och Thomassen (2007) menar att det 

går att se utifrån två förhållningssätt, det positivistiska eller interpretivistiska. Vi 

upplevde att sträva i riktning ontologisk realism och positivism skulle leda in i en 
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möjligen väldigt intressant och djup vetenskapsteoretisk diskussion, men bort från 

denna uppsats syfte. Det valet av hermeneutiskt idealism och ett tolkande synsätt 

upplevs sakna är en tydliga mätbara data, som däremot ontologisk realism och 

positivism kan fånga. Vi upplever dock inte att ontologisk realism och ett 

positivistiskt synsätt skulle tillföra varken uppsatsen eller studieområdet något 

relevant, vilket vi upplever stödjer valet att förhålla sig tolkande 

(interpretativistisk) hermeneutiskt.  

 

Att anta ett tolkande hermeneutiskt synsätt innebär att söka individens subjektiva 

upplevelse av ett fenomen, i detta fall det nya arbetslivet. Genom att hålla 

semistrukturerade intervjuer med individer i icketypiska anställningar kan 

utrymme ges att tala fritt utifrån upplevelser och tankar. Denna ansats kan ge ett 

rikt material vilket är fördelaktigt för ett tolkande hermeneutisk analys. 

Utgångspunkten för att därefter tolka intervjupersonernas berättelser bygger på 

den egna förståelsen. I detta fall innefattar författarnas förförståelse deras 

studiebakgrund, egna yrkesmässiga upplevelser av det nya arbetslivet, samt deras 

upplevelser av olika anställningsformer och yrkesroller. Denna förförståelsen kan 

ses som en fördel för att kunna tolka och analysera intervjumaterialet. När detta 

inledande beslut var taget skulle nästa svåra ställningstagande göras angående 

huruvida förhållningssättet skulle vara induktivt eller deduktivt. 

 

Metodologi 

 

I Bryman (2015) och Thomassen (2007) kunde vi förstå att det är svårt att vara 

helt induktiva. Medvetna om detta valdes ändå ett induktivt förhållningssätt, då 

vår starka övertygelse är att det handlar om hur man förhåller sig till det empiriska 

materialet. Ett deduktivt förhållningssätt skulle kunna besvara våra 

frågeställningar samt ställa mer specifika frågor utifrån en redan befintlig ram. 

Problematiken med en deduktiv ansats är att utifrån denna kontext skulle det 

begränsa intervjuerna till smala svar, istället för den bredd som vi eftersträvar. Det 

induktiva förhållningssättet utgår från ett förhållandevis begränsat empiriskt 

material, men ger istället en möjlighet att se det breda spektrum av känslor som 

kan vara förknippat med området. Det induktiva förhållandesättet tillåter oss som 

författare att studera de mönster som framträder. En brist i detta förhållningssätt 

kan anses vara att det kan upplevas alldeles för tunt för att förklara en helhet eller 

generaliseras, men åt andra sidan kan materialet visa mönster som tidigare inte 

upptäckts.  

 

När nu dessa fundamentala delar var berörda, upplevde vi att en kvantitativ metod 

vilket oftast är förknippad med realism, positivism och deduktion, möjligen skulle 

kunna besvara vår forskningsfråga men inte skulle kunna vara förenligt med vårt 

syfte. När valet av kvalitativ metod var taget behövdes ytterligare 
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ställningstaganden göras gällande avgränsningar, urval, transkriberingsmetod, 

analysmodell, kvalitetssäkring och etik. 

 

Metod 

 

Resonemanget kring användandet av en kvalitativ eller kvantitativ ansats återkom 

till de båda ansatsernas förhållningssätt till struktur och intervjuernas betydelse. 

Detta är även något som överensstämmer med det hermeneutiska 

interpretivistiska grundtanken där täta beskrivningar med utrymme för flera 

tolkningar utifrån betraktarens förkunskaper är centralt. Denna grundtanke om att 

det inte finns bara en verklighet skulle visserligen kunna hämma förmågan att 

generalisera, till skillnad från ett kvantitativt förhållningssätt som strävar efter en 

absolut sanning. En kvantitativ ansats skulle åt andra sidan genom sin struktur 

både i genomförande och intervjuer kunna bidra med snabba tydliga riktningar 

om hur individer upplever det nya arbetslivet, samtidigt som det tydligt skulle 

spegla vår agenda. Den kvantitativa ansatsen skulle även möjliggöra en enklare 

replikering. Med detta i åtanke samt en upplevelse av en viss mättnad av 

kvantitativa studier, inom området det nya arbetslivet och arbetsplatsotrygghet, 

upplever vi att en kvalitativ ansats kan visa sig vara värdefull. Utifrån detta 

gjordes valet att använda kvalitativ metod där ett mer ostrukturerat 

förhållningssätt kan återge fler perspektiv och kan bidra med kunskap utöver de 

tidigare kvantitativa studierna. 

 

Genom Jacobsen och Thorsvik (2015) och Bolman och Deal (2015) kunde vi 

förstå organisationers olikheter, vilket ledde till valet att avgränsa oss till 

kommunala verksamheter. Inledningsvis sågs avgränsningen till kommunala 

verksamheter som en begränsning, men efter överväganden förändrades det 

synsättet till att avgränsningen kunde ses som en styrka då vi upplever att det 

stärker den externa reliabiliteten. Vi menar att avgränsningen ökar möjligheten 

till återskapande och därigenom även trovärdigheten. Vi är dock övertygade om 

att en studie av privata verksamheter i motsvarande storlek skulle kunna 

komplettera förståelsen om hur individer upplever det nya arbetslivet. Likvärdigt 

övertygade är vi om att det är viktigt att särskilja dessa verksamheter då deras 

fundamentala ekonomiska styrning skiljer dem åt. Vilken graden av denna 

påverkan kan anses vara och hur mycket den påverkar individen i dess upplevelser 

av det nya arbetslivet är omöjligt att säga. Detta menar vi ändå har så pass stor 

betydelse att vi inledningsvis anser att det är viktigt att särskilja verksamheterna, 

samtidigt som det öppnar för senare komparativa studier.  

 

I urvalsprocessen var ett randomiserat sannolikhetsurval det som hade gett den 

högsta graden av generaliserbarhet. Vi insåg dock snabbt att möjligheten till att få 

tillgång till samtliga individer som uppfyllde de formulerade avgränsningarna i 

praktiken var omöjligt. Istället sågs ett snöbollsurval som därefter ledde vidare till 
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ett bekvämlighetsurval som en möjlig lösning, även om det inte var idealiskt då 

urvalen inte kan anses generaliserbara. Snöbollsurvalet är ett effektivt sätt öka 

möjligheten att nå intervjupersoner och vilket ansågs lämpligt med tanke på den 

aktuella tidsramen. För att därefter kunna anpassa de som hade möjlighet att ställa 

upp på intervjuer på ett tidsmässigt lämpligt för ett genomförande var 

bekvämlighetsurvalet ytterligare en effektiv modell, då sannolikheten för detta var 

hög. När dessa avgränsningar och urvalsgruppen var vald genomfördes intervjuer 

som därefter skulle transkriberas, tolkas och analyseras vilket leder in på nästa 

ställningstaganden. 

 

Utifrån Bryman (2015) och Braun och Clarke (2013) kunde vi förstå de olika 

metodernas styrkor och svagheter, där bland annat den ortografiska 

transkriberingsmetoden och tematiska analysmetod (TA) beskrevs som tåliga, 

noggranna och flexibla. Det skulle kunna argumenteras för att den ortografiska 

metoden är begränsad just i att den inte tar hänsyn till känslomässiga utspel, vilket 

en mer fonologisk transkriberingsmetod, skulle göra och samtidigt svara på 

samma typ av frågor. På samma sätt skulle det kunna argumenteras för att TA är 

en yvig och svag analysmetod i jämförelse med GT. Vi menar istället att den 

fonologiska metoden och GT:s komplexitet i denna kontext blir deras svaghet och 

att den ortografiska metodens styrka är dess fokus på VAD som sägs, vilket också 

är uppsatsens fokus och inom ramen för den tid och nivå som eftersträvas. Den 

ortografiska metoden bidrar till en noggrannhet och transparens som ökar den 

externa -reliabilitet och -validitet.  

 

En konsekvens av att använda TA skulle kunna vara att tappa viss komplexitet 

som skulle kunna speglas genom de eventuella känslouttryck och tonfall, vilket 

GT skulle kunna fånga. Detta är något som vi inte fann var ett problem för att 

besvara uppsatsens frågeställning. Istället menar vi att även om TA ibland anses 

vara svag och yvig i sina tolkningar är det dess styrka, vilket även överensstämmer 

med det hermeneutisk idealistiska förhållningssättet att det inte bara finns ett rätt 

svar. Vi tror oss kunna presentera en förståelig analys och samtidigt ett 

representativt resultat där de teman som växer fram ur valda excerpt är talande 

och att de speglar intervjupersonernas vardag i en utsträckning som stärker både 

den externa validitet och ekologiska validitet.  

 

Reliabilitet och validitet är de mer vedertagna begrepp som används inom 

forskarvärlden. Dessa begrepp fann vi svåra att applicera på denna kvalitativa 

uppsats, då begreppen hänvisar till en mer kvantitativ benämning. I kvalitativ 

forskning kan Guba och Lincoln begrepp tillförlitlighet och äkthet användas, men 

efter vidare efterforskningar i ämnet fann vi istället; extern reliabilitet, intern 

reliabilitet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet vilket vi 

uppfattar bättre kan representera denna uppsats kvalitet. Förhållandevis tidigt 

inser vi att förhållningssättet hermeneutiskt idealism tillsammans med snöbolls- 
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och bekvämlighetsurval gör att den externa validiteten i form av generaliserbarhet 

ej kan uppnås. Detta medför även att den extern reliabilitet i form av möjligheten 

till replikering är väldigt låg om inte obefintlig. Värt att notera är att samtidigt 

som detta skulle kunna uppfattas som en ganska allvarlig brist, så är inte 

generaliserbarhet och replikerbarhet det primära utifrån syfte och frågeställning. 

Istället är denna kvalitativa utformning mer explorativt inriktad, då fokuseringen 

ligger på att söka efter vad tidigare forskning eventuellt inte noterat. Utifrån denna 

kontext blir inte dessa begrepp lika betydelsefulla för en kvalitativ bedömning.  

Utifrån uppsatsens interna validitet är bedömningen att den semistrukturerade 

intervjumetoden möjliggör för en god intern validitet. Då målsättningen är att 

identifiera intervjupersonernas känslor och upplevelser av det nya arbetslivet, där 

intervjupersonens frihet i intervjun är central. Däremot bör noteras att författarnas 

bristande erfarenhet av att befinna sig i en intervjusituation i denna kontext skulle 

kunna vara en påverkande faktor som sänker den interna validiteten. Detta 

grundar vi på att då utformningen av intervjun helst skulle efterlikna ett samtal, 

skedde även ovälkomna avbrott och inflikningar i form av följdfrågor som ställts 

för tidigt eller bekräftelser av vad som sagts. Den interna reliabiliteten blir i denna 

kontext lite knepig då den framförallt bygger på att vi som tolkar skall i så stor 

utsträckning som möjligt ska vara överens i våra tolkningar. Anledningen till att 

detta kan upplevas svårt är att hermeneutisk idealism främjar en bredd i 

tolkningar, vilket utifrån den interna reliabiliteten skulle vara negativt. Vi menar 

att även om det är värt att notera speglas denna konsensus utifrån valen av excerpt, 

där vi är i konsensus över vad som bäst kan representera intervjupersonernas 

upplevelse av det nya arbetslivet. För att stärka det argumentet utfördes löpande 

diskussioner innan, under och efter valet av varje excerpt. Avslutningsvis utifrån 

den ekologiska validiteten menar vi att även om en kvalitativbedömning skulle 

kunna argumentera för att underlaget varken är replikerbart eller generaliserbart. 

Upplever vi att just bredden i analysen speglar intervjupersonernas yrkesvardag 

på ett naturligt och meningsfullt sätt. 

 

Utöver uppsatsens kvalitet togs de grundläggande etiska kraven i beaktning. Valet 

stod mellan att ha en skriftlig presentation av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet att delge 

intervjupersonen innan intervjun eller en muntlig presentation för att få samtycke. 

Då upplevelsen av att ha en skriftlig presentation kunde ge bilden av en stel och 

strikt intervju valde vi att föra presentationen muntlig vid varje intervju, där 

intervjupersonen fick ge sitt samtycke för att intervjun skulle fortskrida. Utifrån 

den muntliga presentationen uppfyllde vi både informationskravet och 

samtyckeskravet. För att uppnå anonymitetskravet omkodades intervjupersonerna 

till, ip 1, ip 2 och så vidare, samt att känslig information eller platser som kunde 

kopplas till specifika personer censurerades. Även om denna omkodning och 

censurering i viss omfattning skulle kunna anses onödig, utifrån att den 

kommunala sektorns storlek i sig ger dem en form av anonymitet, menar vi att det 
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visar på god forskningsetik. Vår insamlade empiri förvaras säkert hos författarna 

och utom räckhåll för obehöriga personer samt ämnas endast att användas utifrån 

denna uppsats. Att även lyfta och resonera runt dessa betänkligheter menar vi 

ytterligare visar på god forskningssed. En etisk frågeställning som uppdagades 

under genomförandet, var att vissa av informanterna hade studerat tillsammans 

alternativt skulle kunna komma i kontakt med varandra utanför studien. Detta sågs 

inte som ett problem då dessa kontakter skulle ske utanför studiens kontroll och 

om informanterna då skulle välja att delge varandra i efterhand så är det 

informanternas egna val. Däremot upplevdes en risk att informanter kunde 

identifieras i delar av resultatdiskussionen vilket medförde att vid några tillfällen 

valdes att inte explicit utveckla delar under förutsättning att det inte hade en 

avgörande roll för diskussionen. 
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4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras utifrån en tematisk analys av 

utvalda excerpt som baseras på tio semistrukturerade intervjuer. Det empiriska 

materialet kommer att analyseras med ett hermeneutiskt tolkande perspektiv. 

 

Nedan berättar informanten om hur denne kan påverka sin arbetstid genom att 

stämpla in lite tidigare på arbetsdagen för att på så sätt hamna på plus för att senare 

kunna ta ut det i ledighet. 
 

IP1(35,00): För att de e liksom frihet under ansvar, de hade jag ju ioförsig innan också förut 

bara frihet under ansvar, men jag tycker, jag stämplar ju in och jag stämplar ut, jag kan 

stämpla min lunch, det hade ju inte jag förut, jag hade inga stämplingar de fanns inga 

klockor. I början kände jag men gud vad stressande att men du vet man blir så här att man 

jagar på minuter att man måste stämpla in 7.45 helst för det känns bäst och göra det, ehm 

och inte för då blir de ju minus på den är flexen.. Man blir ju lite såhär att man vill ha många 

plustimmar. 

 

Det informanten beskriver gällande sina upplevelser av flex, in- och ut stämpling 

kan ses både utifrån ett positivt som negativt perspektiv. Inledande beskriver Ip1 

möjligheten till flex som något positivt (frihet under ansvar). Denna frihetskänsla 

går att relatera till det egna yrkeslivet där frihetskänslan av flex har upplevts som 

känsla av tillit till att tider inte missköts eller behöver övervakas. Det skulle även 

kunna tolkas som att en ökad känsla av ansvar att kunna styra sin tillvaro bidrar 

till en känsla av frihet. Det skulle utifrån det kunna tolkas som att informanten 

värderar tillit högt, framförallt i kontexten tillit till att kunna kontrollera och ta 

ansvar över sin arbetstid. Dessa upplevelser känner vi igen från det egna 

arbetslivet, exempelvis när ett projekt skall genomföras, där den individuella 

tidsplaneringen är irrelevant så länge arbetet sköts och projektet genomförs på ett 

bra sätt och i tid. Dessa tolkningar skulle även kunna spegla en positiv sida av det 

nya arbetslivets individualiseringsprocess med höga krav på eget ansvar.  

 

I nästa del kan beskrivningen tolkas som att denna känsla av frihet och tillit förbyts 

till en känsla av stress och övervakning i samband med tidsstämpling. Det skulle 

även gå att tolka som att informanten upplever en frustration över att 

tidsstämpling blir ett krav och att det ses som en form av övervakning, där det 

individuella ansvaret upplevs inskränkas och att individen ser det som en brist på 

tillit. Även dessa känslor går att relatera till det egna yrkeslivet då en 

stämpelklocka eller tidrapportering kan upplevas som ett sätt att övervaka och 

kontrollera. Framförallt kopplar vi detta till provisionsbaserade miljöer såsom 

försäljning eller produktion, där varje minut helst skall vara en fakturerad minut 

och som skulle kunna karaktäriseras av hög stress och arbetsplatsosäkerhet. Även 

detta skulle kunna spegla det nya arbetslivet fast utifrån ett negativt perspektiv där 

konkurrens och produktionseffektivitet ingjuter en känsla av utbytbarhet om ej 
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förväntningar levs upp till. Utifrån det tolkas att informantens känslor snarare 

skulle kunna spegla en organisationskultur än momentet med själva 

tidsstämplingen. Denna tolkning baseras på igenkännande av arbetssituationer där 

en överordnad har haft ett osunt kontrollbehov gällande sina underordnades 

arbetsdag, en form av detaljstyrning. 

 

Ett annat sätt att tolka situationen är att informanten stressar upp sig själv över att 

tiden registreras och att bristen på tillit framförallt är från informantens sida. Det 

skulle då kunna tolkas som, att känslan av att vilja ha plustimmar, snarare har att 

göra med en upplevd osäkerhet gällande hur informationen används och att denna 

osäkerhet visar sig i form av stress över plustimmar. Det skulle kunna tolkas som 

att det stärker argumentet för en upplevd konkurrens och utbytbarhet som sätter 

en outtalad press på informanten och att denna outtalade press lägger grunden för 

en misstro gentemot organisationen. Denna outtalade press går även den att känna 

igen, framförallt från arbeten med väldigt hög personalrotation. I dessa fall har en 

känsla av att även mindre avvikelser är tillräckligt för att inte bli kontaktad för 

mer arbetstillfällen varit tillräckligt för en olustighet i samband med stämpling. 

 

En informant som är vikarie berättar om hur denne anser sig kunna påverka sina 

tider, genom att få jobba mer om så önskas. 
 

IP7 (12,29): ja det är klart ja får jobba ja har inte eee asså just den här verksamheten dom 

har inte typ några krav att jag måste jobba asså bara jobba typ fyra timmar om dan för att 

för att dom inte har nån budget som täcker utan behövs ja så kan ja jobba sju dar i veckan 

asså mer än hundra procent för att hjälpa till o bidra i verksamheten det har hänt väldigt 

många gånger där det finns en da där det inte jag skulle jobba fast ja har hoppat in för att 

jaa behövs så jag kan va med o påverka absolut 

 

Informantens beskrivning av sin arbetssituation kan tolkas som, att även då denne 

inte har några fasta tider, upplever sig informanten säker på att kunna påverka sina 

arbetstid. Utifrån informantens beskrivning görs tolkningen att denne upplever ett 

överskott av arbetstid finns och att det är till dennes fördel. Tolkningen görs även 

att informanten ser detta upplevda överskott som något positivt och som en 

säkerhet, även då inte ett fast schema finns. En enkel jämförelse skulle kunna 

göras till provisionsförsäljning som en vecka går så bra att känslan infinner sig att 

det inte behöver säljas mer den månaden då månads målet redan är nått. Detta 

upplever vi kan vara en falsk trygghet, då det inte säger något om hur 

nästkommande månad kommer se ut. 

 

En annan tolkning skulle kunna vara att informanten inte upplever sig beroende 

av arbetet utan istället ser sina arbetstillfällen som något egenvalt utifrån en känsla 

av ansvar. Utifrån det kan en tolkning vara att informantens upplevda känsla av 

säkerhet och valmöjligheten att styra sina tider grundas i en tillit och trygghet till 

sin egen förmåga att hantera situationen. Detta kan även tolkas som att 
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informanten upplever sig behövd för att verksamheten ska fungera, vilket stärker 

dennes känsla av att vara delaktig i ett större sammanhang. Denna känslan av att 

vara uppskattad på en arbetsplats skapar positiva känslor hos informanten, vilket 

kan innebära att informanten stannar även om villkoren för att arbeta inte är helt 

optimala. En annan tolkning skulle alltså kunna vara att informanten upplever att 

det är informanten som väljer att arbeta, men samtidigt skulle verksamhetens 

behov av personal lika väl kunna innebära att informanten känner ett visst tvång 

att arbeta. Något som kan tolkas som att informanten upplevs prioritera 

arbetsplatsens behov av personal framför sin lediga tid. Utifrån dessa antagandet 

skulle ytterligare en tolkning kunna vara att informanten inte upplever sin flexibla 

arbetsvardag som någon osäkerhet, utan istället som ett planerat risktagande med 

flera möjliga val, flera sätt att se på beroende och ansvar.  

 

Dessa känslor av valmöjlighet i en flexibel vardag kan kännas igen i när den 

privata ekonomin varit god, flera arbetstillfällen varit aktuella, en arbetsgivare 

varit i större behov arbetskraft en det egna behovet av arbetsgivaren eller att en 

väldigt god relation funnits till arbetsgivaren och en tyst överenskommelse om 

flexibiliteten funnits. Detta kan även spegla det nya mer flexibla arbetslivet, där 

individualiseringen mer eller mindre kräver en medvetenhet om anställningens 

tillfällighet, vilket även kräver en positiv attityd mot flexibilitet och en individuell 

trygghet i hög anställningsbarhet. 

 

Ett mer hjärtlöst sätt att tolka situationen på är genom att ifrågasätta varför 

arbetsplatsen inte anställer informanten, när behovet uppenbarligen finns och som 

det beskrivs även budgeten. Genom det ifrågasättandet kan en annan tolkning 

göras där arbetsgivaren är medveten om informantens vilja att ställa upp och 

använder det tills behovet inte längre finns. Där en förväntan av arbetsgivaren är 

att informanten alltid ska ställa upp och att dennes fritid inte är värdefull. En sådan 

tolkning skulle innebära att informantens upplevda känsla av att kunna påverka 

baseras på arbetsgivaren tillåtelse att göra det. Tolkning även om den upplevs 

cynisk går att relatera till framförallt ett eget tidigt yrkesliv innan medvetenheten 

om vilka ömsesidiga förhållningsregler som gäller vid en anställning. Genom att 

ställa dessa tolkningar mot varandra visar sig ytterligare en dimension av vem 

som har möjlighet att påverka och styra. Det skulle kunna ses som det nya 

arbetslivets dualitet gällande beroende och möjlighet att påverka sin arbetstid. Där 

dubbeltydigheten kan tolkas som att informanten är i beroendeställning till 

arbetsgivaren för att få arbetstid och få lön att betala hyra med, på samma sätt är 

arbetsgivaren beroende av arbetstagaren för verksamheten ska fungera. Det skulle 

också kunna spegla en mer negativ bild av det ny arbetslivets känslokyla när 

organisationers egenintresse i form av ekonomi och flexibel personalpolitik 

prioriteras högre än individen.  
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Nedan berättar informanten om rutiner vilket i denna kontext refererar till fasta 

tider och hur dessa rutiner formar vardagen. Informanten berättar även att ett byte 

av arbete inte skulle bero på arbetsuppgifterna utan snarare att arbetsrutinerna 

skulle komma i konflikt med fritiden. 
 

IP3 (16,35): utan jag vet ju att jag är en rutinmänniska känner jag att arbetet tär för mycket 

på mina rutiner kanske rent jobbmässigt så kanske man känner att jag skulle behöva ett 

annat arbete men det kanske inte har så mycket med själva arbetsuppgifterna att göra utan 

då kanske det har mer, att jag behöver mer rutiner för att mitt privatliv eller min fritid inte 

ska bli berövad liksom 

 

Informanten upplever sig vara en individ av vanor som värdesätter struktur och 

rutiner för att finna en balans mellan arbetsliv och vardag. I denna kontext 

representerar rutinerna tid och informantens förhållande till arbetstid. En tolkning 

av att informanten är en rutinmänniska skulle kunna vara att denne har ett behov 

av att planera, för att kunna skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Den 

tolkningen skulle även kunna utvecklas till att informantens beskrivning kan 

tolkas som att arbetsplatsen inte är viktigare än dess påverkan på livspusslet. Med 

andra ord kan en tolkning vara att arbetet ses som ett sätt att överleva och att 

möjligheten att kunna styra sin arbetstid upplevs viktig för att inte inskränka 

fritiden. Att sträva efter en balans genom rutiner är en enkel känsla att relatera till, 

då det nya arbetslivet många gånger ställer höga krav på flexibilitet. Dessa krav 

kan snabbt påverka allt från hälsa till relationer med familj, det skulle även kunna 

speglas genom ett c-uppsatsarbete som kräver väldigt mycket tid och engagemang 

och som lätt kan inskränka på familjetid och fritid. Det är i dessa situationer lätt 

att glömma att man även har ett ansvar gentemot om inte familj mot sig själv att 

inte låta livspusslet ta skada eller haverera.  

 

En annan tolkning skulle kunna vara att informanten behöver en inrutad tillvaro, 

denna tolkning skulle kunna tyda på att det nya arbetslivets allt högre krav redan 

har börjat påverka och att avvikelser skulle kunna påverkar informanten negativt. 

Upplevelsen av att gränsen till vad man klarar av är nära, är nog något som många 

kan känna igen från hög intensiva och stressiga arbeten. Det skulle utöver ett 

examensarbete kunna var provisionsbaserad försäljning, där en månad kan vara 

fylld av motgångar, men den enda lösningen är att samla sig för att prestera in i 

det sista för att få någon form av lön. För att kunna hantera sådana situationer av 

stress, bristande kontroll och osäkerhet kan behovet av tydliga rutiner och 

förmågan att samla sig vara avgörande för att inte tappa fattningen.  

 

En ytterligare tolkning skulle kunna vara att informanten är väldigt aktiv individ 

med höga krav på att ledig tid respekteras. Denna tolkning skulle istället kunna 

tyda på att en medvetenhet om att det nya arbetslivets negativa påverkningar är 

högt och att informanten medvetet väljer att möjligheten att styra sin arbetstid är 

viktigare än arbete i sig.  
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Här beskriver informanten att avsaknaden av att kunna planera och veta vart eller 

om arbete skall utföras nästkommande dag upplevs som stressande. 
 

IP4 (15,11): men så det är väl skillnaden att man inte visste såklart och så man kunde liksom 

inte planera, jag kanske är ledig imorgon men jag vet inte.. och det var ju det jag stressade 

upp mig ganska mycket över det men så de är nog den största skillnaden att man var lite mer 

stressad då och inte hade samma trygghet så.. och sen att man kanske var på tre olika ställen 

på samma dag så. 

 

Informanten skildrar att inte kunna planera sin arbetstid, inte veta hur 

morgondagen kommer se ut eller vart arbete skall utföras. Det är nog något som 

de flesta på något sätt kan relatera till i arbetslivet, antingen utifrån arbetslöshet, 

timanställningar eller arbetsuppgifter. Det är också en ovisshet som skulle kunna 

tolkas som en oönskad osäkerhet i att inte kunna styra sin tid. Informanten 

beskriver även hur denna ovisshet var stressande, vilket skulle kunna tolkas som 

att den har en negativ påverkan på förmågan att fungera. Hur ovisshet kan påverka 

en individ, kan snabbt relateras till allt från att söka arbete till att separera en från 

en relation. Där även om medvetenheten finns om en möjlig utgång av en 

situation, blir ovissheten och oförmågan att påverka situationen påtaglig, vilket 

kan leda till svårigheter att fokusera.  

 

Informanten beskriver också hur denna ovisshet stressar och hur stressen var den 

största skillnaden mot en säkrare typ av tjänst. Det skulle kunna tolkas som att 

stressen påverkade flera aspekter av informantens arbetsliv. Beskrivningen skulle 

även kunna tolkas som att bristande möjlighet att påverka arbetstiden även 

påverkar den ekonomiska situationen. Det skulle i sin tur kunna tolkas som ett 

ensidigt negativt beroende mellan arbetsgivare och informanten, vilket skulle 

kunna tolkas som att det finns en ytterligare stress över ekonomisk osäkerhet. 

Denna situation är inte svår att relatera till utifrån antagandet att de flesta individer 

som läser detta kan antas ha fasta kostnader i någon form, vilket troligen även 

innebär att det finns någon form av inkomst. En sådan beroende situation skulle 

även den kunna spegla en utvecklad form av det nya flexibla arbetslivet, där 

individen känner en ökad stress över att inte kunna påverka sin arbetstidssituation 

och hur stressen även då bygger upp kring en ekonomisk aspekt. Informanten 

beskriver även hur denna känsla av stress minskar i samband med en säkrare 

anställning, vilket skulle kunna tolkas som att det även om det inte påverkar 

informantens möjlighet att påverka sin arbetstid, ger bättre förutsättningar att 

påverka den ekonomiska situationen. 

 

Informantens beskrivning gällande avsaknad av möjlighet att påverka sin arbetstid 

och den upplevda stressen, skulle även kunna tolkas som att det påverkar dennes 

sociala relationer både på och utanför arbetet. I det första fallet skulle de olika 

arbetsplatserna kunna orsaka att inga meningsfulla arbetsplatsrelationer blir enkla 
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att skapa eller upprätthålla. Att ständigt byta kollegor är inte svårt att förstå hur 

det kan stressa, då känslan av att ständigt vara ny i gruppen aldrig hinner 

försvinna. I det andra fallet skulle en tolkning kunna vara att stressen även 

påverkar informanten i form av stress gällande att inte kunna disponera tid till sina 

sociala relationer utanför arbetet. Även detta är något som är ganska enkelt att 

relatera till den egna tillvaron vare sig det handlar om examensarbete eller arbete. 

Vid flera gånger under det yrkesverksamma livet har vi upplevt att ett ständigt 

dåligt samvete har fördunklat vardagen då antingen arbetet har tagit prioritet eller 

arbetstiderna helt enkelt omöjliggör att kunna träffa vänner. Denna avsaknad av 

möjlighet att påverka arbetstiden skulle kunna tolkas som att informanten alltid 

befinner sig i någon form av jour/ stand by och att det ensidiga beroendet blir som 

ett tvång som ständigt gör sig påmint genom den stress som informanten upplever.  

 

Informanten beskriver själv situationen som otrygg, stressande och att det händer 

att denne är på tre arbetsplatser på en dag, vilket kan tolkas som att det förstärker 

argumentet för det ensidiga beroendets, stressens och ovisshetens negativa 

påverkan. För att ytterligare försöka tydliggöra tolkningen av informantens 

upplevda stressande och osäkra vardag vill vi använda oss av ytterligare en 

jämförelse. Låt tänka att den generella arbetsdagen är 9 arbetstimmar dra bort 

tänkbar tid för lunch, raster, förbereda, avsluta och restid låt säga 2,5–3 timmar. 

Därefter dela resterande arbetstimmar på tre arbetsplatser. Att utifrån det få en 

meningsfull arbetsdag blir ganska tydligt omöjligt, vilket innebär att skarvandet 

av tid snarare blir att informanten måste lägga till minst de 2,5–3 timmarna på sin 

arbetsdag för att överhuvudtaget kunna genomföra den på något meningsfullt sätt. 

Det innebär att en arbetsdag är minst 11,5–12 timmar, vilket troligen är lågt 

tilltaget utifrån att det nästintill förutsätter att arbetsplatserna är i närheten av 

varandra. Det innebär inte bara oförsvarligt långa arbetsdagar utan också att nära 

en fjärdedel ofta är obetald.  

 

Att informantens arbetstid är förlagd på flera olika arbetsplatser skulle även kunna 

tolkas som något positivt för informanten, utifrån att varierande arbetsplatser 

skulle kunna bidra med ökade erfarenheter och möjliggör för att skapa kontakter 

inom yrket.  Genom dessa kontakter och erfarenheter inom yrket skulle det kunna 

leda till en anställning på sikt. Det skulle även kunna tolkas som att individen 

väljer att arbeta under dessa förhållanden på grund av vetskapen om att det är 

tidsbegränsat eller att det bygger på att förvärva sig så mycket erfarenhet som 

möjligt. Drivkraften i att arbeta under dessa förhållanden tolkas utifrån att en 

individen väljer att göra det, har en bra anledning eller bristande valmöjligheter. 
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I detta excerpt beskriver informanten känslan av att inte veta om denne har jobb 

framöver och därför tvingas tacka ja till alla erbjudanden. 
 

IP5 (32,10): asså grejen är att det har ju, det här med att få jobb är ju egentligen inget 

problem det är bara det att man tänker ibland, tänk om jag inte skulle få någonting så jag 

måste tacka ja till allting, så nu när man inte har så mycket fasta liksom tider som man går 

efter så att man inte har nåt schema heller och sådana grejer och då vet man ju inte och då 

så blir det ju den här att ja men då tackar jag ju ja till allting. 

 

Inledande beskriver informanten att det egentligen inte är något problem att skaffa 

jobb, vilket skulle kunna tolkas som att denne har en hög tillit till sin 

anställningsbarhet alternativt är beredd att ta vilket arbete som helst. 

Beskrivningen skulle här kunna spegla en individ som anpassat sig till det nya 

arbetslivet där individen är utlämnad till sin egen förmåga och eget ansvar. Denna 

inställning om att det inte är några problem att skaffa arbete är något som vi kan 

relatera till. Den tolkning vi gör av det är att mentaliteten fungerar som en form 

av försvar, för att hantera hög konkurrens och motgångar som är en stor del av det 

nya arbetslivet. 

 

Informanten beskriver också hur tankarna ändå cirkulerar runt att dessa 

arbetstillfällen skulle kunna försvinna, vilket gör att informanten upplever sig 

tvungen att tacka ja till alla erbjudanden i förebyggande syfte. Detta skulle kunna 

tolkas som att arbetssituationen egentligen upplevs osäker och att informanten 

inte har de önskade möjligheterna att påverka sin arbetstid. Detta skulle också 

kunna spegla det nya arbetslivets osäkra flexibilitet och ökade konkurrens. Det är 

även känslor som går att relatera till ett eget yrkesliv speciellt då arbetet var på 

timmar med flera arbetsgivare inblandade. Den ena sekunden upplevdes 

arbetssituationen som säker med mycket timmar, samtidigt kändes det alltid 

osäkert att tacka nej, då känslan alltid fanns att någon annan skulle bli erbjuden 

nästa gång.  

 

Informanten beskriver också hur de fasta tiderna faktiskt har minskat och att det 

medfört att denne nu tackar ja till alla tider som presenteras. Detta kan tolkas som 

att individen upplever ett beroende av tider och ett beroende av arbetsgivaren, 

vilket även kan tolkas som en upplevd osäkerhet och stress över att inte veta eller 

kunna styra över sin tid. Denna osäkerhet som informanten upplever skulle även 

kunna tolkas som att individen inte är ansluten till någon arbetslöshetsförsäkring 

och därför upplever ett ökat beroende av arbetsgivaren. Att sakna 

arbetslöshetsförsäkring eller befinna sig i en situation innan medlemsvillkoren 

uppnås, är även det något som framförallt går att relatera till ett tidigt arbetsliv 

och kan jämföras med den upplevda pressen vid arbete med kortare uppdrag. Det 

fanns alltid en oro att inte lyckas uppfylla tidskraven för att kunna ansluta till 

arbetslöshetsförsäkring och fack, samtidigt som den generella oron infinner sig 

över huruvida ett nytt uppdrag kommer dyka upp. 
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Nedan beskriver informanten den allra första upplevelse av sin nuvarande 

arbetsplats och hur den upplevelsen låg till grund för beslutet, att det var just 

denna typ av arbetsplats informanten ville arbeta på. 
 

IP1 (6,43): Men sen hade dom ehm vid ett tillfälle fredagsinfo kallade de det för uppe i 

[arbetsplats] och den dan så skulle jag på en återkoppling och satt i stadshuset och, de, alla 

från hela den förvaltningen strömmade in i genom dörren, de var massor med folk! Och alla 

pratade o så då kände jag så här men de är de här jag vill ha, jag vill inte sitta själv på nåt 

sjukhus utan jag behöver de hära, meh pulsen, människor och så runtomkring mig. 

 

Utifrån beskrivningen kan tolkas att möjligheten till sociala relationer var en 

avgörande faktor för om informanten skulle välja att tacka ja till arbetsplatsen 

eller inte. Det informanten beskriver kan också tolkas som att sociala relationer 

har betydelse på ett individuellt plan, där individs önskan om att bli sedd, känna 

delaktighet och att bli lyssnad på kan bli tillgodosett. En önskan om att få vara del 

av något stort och känna en tillhörighet är något som skulle kunna jämföras med 

exempelvis sportintresse, där även om individen inte själv spelar kunna finna 

gemenskap och delaktighet i att kunna dela sin åsikt med andra. Denna tolkning 

skulle även kunna tyda på att informanten upplever en arbetsplats med många 

kollegor som säker. Ytterligare en tolkning som skulle kunna härledas till att bli 

lyssnad på och dela sin åsikt, är en önskan till möjligheter att kommunicera.  Detta 

är även det något som vi kan känna igen oss i, då vi båda är sociala varelser och 

inte bara sökt oss till arbeten där det finns mycket människor, utan även sökt oss 

till arbeten där interaktionen med dessa är en framträdande del. Likaså kan detta 

tolkas som att de sociala relationerna som finns på en arbetsplats kan ses som en 

möjlighet till att få stöd i arbetsuppgifter eller att samarbeten vid svåra uppgifter. 

Även det är något som går att relatera till viljan att kommunicera, då både när man 

studerar och på arbetsplatsen löser problem via dialog, där kollegor med längre 

erfarenhet kanske kan komma med smarta lösningar på problematik. Utifrån 

informantens beskrivning kan även tolkas att avsaknaden av det sociala på arbetet 

upplevas som negativ.  

 

Det ny arbetslivets allt högre grad av individualisering skulle även kunna 

inkludera högre grad av ensamarbete, där allt fler arbetsuppgifter kan göras av allt 

färre personer. Detta ensamarbete skulle kunna tolkas som att möjligheten till 

social interaktion på arbetsplatsen sjunker. Denna anpassning är det inte alla som 

trivs med, men det finns dock dem som trivs bättre med att arbeta ensamma och 

upplever att det är positivt att inte behöva vara social med kollegor under arbetstid. 

Detta är något som framförallt en av oss kom i kontakt med på ett arbete, där 

arbete skedde bredvid en kollega hela dagen, men säkerhetsutrustningen gjorde 

att det varken gick att prata eller gå över till varandra. Arbetet var så monotont 

och bristen på social interaktion gjorde att en mental total nedstängning skedde, 

där uppgiften bara löstes och när rasten kom satte man sig och somnade. Kollegan 

däremot trivdes med arbetsuppgiften och tyckte arbetet var både bra och välbetalt.  
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Informanten beskriver även hur pulsen och rörelsen på arbetsplatsen är viktig. Det 

skulle kunna tolkas som att det inte nödvändigtvis bara handlar om den sociala 

interaktionen med kollegor, en annan tolkning skulle kunna vara att det är viktigt 

med den generella kontakten till människor. Arbeten där kontakten till kollegor 

är låg skulle även kunna vara arbeten med hög kundkontakt, exempelvis som 

frisör där istället en ständigt social kontakt etableras med kunder. Utifrån 

informantens beskrivning är möjligheten till en social arbetsplats och delaktighet 

viktigt och kopplat till en positiv känsla, medans att arbeta helt ensam upplevs 

som något otänkbart och väldigt negativt. I detta fall betraktade informanten en 

skara människor som representerade en annan arbetsplats än den som denne 

arbetade på för tillfället. Detta kan tolkas som att informanten blev påmind om 

något som fattades i arbetsvardagen och blev kanske först då medveten om vad 

som skulle kunna förbättra arbetslivet. Genom att se kontrasten av något annat 

och jämföra det, hjälpte det informanten att välja ett nytt steg i arbetslivet och 

söka sig till en annan arbetsplats.  

 

Nedan beskriver informanten hur denne anser att kollegorna är avgörande för att 

arbeta på arbetsplatsen. 
 

IP5 (45,26): jaa men det är ju kollegorna! Mmm annars så, asså hade jag inte haft bra 

kollegor så då hade jag aldrig någonsin gjort det, de tror jag inte. Då hade jag nog hellre 

haft det så som jag har det nu, men jag trivs jättemycket med dom som jobbar där 

 

Informanten beskriver att de är viktigare att de sociala relationerna är goda på 

arbetsplatsen än kanske själva arbetet. Detta beskrivs utifrån att informanten 

arbetat som timvikarie och fått variera arbetsplats nästan varje dag och nu väljer 

att ta en tjänst på en arbetsplats som inte är inom ramen för dennes utbildning. Det 

kan liknas med ett sommarjobb som kanske inte var det man ville göra i framtiden, 

men som genom goda kollegor blev acceptabelt. Exempelvis sommaren i en 

restaurang där arbetsuppgiften gick ut på att varje dag skala flera kilo med 

rotfrukter, men med hjälp av roliga samtal och god stämning bland personalen så 

blev arbetet i sin helhet roligt.  

 

En annan tolkning skulle kunna vara att kollegor kan bidra med en högre känsla 

av tillit, trygghet och stabilitet än vad vissa organisationer kan erbjuda. Detta 

speglas i exemplet med sommarjobbet där närheten till kollegor och möjligheten 

till social interaktion stärker känslan av meningsfullhet och delaktighet. 

Ytterligare en tolkning av informantens beskrivning skulle kunna vara att även 

om kollegor är betydelsefulla kan de inte motsvara den säkerheten som en 

tillsvidareanställning kan erbjuda, även om förhållandena blir sämre. Denna 

tolkning skulle kunna innebära att åtminstone i detta fall tar ekonomisk och 

tidsmässig stabilitet prioritet över sociala relationer med kollegor. Detta skulle 

eventuellt även det kunna spegla det nya arbetslivet, där tillsvidareanställningar i 

större utsträckning får ett ökat värde utifrån att alternativet är en konkurrensutsatt 
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arbetsmarknad. Tolkningen att välja en tillsvidareanställning före kollegor kan vi 

känna igen oss i utifrån att privata relationer (familj, sambos) tar prioritet gällande 

risktagande av ekonomi och tidsdisponering.  

 

Här berättar informanten om hur upplevelsen var på en tidigare arbetsplats, som 

denne senare valde att säga upp sig ifrån. 
 

IP8 (35,08): asså ja det gjorde man det är många som asså man det har pågått jättelänge 

och det är många som har tagit upp det liksom med chefen med arbetslagsledare med andra 

personer o det är många som tog hjälp av facket jag vet faktiskt inte hur det har gått för dom 

för jag slutade ju men det är svårt det är svårt att förändra i arbetsgrupp när ledningen inte 

asså så här aaa när det inte är jag tror det måste ske uppifrån 

 

Informanten beskriver hur olika frågor tagits upp med personer i ledande 

positioner, men utan att få gehör. Detta skulle kunna tolkas som att informanten 

och kollegor upplever att det är en bristande kommunikation och osäkerhet på 

arbetsplatsen, då även fackförbund är inkopplat. Det skulle även kunna tolkas som 

att informanten och kollegor försöker påverka sin arbetssituation men att 

möjligheten till det är bristande. Denna osäkerhet och låga möjlighet till påverkan 

skulle kunna tolkas som att den beror på ett ledarskap som väljer att inte lyssna 

eller kommunicera utan istället styr verksamheten utan hänseende till personal. 

Att arbeta i organisationer utan tvåvägskommunikation skulle kunna jämföras 

med att leva i en relation där bara den ena individen strävar framåt.  

 

Ytterligare en tolkning utifrån detta skulle kunna vara att, då ändå informanten 

och kollegor stannar så pass länge att fackföreningen blir inblandat, tyder på ett  

beroende av arbetsplatsen. En sådan tolkning skulle även kunna innebära att det 

finns ytterligare aspekter som ekonomi och arbetstillfällen som påverkar 

individens beslut att stanna. Att befinna sig i arbetssituationer som karakteriseras 

av en form av beroende och tvång är inte idealiskt och kan jämföras med 

provisionsbaserad försäljning. Där säljaren är beroende av sina arbetsgivare och 

upplever ett tvång att foga sig för att få behålla arbetet och därmed möjligheten 

att träffa kunder och möjligheten att generera lön. Detta gör att säljaren väljer att 

anpassa sig och pressar sig till att prestera ibland långt över vad denne orkar. 

Speciellt med tanke på att en definitiv deadline är uppsatt i form av månadslön, 

vilket tills dess innebär en ekonomisk och utvecklingsmässig limbo.  

 

En annan tolkning skulle vara att alla stannar utav solidaritet till varandra, då 

medvetenheten finns att de är starkare som grupp. En sådan tolkning skulle stödja 

att den sociala relationen till kollegor är en stark motivator att behålla ett arbete. 

Detta skulle kunna jämföras med lagidrott då man kan vara blöt, kall och slutkörd 

men kämpar vidare för laget. Att informanten slutligen väljer att avsluta sin tjänst 

skulle kunna tolkas som att beroendet av arbetsgivaren inte längre är lika stort, 

exempelvis vid ett erbjudande av en annan tjänst. Den tolkningen skulle åt andra 
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sidan stödja tolkningen om att erbjudande om stabilitet i olika former väger tyngre 

än kollegor och att möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation prioriteras.  

 

Informanten beskriver även att förändringsarbete helst bör komma uppifrån och 

att om det finns en ovilja till förändring och kommunikation i ledande position är 

det svårt att göra något. Utifrån det skulle en tolkning kunna göras att ledarskap 

är något som är viktigt för arbetstagarens positiva eller negativa upplevelse av 

arbetsplatsen. Detta är känslor som vi kan känna igen då arbetsplatser med ett 

bristande ledarskap ändå har kämpats för på grund av lojalitet till kollegor och 

organisationen i helhet. Tyvärr kan vi även känna igen att ledarskapets betydelse 

i slutänden ofta är en avgörande faktor gällande arbetsplatsotrygghet och att 

känslan av att inte kunna påverka slutligen leder till att man söker sig från 

arbetsplatsen.  

 

Nedan beskriver informanten att den viktigaste lärdomen är att utan utbildning 

uteblir utvecklingsmöjligheter inom kommunen.  

IP7 (46,15): lärdom skulle jag vilja säga att man lär sig mycket av sina kollegor eee är det 

viktigaste o sen också utbildning man kommer ingen vart inom kommun om man inte har en 

utbildning ee så dom två grejerna tycker jag är viktigast det är att man trivs att man har bra 

kollegor o sen att man har en utbildning o sen vad sa du mer 

 

Utifrån informanters beskrivning om att mycket kunskap kommer från kollegor, 

kan tolkas att den sociala relationen och möjligheten till interaktion med kollegor 

är viktigt för kunskapande. Detta är något som upplevs går att känna igen från 

industrin, där skolböcker och praktisk träning förbereder individen för ett arbete, 

men ingen skolbok i världen kan motsvara den kunskap som kollegor kan erbjuda. 

Informanten beskriver även att möjligheten att avancera inom kommuner i 

praktiken är omöjlig utan utbildning. Denna känsla skulle kunna spegla det nya 

arbetslivets allt högre krav på kunskap vilket också leder till ytterligare en 

tolkning av att möjligheten att påverka sin arbetssituation ökar i samband med 

utbildning. Den möjligheten att påverka som utbildning skulle erbjuda kan även 

tolkas som att en utbildning bidrar till en upplevd trygghet. 

 

Nedan beskriver informanten hur dennes kompetens inte blivit tillvaratagen av 

tidigare chefer samt att den universitetsutbildning som finns i bagaget inte 

värderas så högt av kommunen som individen hade trott. 
 

IP8 (4,03): ee aa dä ä de beror på liksom vilken förvaltning o vem det är men just mitt 

tidigare jobb på [arbetsplats] då var det ju under [förvaltning] och [förvaltning] dom nää 

jag känner inte att dom gjorde de dom ee ja tror inte asså att läser samhälls en son utbildning 

som jag gjorde de är liksom inte jag blir ju ingen jag har ingen titel jag är inte såhär läkare 

eller sjuksköterska utan jag är så här [utbildning] studier och då är det väldigt brett o det 

är ju så här ganska svårt för arbetsgivare o liksom ta tillvara på de för man har ju ändå 

man om man har en utbildning bakom sig kan man se saker och ting på ett annat sätt o du 
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har liksom ett avstånd mellan personliga erfarenheter och akademiska världen o sådär o 

när man jobbar med människor så känns det som att kommuner de har väldigt såhär de är 

så här personer som aaa men jag har jobbat med ungdomar i tio år men det betyder inte att 

den kanske kan bättre hantera vissa situationer än nån som precis har tagit en examen inom 

socialt arbete eller nånting annat så ee ja har inte så bra erfarenheter när det kommer till 

just det här med att de värderar utbildning…… 

 

Informanten beskriver hur den utbildningen som lästes inte gav en titel, men gav 

en bredd och att det kan vara svårt för arbetsgivaren att ta tillvara på. Utifrån 

informantens beskrivning kan tolkas att denne upplever utbildningen som en 

trygghet, men att arbetsgivaren är mer fokuserad på en titel. Beskrivningen kan 

även tolkas som att informanten upplever att denna fokusering på titel hindra 

arbetsgivaren från att ta tillvara på den bredd som informanten kan erbjuda, vilket 

även hindrar informantens möjlighet att påverka sin arbetssituation. Denna typ av 

lite ålderdomligt sätt att kategorisera anställda skulle kunna spegla en brist i det 

nya arbetslivets strävan efter flexibilitet. Det är också något som vi kan relatera 

till då många tjänster fortfarande upplevs statiska i sin utformning, vilket ibland 

försvårat arbetssökning och tillvaratagandet av individens potential. Informanten 

beskriver även hur en utbildning ger en distans och ett mer objektivt sätt att se på 

världen, vilket denne menar skiljer sig mot personliga erfarenheter. Beskrivning 

kan tolkas som att informanten anser att utbildningen borde ge bättre möjlighet 

att påverka sin arbetssituation. Informanten beskriver även upplevelsen av att så 

inte är fallet då denne menar att många gånger erfarenhet värderas högre. Detta 

skulle kunna tolkas som att informanten upplever en frustration och osäkerhet 

trots sin utbildning. Det skulle även kunna tolkas som att organisationen har 

kommunikationsproblem där nyanställda har svårt få komma till tals och upplever 

brist på delaktighet och osäkerhet. Informanten beskriver även att det finns en 

ovilja att ta tillvara på nya kunskaper och att denne upplever att arbetsgivaren inte 

värderar och tar tillvara på individens utbildning. Informantens beskrivningar av 

att inte känna sig värderad och inte få komma till tals är något vi kan känna igen 

från arbetsplatser där ofta arbetsgrupper är gamla med väletablerade roller. 

 

4.1 Sammanfattning resultat och analys 
 

Intervjupersonernas berättelser genomsyras av en upplevd osäkerhet kring 

bristande möjligheter till eller avsaknaden av att kunna påverka. Intervjuerna 

speglar även att samma osäkerhet upplevs vid brister i sociala relationer och 

tveksamheter kring kunskap och utbildning. Genom analysen återkommer ord och 

satser som kan är synonyma med tvång, möjlighet att påverka och social 

interaktion. Intervjuerna upplever vi även speglar det nya arbetslivets ökade krav 

på flexibilitet och arbetsplatsotrygghet. Intervjuerna skildrar även arbetsplatserna 

och hur intervjupersonerna förhåller sig till arbetslivssituationen, samt några 

strategier som används för att hantera det nya arbetslivet. 
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Genom intervjuerna beskrivs hur intervjupersonerna oavsett på vilken nivå, 

förhåller sig till möjligheten att påverka sin arbetssituation. Bland annat kan 

beskrivningar och tolkningar handla om hur intervjupersoner upplever frihet 

under ansvar och valmöjligheter som positiva möjligheter till att påverka 

arbetssituationen. Intervjuerna beskriver och tolkas även utifrån hur ansvaret och 

valmöjligheterna kan inskränkas i form av upplevd övervakning och ett ökat 

beroende av arbetsgivaren. En tolkning som vi upplever speglas är att en 

pendelrörelse gällande möjligheten att påverka framträder, vilket vi skulle kunna 

karakteriserar det nya arbetslivets dualitet i kontexten flexibilitet. En annan 

tolkning som vi upplever är intressant är att även om intervjupersonerna upplever 

negativa former av upplevda möjligheter att påverka, så upplevs alla välja alla att 

foga sig, även om de upplever sin arbetssituation negativ. För att försöka nå detta 

på djupet valde vi att försöka se vilka underliggande gemensamma nämnare som 

dessa beskrivningar och tolkningar byggde på.  

 

I kontexten upplevda dåliga möjligheter att kunna påverka, tolkar vi att 

återkommande beskrivningar innehåller upplevelser av beroende, upplevd stress, 

att inte kunna planera arbetstid, bristande kommunikation, upplevd misstro och 

bristande utbildning. Dessa delar beskrivs och tolkas på olika sätt. Bland annat är 

vår tolkning av en minskad möjlighet att påverka arbetstiden ofta är kopplat till 

ett ökat beroende av arbetsgivaren. Detta beroende tolkar vi bland annat kan bero 

på en ökad konkurrens på arbetsmarknaden och genom det även kan tolkas som 

ett ekonomiskt beroende. Vi kan även se i beskrivningarna och tolkningarna att 

det ökade beroendet även befinner sig i kontext av upplevd stress, frustration, 

minskade möjligheter att påverka arbetstiden, minskade valmöjligheter, upplevt 

tvång och en upplevd osäker arbetssituation. I detta upplever vi att mycket av de 

kopplingarna som görs går att känna igen från egna yrkesmässiga upplevelser 

framförallt utifrån timanställningar där upplevelsen varit att springa i ett ständigt 

hamsterhjul utan möjlighet att kliva av. För att ytterligare försöka fördjupa 

förståelsen försöker vi närma oss detta utifrån de positiva upplevda möjligheterna 

att påverka.  

 

I dessa beskrivningar och tolkningar upplever vi ett återkommande mönster av 

ansvar, minskat beroende, valmöjligheter, möjlighet att påverka arbetstid, sociala 

relationer, utbildning, säkrare anställningar, ökad delaktighet och tillhörighet. 

Även dessa beskrivningar och tolkningar speglas i varianter där egentligen 

tolkningen kring möjlighet blir central. Beskrivningarna och tolkningarna 

upplever vi framförallt handlar om hur möjligheten att välja eller påverka används 

skildras. Där vi tolkar att möjligheten att påverka arbetstid eller valmöjligheten 

kontextualiseras genom ett minskat beroende, minskad stress, ökat ansvar, 

stabilitet genom rutiner och utbildning. Beskrivningarna och tolkningarna 

upplever vi speglar att en upplevd valmöjlighet minskar individens känsla av 

beroende och stress på samma sätt som möjligheten att påverka arbetstiden genom 
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ökat ansvar. Vi upplever även att tolkningen kan göras att utbildning har betydelse 

för individens upplevda valmöjligheter. Även dessa tolkningar kan vi relatera till 

det egna yrkeslivet, exempelvis i anställningar med höga krav på frihet under 

ansvar, där upplevelsen av valmöjlighet och möjlighet till att påverka arbetstid. 

Vi kan även känna igen hur oss i när utbildning överensstämmer med anställning 

och hur det minskar stressen och även upplevs öka anställningsbarheten, vilket 

även minskar det upplevda beroendet. I samband med dessa tolkningar av de 

positiva upplevelserna, av möjligheten att påverka, upplever vi att ett intressant 

mönster av strategier som används av intervjupersonerna för att hantera ett ökat 

beroende och minskade möjligheter att påverka. Dessa strategier skulle kunna 

vara en del i varför vi upplever att intervjupersonerna väljer att foga sig vid en 

upplevd negativ arbetssituation. 

 

Vi upplever att tolkningar som görs av intervjupersonernas beskrivningar lyfter 

fram olika strategier som intervjupersonerna använder för att hantera olika 

negativa arbetssituationer. Dessa strategier upplevs framförallt röra sig kring en 

upplevd medvetenhet hos intervjupersonerna. Detta speglas bland annat genom 

en tolkning som handlar om när kravet på intervjupersonens medvetenhet om 

anställningens tillfälliga karaktär hanteras genom en positiv attityd. Det kan tolkas 

som att individen väljer att omfamna den insikten, i ett försök att inte låta 

situationen påverka individen negativt. Att omfamna en insikt om en eventuellt 

påfrestande situation skulle kunna jämföras med när en individ med scenskräck 

har tid att förbereda sig för ett framträdande. Sådana förberedelser låter individen 

återta en känsla av kontroll och trygghet inför den stundande negativt laddade 

situationen.  

 

Vid ett annat tillfälle beskrivs hur en intervjuperson värdesätter och medvetet 

ställer krav på struktur och rutiner för att skapa balans mellan yrkesliv och 

privatliv, vilket vi även tolkar som en medvetenhet om det nya arbetslivets 

negativa påverkningar av hälsan. Detta tolkar vi som att när medvetenhet finns 

om en ostrukturerad vardags eventuella negativ påverkan, kan ett medvetet 

risktagande göras genom att ställa krav på struktur och rutiner för att bibehålla 

balans och bidra till en meningsfull fritid. Att ställa krav på arbetsgivaren för att 

undvika en obalans mellan yrkesliv och privatliv är något som vi båda har lärt oss 

genom erfarenhet och kan upplevas som ett tydligt ställningstagande för att skapa 

kontroll och bidra till en tryggare arbetsmiljö.  

 

I ytterligare en beskrivning speglas hur en intervjuperson befinner sig i en 

situation där arbete är förlagt på flera arbetsplatser. En sådan situation upplever 

vi kan tolkas både som att individen upplever ett beroende, stress och avsaknad 

av möjlighet att påverka arbetssituationen. Det kan samtidigt tolkas som en 

medveten strategi för att tillägna sig en bred erfarenhet, möjliggöra kontakter och 

öka möjligheterna för en mer bestående anställning. Att i en osäker situation välja 
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att sprida risker, kan jämföras med aktiehandel. Där det är en medveten strategi 

för att kontrollera och minimera påverkan av oväntat bortfall, vilket bidrar till en 

mer balanserad aktieportfölj med högre säkerhet.  

 

Intervjuperson beskriver även hur denne upplever sig tvungen att i förebyggande 

syfte tacka ja till alla arbetstillfällen, vilket kan tolkas som att individen upplever 

att eventuella arbetstillfällen skulle kunna minska. Denna känsla gör att individen 

upplever att arbetssituationen känns osäker och att ett oönskat beroende skulle 

kunna uppstå. Valet att förebyggande tacka ja till alla erbjudna arbetstillfällen 

upplever vi går att tolka som en medveten strategi för att minimera påverkan i 

händelse av minskad arbetstid. Även i denna situation kan paralleller dras till att 

valet att förebyggande tacka ja till arbetstillfällen handlar om att ta kommandot 

över en osäker arbetssituation för att säkerställa en tryggare framtida minskning i 

arbetstid. Dessa strategier kan tolkas som en betydande del i varför individer 

väljer att foga sig i arbetssituationen som kan upplevas negativa. Ytterligare en 

dimension som vi upplever som viktig för denna förståelse är individens 

förhållningssätt till sociala relationer.  

 

I intervjupersonernas beskrivningar och de tolkningar som görs framgår, att även 

då det nya arbetslivet upplevs karakteriseras av en ökad individualisering, så 

värdesätts sociala relationer högt. Detta skildrar intervjupersonerna genom 

beskrivningar av att kollegor i vissa fall är en avgörande faktor för huruvida 

individen väljer att ta en anställning. Det framhålls även att goda sociala relationer 

ibland uppfattas viktigare än arbetet i sig, vilket vi tolkar som att kollegor är en 

viktig del i att motverka det nya arbetslivets arbetsplatsotrygghet. I intervjuerna 

beskrivs även en önskan om delaktighet och att få sin röst hörd, vilket vi tolkar 

som att individen upplever en önskan av tillhörighet och interaktion i form av 

kommunikation. Intervjupersonernas beskrivningar kan även tolkas som att 

möjligheten till dialog och att få stöd av kollegor kan ses som en trygghet. 

Ytterligare beskrivningar skildrar hur kollegor går ihop och väljer att stanna i 

situationer där yrkesrelaterade problem adresseras uppåt till ledningen men utan 

gehör. Ett sådant beslut att stanna kan tolkas stärka argument för att kollegor kan 

bidrar med trygghet, stabilitet och ökad meningsfullhet även i otrygga 

arbetsmiljöer. Intervjupersonerna beskriver även hur bristande kommunikation 

och ledarskap tillslut kan leda till att individen väljer att gå vidare. Detta tolkar vi 

som att även om social interaktion och social tillhörighet är viktig, så prioriteras 

individuell trygghet. 

 

Genom analysarbete framträder ytterligare ett tydligt mönster gällande begreppen 

kontroll i det nya arbetslivet och hur det kan förhålla sig till individens upplevelse 

av arbetsplatsotrygghet. Den bild som klarnar allt mer är att de begrepp som 

används genom beskrivningar och tolkningar har ytterligare en djupare 

dimension. Begreppen kan istället ses som delar i en helhet och synonymer till 
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begreppen kontroll och arbetsplatsotrygghet. Denna insikt ger ett mer holistiskt 

perspektiv där en tolkning av individen skulle kunna vara att hon är ständigt 

reflekterande och strävande efter kontroll och trygghet i det nya alltmer otrygga 

arbetslivet. Det skulle även kunna tolkas som att denna helhet är långt ifrån att 

avslöja vidden av dess tolkningar, vilket gör ämnet än mer intressant. 
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5 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt ska vi inledningsvis diskutera, värdera resultaten samt resonera och 

besvara uppsatsens frågeställning. Resultatdiskussionen inleds med diskussion 

utifrån de funna teman som föll ur analysen kontroll och kommunikation för 

avslutas med en djupare diskussion om dess konsekvens och den upplevda 

tryggheten eller otryggheten i det nya arbetslivet. Genom denna diskussion 

kommer uppsatsens frågeställningar besvaras. 

 

Hur upplever yrkesverksamma individer det nya arbetslivet? 

 

I analysen framkommer att möjligheten att påverka arbetstiden, möjlighet till att 

kunna påverka arbetsuppgifter samt de sociala relationerna och kommunikation 

är fundamentala delar i individens arbetsliv. Det framkommer även att det finns 

ytterligare en djupare dimension som handlar om olika förhållningssätt till 

kontroll och arbetsplatsotrygghet. Ytterligare en del som framkommer är de olika 

strategier som individen använder för att hantera bristande kontroll och skapa en 

tryggare arbetsmiljö. Dessa delar kommer nu diskuteras och värderas med hjälp 

av tidigare forskning den teoretiska referensramen.  

 

Utifrån intervjupersonernas berättelser var tidspåverkan det samtalsämne som 

återkom mest i upplevelsen av det nya arbetslivet och känslan av att kunna 

kontrollera sin tid är därför också något vi kan anse vara av betydelse för 

individen. Detta berörs även i artiklarna av Berglund, Furåker och Vulkan (2014), 

Bernhard-Oettel, Näswall, Richter och Sverke (2014) som resonerar om hur 

arbetstid är kopplad till inkomst och struktur. Denna typ av struktur kan speglas 

bland annat genom att individer skapar en form av kontroll genom fasta tiderna, 

som i sin tur möjliggör för individen att kunna planera sin tid och genom det 

upplevs som en trygghet. Denna möjlighet att känna kontroll över sin arbetstid 

visade sig i form av att bland annat kunna påverka arbetstiden, genom att kunna 

stämpla in och ut lite mer efter eget tycke med hjälp av exempelvis flex. Detta 

menar vi även kan kopplas till Giddens (2014) resonemang runt kontinuitet, där 

de grundläggande fasta tiderna ger individerna en upplevd trygghet genom just 

kontinuitet. Vi menar också att dessa fasta tider tillsammans med vetskapen om 

att kunna påverka sina tider förstärker känslan av trygghet. Detta kan även förstås 

utifrån Aronsson, Gustafsson och Dallner (2002) som för ett resonemang om hur 

individens hälsa påverkas vid upplevd bristande kontroll. Möjligheten att anpassa 

sin arbetstid efter förändringar i vardagen är en viktig del i hur individer upplever 

sitt arbetsliv. Vi ser att flexibilitet är önskvärt under förutsättning att individen har 

fasta tider eller ett löpande schema på en arbetsplats. Vi kan även se hur individer 

kopplade bristande kontroll och avsaknad av tidspåverkan till otrygghet. 
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Intervjupersonerna menade att otrygghet upplevdes vid avsaknad av möjlighet 

eller låg möjlighet till att kunna kontrollera sina tider och att det upplevdes 

frustrerande, stressande och kunde skapa en känsla av uppgivenhet. Detta 

stämmer även överens med vad som kan uttolkas utifrån Gardells (1977) artikel, 

som beskriver hur arbetstagare kan uppleva olika grader av alienation på 

arbetsplatser med hård styrning eller hög grad av tekniska lösningar, vilket 

minimerar chansen att kunna påverka. Denna begränsade självständighet leder till 

att individen inte kan vara aktiv och påverka varken arbete eller verksamheten. Vi 

kopplar även detta till vad Standing (2016) menar med att befinna sig i prekariatet, 

där den upplevda otryggheten i att inte kunna planera sin tid eller känna ett tvång 

i att arbeta mer än nödvändigt för säkerhets skull, kan förstås som några av 

grunderna för att vara en prekärt anställd och ingå i prekariatet. Vi menar att 

medvetenheten om att tider minskar och genom det förebyggande tackar ja till alla 

jobb, då kan ses som ett sätt ta kontroll och skapa trygghet. Det Standing (2016) 

menar är kopplat till begrepp som frustration, oro och hopplöshet vilka alla kan 

förstärka den upplevda bristande känslan av kontroll. Detta skulle samtidigt kunna 

innebära att individen väljer att tacka ja till mer arbete än vad som är nödvändigt, 

vilket skulle kunna bero på att individen söker att skapa eller ta kontroll över 

situationen. Detta kan även förstås utifrån Paulsen (2010) vars resultat visar på att 

produktiviteten inte länge är det primära i att arbeta utan snarare känslan av ett 

sammanhang. På samma sätt som artikeln visar det tomma arbetet och hur 

individer väljer att ta kontroll genom att dra ut på arbetsuppgifterna, kan det 

möjliggöra för en säkrare framtid med betald arbetstid. Vi menar att individer utan 

fasta tider, med begränsade eller inga möjligheter att påverka sin arbetstid många 

gånger kan anses vara i en prekär situation. Intervjupersonerna vittnade om att de 

i sådana anställningar hade få eller inga möjligheter till kontroll, vilket upplevdes 

otryggt.  

 

Den upplevda otryggheten av att inte kunna påverka arbetstiden i arbetslivet kan 

även ses utifrån begrepp ontologiska trygghet. Giddens (2014) menar att den 

ontologiska tryggheten växer fram genom återkommande rutiner och 

igenkännande och att en avsaknad av dessa kan stärka känslan av upplevd 

otrygghet. Dessa otrygghetskänslor skulle kunna uttrycka sig i frustration över att 

individen inte kan planera sin vardag, blir tvingad att jaga timmar eller oron över 

att aldrig uppleva sig ledig samt alltid känna ekonomisk press. Likaså skulle den 

bristande kontrollen av arbetstiden eller bristen i att kunna disponera tiden som 

man önskar vara nära relaterat till det utrymme individen får för 

utvecklingsmöjligheter. I artiklarna av Berglund, Furåker och Vulkan (2014) 

Bernhard-Oettel, Näswall, Richter och Sverke (2014) beskrives alla delar om hur 

beroendet av arbetet och att inte kunna påverka sin situation kan påverka 

individen, vilket i denna kontext är att arbetstiderna kan leda till ekonomiska små 

marginaler och bidrar till låg självkänsla och psykisk ohälsa. Dessa delar skulle 

kunna innebära att individen inte kan gå på en internutbildning för att denne måste 
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arbeta eller att självkänslan påverkar individens förmåga att ta tillägna sig en 

utbildning.  

 

Detta är ett resonemang som även går att känna igen från Waenerlund, Virtanen 

och Hammarström (2011) vars studie handlade om bland annat arbetstagarens 

beroende av arbetsplatsen. Individen befinner sig i ett beroende av att få tider som 

kan inbringa lön och samtidigt tvingas hålla sig väl med chefen för att kunna få 

dessa tider. Utifrån studien av Bernhard-Oettel, Näswall, Richter och Sverke 

(2014) kan detta förstås som relationen mellan kvalitativ arbetsplatsotrygghet och 

denna typ av beroende. I denna kontext skulle den kvalitativa arbetsplats 

otryggheten kunna representeras av känslor som oro, frustration och rädsla vilket 

ligger till grund för individens upplevda otrygghet. Detta kan även tolkas utifrån 

Standing (2016) vilket menar att individens beroendeställning placerar 

arbetstagaren som prekärt anställd där känslor som frustration, oro och 

uppgivenhet väcks och ligger till grund för tolkandet av den upplevda 

otryggheten. I artikeln av Waenerlund, Virtanen och Hammarström (2011) görs 

kopplingen mellan temporära anställningar och snäva ekonomiska marginaler 

vilket som intervjupersonerna påvisar kan leda till försök att ta kontroll över sin 

tid, där individen riskerar att överarbeta för att kompensera och riskerar att bli 

utbränd. Dessa tillfälliga anställningar skulle även kunna fungera som en form av 

strategi av individen där den tillfälliga anställningen ger tillfällig trygghet vilket 

ger en känsla av tillfällig kontroll. Även artikeln av Berglund, Furåker och Vulkan 

(2014) menar att, även om det infinner sig känsla gällande möjligheten till ett nytt 

jobb, så är känslan utifrån denna kontext otrygghet att inte uppleva kontroll eller 

att kunna planer sin tid.  

 

Vi menar att dessa känslor av bristande kontroll och låga möjligheter att påverka 

sin arbetstid speglar när arbetstagarna befinner sig i tidsbegränsade anställningar. 

Det förstärker en otrygghetskänsla tillsammans med att arbetstagaren många 

gånger även befinner sig i ett ensidigt beroende gentemot arbetsgivaren. Vi känner 

även igen resonemanget utifrån Berglund, Furåker och Vulkan (2014) som 

resonerar kring när arbetsgivaren strävar efter att arbetstagarna ska vara flexibla 

och anpassningsbara efter arbetsgivarens önskemål. De använder sig av begreppet 

flexicurity för att beskriva hur arbetstagaren förhåller sig till olika sätt att 

kompensera för denna flexibilitet och menar att det inte är en eftersträvansvärd 

lösning för arbetstagaren. Detta resonemang stämmer vi in i och menar att när 

individer i tidsbegränsade anställningar inte har fasta tider och upplever en känsla 

av låg kontroll att påverka arbetstiden är flexibilitet inte önskvärt eftersom 

flexibiliteten framförallt dikteras av arbetsgivaren. Vi menar att ytterligare ett 

alternativt sätt att tolka hur individer upplever trygghet i arbetslivet kan urskiljas. 
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Vi ser en skillnad mellan de som är tillsvidareanställda på sin arbetsplats gentemot 

de som arbetade på timmar i den upplevda känslan av otrygghet. De som har 

tillsvidareanställning eller är visstidsanställda och har en fast arbetsplats upplevde 

en trygghet och en känsla av kontroll i att veta att de hade ett löpande schema med 

tider att förhålla sig till. Medans de flesta timvikarier som arbetade på olika 

arbetsplatser upplevde en otrygghet och brist av kontroll i att allt som oftast inte 

veta vart de skulle arbeta nästkommande dag. 

 

Det var dock en intervjuperson som arbetar på timmar som avvek från övrigas 

upplevelse av otrygghet, vilket skulle kunna inbjuda till en alternativ förklaring 

på vad som ytterligare skulle kunna vara viktigt i upplevelsen av trygghet i 

arbetslivet för individer. Intervjupersonen beskriver att möjligheten till 

tidspåverkan inte är relevant i förhållande till innehavd anställningsform. Det 

kopplar vi till att individer med tidsbegränsad anställning, som har ett löpande 

schema och arbetar uteslutande på en arbetsplats upplever den fasta arbetsplatsen 

som en trygghet. Utifrån det menar vi att individens upplevelse av kontroll och 

därmed trygghet även kan växa fram utifrån kontinuiteten i en fast arbetsplats med 

dess fasta rutiner. Med fasta rutiner och en fast arbetsplats tillkommer 

arbetsplatsens sociala relationer, vilka även de kan ses som en fundamental del 

för individens trygghets skapande. Detta leder in på nästa tema gällande 

kommunikation. 

 

Individer söker ofta att skapa goda sociala relationer som möjliggör bättre 

kommunikation på arbetsplatsen, vilket kan tolkas som att kollegor utgör en stor 

del i upplevelsen av trygghet i arbetslivet. Likaså kan betydelsen av att kunna 

kommunicera och känna tillit samt ha en kontinuitet i sociala relationer upplevas 

som en trygghet. Detta speglas också tydligt i resultatet av denna uppsats samt att 

även Giddens (2014) lyfter liknande tankebanor. Detta skulle även kunna speglas 

i individens sociala relationer, dess tillit till kollegor och chef, vilket möjliggör 

och stärker individens ontologiska trygghet både i arbetslivet och privat. Även en 

koppling mellan sociala relationer och att kunna påverka synliggörs, då goda 

relationer till kollegor möjliggör att tillsammans kunna påverka arbetsrelaterade 

frågor. Genom möjligheten att påverka kan personalutvecklingsarbete bedrivas 

för att stärka de sociala relationer kollegor emellan. Det skulle även kunna kopplas 

till studien av Jansen, Akkerman och Vandaele (2017) som ett incitament för vad 

även icke fast anställda skulle kunna tjäna på att medverka i kollektiva aktioner. 

Något som visade sig utifrån analysen i form av att intervjupersonerna beskrev 

hur arbetsgruppen tillsammans sökte en förändring.  

 

Utifrån Giddens (2014) kan vi förstå att ett arbete skulle kunna möjliggöra en 

social gemenskap, samtidigt som ett arbete kan ge individen en känsla av en stabil 

social identitet. Genom kommunikation på arbetet kan den sociala gemenskapen 

och individens tillhörighet till gruppen utgöra att individen upplever en känsla av 
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trygghet. Detta möjliggör även för individen att genom kommunikation kunna 

skapa nya kontakter som kan bidra till mer arbetstid i framtiden. Likaså kan goda 

relationer och en hög grad av tillit även bidra till att individen prioriteras vid ökat 

behov av personal. Om individen däremot saknar eller har dålig förmåga att 

tillägna sig sociala relationer med exempelvis chef eller kollegor, kan det leda till 

att individen inte får samma möjligheter till tider. Det skulle även kunna innebära 

sämre möjligheter till att söka arbete eller att få komma på intervjuer. 

 

Intervjupersonerna beskriver att de söker sig till arbetsplatser som möjliggör för 

sociala relationer och god kommunikation vilket kan stärka tillhörighet känslan, 

vilket gör att den bristande tillhörighet som beskrivs i artikeln av Paulsen (2017) 

inte är aktuell. Då Paulsen (2017) beskriver att resultatet visar på den alienation 

eller functional stupidity kan fungera som ett försvarssystem när individen 

befinner sig i ensamarbete eller har ett monotont arbete. Detta visar på den ohälsa 

som kan uppstå när sociala relationer är begränsade eller inte är existerande på en 

arbetsplats. Vi menar att individen kan ses som ett flockdjur där dysfunktionella 

sociala relationer många gånger lämnas för att istället söka efter grupper som 

premierar delaktighet och en kommunikativ miljö. Något som skulle kunna 

medföra att tilliten till kollegor kan växa, stärkas och skapa en miljö för god 

kommunikation. Vi menar att tillit är ett fundament vi kan se som krävs för god 

kommunikation, vilket måste få utrymme för att växa sig starkt för att dessa 

relationer ska fungera. Detta är något som beskrivs av Gardell (1977) som menar 

att individer som upplever sig uteslutna har en låg grad av intresse att involvera 

sig i beslut rörande förbättringsåtgärder eller organisationsbeslut i allmänhet. 

Detta är något som berörs i analysen, där motsatsen speglas. Att notera är att detta 

bara speglas vid ett tillfälle och inte i sig bär någon signifikans.  

 

Ytterligare en dimension som börjar framträda leder in på att högutbildade tvingas 

arbeta på ostimulerande lägre tjänster än vad de är utbildade för, vilket påverkar 

och begränsar deras val- och utvecklingsmöjligheter. Detta visar på en bristande 

kontroll av situationen, där individen tvingas ta andra arbeten för att försöka skapa 

kontroll i vardagen. Dessa individer resonerar Standing (2016) kring och 

beskriver som en form av avantgarde som kan uppleva frustration, meningslöshet 

och oro inför framtiden, men gör vad som krävs. Detta avantgarde kan därför ses 

som det nya arbetslivets fronttrupper, vilket medför att de kan anses tillhöra 

prekariatet. Studenter tar lån för att berika sina kunskaper och för att skapa 

möjligheter till att göra karriär och skaffa sig ett ökat ekonomiskt kapital. Detta 

kan ses utifrån Standing (2016) som en ond spiral av ett ekonomiskt beroende. Vi 

menar att dessa tankar om prekära individer som befinner sig i en ond spiral går 

att relatera till yrkesverksamma vars utbildning undervärderas. Utifrån uppsatsens 

kontext skulle dessa kunna representeras av individer med högskole- eller 

universitetsutbildning inom ett område, men inte inom det som specifikt 

efterfrågas av arbetsgivaren. Något som resulterar i att dessa individer tvingas ta 
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anställningar som de är överkvalificerade för, med en lägre lön än vad de borde 

ha. En sådan situation gör att dessa individer får sämre möjligheter att betala 

tillbaka sina studieskulder och därmed en sämre utdelning av sin utbildning. Vi 

ser hur denna onda spiral kan vändas genom att individen söker att skapa kontroll 

genom att nyttja sin utbildning för att kunna söka sig till andra arbetsplatser eller 

tillägna sig adekvat universitetsutbildning. Detta skulle kunna öka upplevelsen av 

kontroll och möjligheterna att påverka anställningsförhållandena och samtidigt 

skapa möjligheter till ett ökat ekonomiskt kapital och bättre möjligheter att 

påverka arbetsuppgifterna.  

 

Vi menar även att många av dessa intervjupersoner kan anses tillhöra vad 

Standing (2016) menar med prekariatet, där definitionen av kunskap i form av 

utbildning och hur det värderas är en betydande del i individens upplevelse av det 

nya arbetslivet. Detta kan även ha betydelse för i vilken utsträckning individen 

väljer att ta kontroll över situationen och ta tillvara möjligheter för att förändra 

sin livssituation genom att byta arbete eller tillägna sig ytterligare kunskap genom 

utbildning. 

 

5.1 Slutsats  
 

Vi menar att uppsatsen indikerar att det finns en djupare och vidare förståelse av 

individers förhållningssätt till det nya arbetslivet och den arbetsplatsotrygghet 

som den representerar. 

 

Något som skulle kunna vara intressant är de strategier som individen har för att 

undvika den upplevda otryggheten i arbetslivet. Strategier som baseras på att 

individen skapar en upplevd kontroll i en prekär situation vilket ger en upplevd 

trygghet. 

 

5.2 Vidareforskning 
 

Något som är intressant för vidare forskning skulle kunna vara att genomföra 

liknande kvalitativa intervjuer i större skala för att synliggöra mer av individernas 

vidd av beskrivningar. En ytterligare intressant fortsatt forskning skulle kunna 

vara att genomföra liknande kvalitativa intervjuer inom den privata sektorn. Då 

det oavsett utfallet skulle stärka eller påvisa brister i studien, men framförallt 

skulle skapa ytterligare djup i hur individer upplever det nya arbetslivet. 

Ytterligare ett ämne som väckte vårt intresse är hur arbetsgivare värderar olika 

former av utbildning, vilket i denna uppsats representeras av yrkeserfarenhet, 

eftergymnasial utbildning, högskoleutbildning och universitetsutbildning inom 

likvärdiga områden.  
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Bilaga 1 Semistrukturerad intervjuguide: 

Utifrån denna intervjuguide användes den blåa mittcirkeln med en inledande öppen fråga där 

intervjupersonen ombads att berätta om sitt arbetsliv, där tanken med de mindre cirklarna runt 

om ska hjälpa till att leda intervjun mot de önskade begreppen trygghet/otrygghet utan att ställa 

direkta frågor kring begreppen. De mindre cirklarna användes som minnes underlag för 

intervjuaren för att säkerställa att dessa delar blev berörda av intervjupersonens berättelse. 

Om intervjupersonen inte berörde det ämnet som står i de mindre vita cirklarna ställdes en ny 

fråga utifrån den specifika cirkeln för att beröra den avsaknade delen. 

 

 


