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Sammanfattning  

 

Uppsala universitet är en organisation med hög personalomsättning. Universitet anställer ofta 

individer på tidsbegränsade kontrakt för att behålla en flexibilitet och anpassningsbarhet 

gentemot den oförutsedda kvantiteten studenter. En tidsbegränsad anställning bidrar till nya 

infallsvinklar och ideér men den kan också vara orsaken till ett bristande relationsskapande 

och en negativ social arbetsmiljö. Syftet med studien är att studera allmänt visstidsanställdas 

upplevelse av den sociala arbetsmiljön på Uppsala universitet samt att undersöka relationen 

mellan hög personalomsättning och sociala relationer och interaktioner. Studien har en 

kvalitativ ansats och studerat fenomenet genom semistrukturerade intervjuer. Teorier om 

sociala band och interaktionsritualer har tillämpats som generell utgångspunkt för att 

analysera det insamlade materialet och utforma ett avgränsat resultat. Sammanfattningsvis 

tyder studiens resultat på att allmänt visstidsanställda har delade uppfattningar om 

tidsbegränsade anställningar. Den höga personalomsättningen kan skapa konflikter, 

exkludering och otrygghet, men den kan även bidra till en känsla av frihet och ett större 

kontaktnät.  

 

Nyckelord: Social arbetsmiljö, Sociala relationer, Sociala interaktioner, Allmän 

visstidsanställning  
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1. INLEDNING 

I det inledande avsnittet redovisas studiens problemformulering som socialpsykologisk 

bakgrund till studiens ämne samt en syftesförklaring, studiens frågeställningar och uppsatsens 

disposition. 

1.1 Problemformulering och bakgrund 

Permanent anställning blir allt svårare att tillgå då det är lättare för vissa företag att använda 

sig av tidsbegränsade anställningar (Svalund, 2013, s. 123). Företag, organisationer, 

institutioner och myndigheter omstrukturerar och avreglerar sina verksamheter allt mer, i 

syfte för att uppnå en större flexibilitet och omställningsförmåga (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006, s. 3). På grund av denna strävan efter flexibilitet 

och de förändrade förhållanden som medförs, bidrar det till en större konkurrensmedvetenhet 

inom företag (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006, s. 29-30). Genom 

denna syn på omsättning av arbetskraft, kan arbetskraften anpassas till marknadens krav och 

företagen förblir mer flexibla. 

 

En ökad flexibilitet och tidsbegränsade anställningar kan påverka den sociala arbetsmiljön 

hos organisationer på grund av stor omsättning av personal. En god social arbetsmiljö 

kännetecknas enligt arbetsmiljöforum (2019) som att personalen trivs och känner sig trygg, 

att kommunikationen fungerar bra på arbetsplatsen, att personalen får stöd och inte upplever 

negativ stress samt möjligheter till utveckling på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är något 

som alla arbetsplatser bör arbeta aktivt med. Det är arbetsgivarens ansvar att ständigt försöka 

uppnå en bra arbetsmiljö men även anställda har ett ansvar att bidra till detta. 

Arbetsmiljöforum (2019) är ett kunskapsforum som strävar efter att sprida kunskap om en 

god arbetsmiljö samt hur organisationer och företag kan uppnå det. 

 

De höga kraven på företag att vara mer anpassningsbara och flexibla ställer även högre krav 

på arbetstagare att besitta en hög social kompetens, ett stort socialt nätverk och socialt kapital 

för att kunna utföra arbetet samt avancera i arbetslivet (Allvin et al., 2006, s. 17, 71, 76-78 ). 
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De sociala kunskaperna blir en förutsättning för arbetstagaren att kunna vara anpassningsbara 

men även en nödvändighet om de befinner sig i en tidsbegränsad anställning.  

 

Företagens ökade strävan efter flexibilitet begränsar anställningsrelationerna genom att 

anställa personal under begränsade tider (Allvin et al., 2006. s. 49-50). Genom anställning 

under begränsade tider skapas marknadsmässiga relationer mellan medarbetare och kollegor. 

Medarbetare på samma avdelning kan även vara anställda under olika villkor. Detta leder till 

att de sociala relationerna på arbetsplatsen blir mer formella vilket skapar en distans och det 

sociala umgänget begränsas endast till det som arbetsuppgifterna kräver.  

 

Utöver att en distans skapas kan även konflikter uppstå när arbetstagare arbetar under olika 

villkor (Allvin et al., 2006, 153-155). Personalen har olika krav, ambitioner och erfarenheter 

vilket kan vara krävande för umgänget och samarbeten mellan personal. Även irritation och 

utfrysning av personal kan uppstå på grund av marknadsmässiga relationer. Allmänna 

visstidsanställningar kan då bidra till konkurrens och avundsjuka mellan personal. I en sådan 

situation är kravet på social kunskap viktig att besitta för att kunna hantera och anpassa sig 

till de konsekvenser som flexibilitet medför. 

 

Om arbetstagare arbetar under olika villkor är det viktigt att den sociala interaktionen mellan 

kollegor fungerar. Social interaktion innebär hur människor agerar i förhållande till varandra 

(Jordan, 2002, s. 1, 3). En förståelse för hur en interaktion mellan individer sker kan påverka 

interaktionens utfall. En sådan förståelse kan även underlätta hanteringen av 

meningsskiljaktigheter samt koordinering av personalens arbete. Personal som samordnar sitt 

arbete integrerar ständigt med varandra, vid en sådan interaktion blir personerna i fråga 

beroende av varandra i ett socialt samspel. 

 

Inom högskolor och universitet förekommer tidsbegränsade anställningar i högre grad än på 

andra arbetsmarknader (UKÄ, 2018, s. 4, 7-10). Inom universitet är det 33% tidsbegränsade 

anställningar medan det inom arbetsmarknaden i stort endast är cirka 17%. En positiv aspekt 

av tidsbegränsade anställningar är att universiteten kan bli mer flexibla vilket möjliggör en 

kontinuerlig utvärdering av det arbete som lärare och forskare bidrar med. Flexibiliteten kan 

även bidra med nytänkande hos organisationen. Nackdelar med tidsbegränsade anställningar 
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kan vara att det bidrar till en otrygghet, svårigheter att ta lån, svårigheter för anställda att 

planera sitt liv samt att det kan försvåra möjligheten att skaffa familj. Tidsbegränsade 

anställningar inom högskolor och universitet utgörs till största del av allmänna 

visstidsanställningar och vikariat, de vanligaste anställningskategorier inom de allmänna 

visstidsanställningarna är adjunkter och lektorer (UKÄ, 2018, s. 20). 

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) anses vara skapad för att skydda arbetstagare då riktlinjer 

för anställningstyper och kontrakt upprättats. Inom LAS finns lagen om anställningsavtal 4-6 

§, denna innefattar tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning, som kan förekomma 

i specifika fall (LAS, SFS 1982:80). En tidsbegränsad anställning kan förekomma som 

allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete 5§ LAS. En allmän visstidsanställning 

övergår till en tillsvidareanställning om den anställde sammanlagt har arbetat heltid i mer än 

två år inom ramen av en femårsperiod enligt 5a§ 1 st LAS. Anställningarna kan dels vara 

sammanhängande och dels följa på varandra med max sex månaders avbrott, 5a § 1 & 2 st 

LAS. Denna regel gäller för en arbetstagare som varit anställd hos samma arbetsgivare och är 

inte begränsad av anställningsformen så länge den är inom ramen för 5§ LAS. Trots att lagen 

är skapad för arbetstagare kan den i vissa fall få motsatt effekt på arbetstagarna då de istället 

drabbas negativt av lagen, genom exempelvis tvingad avslutad anställning.  

 

Denna höga andel allmänna visstidsanställningar inom högre lärosäten som UKÄ (2018) har 

undersökt skriver även tidningen Universitetsläraren (2019) om. Detta är en tidning för 

Sveriges universitetslärare och forskare (Universitetsläraren, 2019). I artikeln nämns UKÄs 

utredning kring allmänna visstidsanställningar och påstår att akademin är ett speciellt fall 

med mycket osäkerhet (Universitetsläraren, 2019). Tidsbegränsade anställningar berör främst 

unga individer utan utbildning, men inom akademin berör det de mest högutbildade. Individer 

som har lagt ner mycket på sin utbildning får inte samma trygghet som på övriga 

arbetsmarknaden. En anledning till denna problematik kan vara de olika regelverk som finns 

inom akademin, vilket även innefattar lagen om anställningsskydd. Inom akademin kan en 

person anställas med olika tidsbegränsade kontrakt och befattningar under en lång tid och 

därav undviks lagen om anställningsskydd. De tidsbegränsade anställningarna kan bero på att 

många forskningstunga lärosäten får sin finansiering tidsbegränsat, men även att lärosätena 

behöver fylla vakanta tjänster vilket då görs med tidsbegränsade anställningar enligt LAS.  
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1.2. Syftesförklaring och frågeställningar  

Studiens syfte är att studera personal med allmän visstidsanställning och dess upplevelser av 

den sociala arbetsmiljön på Uppsala universitet, samt att undersöka relationen mellan hög 

personalomsättning och sociala relationer samt interaktioner.  

 

- Hur upplevs den sociala arbetsmiljön av allmänt visstidsanställda på Uppsala 

universitet? 

- Vilka konsekvenser kan allmän visstidsanställning ha för sociala relationer och 

interaktioner på Uppsala universitet? 

 

1.3. Disposition  

Uppsatsens disposition utgörs inledningsvis med avsnitt (2) som består av tidigare forskning 

och teori. Detta underlag har använts för att bidra med bakgrundsfakta till problemområdet 

samt som hjälpmedel för att analysera det empiriska materialet. Därefter följer det 

metodologiska tillvägagångssättet (3) med ansats och avgränsningar för studien. Analys och 

resultat (4) presenteras därefter med koppling till den tidigare forskningen och teori. Till sist 

avslutas uppsatsen med ett diskussionsavsnitt (5) där uppsatsens resultat diskuteras i relation 

till tidigare forskning samt metod.   
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som valts ut som relevant bakgrund till 

studien, olika teman belyses kring sociala relationer, interaktioner samt den sociala 

arbetsmiljön. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk som tillämpas tillsammans 

med den tidigare forskningen i analysen.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Sociala relationer 

I en kvalitativ studie undersöktes hur vänskapliga relationer påverkas av olika substanser 

(Ahrne & Sundberg, 2007, s. 132, 140). Sociala relationer bör vara självständiga för att kunna 

utvecklas till en nära vänskap, vänskapsrelationer uppstår däremot ofta från organisatoriska 

och formella förhållanden som en positiv bieffekt. Sådana formella förhållanden kan vara 

arbetsplatser eller organisationer (Ahrne & Sundberg, 2007, s. 132, 134-135). En relation är 

inte fri och självständig när den hör samman med formella förhållanden som en arbetsplats 

och därav skapas inte ett nära band i sociala relationer på arbetsplatsen. Däremot kan 

vänskapliga relationer uppstå från arbetsrelationer och bli självständig genom en substans. En 

substans innebär en latent funktion med avsikt att kontakta och träffa vänner för att 

upprätthålla vänskapsrelationer, exempel på sådana substanser är födelsedagar och middagar. 

 

Allvin et al. (2006, s. 77-78) visar i sitt omfattande forskningsprojekt om “det nya 

arbetslivet” hur tillfälliga anställningar kan vara en fördel för socialt kapital. I ett samhälle 

där individer har fler och lösare förbindelser är individerna även mer öppen för nya ideer till 

skillnad från i ett samhälle där individerna har ett fåtal nära relationer. Nära relationer, som 

kan komma från en tillsvidareanställning, utesluter snarare andra och isolerar grupper från 

varandra. I studien intervjuades bemanningssjuksköterskor som arbetade på många olika 

arbetsplatser och därmed också skaffade sig ett omfattande kontaktnät. Då sjuksköterskorna 

inte var bundna till någon specifik arbetsplats ansåg de sig vara mer öppna för förändring än 

de som var tillsvidareanställda. Enligt intervjupersonerna upplevdes ofta tillsvidareanställda 

fastlåsta i sina relationer och föreställningar. Ahrne & Sundberg (2007) skriver om hur 
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formella relationer är beroende av en substans, dessa relationer kan försvagas om anställda 

byter arbetsplats ofta som Allvin et al. (2006) argumenterar för.  

 

I en enkätundersökning om nära relationer och integration på arbetsplatsen, framkom det att 

nära relationer på arbetsplatsen är kopplat till hur många aktiviteter en anställd interagerar i 

(Dumas, Phillips, Rothbard, 2013, s.10). De mest populära aktiviteterna att delta i var sådana 

som företaget ordnat och sponsrat, till exempel fester och utvecklingsaktiviteter, men även 

aktiviteter som de anställda själva tog initiativ till, som en drink efter jobbet. Dessa aktiviteter 

är sådana substanser som Ahrne & Sundberg (2007) menar att vänskaper behöver för att bli 

nära och frigöra sig från de formella förhållanden som uppstår på arbetsplatser. 

 

Pettinger (2005) fick i motsats till Dumas et. al. (2013) fram genom sin kvalitativa studie att 

trots många unga umgicks mycket utanför arbetsplatsen så bidrog det inte till en nära relation 

eftersom de då endast umgicks på aktiviteter som var arbetsrelaterade som after work eller 

liknande och då inte delade med sig av privat information (Pettinger, 2005, s. 46). De äldre på 

arbetsplatsen skapade däremot nära relationer då de delade privat information med varandra 

till skillnad från de unga. För de äldre var det inte avgörande vilka aktiviteter eller vilken 

substans den sociala relationen befann sig i utan att de var privata med varandra. För att 

vänskapsrelationer ska övergå till nära relationer kan det krävas att den bryts loss från de 

formella omständigheterna (Ahrne & Sundberg, 2007, s. 133). Däremot visar Pettingers 

(2005) studie att detta inte är ett krav, men att någon aktivitet kan fylla dessa formella 

omständigheter för att bidra till en nära relation.  

 

2.1.2 Sociala interaktioner 

Winslow, Sabat, Anderson, Kaplan och Miller (2019, s. 2) har genomfört en kvantitativ 

studie genom att utveckla samt validera en mätning av informella och icke-arbetsrelaterade 

sociala interaktioner på arbetsplatsen. Mätningen tyder på att sociala interaktioner inte 

nödvändigtvis innebär stöd i arbetet utan kan fungera som en viktig byggsten för anställdas 

attityd och välbefinnande på arbetsplatsen.  
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Två dimensioner av informella sociala interaktioner undersöktes, den beteendemässiga- och 

affektiva dimensionen (Winslow et al., 2019. s. 2, 7). Den beteendemässiga dimensioner 

innebär interaktioner i form av jobbrelaterad tillfällig kontakt och konversationer. Sådana 

informella sociala interaktioner kan främja välbefinnande genom att känna tillhörighet och 

även genom att öka stämningen mellan personalen. Den affektiva dimensionen innefattar de 

emotionella reaktionerna och känslomässiga tillstånd som uppstår till följd av de sociala 

relationerna på arbetsplatsen. Winslow et al. (2019) relaterar till Dumas et al. (2013) studie 

som uppmärksammar vikten av social interaktion med kollegor på en arbetsplats för 

välbefinnande och god trivsel.  

 

Två typer av sociala interaktioner kan även särskiljas på arbetsplatsen enligt Tschan, 

Semmer, och Inversins (2004, s. 147) studie, som studerats genom både en 

enkätundersökning samt intervjuer. Den första interaktionen är uppgiftsrelaterad interaktion 

med ett fokus på att utföra en uppgift som till exempel att samarbeta med en kollega på ett 

projekt. En sådan interaktion kan även inneha privata aspekter som att dra ett skämt, men att 

utföra uppgiften är det primära i interaktionen. Den andra interaktionen innebär privata 

interaktioner på arbetsplatsen som är informella. Arbetsrelaterade interaktioner är endast en 

liten del av de sociala interaktionerna på arbetsplatsen. Vid privata interaktioner är det en mer 

informell samtalston och samtalsämnen, till exempel hur helgen tillbringades eller offentliga 

händelser i samhället. Enligt både Winslow et al. (2019) och Tschan et al. (2004) 

förekommer det två olika sätt att interagera på arbetsplatser, ett mer personligt och ett som är 

mer arbetsrelaterat.  

 

2.1.3 Personlighetstyper och karaktär  

I Winslow et al. (2019, 3, 4) studie undersöktes den emotionella påverkan på individen i 

samband med informella interaktioner, utöver att endast bedöma själva interaktionen. Detta 

undersöktes då vissa individer kan skilja sig i sina emotionella reaktioner inom samma 

interaktion. I studien presenteras det att anställda som är mer extroverta har mer engagemang 

i informella sociala interaktioner på grund av sociala egenskaper.  
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I relation till studien utförd av Tschan et al. (2004, s. 173), hittades ingen signifikant 

korrelation mellan privata interaktioner och extraversion eller sociala kompetensmått. 

Däremot för arbetsrelaterade interaktioner uppstod det en signifikant korrelation mellan sin 

egen aktivitetsnivå under interaktioner och extraversion, såväl som kompetensen att initiera 

sociala interaktioner. De personer med hög initieringsfaktor för social kompetens var mer 

aktiva under arbetsrelaterade interaktioner. Sociala kompetenser var därmed positivt 

relaterade till frekvensen och kvaliteten av arbetsrelaterade interaktioner. 

 

En faktor som kan påverka frekvensen, varaktigheten och kvaliteten av sociala interaktioner 

på arbetsplatsen är socialt klimat och konflikter (Tschan et al. 2004, s. 150). Arbetsuppgifter 

kan kräva interaktioner mellan kollegor, men individer försöker undvika interaktioner med 

personer de ogillar.  

 

2.1.4 Social arbetsmiljö  

I en kvantitativ undersökning studerades hur nära relationer på arbetsplatser kan öka 

personalens trivsel (Winstead, Delerga, Montgomery, Pilkington, 1995, s. 7, 13). Ur studien 

framkom det att relationer mellan över- och underordnade kan bidra till spänningar mellan 

kollegor, vilket påverkar den sociala arbetsmiljön negativt. I samband med sådana spänningar 

och relationer mellan över- och underordnade kunde det även uppstå favoriseringar mellan 

kollegor. Den sociala arbetsmiljön är korrelerad med hur väl personalen trivs på arbetsplatsen 

(Winstead et al., 1995, s. 14).  

 

Pettingers (2005, s. 47-49) studie visade att utanförskap kan förekomma vid sådana 

favoriseringar. De arbetstagare som blev favoriserade kunde undgå vissa arbetsuppgifter och 

därav skapas spänningar och utanförskap till de som inte har en god social relation till 

överordnade på arbetsplatsen. Ur studien framkom det att ytliga relationer på arbetsplatsen 

kan leda till en slags utbytesrelation (Pettinger, 2005, s. 5). En kollega kan uppleva oro för att 

vara skyldig en annan kollega något då de inte känner varandra bra och en sådan relation 

bidrar till en sämre social arbetsmiljö. 
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Från Pettingers (2005, s. 44-45, 49-50) studie framkom det att tidsbegränsad personal sågs 

som “de andra” och blev exluderade från arbetsgruppen. Tidsbegränsad personal ansågs även 

vara mindre värda och “dumma” jämfört med dem som var fast anställda. Det förekom ofta 

kommentarer från tillsvidareanställd personal om hur de tidsbegränsat anställda utförde 

arbetsuppgifter. Studien belyste även att personal med allmän visstidsanställning 

exkluderades från sociala aktiviteter på arbetsplatser, till exempel julfester. Tidsbegränsad 

personal exluderades från sådana aktiviteter som Dumas et al. (2013) ansåg skapar nära 

relationer och en god social arbetsmiljö på arbetsplatser. 

 

I Tschan et al. (2004, s.145, 162) studie framkom det att sociala aspekter är viktigt för 

arbetstillfredsställelsen. Sociala aspekter är även viktiga för anställdas motivation, 

organisatoriska engagemang och personalomsättning på arbetsplatsen. Anställdas uppfattning 

av sin arbetssituation definierades genom hur väl de kom överens med sina kollegor, både 

över- och underordnade. Resultatet från studien visade att antalet privata och arbetsrelaterade 

interaktioner på arbetsplatsen hade en signifikant korrelation till arbetstillfredsställelsen. Det 

framkom dock inte någon signifikans för hur meningsfull den sociala interaktionen var. I 

Winslow et al. studie (2019, s. 6) framkommer det däremot att sociala interaktioner är en 

nödvändighet, men att det är otillräckligt för att öka arbetstillfredsställelsen. För en ökad 

arbetstillfredsställelse måste en positiv upplevelse ske i samband med de sociala 

interaktionerna.  

 

Sociala interaktioner kan påverkas av hur väl anställda känner till arbetsmiljön och vilken 

status de besitter, till exempel en nykomling eller veteran (Tschan et al. 2004, s. 150-151, 

165). Frekvensen av privata interaktioner på arbetsplatsen var relaterat med hur bekanta 

anställda var med arbetsmiljön. De personer som var mer bekanta med organisationen och 

kollegor hade också fler privata interaktioner på arbetsplatsen. Anställda som arbetat en 

längre tid i samma miljö ökar kunskapen, vilket ökar deras sympati och frekvensen av sociala 

interaktioner på arbetet. Bekantskap med den organisatoriska och sociala miljön är positivt 

korrelerad till antalet arbetsrelaterade och privata interaktioner på arbetet. Nyanställda kan 

därav ha få privata interaktioner då de är blyga och osäkra. Detta på grund av att de inte 

känner till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket leder till färre sociala 
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interaktioner. Trots detta finns det möjligheter till ett ökat antal sociala interaktioner för 

nyanställda, de kan dra uppmärksamhet till sig eller behöva introduceras för arbetsgruppen.  

 

Relaterat till Tschan et al. (2004) studie, undersöktes det i en liknande enkätstudie hur 

positiva sociala band kan påverka anställdas trivsel och hur stark anknytning de har till sin 

organisation (Venkataramani, Labianca & Grosser, 2013, s. 1028, 1033). Resultatet av 

studien var att den anställdes roll inom organisationen kan påverka deras sociala band och 

nätverk till kollegor. Om den anställde trivs och har en central roll på arbetsplatsen så 

korrelerar det positivt med dess sociala band och nätverket. Om den anställde däremot har en 

mindre central roll påverkar det personens nätverk och sociala band negativt, vilket även 

bidrar till en sämre trivsel. Den anställdes trivsel var därmed beroende av hur stark 

anknytning personen har till sin organisation. 

 

Studien belyste även att informella interaktioner utanför arbetsplatsen kan bidra till positiva 

sociala band vilket därav även påverkar den anställdes trivsel (Venkataramani et al. 2013, s. 

1036). Anställda som har en god social relation och sociala band på sin arbetsplats trivs bättre 

och bidrar till en starkare anknytning till organisationen.  

2.1.5 Hierarki 

Bloch (2008, s. 216-217, 228) har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning för att 

studera känslor och sociala relationer i akademins lunchrum. Lunchrummet är en förbisedd 

indikator på det emotionella klimatet som förekommer inom den akademiska organisationen. 

Akademin är en starkt hierarkisk organisation med meritokratiska drag, vilket leder till att 

anställdas relationer blir konkurrensgrundande. I lunchrummet framkommer denna 

yrkesmässiga hierarki och blir därav ett rum för att markera sin hierarkiska rang.  

 

Institutioner med en kollektiv lunchtradition, hade det inom de enskilda hierarkiska 

grupperna (Bloch, 2008, s. 218-219). Anställda i botten av den akademiska hierarkin var dem 

med mest frekvent kollektiv lunchtradition, till exempel doktorander eller allmänt 

visstidsanställda. Anställda i toppen av den akademiska hierarkin, som lektorer och 

tillsvidareanställda, åt antingen tillsammans med kollegor på samma nivå, valde bort 

kollektiv lunch eller saknade en kollektiv lunchtradition. Anställda i botten av den 
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akademiska hierarkin tolkade lektorer och tillsvidareanställdas frånvaro som en 

statusmarkering och uttryck för överlägsenhet. I studien berättar intervjupersoner om hur 

tillsvidareanställd personal ofta markerar gränsen mellan sig själva och allmänt 

visstidsanställda genom att ignorera, avfärda eller styra konversationen (Bloch, 2008, s. 218, 

228).  

 

Allvin et al. (2006, s. 153-154) har i sin studie sett konflikter mellan individer och 

arbetsgrupper men även mellan olika grupper på arbetsplatser. De konflikter som uppstod var 

främst mellan individer som arbetar under olika villkor. Avundsjuka, misstro, irritation och 

utfrysning kan uppstå mellan dem som arbetar på samma arbetsplats med olika villkor och 

krav.  

 

Doktoranderna förhåller sig strategiskt till hierarkin genom att anpassa sig till den, de kan till 

exempel dämpa oseriösa känslor, ändra tonfall eller försöka uppträda mer yrkesmässigt i 

sociala interaktioner (Bloch. 2008, s. 228). Allvin et al. (2006, s. 154) skriver att 

intervjupersonerna utvecklade strategier för social kompetens. Detta innebär att individen 

utvecklar ett distanserat, tekniskt och eventuellt överdrivet trevligt förhållningssätt mot 

kollegor med högre hierarkisk status för att framstå engagerad och säga rätt saker.  

 

I en intervjustudie utförd av Börnfeldt (2015, s. 29, 36) undersöktes anställdas möjlighet att 

framföra synpunkter och kritik kring arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det framkom att många 

chefer ser anställdas synpunkter som något negativt då de kan skada chefens auktoritet och 

hierarkiska status. Kritik kan dock mottas både positivt och negativt beroende på arbetsplats. 

Vissa chefer uppmanade till synpunkter medan andra motarbetade synpunkter från anställda, 

på enstaka arbetsplatser hämnades till och med chefen på dem som framför kritik (Börnfeldt. 

2015, s. 32-34). Från studien framkom det att chefer ofta ansåg att det är dem som tar beslut 

och de anställda ska följa dessa beslut utan synpunkter, ett sådant synsätt hindrade 

möjligheten till en dialog mellan över- och underordnade. På arbetsplatser där synpunkter 

mottogs negativt resulterade det i att de anställda slutade framföra sin kritik då de till slut 

slutar bry sig om organisationen. Hierarki visade sig ha en avgörande roll för att ta emot 

kritik och studien belyser vikten av en fungerande kommunikation på arbetsplatser 
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(Börnfeldt. 2015, s. 35-36). I likhet med Blochs (2008) studie belyses vikten av hierarkisk 

status och hur mycket det kan påverka den sociala arbetsmiljön inom akademin.  

 

2.1.6 Konsekvenser av korttidsanställningar 

I en kvantitativ undersökning utförd av organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling framkom det att 16.5% av alla lönearbetare i Sverige hade en tidsbegränsad 

anställning år 2018 (OECD, 2020). Det innebär att lite mer än vad sjätte lönearbetare i 

Sverige hade en sådan tidsbegränsad anställning.  

 

I likhet med en hög andel tidsbegränsade anställningar i Sverige belyser en kvantitativ studie 

av McGrath & Keister (2008, s. 2-3) hur tidsbegränsade anställningar ökat kraftigt även i 

USA där de flesta är anställda i mindre än tre månader. Studien undersöker hur 

tidsbegränsade anställningar kan påverka individens tillgångar då denna typ av anställning 

kan försvåra möjligheten att skapa trygghet genom till exempel köp av bostad. Resultatet från 

studien visade att det är svårare att skaffa sig en bostad och andra tillgångar med en 

tidsbegränsad anställning (McGrath & Keister. 2008, s. 12, 17, 20). Det framkom även att 

desto längre tid en individ var anställd med tidsbegränsad anställning, desto mindre chans var 

det att kunna äga en egen bostad. Det visade sig dock att chansen ökade igen ett tag efter att 

den tidsbegränsade anställningen avslutats. Denna studie belyser att svårigheterna för att 

skapa sig en trygghet ökar med allmänna visstidsanställningar.  

 

En omfattande enkätstudie utfördes på heltidsanställda i Tyskland för att undersöka 

effekterna av tidsbegränsad anställning på emotionellt välbefinnande (Schumann & 

Kuchinke, 2019, s. 5, 14). Studien visade att anställningskontrakt påverkade anställdas 

emotionella välbefinnande. Om anställda byter från en tillsvidare- till en tidsbegränsad 

anställning har det ingen signifikant effekt på individens livstillfredsställelse. Däremot 

framkom det att ett byte från en tidsbegränsad anställning till en permanent anställning ökade 

livstillfredsställelsen och minskade upplevelsen av rädsla och sorg signifikant (Schumann & 

Kuchinke, 2019, s. 17, 20). En förklaring till denna minskning av rädsla och sorg är att 

tidsbegränsade anställningar upplevs ha sämre arbetsförhållanden och kortare 
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uppsägningsperiod, vilket inte förknippas med en tillsvidareanställning. Resultatet av studien 

visar även att en tillsvidareanställning kan leda till lägre jobbstress och ångest. 

 

I en kvalitativ intervjuundersökning utförd i Sverige undersöktes hur personal med 

tidsbegränsad anställning och bemanningspersonal integreras på arbetsplatser sam hur detta 

kan påverka organisationers arbetsuppgifter (Håkansson & Isidorsson, 2012, s. 492, 

494-495). Tio olika arbetsområden studerades, från logistik till administrativa arbeten. 

Resultatet var tre olika utfall, det första var att det fanns en uppdelning mellan komplexa och 

enkla arbetsuppgifter, tidsbegränsad personal anställd av företagen utförde de komplexa 

arbetsuppgifterna och bemanningsanställda utförde de enkla (Håkansson & Isidorsson, 2012, 

s. 499-500). Detta visar en uppdelning mellan arbetsuppgifter och olika typer av 

anställningar. Det andra utfallet var att både tidsbegränsad personal, anställd av företag och 

bemanningsföretag var integrerade på arbetsplatsen och utförde komplexa arbetsuppgifter. 

Detta skedde dock endast vid projektbaserade organisationer som var villiga att investera i 

kompetens oavsett anställningsform. Det sista utfallet var att tidsbegränsad personal, anställd 

av företaget och bemanningsföretag utförde samma enkla arbetsuppgifter vilket resulterade i 

en förenkling av alla arbetsuppgifter på hela arbetsplatsen.  

 

När företag förenklar alla sina arbetsuppgifter för att kunna anpassa sig efter den höga 

personalomsättningen bidrar det till en lägre kompetens (Håkansson & Isidorsson, 2012, s. 

503). Detta kallas “the doughnut effect” vilket även innebär att det inte finns någon 

tidsbegränsad personal som tillhör kärnan på arbetsplatsen utan alla är i periferin. Det 

framkom att om tidsbegränsad personal får komplexa arbetsuppgifter med hög 

kompetensnivå under en lång tid, så kan de bli helt integrerade inom organisationen. I dessa 

fall tillhör alla i personalstyrkan, oavsett anställningstyp kärnan på arbetsplatsen.  

2.2 Teori 

2.2.1 Sociala band 

Sociala band innebär det sociala samspel och individuella beteendet i relation till social 

struktur och process (Scheff, 1990, s. 4, 6). För att uppnå en förståelse för sociala band inom 

interaktioner måste en analys från mikronivå för individen till en makronivå för samhället 
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genomgås flera gånger fram och tillbaka. Detta krävs för att kunna fånga upp alla delar av det 

sociala samspelet i samhället. 

Scheff (1990, s. 4, 6-7) förklarar hur stabila och intakta sociala band innebär en balans mellan 

närhet och distans samt bygger hela samhället. Han strävar efter att återge en modell för hur 

sociala band fungerar i samband med subsystem. Modellen går från mikronivå till makronivå 

och hur det kan bli en grund för social solidaritets teori. Scheff skriver om två olika system 

som används vid social interaktion, den första är ett kommunikationssystem som möjliggör 

att dela med sig av sina tankar till den andra. Detta system är beroende av språkliga symboler. 

Det andra systemet är ett emotionssystem som möjliggör en utvärdering av varandras status, 

detta system är beroende av icke verbala gester. Emotionssystem sker i ett samspel under en 

interaktion, och ett normalt socialt band innebär en acceptans och öppenhet för samtal vid 

interaktion. Den sociala interaktionens deltagare legitimeras vilket även tyder på att ett intakt 

socialt band finns oavsett om deltagarna är tillsammans eller inte. 

En lyckad interaktionsprocess kallas för initiering i Scheffs teori, han menar med detta en 

empatisk intersubjektiv tankeläsning (Scheff, 1990, s. 7). Denna initiering uppstår både vid 

konflikt och vid samarbeten, men han argumenterar även för att utfallet från initieringen kan 

bli olika. Vid konflikter kan initieringen vara konstruktiv eller destruktiv beroende på 

parternas inställning. Om det sociala bandet är intakt kan konflikten leda till en ömsesidig 

anpassning till varandra, parterna identifierar den andra personen som sig själv. 

Det finns dock även konflikter som inte består av ett intakt socialt band, det har hotats i den 

grad att parterna är villiga att förgöra det helt (Scheff, 1990, s. 7-8). Den andra blir en fiende 

och i sådana konflikter kan objekt som pengar och sex bli huvudmotiv. Om ett samhälle 

däremot har intakta sociala band blir inte objektiva ting huvudmotiv utan de kan symbolisera 

dolda motiv och framförallt kan det symbolisera hur individer ses i andras ögon. 

För att sociala band ska hållas intakta hos vuxna måste de konstant testas, detta är en ny 

konsekvens som uppstått från det moderna samhället (Scheff, 1990, s. 8). I samband med 

modernisering uppkom även individualisering vilket innebar att den trygga samhörigheten 

försvann. Därav måste det sociala bandet upprätthållas genom social interaktion och då kan 

det antingen byggas upp, skyddas eller skadas. Hur det sociala bandet utvecklas beror på den 
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typ av kommunikation som förekommer, kommunikation utan emotion skadar bandet. Därav 

består inte kommunikation endast av de ord som sägs utan även hur de framförs. De sociala 

banden skapas genom emotionerna från kommunikationen och de signaler som parterna ger 

varandra, om en social relation är dålig kommer troligtvis det sociala bandet att skadas ännu 

mer då kommunikationen framförs utan emotioner. Parterna fokuserar på vad som sägs 

istället för hur det sägs. 

Moderniseringen skadar även de sociala banden med geografisk mobilitet, individer kan få 

tillgång till fri information och fritt nätverk vilket leder till att sociala band aldrig kan vara 

lika starka och intakta (Scheff, 1990, s. 12). Innan moderniseringen fanns bestående nätverk 

som gav trygghet, detta försvann med mobiliteten och på grund av detta har två 

försvarsmekanismer institutionaliseras som skydd mot förlusten. Den första 

försvarsmekanismen är individualismen då den förtrycker och förnekar de emotioner som är 

kopplade med sociala band. Den andra försvarsmekanismen följer den första och dess 

förnekelse genom att se mänsklig natur som enkel och lättförstådd. Med dessa 

försvarsmekanismer förminskas sociala band och dess komplexitet. 

Ur ett makroperspektiv kan hotade eller skadade sociala band innebära att individer 

accepterar sociala relationer trots att de inte stämmer överens med deras principer och behov 

(Scheff, 1990, s. 14). Denna tolerans accepteras då det känns bättre med en relation än ingen 

alls och den ensamhet och isolation som följer.  

2.2.2 Interaktionsritualer 

Randall Collins (2004, s. 16) har utifrån Ervin Goffmans och Emile Durkheims teorier 

utvidgat den rituella interaktionsteorin. Han beskriver och förklarar sociala interaktioner och 

dess ritualer i konkreta situationer samt anpassar det till ett modernt samhälle, det diskuteras 

även vilken effekt detta har på individ och grupp. 

 

För att en meningsfull interaktionsritual ska äga rum måste fyra huvudsakliga villkor vara 

uppfyllda (Collins, 2004, s. 47-48). 

1. En grupp måste bestå av två eller fler individer som är fysiskt närvarande, detta så att 

de kan påverka varandra med deras fysiska närvaro även om det är en medveten 

påverkan eller ej. 
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2. Det måste finnas någon slags gräns till utomstående så att individerna i gruppen är 

medvetna om vilka som deltar eller ej.  

3. Individerna måste rikta en gemensam uppmärksamhet på ett objekt eller handling, 

samt vara medvetna om att de andra fokuserar på samma objekt eller handling. 

4. Individerna måste dela samma sinnesstämning eller känslostämning. 

 

Dessa fyra kriterier samspelar med varandra, specifikt nummer tre och fyra (Collins, 2004, s. 

48). Ett gemensamt fokus på något och en gemensam känslostämning, dessa två förstärker 

varandra. När en individ blir mer fokuserad på deras gemensamma handling, mer medveten 

om vad den andre gör och känner, och mer medveten om varandras medvetenhet så upplever 

individen deras gemensamma känslostämning mer intensivt. Detta leder till att individerna 

blir ytterligare uppmärksamma. Det kan exemplifieras i att alla på en begravning blir mer 

sorgsna än de var innan, på liknande vis sker den gemensamma känslostämningen i den 

mindre konversationen. Desto mer fängslande en konversation blir desto mer intas 

konversationens känslostämning. Vid framgångsrika interaktionsritualer skapas något som 

Collins (2004, s. 49) kallar för emotionellt flöde, vilket innebär att individerna i gruppen 

uppnår en hög nivå av gemensam uppmärksamhet samt känslostämning. 

 

Vid en hög nivå av gemensam medvetenhet och känslostämning, följer framför allt fyra 

effekter för individerna (Collins, 2004, s. 49).  

1. Gruppsolidaritet, en känsla av medlemskap i gruppen. 

2. Att individerna fylls av emotionell energi, känslor av självförtroende, upprymdhet, 

mental styrka, entusiasm och initiativförmåga.  

3. Att symboler som representerar gruppen skapas, detta kan vara emblem eller andra 

representationer, till exempel visuella objekt, ord eller gester, som individerna 

upplever är associerade med gruppen som kollektiv. Dessa symboler representerar 

gruppen även när de inte är samlade.  

4. Att individerna får moraliska känslor, känslor av att de gör rätt i att tillhöra gruppen, 

respektera dess symboler och skydda dem mot angripare. 

Dessa är de grundläggande delarna av Collins rituella interaktionsteori. 
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Collins (2004, s. 50) skiljer på två olika typer av interaktionsritualer, formella och naturliga. 

Formella ritualer följer en mer ceremoniell ordning som individerna redan känner till, till 

exempel religiösa ritualer som dop eller politiska ritualer som val. Vid sådana tillfällen kan 

individerna bära någon specifik klädsel, sjunga sånger eller utföra traditionella handlingar. 

Naturliga ritualer följer inte någon speciell ordning och individerna känner inte till i förväg 

vad som förväntas. Oavsett om det är formella eller naturliga ritualer, kräver båda typerna ett 

gemensamt fokus och emotionell energi för att uppnå en lyckad interaktionsritual. Även de 

ovannämnda följderna av en lyckad interaktionsritual är detsamma för formella och naturliga 

ritualer.  

 

Vid upprepade lyckade interaktionsritualer fylls individen med mer emotionell energi som i 

sin tur ökar gruppsolidariteten (Collins, 2004, s. 51-52). En interaktionsritual kan skapa mer 

eller mindre emotionell energi. En lyckad interaktionsritual, som har hög gemensam 

uppmärksamhet och känslostämning får också ökad emotionell energi. Samtidigt som en 

misslyckad interaktionsritual inte uppnår gemensam känslostämning och därmed ingen 

emotionell energi. Hög emotionell energi kännetecknas av självförtroende, initiativförmåga 

och entusiasm. Låg emotionell energi kännetecknas av dålig självkänsla, låg initiativförmåga 

och depressivitet.  

 

En individ har olika nivåer av emotionell energi och olika samlingar av symboler som skapar 

gruppsolidaritet, dessa symboler har individen samlat på sig under gruppdeltagande i tidigare 

interaktionsritualer (Collins, 2004, s. 151-153). Individen tar sedan med sig de symboler och 

den emotionella energi som upplevts i tidigare interaktionsritual, detta gör att varje 

interaktionsritual påverkar varandra och skapar en kedja av interaktionsmönster, “en rituell 

interaktionskedja”. Symboler från tidigare interaktionsritualer kan antingen passa in vilket 

leder till en lyckad interaktionsritual och ökad emotionell energi, eller bli avvisade vilket 

leder till en misslyckad interaktionsritual och minskad emotionell energi. Symboler kan även 

överföras vilket innebär att den ena parten överför symboler till den andre. Enligt Collins 

(2004) söker individer sig till de sociala nätverk där de känner att dess samling av symboler 

kommer ge bäst utdelning i form av förhöjd emotionell energi. Detta innebär även att 

individer undviker sådana sociala nätverk som innebär en risk för exkludering.  
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3. METOD 

I följande avsnitt presenteras den utförda studiens metod. Inledningsvis beskrivs val av 

metodologisk ansats, vidare presenteras material, datainsamling, analysmetod och studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden, urval och 

begränsningar med metoden. 

3.1 Metodologisk ansats  

I denna uppsats valdes den metodologiska ansatsen fenomenologi, ansatsen syftar till att 

förstå hur världen levs, upplevs, agerar och beskrivs utifrån individen genom intervjuer 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 95, 96). Fenomen studeras från händelser i världen, 

vilket forskare försöker utforska, illustrera och beskriva. Med fenomenologi studeras inte 

objekt och händelser i sig, utan hur dessa objekt och händelser upplevs som ett fenomen. 

Fenomenologi belyser betydelsen av fenomen, för att analysera, framställa och presentera 

dem och dess mening så troget som möjligt. Den metodologiska ansatsen fenomenologi 

innebär en undersökning av upplevelsens mening, betydelse, strukturer, principer samt unika 

upplevelser hos människor. 

 

En viktig byggsten inom fenomenologi är “öppenhet” (Dahlberg et al. 2008, s. 97-98). En 

specifik förutbestämd metod används inte, metoden anpassas efter det fenomen som studeras 

med öppenhet till objektet eller fenomenet. Öppenhet kännetecknar en vilja att lyssna, se och 

förstå fenomen. Med öppenhet följer även respekt, ödmjukhet, sensitivitet samt flexibilitet till 

fenomenet. Att närma sig ett fenomen med denna ansats kräver stor försiktighet för att inte 

påverka resultatet genom forskareffekt. 

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar ämnar att undersöka hur individer upplever sin sociala 

arbetsmiljö samt sina social relationer och interaktioner på arbetsplatsen. Fenomenologi är en 

passande metodologisk ansats att använda för syftet då frågeställningarnas uppbyggnad bidrar 

till ett resultat som baseras på intervjupersonernas upplevelser och åsikter.  
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3.2 Material  

3.2.1 Metodval 

Metodvalet för studien var semistrukturerade intervjuer då det är en metod som kan samla in 

material från deltagarnas egna upplevelser. Med semistrukturerade eller halvstrukturerade 

intervjuer blir varje intervju unik till skillnad mot en strukturerad intervju (David & Sutton, 

2011, s. 113-114). I semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med frågor och 

teman, men intervjuaren kan avvika från guiden och ställa följdfrågor formade efter 

intervjupersonens svar. Intervjuaren kan även ställa frågorna i vilken ordning den anser passa 

bäst och på detta sätt blir intervjun anpassad till intervjupersonen och mer unik. När 

semistrukturerade intervjuer används brukar även ostandiserade frågor ställas, detta innebär 

att intervjupersonens svar blir mer öppna och intervjun ger mer unika resultat. Denna metod 

ansågs vara relevant för att generera ett material som beskrev intervjupersonernas 

upplevelser. 

 

Enligt en fenomenologisk ansats bör ostrukturerade intervjuer tillämpas. På grund av att vi 

som intervjuare inte har erfarenhet eller resurser för att utföra ostrukturerade intervjuer valdes 

semistrukturerade intervjuer. Valet gjordes för möjligheten att ta stöd av intervjuguiden och 

skapa en löpande konversation. Metodvalet kan påverka studiens resultat då intervjuerna blev 

strukturerade efter intervjuguiden och inte efter vad intervjupersonerna sade. De 

semistrukturerade intervjuerna var däremot fortfarande möjliga att tolka och därav ansågs 

denna metod lämplig. 

 

Intervjuaren kan påverka intervjupersonen och dess bekvämlighet eller svar, vid sådana 

tillfällen förekommer en forskareffekt (David & Sutton, 2011, s. 117-118). Forskareffekten 

kan exempelvis uppstå vid ledande frågor, på grund av de olika parternas kön eller platsen för 

intervjun, detta kan påverka studiens resultat. För att undvika forskareffekten är det viktigt att 

utföra intervjun på en plats där intervjupersonen känner sig bekväm och att intervjuaren låter 

intervjupersonen tala fritt utan avbrott. I studiens utförda intervjuer har en låg forskareffekt 

eftersträvats för att minska påverkan på resultatet.  
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3.2.2 Datainsamling  

Datainsamlingsmetoden som valdes till studien var semistrukturerade intervjuer. Innan 

studien påbörjades utfördes en pilotstudie med intervjufrågor som ansågs passande för ämnet. 

Från pilotstudiens resultat fastställdes ett antal initiala teman med passande intervjufrågor. 

Vidare teman och intervjufrågor anpassades varefter intervjuerna genomfördes.  

 

När intervjuguiden var sammanställd påbörjades processen att kontakta tänkbara 

intervjupersoner. Till att börja med kontaktades ett antal olika institutioner på tre olika 

universitet. Utan respons från två universitet gick processen vidare till att endast studera 

Uppsala universitet. För att fortsätta processen kontaktades universitetets HR-avdelning, med 

en förfrågan om anställningslistor. HR-avdelningen kontaktades i förhoppning om att få en 

lista över universitetets alla allmänt visstidsanställda, vilket även överlämnades. Listan var 

randomiserad och innehöll 391 personer med allmän visstidsanställning. 60 personer 

mailades åt gången med utgångspunkt från person nr 1. Totalt kontaktades 292 personer från 

listan och tio intervjupersoner tackade ja.  

 

Intervjupersonerna kontaktades genom ett mailutskick som innehöll studiens syfte, ett 

informationsbrev samt en förfrågan om deltagande. Mailet innehöll även information om 

individens anonymitet, konfidentialitet samt användningsområdet för studiens resultat. Detta 

mail skickades till 292 stycken allmänt visstidsanställda på universitet för att låta de 

förfrågade själva avgöra om de ville delta i studien. Datum, tid och plats bestämdes med de 

tio personerna som tackat ja till att delta i studien.  

 

De flesta intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplats eller i grupprum på institutionen, detta 

för att underlätta deltagandet i största möjliga mån. En av tio intervjuer genomfördes på 

engelska, denna transkriberades även på originalspråket för att undvika misstolkning av 

information. Till analysen har citaten från denna intervju översatts till svenska för att få ett 

konsekvent resultat. Intervjuerna varade mellan 40-75 minuter, sju av tio intervjuer var dock 

50 minuter eller längre. Det insamlade materialet spelades in och transkriberades med 

intervjupersonernas godkännande. För att transkriberingen skulle bli så verklighetstrogen som 

möjligt skrevs även de viktigaste pauser och utfyllnadsord med.  
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3.2.3 Avgränsningar och bortfall 

Denna studie har avgränsats till att endast undersöka en sektor av arbetsmarknaden vilket var 

universitet. Valet att undersöka universitet gjordes på grund av bekvämlighet och intresse och 

begränsad respons från andra universitet. Avgränsningen till universitet gjordes även då en 

kunskapslucka kring anvisat ämne upptäckts vid eftersökning av tidigare forskning. Detta kan 

påverka att studiens resultat inte är representativt för alla universitet i Sverige, studiens 

resultat belyser endast fenomenet på Uppsala universitet. Studien är även avgränsad till att 

studera hur anställda på Uppsala universitet upplever sin sociala arbetsmiljö, sina sociala 

relationer samt interaktioner, vilket gjordes på grund av intresse samt en funnen 

kunskapslucka.  

 

Ytterligare en avgränsning var att intervjua tio allmänt visstidsanställda på Uppsala 

universitet. Denna anställningsform valdes då upplevelserna från allmänt visstidsanställda var 

av intresse. Trots att det finns många olika aspekter att undersöka fenomenet hög 

personalomsättning från valdes social arbetsmiljö, sociala relationer och interaktioner att 

undersökas. En konsekvens med att endast undersöka dessa aspekter är att andra intressanta 

perspektiv som till exempel självkänsla och maktrelationer förloras. 

 

Fenomenet är även intressant att studera ur ett socialpsykologiskt perspektiv på grund av 

tidsbegränsade anställningars ökning och dess påverkan på anställdas relationsskapande samt 

sociala- och ekonomiska svårigheter. Det upptäcktes även en brist på forskning om ämnet 

inom universitetsvärlden, därav var detta ytterligare en motivation till avgränsningen.  

 

Genom att undersöka fler universitet skulle ett mer representativt resultat uppnåtts, dock 

uppstod det ett bristande engagemang i deltagande från andra universitet. Det bristande 

engagemanget bidrog till att endast ett universitet undersöktes. De två universitet som anses 

vara bortfall kontaktades dels direkt till anställda och dels till HR-ansvariga utan respons. 
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3.2.4 Urval och urvalskriterier 

Studien har utgått från ett stratifierat urval. Stratifierat urval innebär att urvalsramen skapas 

efter en karaktäriserad variabel (David & Sutton, 2011, s. 195). I den utförda studien var 

dessa variabler 1) allmän visstidsanställning 2) på Uppsala universitet. 

 

Studien utfördes på Uppsala universitet och tio intervjupersoner deltog. Befattning, institution 

och dylikt var inte ett avgörande krav för deltagande, därav kan intervjupersonernas 

upplevelser eventuellt skilja sig. Alla intervjuade individer hade en allmän visstidsanställning 

och deras tjänster var tidsbegränsade. Detta var det viktigaste kriteriet för undersökningen 

och urvalet av respondenter.  

 

Intervjupersonerna kontaktades genom ett mailutskick där de själva fick avgöra sitt 

deltagande. Fördelen med att respondenterna frivilligt kunde anmäla sig till att delta i studien 

var att de eventuellt kunde relatera till upplevda konsekvenser av allmän visstidsanställning. 

Detta kan dock ha varit en begränsning för studien. Resultatet kan ha blivit snedvridet då 

intervjupersonerna tillhör gruppen som har upplevt problematik kring tidsbegränsade 

anställningar, detta leder till att perspektivet från personer som inte upplevt en problematik 

försummas. 

 

3.3 Analysmetod 

3.3.1 IPA - Tolkande fenomenologisk analysmetod 

För att koda det insamlade och transkriberade materialet har analysmetoden IPA använts,  

denna analysmetod är kopplad till den metodologiska ansatsen fenomenologi. Vid kodning 

med en tolkande fenomenologisk analysmetod (IPA) läses materialet ett antal gånger för att 

bli bekant med det och för att få insikt i materialet (Smith, Jarman & Osborn,1999, s. 

220-222). Under tiden materialet bearbetas används den vänstra marginalen av dokumentet 

för transkriberingen till att skriva ner det som är intressant och signifikant. Därefter  

skrivs teman och nyckelord ner i den högra marginalen för att senare, genom arbetets gång 

finna mönster och samband i de första teman och vad intervjupersonerna säger.  
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Nästa steg är att sammanställa ytterligare och utvärdera de befintliga teman som hittats för att 

skapa en struktur med överordnade och underordnade teman (Smith et al. 1999, s. 223-225). 

Vid kodning och analys av kommande intervjuer kan de tidigare skapade teman användas, det 

är dock viktigt att tänka på öppenhet kring nya teman som kan uppstå från andra intervjuer. 

Om nya teman uppstår bör dessa jämföras med det tidigare materialet för att se om det finns 

ett samband.  

 

När allt material är analyserat och kodat bör en huvudsaklig lista av teman skapas som passar 

hela materialet, detta kallas en kodningsram eller master theme list (Smith et al. 1999, s. 

226-228). Detta kan innebära att ytterligare fler teman kan behöva reduceras. Det sista steget 

i kodning med IPA är att presentera samband och olikheter i materialet utifrån de fastställda 

teman, samt att strukturera relationen mellan de olika fastställda teman och omvandla teman 

till narrativ (Smith, Flowers & Larkin, 2009, s. 82, 91, 92). Det är dock viktigt att även här att 

skilja på sina egna tolkningar och deltagarnas berättelser.  

 

3.3.2 Kodning  

Materialet kodades genom att bearbeta transkriberingarna, först för att hitta sammanhängande 

teman, sedan för att konkretisera olika kategorier till analysen. Varje intervju har kodats för 

sig då det fanns en del skillnader mellan intervjuerna, teman från tidigare intervjuer har inte 

använts däremot har de funnits i åtanke vid kodningen. Liknande kategorier och teman har 

skapats i de olika transkriberingarna.  

 

Kodningen till intervjuerna skedde dels med kommentarer i marginalen samt med 

färgkodning. Materialet har även kodats induktivt, vilket innebär att kodningen skett utifrån 

materialet och inte från en teoretisk utgångspunkt säger (Aspers, 2011, s. 172) 
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3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

3.4.1  Uppsatsens begränsningar, tillförlitlighet och trovärdighet 

Med ett komplext ämne och fenomen krävs det många deltagande för att kunna dra slutsatser 

och tolkningar i materialet som är tillförlitliga och trovärdiga för hela populationen. Det 

insamlade materialet i denna studie är dessvärre något litet för att vara representativt på alla 

universitet i Sverige. Tillförlitlighet och trovärdighet kan möjligtvis påverkats av studiens 

avgränsning till ett universitet, då det inte framkommit något jämförbart resultat. Vid en 

jämförande studie skulle möjligheten finnas att se olika samband och skiljaktigheter, vilket 

skulle stärka trovärdighet på studiens resultat. 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka studiens tillförlitlighet och trovärdighet är att endast 

allmänt visstidsanställdas perspektiv undersöks. Syftet med studien var dock inte att 

undersöka flera perspektiv utan endast allmänt visstidsanställdas. Tillsvidareanställd personal 

och deras perspektiv kunde undersökts för att öka jämförbarheten på studien resultat. 

 

3.5 Etiska överväganden 

3.5.1 Vetenskapsrådets etiska riktlinjer  

Vid all forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska perspektiv för att bevara deltagarnas 

privata information. Vetenskapsrådet (2017, s. 40) skriver om vikten av sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Vid olika typer av forskning kan allmänna 

handlingar och uppgifter behövas, men dessa är inte alltid tillgängliga. Om uppgifter är 

sekretessbelagda ska de begäras ut från den myndighet som förvarar uppgifterna. De avgör då 

om de är allmänna eller sekretessbelagda och kan delas ut eller inte. Om uppgifter är 

sekretessbelagda skyddas dem även av en tystnadsplikt. En tystnadsplikt kan gälla inom 

verksamheter, till exempel sjukvården eller socialtjänsten. Detta innebär dock inte att 

verksamheten är sekretessbelagd, om någon information dyker upp som är viktig och går 

under anmälningsplikten ska detta självfallet göras. 
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Vid forskningsstudier bör även en anonymisering ske, framförallt om den ska godkännas av 

etikprövningsnämnden (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41-42). Om anonymisering är möjlig utan 

att påverka studiens forskning och resultat ska det göras då det är av vikt att forskaren tänker 

på deltagarnas integritet. Forskaren bör även nämna vilka åtgärder som görs för att skydda 

deltagarnas identitet och personliga information. När studien är genomförd och materialet är 

insamlat är det viktigt att det förvaras på rätt sätt. Vid forskning på universitet tillhör 

källdatan universitetet och inte den enskilda forskaren, vilket är viktigt att tänka på. 

Forskningsetiska överväganden bör göras och om materialet är integritetskänsligt bör 

materialet förvaras på ett säkert sätt.  

 

Vid insamling av den utförda studiens datamaterial har vetenskapsrådets riktlinjer följts i 

högsta möjliga mån. Intervjupersonerna informerades om studiens användningsområde samt 

om deras anonymitet för att bevara integriteten. Diskussioner fördes om anonymisering av 

universitet och institutioner för att skydda intervjupersonernas identitet. En risk med att 

identifiera universitetet är att intervjupersonerna även kan identifieras. En åtgärd för att 

minska risken för identifiering var att avidentifiera all privat information samt institutioner 

och arbetsuppgifter som intervjupersonerna delgav. Med anonymiseringen i åtanke kunde 

Uppsala universitet identifieras utan att riskera intervjupersonernas identitet. Ingen privat 

information om deltagarna framkom ur studiens resultat vilket minskar risken att avslöja 

deras integritet.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultatet från studiens intervjuer samt en analys och tolkning av 

det insamlade materialet med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning. Avsnittet är 

indelat i tre delar baserat på teman som skapats utifrån intervjuerna. Inledningsvis presenteras 

och analyseras intervjupersonernas sociala relationer, sedan presenteras resultatet av social 

interaktion och intervjupersonernas upplevelse av den sociala arbetsmiljön. Institutioner och 

namn är dolda. 

4.1 Sociala relationer 

4.1.1  Relation till kollegor 

Majoriteten av intervjupersonerna som deltog i denna studie beskrev den sociala relationen 

till sina kollegor som begränsad till arbetsplatsen, om de umgicks utanför så var det i 

samband med en aktivitet eller en ytlig kontakt som endast berörde arbetsrelaterade samtal. 

Intervjuperson fem beskrev att hon inte umgicks privat med sina kollegor på grund av den 

åldersskillnad som fanns mellan dem. Hon påpekade dock att det skulle kunna uppstå privata 

relationer med kollegor som var i samma fas i livet som henne.  

 

IP: i princip inte skulle jag säga… det kan hända att vi.. ja men i samband med såhär jul att man går ut 

och gör någonting så men jag tror... för mig har det alltid varit… på arbetsplatsen här också tidigare så 

har jag ofta varit på arbetsplatser där det har varit ganska stor åldersskillnad på mig och kollegorna, jag 

tänker om är på en lite mer homogen arbetsplats där det är många som är ungefär samma fas som en 

själv i ålder och sådär så är det lite lättare.. jag menar jag har liksom... där jag har småbarn nu så har 

mina närmsta kollegor här på arbetet vuxna barn som har flyttat hemifrån.. så det är inte den typen av 

relation, utan dom är fortfarande bundna till arbetsplatsen så, att vi gör någonting tillsammans inte att 

vi.. att jag liksom har någon egentligen privat kontakt utöver den på arbetet här. Intervjuperson 5.  

 

Intervjuperson fyra menade däremot att det vore bra med en närmre relation till kollegor. Hon 

ansåg att det vore bra att träffas privat för att uppnå ett bättre arbetsklimat och hon skulle 

gärna vilja umgås mer med sina kollegor.  
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IP: Jag tycker att det hade kunnat vara lite mer, det behöver inte vara jämt men just att lite mera hade 

ändå. att man lär känna varandra hela gruppen det är bra för samarbete på jobbet vet jag ju...[paus] och 

inte bara dem som man väljer själv utan även att det kan bli dem som man kanske inte umgås så 

mycket med... det är ändå bra att träffas privat. Intervjuperson 4.  

 

Intervjuperson fyra var äldre än intervjuperson fem vilket kan vara anledningen till deras 

olika åsikter kring privata relationer. Även Pettinger (2005) upptäckte att ålderskillnad kunde 

påverka kvalitén av privata relationer. 

 

Intervjuperson nio beskrev att de aktiviteter som skedde utanför arbetsplatsen ofta var på 

chefens initiativ. Detta kan påverka gruppdynamiken inom arbetsgruppen. Intervjuperson nio 

berättade dock att det var skillnad mellan en stor och liten arbetsgrupp. Hon beskriver att det 

sker fler aktiviteter inom den lilla arbetsgruppen till skillnad från den större arbetsgruppen.  

 

...vi har haft några när vi själva har bestämt att vi ska gå men det är nog via chefen så att säga, våran 

lilla enhet, så det är inte så mycket på hela institutionen så utan våran lilla grupp är det, julpyssel eller 

så. Intervjuperson 9.  

 

Intervjuperson åtta beskrev sin relation till kollegor på ett liknande sätt, de umgicks några 

stycken men däremot var relationen beroende av en substans som Ahrne & Sundberg (2007) 

skriver att formella relationer inte kan fungera utan. I detta fall anses lunchtraditionen vara 

den beroende substansen.  

 

I citatet nedan beskriver intervjuperson åtta tydligt en interaktionsritual enligt Collins (2004) 

teori. Denna typ av interaktionsritual skulle kunna anses vara en formell ritual då den är mer 

traditionell i form av lunchträffar. De har även en tydlig avgränsning till utomstående, 

representativa symboler samt en gemensam medvetenhet vilket krävs i en lyckad 

interaktionsritual. En lyckad interaktionsritual skapar en ökad gruppsolidaritet och emotionell 

energi vilket binder samman gruppen ytterligare.  

 

IP: jo men man blir ju ett gäng lite sådär, samtidigt… samma sak vi har egentligen ett lunchgäng också 

då vi… då det är ett gäng som går ut och äter och några går varje dag medan jag kanske går två gånger 

i veckan eller en gång i veckan så, då har man sitt sammanhang lite sådär, medan andra… ja då är det 
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ju vi sen frågan man inte andra utan vi… det är inte som att vi bjuder in nya direkt faktiskt utan aa… 

Intervjuperson 8. 

 

Citaten ovan framhäver vikten av att ha sociala relationer på arbetsplatser, men även att de 

inte behöver vara så privata och vänskapliga trots allt. Enligt Dumas et. al. (2013) bidrar 

aktiviteter utanför arbetsplatsen till en närmre relation, vilket intervjuperson fyra och åtta 

verkar instämma med. Men enligt Pettinger (2005) behöver inte arbetsrelaterade aktiviteter 

bidra till en nära relation då kollegor inte nödvändigtvis delar privat information med 

varandra. Ytterligare en upptäckt som motsäger Dumas et. al. (2013) resultat, är att 

intervjuperson åtta inte behöver chefens initiativ för att umgås inom arbetsgruppen på sin 

arbetsplats. 

 

Intervjuperson ett upplever däremot att han hade en svagare relation till sina kollegor då de 

inte umgicks eller ägnade sig åt aktiviteter utanför arbetsplatsen. Detta stämmer överens med 

Ahrne & Sundbergs (2007) upptäckt. Nära relationer tycks vara beroende av en substans i 

form av icke-arbetsrelaterade aktiviteter, för att göra det möjligt att bryta sig fri från de 

formella omständigheterna och skapa ett nära band. Intervjuperson ett påpekar att bristen på 

sådana substanser beror på hans utländska bakgrund och att det då blir svårt att ändra 

situationen även om han vill.  

 

IP: Det är antagligen inte möjligt att förändra, nej, på grund av förhållanden… Man är utländsk och har 

väldigt begränsad social interaktion utanför arbetsplatsen… så… Jag vet inte om det kan förändras. 

Intervjuperson 1.  

 

Vidare berättar intervjupersonen att han trots bristen av icke-arbetsrelaterade interaktioner 

upplever sig skapa relationer på arbetsplatsen, dock på en mindre privat nivå på grund av en 

allmän visstidsanställnings naturliga slut.  

IP: jag tror man skapar relationer oavsett, men kanske på ett annat sätt för att man vet att de har ett 

slutdatum. Intervjuperson 1.  
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4.2 Sociala interaktioner 

4.2.1 Arbetsrelaterade- och privata interaktioner 

Genomförda intervjuer visade att social interaktion mellan kollegor är en väsentlig del av 

arbetsplatsen, utan interaktioner kan trivseln påverkas negativt. Både Winslow et al. (2019) 

och Tschan et al. (2004) beskriver två olika förhållningssätt inom interaktioner på 

arbetsplatser. Detta var även något som intervjupersonerna i studien talade om. Majoriteten 

vill kunna vara personliga med sina kollegor men samtidigt inte för privata, de strävar efter 

en balans. Intervjuperson fem upplevde att de ofta talade om ytliga samtalsämnen som nutida 

samhällsproblem men inte om personliga saker som privata problem och känslor.  

 

Tschan et al. (2004) kategoriserar samtalsämnen som politik och samhällsproblem som mer 

informella, privata interaktioner då de inte är uppgiftsrelaterade. Intervjupersonerna upplevde 

dock samhällsorienterade interaktioner som ytliga och formella då det inte inkluderade 

personliga samtalsämnen. Enligt Tschan et al. (2004) har intervjupersonerna därav ett flertal 

privata interaktioner trots att de själva upplever de som mer ytliga och formella.  

 

Citatet nedan demonstrerar och uppfyller kraven för en pågående interaktionsritual. 

Interaktionen sker i en stor grupp individer som är fysiskt närvarande i lunchrummet, vilket 

även avgränsar dem från utomstående. Individerna har även riktat en gemensam 

uppmärksamhet till samtalsämnet som luciafirandet. Intervjuperson fem nämner att hon talar 

om mer personliga samtalsämnen med en mindre grupp och mer ytliga samtalsämnen med en 

större grupp. Förutsatt att resterande deltagare i interaktionen delar samma sinnesstämning 

som intervjuperson fem skapas en interaktionsritual enligt Collins (2004).  

 

“...så det är väl en aspekt och den andra aspekten är väl mer att man kanske mer pratar om saker som är 

lite mer personliga än… lite… man kan liksom ha sociala konversationer med en stor grupp i 

lunchrummet som rör att det är väldigt grått ute eller luciafirandet som var eller valet i storbritannien 

men.. ehm.. men det är inte så personligt så… ehm... och det kan man väl ha med en viss liten grupp så 

eller vissa enstaka personer med” Intervjuperson 5. 
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Det är viktigt att ha en balans mellan närhet och distans i sina sociala relationer enligt Scheff 

(1990). Ett stabilt band innebär att sociala interaktioner har denna balans och ett öppet 

samspel. Intervjuperson fyra talade om vikten av att ha en god relation och bra balans för att 

kunna utföra arbetet bättre. Hon önskar som tidigare nämnt mer privata interaktioner för att 

komplettera de arbetsmässiga och formella interaktionerna.  

 

IP: Nej man... jag vet ju det, jag har också jobbar som chef... att det är liksom bra om man träffas privat 

litegrann och umgås så att man lär känna personen, man har ju större förståelse för människor när man 

vet litegranna om dem privat, så kan man väl förstå att någon person kan ha det jobbigt i si och så i den 

och den situationen. man får en annan bild av människan annars ser man bara den här yrkesmässiga 

rollen. Så jag tror att man behöver träffas litegrann för att det ska bli en bra grupp. Så tänker jag… 

Intervjuperson 4.  

Winslow et al. (2019) diskuterar i likhet med Tschan et al. (2004) olika dimensioner av 

interaktion. Winslow et al.  (2019) har diskuterar den beteendemässiga- och den affektiva 

dimensionen. Den affektiva dimensionen innebär de emotionella reaktionerna och 

känslomässiga tillstånden som uppstår vid sociala interaktioner på arbetsplatsen. 

Intervjuperson fem berättar om sin emotionella upplevelse kring sociala interaktioner med 

sina kollegor i samband med en tidsbegränsad anställning. Den tidsbegränsade aspekten som 

kommer med en allmän visstidsanställning (eller en provanställning som intervjuperson fem 

talar om) gör att hon skulle kunna uppleva en osäkerhet och otrygghet i sociala interaktioner. 

Hon påpekar dock att hon själv inte upplever detta, men att hon skulle kunna föreställa sig 

det.  

… jag menar jag kan hypotetiskt tänka att om man skulle känna sig väldigt osäker i liksom sociala 

situationer och det kanske tar längre tid för en att känna sig trygg i sociala relationer så kanske man 

skulle dra sig för att göra det för det skulle inte kännas värt det… ehm alternativt att man känner sig så 

pressad att man är på den här provanställningen att man liksom inte har tid utan känner att man måste 

prestera en massa… men jag har verkligen inget begrepp om på hur vanligt det är och jag kan inte 

känna igen det. Intervjuperson 5. 

 

I komplement till ovanstående beskriver även Scheff (1990) om två interaktionssystem som 

kallas kommunikationssystem och emotionssystem. Med stabila sociala band hanteras 

konflikter genom en gemensam anpassning, men om bandet är skadat leder en konflikt oftast 

till en förgörelse av det sociala bandet. Intervjuperson sju beskriver relationen till sin chef 
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som tidigare varit dåligt, men som fortfarande påverkas av det skadade bandet. Deras 

kommunikation sker utan emotionssystem vilket skadar det sociala bandet ännu mer.  

 

...så där kan jag säga att just det där att man vet inte riktigt vad som kommer hända det är liksom 

oförutsägbart hur hon kommer reagera beroende på hur hon mår, hur stressat hon har det liksom så ehm 

men hon skriker inte lika mycket längre utan det är mer sådär om vi pratar i telefon så blir vi aa... då 

kan hon säga jag går i taket på dig, hörde jag sist...och jag bara okej… Intervjuperson 7.  

 

I intervjuerna som genomförts var det inte var många av intervjupersonerna som visade 

uttryck för emotionella reaktioner till följd av sina arbetsrelaterade interaktioner. Det kan 

dock antas att detta sker, trots att det inte framkom i intervjuerna. 

4.2.2. Personlighetstyper 

Ytterligare en aspekt många av intervjupersonerna i studien talade om var att olika 

personlighetstyper kan påverka vilken typ av social relation och interaktion som förekommer 

på arbetsplatsen. Intervjuperson 7 upplevde att hon kan ta mer plats efter att andra extroverta 

kollegor tagit första steget.  

 

IP: Ja, och jag tror att vissa är mer benägna för att de har… de är liksom… har lätt att prata och sådär 

socialt. Så det tror jag ehm… aa de är mer extroverta. De tar första klivet och jag kanske tar andra efter. 

Men sen blir det också så att man lägger på den här jobb… yrkesprofessionen och då tar jag ofta första 

klivet självklart då liksom… Men i det här småpratet som sker emellan kanske jag är lite mera 

sekundär och de är först på bollen. Intervjuperson 7.  

 

I Winslow et al. studie (2019) presenteras det att anställda som är mer extroverta har mer 

engagemang i informella sociala interaktioner på grund av deras sociala egenskaper. I citatet 

ovan påstår intervjuperson sju att hon själv är introvert, detta visar sig då hon i informella 

sammanhang är mindre engagerad och drar sig tillbaka. Däremot upplever intervjuperson sju 

att hon i formella situationer blir mer engagerad då hon tar första steget i arbetsrelaterade 

interaktioner. Winslow et al. studie (2019) presenterade inte signifikanta resultat på hur 

introverta personlighetstyper handlade i informella interaktioner, därav är det svårt att se ett 

samband mellan intervjupersonens upplevelse och Winslow et al. studie (2019). Upplevelsen 

som intervjuperson sju har, är en motsats till Winslow et al. studie (2019). De påstår att 
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extroverta människor blir mer engagerade i informella situationer, till skillnad från 

intervjuperson sju som blir mer engagerad i formella situationer. 

 

Intervjuperson 10 talade om olika personlighetstyper som förekommer på arbetsplatsen och 

att det inte alltid är lätt att skapa band med vissa personer.  

 

IP: ja. ja det första jag tänker är att det finns definitivt vissa som är mindre benägna eh som… som… 

jag antar att de tycker om att hålla sig för sig själva...och dem är det ju svårare att connecta med 

såklart... eftersom man inte får någon respons och försöker och på samma sätt finns det också dem som 

är extremt sociala och vill lära känna alla och ha kontakt hela tiden så det finns nog hela. hela 

spektrumet där. Eh… aa. Intervjuperson 10.  

Intervjuperson 4 berättar däremot om en extrovert kollega som var mycket omtyckt och 

social. Hon initierade många interaktioner vilket tyder på hög social kompetens som Tschan 

et al. (2004) poängterar är relaterad till ett högre antal arbetsrelaterade interaktioner samt med 

bättre kvalitet. Dock var upplevelsen av denna person ett avvikande resultat då majoriteten av 

intervjupersonerna upplevde fler möten med introverta individer.  

IP: ja hon är ju otroligt social person som… kan prata med alla om allt... hon är själv liksom väldigt 

öppen liksom pratar med... om allt händer i hennes liv. Det kan hon prata med vem som helst om och… 

aa hon är liksom en väldigt varm person. Aa jag är lite fascinerad av henne just för att hon... alla går in 

till henne. För det är så mycket människor som inte jag känner till som passerar de här lokalerna hela 

tiden som jag bara ja... vissa kommer bara där någon timme i månaden och det är väldigt mycket 

liksom... det känns som... det är universitetsvärlden det är mycket doktorander det är mycket studenter 

mycket… och alla går in till henne och pratar [skratt] och det… men hon har liksom den förmågan och 

aa... Så... Och henne har man ju lärt känna. Jag tycker ju också att jag har lärt känna henne bra för att 

hon är en sån person. så att då tänker jag... jaa. Det är väldigt olika hur man är då. För det är inte så 

många som är så som hon är.  Intervjuperson 4.  

 

Citatet belyser hur olika personlighetstyper kan påverka den sociala interaktionen på 

arbetsplatsen samt vilken typ av relation som uppstår beroende på personlighetstyper.  
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4.3 Social arbetsmiljö 

4.3.1 Bekantskap med organisationen 

Bland intervjuerna framkom det att flera av intervjupersonerna upplevde en indelning mellan 

tillsvidare- och visstidsanställda. Bloch (2008) skriver om en uppdelning i akademins 

lunchrum vilket kan appliceras på följande citat.  

 

IP: mm… det är både och… det är lite slump, ibland så samlas kanske doktoranderna för sig eller 

utbytes… gästforskare… så de hamnar kanske vid ett bord eller ett halvt bord, dom umgås mer, och sen 

vi som har varit länge tillsammans och kanske pratar svenska också vi kanske hamnar för oss, men vid 

andra tillfällen så kan det vara väldigt blandat också så det är slumpvis var man hamnar vid borden 

liksom. Intervjuperson 8.  

 

Intervjuperson åtta talade om hur uppdelningen ser ut när de är ute och äter julbord eller gör 

liknande aktiviteter. Han upplevde att det ibland fanns uppdelningar mellan mer långvarigt 

anställda och kortvarigt anställda, i detta fall mellan doktorander och gästforskare där 

doktoranderna anses vara den mer befästa personalen. Intervjuperson åtta påpekar även att 

språket kan ha en betydelse i uppdelningen under aktiviteterna.  

 

Vidare talar intervjuperson åtta om en tradition där ett antal långvarigt anställda brukar äta 

lunch tillsammans, samt hur de håller sig till samma individer i gruppen och drar sig från att 

bjuda in andra. Han diskuterar sedan anledningen till varför de väljer att inte bjuda in andra.  

 

IP: jo men man blir ju ett gäng lite sådär, samtidigt… samma sak vi har egentligen ett lunchgäng också 

då vi… då det är ett gäng som går ut och äter och några går varje dag medan jag kanske går två gånger 

i veckan eller en gång i veckan så, då har man sitt sammanhang lite sådär, medan andra… ja då är det 

ju vi sen frågan man inte andra utan vi… det är inte som att vi bjuder in nya direkt faktiskt utan aa… 

Intervjuperson 8. 

 

IP: ja lite grann precis, men det är inte bara [yrkestitel], man kan säga att det är folk som har varit här i 

mer än tio år och gillar att träffas och prata om vissa saker och kanske lite mer nördiga… behöver inte 

ha med jobbet att göra utan mer fritidsintressen och sådär kanske faktiskt, så det är också en grupp och 
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just det här att man hittar sina sammanhang där man vet att man får prata… kan prata om någonting 

liksom som står en nära. Intervjuperson 8.  

 

Detta exempel relaterar till Tschan et al. (2004) studie som skriver att individer med större 

bekantskap till sin arbetsplats har fler privata interaktioner, i detta fall är det bara individer 

som har arbetat en längre tid som blir inkluderade till lunchtraditionen. Även Venkataramani 

et al. (2013) belyser vikten av anknytning till organisationen för en god trivsel och positiva 

sociala band.  Trots att intervjupersonen var allmänt visstidsanställd ansåg han sig vara en av 

de mer bestående i personalen då han varit på arbetsplatsen en lång tid. Vad som påverkar 

denna känsla av tillhörighet går att diskutera, intervjun visar att det kan vara antingen 

anställningsformen eller bekantskapen till arbetsplatsen som är betydelsefull.  

 

På liknande vis pratade intervjuperson tio om hur nya på arbetsplatsen har svårt att inkluderas 

i gruppen för att de upplevs som “gröna” i jämförelse med personer som har arbetat under en 

längre tid. Håkansson & Isidorsson (2012) upptäckte en uppdelning mellan olika typer av 

anställningsformer och anställningsuppgifter förekom inom vissa områden, men även att 

kompetensnivån kan påverkas av mycket tidsbegränsad personal. Intervjuperson tio talar om 

en uppdelning på grund av en skillnad i erfarenheter, de umgås med personer som är på 

samma kunskapsnivå som en själv.  

 

 IP: ...näe jag menar inte... inte direkt utan snarare att vi... dels att man är i samma… eh vad ska man 

säga... samma kunskap... för det är en stark hierarki inom universitetet och  vi kommer in där som 

doktorander då är man som fräsh man kommer helt grön jämfört med alla andra som har jobbat där ofta 

i ganska många år. Och man känner att de kan jättemycket och vi kan ingenting än och... den sitsen är 

ganska... den är ganska jobbig att hantera själv tror jag… Intervjuperson 10.  

 

Han påpekar dock att denna uppdelning är på grund av den starka hierarkin inom 

universitetet. Denna hierarki baseras enligt intervjuperson tio på prestige och prestation. 

Personer som har publicerat något av stor betydelse eller är disputerade har högre ”rang” än 

andra anställda.  

 

I majoriteten av utförda intervjuer handlar det inte om en tillsvidare- eller visstidsanställning 

utan hur länge en person har varit på arbetsplatsen och hunnit förankra sig. Detta kan dock 
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kopplas till allmän visstidsanställning då det är en svårighet för tidsbegränsat anställda att 

förankra sig på en arbetsplats samtidigt som tillsvidareanställda har skapat sig en fast grund 

med bekvämlighet, vilket kan leda till exkludering. Detta kommer analyseras ytterligare 

senare.  

 

4.3.2 Trivsel 

Allvin et al. studie (2006) om undersköterskors anställning visade att det ofta uppstod 

konflikter mellan grupper på arbetsplatsen och att dessa konflikter var mellan grupper med 

olika anställningsvillkor. Blandade uppfattningar kring konflikter framkom från genomförda 

intervjuer, vilket framställs nedan.  

 

Intervjuperson två upplevde inte några konflikter mellan personalen, oavsett vilka villkor de 

var anställda under. Hon ansåg att anställningsvillkoren inte hade någon betydelse i relation 

till konflikter när det berör den vardagliga verksamheten. I citatet framkommer det att hon är 

bekväm med att be om hjälp och visa sig sårbar för andra samt att det inte är någon 

tävlingsinriktad miljö.  

 

...men vi har nära till varandra, vi har väldigt lätt för att be varandra om hjälp eller för och… vara 

sårbara eller liksom att inte… vi tävlar inte med varandra alls utan det är ganska mjuk miljö… öppen. 

Intervjuperson 2.  

 

Dock berättade även intervjuperson två att hon på en tidigare arbetsplats har upplevt 

konflikter mellan grupper som är anställda under olika villkor. Detta visar att aspekter från 

olika arbetsplatser har betydelse för den sociala arbetsmiljön.  

 

...så är dom ändå sida vid sida i månader eller till och med år ibland och det blir jättekonstigt för man är 

inte kollegor på samma villkor… den ena har högre lön men har inte samma ansvar som den som är 

fast så det… Intervjuperson 2.  
 

I relation till ovanstående citat upplevde intervjuperson sju att det kunde uppstå konflikter om 

hennes anställningsvillkor skulle ändras. Hon påstår att det då skulle uppstå avundsjuka och 

ifrågasättande till varför hon fick den aktuella tjänsten. I motsats till både intervjuperson tvås 
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upplevelser och Allvins et al. studie (2006) om anställning under olika villkor, uppstår 

intervjuperson sjus konflikter mellan individer som är allmänt visstidsanställda och därmed 

anställda under lika villkor. Däremot uppstår konflikten först när en individs 

anställningsvillkor ändras, vilket stämmer överens med Allvins resultat.  

  

IP: Jo det tror jag, skulle jag nu få hem. om jag skulle ro hem en tjänst så tror jag att en del 

överklagande skulle komma in på att jag verkligen var rätt person… Det är jag ganska övertygad om. 

För att det är så väldigt få. Även om, om det är så att jag har rätt utbildning för det, den tjänsten och 

erfarenhet liksom de områdena så tror jag ändå att det skulle bli. Folk skulle ifrågasätta det ändå. och 

eh… ta reda på hur det kommer sig att det blev jag eller så. Intervjuperson 7.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att det uppstår exkludering av allmänt 

visstidsanställda på arbetsplatsen. Exkludering uppstår genom att inte inkludera tidsbegränsat 

anställda i arbetsrelaterade projekt som sker på arbetsplatsen för att undvika att någon lämnar 

under pågående projekt. Detta kan kopplas till Pettingers studie (2005) som kom fram till att 

det finns en exkludering av tidsbegränsad personal. Dock visade det sig i den studien att 

exkludering uppstod vid sociala aktiviteter såsom julfester. Intervjuperson tre upplevde dock 

en större exkludering bland arbetsrelaterade projekt. Hon upplevde även en exkludering i 

sociala sammanhang, men då ömsesidigt från både allmänt visstidsanställda och 

tillsvidareanställda.  

 

Intervjuperson tre pratade även om exkludering i samband med sociala relationer. Hon 

upplevde att det finns en slags exkludering i arbetsrelaterade relationer då det uppstår 

svårigheter vid avsked av den allmänt visstidsanställda, både för den visstidsanställda och 

den tillsvidareanställda. En problematik med relationsskapande mellan visstids- och 

tillsvidareanställda är därav att relationen har ett avslut.  

 

IP: Ja… det är väl kanske lite det här vi pratat om att.. kanske om man vet att någon har 

visstidsanställning så tänker man aa men det är ingen idé att vi tar med personen i det för den ska ju 

sluta då och då. Att man blir lite exkluderad på det viset då eh.. så det kan ju vara en kanske sak som 

händer. Och sen är det väl så att det tar ju som sagt ett tag innan man lär känna varandra, jag kan tänka 

mig att det är jobbigt för dem som… både för den som är visstidsanställd då såklart hinner ju lagom 

lära känna människor till när den ska sluta. Och samma sak för den som är fast anställd, att man liksom 

bygger upp en relation som hela tiden klipps av. Intervjuperson 3.  
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Fortsättningsvis var det många intervjupersoner som avstod från att skapa en närmre relation 

till tidsbegränsad personal för att undvika problematiken med att avluta och påbörja en ny 

relation igen med nästkommande allmänt visstidsanställd. Detta var dock mer framträdande 

bland tillsvidareanställda, den bestående personalen valde att inte involvera sig i mer privata 

relationer med allmänt visstidsanställda. Intervjuperson två berättade hur hon upplever att 

tillsvidareanställda försöker bevara sin grupp intakt i samband med nya allmänt 

visstidsanställda. Intervjuperson sju berättade om en liknade situation där tillsvidareanställda 

håller ihop och inte anstränger sig att bemöta allmän visstidsanställda, till den utsträckning att 

tillsvidareanställda har slutat hälsa på tidsbegränsad personal.  

 

IP: ja, inte minst tänker jag att dom som är fasta håller ihop och så kommer någon in och hoppar ut 

fram och tillbaka igen, då tror jag att dom bevarar sin grupp intakt.. försöker dom att inte släppa in 

andra… jag tror inte man vinner på det alls men jag tror det är vanligt att man gör det. Intervjuperson 2.  

 

...Det är nästan så folk inte ens anstränger sig att hälsa och liksom bemöta dem längre utan de kommer 

och går och det visar ju på att det är fel i systemet… Intervjuperson 7.  

 

Allvin et al. (2006) skriver även om hur lösa förbindelser relateras till ett mer omfattande 

kontaktnät och större öppenhet för förändring. Till skillnad från fasta förbindelser där 

individerna uppfattades som fastlåsta, uteslutande och isolerade i sina relationer och 

föreställningar. Detta demonstrerades tydligt i några av de genomförda intervjuerna då 

intervjupersonerna ansåg att allmän visstidsanställning var en fördel för nya infallsvinklar 

och ideer, men även att tillsvidareanställning är en nackdel för inskränkning, prestation och 

isolering.  

 

Från de två citaten ovan (intervju 2 och 7) kan fortsättningsvis Allvins et al. studie (2006) 

relateras till att tillsvidareanställda skapar grupper som de vill hålla intakta. Detta visar som 

tidigare nämnts att en tillsvidareanställning kan vara en nackdel i den aspekt då isolering från 

nya människor, förbindelser och ideer sker, vilket också har påvisats i flera citat ovan.  

 

Allvin et al. (2006) skriver även om hur allmän visstidsanställning kan vara en fördel vilket 

exemplifieras i citaten nedan. Intervjuperson tre berättar om sin upplevelse att det är en fördel 

40 



med allmän visstidsanställning, då det tillför nya ideér och infallsvinklar i samband med att 

det kommer nya människor. Dock nämner hon även att en konstant tillförsel av nya 

människor bidrar till en mer “hattig” upplevelse. 

 

...För för institutionen och sen är det klart det är.. eh… det är bra att det kanske ger lite ombyte av 

människor för det är också att man… kommer med nya infallsvinklar och erfarenheter och så. men det 

kan ju också bli väldigt hattigt när det hela tiden kommer nya människor….  IP: och en annan fördel är 

väl kanske att det kommer nya ideer. Eftersom det hela tiden kommer nya personer. Intervjuperson 3.  

 

Intervjuperson nio hade däremot en ny infallsvinkel att allmänna visstidsanställningar är 

positivt för prestationen. På grund av den otrygghet en allmän visstidsanställning bidrar med, 

upplever hon en påtryckning att behöva prestera på arbetsplatsen. Till skillnad från 

tryggheten en tillsvidareanställning bidrar med, då ambitionen för utveckling och förändring 

inte är lika stark. Intervjuperson nio anser att detta kan påverka kvaliteten i det arbete som 

utförs, vilket stämmer överens med Allvin et. al. resultat.  

 

IP: jag tror att visstidsanställningarna liksom… den stora fördelen det är att man faktiskt inte bara kan 

slå sig till ro utan man behöver prestera och till en viss grad så tror jag att den kan användas liksom 

som morot att faktiskt göra det, och den risk som finns är ju att man kanske inte orkar hålla på men jag 

kan ju också se att det finns en risk om man har allt för trygga anställningsvillkor, och speciellt om man 

jobbar med undervisning att man kanske om man själv har undervisat så gjorde man det för 30 år sen 

och sen har man inget intresse av att ta reda på hur det är nu tror jag att det kan påverka kvaliteten av 

den undervisning som man liksom själv bedriver då, man kan liksom slå sig till ro och tycka att jag kör 

mina föreläsningar som jag har gjort i 40 år. Intervjuperson 9. 

 

4.3.3 Hierarki 

Börnfeldt (2015) skriver om problematiken som kan uppstå i framförandet av kritik till 

överordnade. Denna problematik var inte specifikt grundad i allmänna visstidsanställningar, 

däremot framkom det i några genomförda intervjuer en upplevd problematik med 

framförandet av kritik. Intervjuperson fem upplevde att hon var tvungen att hålla tillbaka 

kritik på grund av sin otrygga arbetssituation. Hon upplever att hon avstår från att uttrycka 

kritik då det eventuellt skulle minska risken till en förlängning av anställningen.  
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...och sen så tänker jag också kanske det [oklart tal] man upp… när det kommer en otrygghet i 

arbetssituationen som grund så kan det ju också vara… så blir man ju mer kanske varsam, på gott och 

ont, ibland kanske man håller tillbaka på kritik som man skulle ha uttryckt på något sätt om man inte 

hade varit i upplevelsen av att man måste.. att man kan få en förlängning eller så kan man inte få en 

förlängning eller vad det nu handlar om, så det är väl baksidan… Intervjuperson 5. 

 

Detta tankesätt visas i flera av intervjuerna, de intervjuade upplever att de behöver utveckla 

en beteendestrategi i vissa sammanhang. I både Bloch (2008) och Allvin et al. (2006) studier 

framkom det att tidsbegränsat anställda förhåller sig strategiskt till hierarkin genom att 

anpassa sig till den. Exempelvis genom att uppträda mer yrkesmässigt eller överdrivet trevligt 

för att agera eller uttrycka sig rätt.  

 

Fortsättningsvis berättar intervjuperson fem att hon att hon kan prata om privata saker med ett 

fåtal personer på sin arbetsplats men att hon talar om ytliga saker som vädret med majoriteten 

av kollegorna. Hon avstår även från att invända mot något en kollega säger. Detta gör hon 

med intentionen att förhålla sig strategiskt i relation till kollegorna för att inte riskera en 

förlängning av anställningen då hon känner sig beroende av dessa personer.  

 

IP: ja asså rent personligt så har jag upplevt lite.. för jag menar nu är jag ju på en väldigt tydlig 

visstidsanställning men även som doktorand när man är där så har man ett väldigt tydligt slutdatum… 

ehm.. det det kanske påverkar är just att man med en visstidsanställning har en upplevelse av att man 

måste vara lite strategisk hela tiden.. ehm.. för att man ändå är så himla beroende av dom personerna 

för att kunna få en fortsättning för att man har inte en naturlig fortsättning men med en längre 

anställning eller en fast anställning så kanske man inte behöver… det behöver åtminstone inte vara i 

ens bakhuvud hela tiden att så här om jag … nu lät det som att jag gick och tänkte på det hela tiden, det 

gör jag inte men det jag ska säga är att jag vid tillfällen har jag liksom strategiskt fattat beslut i 

relationer om vad som skulle vara smart att göra utifrån att jag faktiskt behöver någon typ av framtid 

också [otydligt tal]... man kanske håller tillbaka på kritik som man kanske egentligen… eller saker som 

behöver sägas för att man är beroende av dom personerna också… dom personerna som man liksom 

har i sin närhet eller kanske har som lite närmare vänner, det vet jag inte om det påverkas så himla 

mycket av anställningen utan jag tänker mer att det är den typen av relationer där man faktiskt upplever 

att vi har svårt att samarbeta eller någonting som inte funkar så bra, jag tror att det påverkas mer… 

Intervjuperson 5. 
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4.4 Övrigt 

4.4.1 Radikala åsikter  

En genomgående åsikt i studien var att allmänna visstidsanställningar är negativa eller att det 

medför negativa biverkningar. Däremot ansåg intervjuperson sex att allmän 

visstidsanställning var positiva och upplevde att det är helt förlegat med 

tillsvidareanställningar.  

 

 IP: det tycker jag är förlegat. gammaldags precis som vi pratade om, varför då? liksom sen... absolut 

förstår jag att det finns en tanke med att man inte... att inte arbetsgivaren ska sätta det i system att 

utnyttja människor men… samtidigt får man ju också se det som tänker jag... som Sverige idag liksom 

man ska ju inte bara se arbetstagaren som någon slags bara… gesäll som på alla ställen. Alltså vi är ju 

egna tänkande individer, smarta kompetenta människor… liksom hallå. Låt oss ha tillit lite till det 

systemet också... så att jag tycker det är förlegat. Intervjuperson 6.  

 

Hon ansåg även att framtiden kommer ändras och bli en mer rörlig värld samt att framtida 

arbeten och nätverk kommer bli mer anpassade.  

 

...nä jag tycker ju inte att liksom i min värld tycker jag liksom att vi måste fan kliva in i lite… rörligt 

faktiskt och kommer det rörliga bli normen? Så blir ju det en självklarhet och då kommer vi också ha 

andra... för det har ju också med andra system runt omkring om a-kassa, inkomstförsäkringar, det här 

och bygger vi dem på ett annat...på en annan norm att normen inte är,  yes du ska vara anställd i 30 år 

på sandvik utan aa du är anställd två år där, du kör tre år där, du kör ett år där whatever då kommer vi 

ha ett... ett system som också gör trygghetssystem som gör att det är... också blir normen. 

Intervjuperson 6.  

 

Även intervjuperson två ansåg att det fanns vissa positiva effekter av allmän 

visstidsanställning. Hon upplever att anställningen bidrar till en frihetskänsla. Intervjuperson 

två och sju var de enstaka intervjupersoner som uttryckte positiva associationer till 

tidsbegränsade anställningar.  

 

….jag tänker att de flesta inte gillar det men jag tyckte att.. att det fanns en frihetskänsla i det också 

som... att jag inte är bunden… Intervjuperson 2. 
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Intervjuperson två berättar vidare om hennes naturliga mobilitet och hur det har bidragit till 

att känna sig bunden genom att vara kvar på samma plats, vilket hon upplever kan bidra till 

de positiva associationer hon har till visstidsanställningar.  

 

... jag har flyttat jättemycket i mitt liv, [privat information]... och liksom nästan mer van att vara på väg 

än att stanna upp, det blir nästan lite så där klaustrofobiskt att vara kvar på samma 

plats...Intervjuperson 2. 

 

Enligt de flesta intervjupersonerna ses flexibla anställningsförhållanden dock fortfarande som 

något negativt. Intervjuperson sex utmärkte sig från resterande intervjupersoner då hon var 

den enda som ansåg allmänna visstidsanställningar som enbart positivt. 
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och analys i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar samt till teori, tidigare forskning och metod. Avsnittet avslutas med slutsatser 

och förslag på vidare forskning. 

5.1 Summering i relation till uppsatsens syften och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka den sociala arbetsmiljön på Uppsala universitet samt om 

allmänna visstidsanställningar kan påverka sociala relationer och interaktioner bland de 

anställda. Resultatet visar att den sociala arbetsmiljön påverkas av allmänna 

visstidsanställningar. Ett annat resultat som framkom ur studien var att bekantskap till 

organisationen var en bidragande faktor till exkludering. Nyanställd personal upplevde det 

svårt att inkluderas i arbetsgruppen på grund av skillnad i erfarenheter. Dock visade sig 

allmän visstidsanställning vara en sekundär faktor till den sociala arbetsmiljön, vilket var ett 

oväntat resultat. Den primära faktorn upplevdes vara hur länge personen varit anställd på 

arbetsplatsen och hur väl denne hunnit förankra sig. Däremot är den bristande förankringen 

på arbetsplatsen en effekt av tidsbegränsade anställningar. Denna svårighet kan bero på att 

tidsbegränsat anställda inte har hunnit bekanta sig i samma mån som tillsvidareanställda. 

Bristen på bekantskap till organisationen visade sig även påverka den tidsbegränsade 

personalen negativt genom att begränsa möjligheterna till relationsskapande.  

 

Resultatet visade en delad uppfattning kring konflikters korrelation till tidsbegränsad 

anställning. Ett fåtal intervjupersoner upplevde ingen konflikt oavsett anställningsform, 

samtidigt som ett större antal intervjupersoner upplevde konflikter. Dessa konflikter 

var relaterade till allmän visstidsanställning i sammanhang där anställningsvillkoren 

förändras. Till exempel från en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning, då det 

kan uppstå avundsjuka och misstro till individen. Denna avundsjuka och misstro sker i dessa 

fall mellan den tidsbegränsade personalen. Detta kan bero på att den tillsvidareanställda 

personalen redan har en trygghet, de behöver inte konkurrera om tjänsterna på samma sätt. En 

faktor som ökar konkurrensen är bristen på tillsvidareanställningar vid universitetet, vilket i 
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sin tur kan bero på det ökade kravet på flexibilitet och anpassningsförmåga till antalet 

studenter per läsår.  

 

Ytterligare ett resultat som grundas i allmän visstidsanställning är exkluderingen av 

arbetsrelaterade projekt. Intervjupersonerna upplevde att både tillsvidareanställda och 

ledningen exkluderade tidsbegränsat anställda i arbetsrelaterade projekt för att undvika ett 

abrupt avslut av deltagare i projekten. Detta leder till att tidsbegränsad personal inte kan 

förankra sig och bilda sig de erfarenheter som krävs för att inkluderas i grupper samt stiga i 

hierarkisk rang. 

 

En anmärkningsvärd slutsats som kan dras från studiens resultat är att många intervjupersoner 

upplever Uppsala universitet som en stark hierarkisk organisation, vilket inte var ett förväntat 

resultat. Den hierarkiska ordningen utgår från meriterande prestationer. De som har stora 

erfarenheter och publicerat mycket hamnar högt upp i den hierarkiska ordningen. 

Tidsbegränsat anställda upplever svårigheter att stiga i ordningen då de inte har möjligheter 

att producera nämnvärda verk i samma utsträckning som tillsvidareanställda. Denna 

begränsning kan exempelvis grunda sig i exkluderingen av arbetsrelaterade projekt samt den 

kortvariga anställningen. De som upplevde exkludering i arbetsrelaterade projekt upplevde 

däremot inte en exkludering i andra sociala sammanhang. Intervjupersonernas upplevelser av 

exkludering kan bero på den konkurrens grundande och hierarkiska miljön på universitetet. 

När individer inte behöver konkurrera uppstår en konfliktfri miljö och anställda kan skapa 

nära relationer lättare.  

 

Intervjupersonerna upplevde en uppdelning i engagemang för att involvera sig i sociala 

relationer med allmänt visstidsanställda. Tillsvidareanställda avstod i större utsträckning från 

att skapa relationer trots att tidsbegränsad personal ansträngde sig för att skapa sociala 

relationer och få ett sammanhang. Detta kan bero på det konstanta omsättningen av 

nyanställda på Uppsala universitet och att tillsvidareanställd personal slutat anstränga sig för 

att bemöta de nyanställda. Anledningen till den bristande ansträngningen kan bero på att de 

inte förmår sig inleda relationer som sedan avslutas. Anledningen till att tidsbegränsat 

anställda inte upplever samma bristande engagemang kan vara en följd av dess anpassning till 

flexibiliteten samt att de erhållit sig en social kompetens.  
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Övergripande fanns en positiv inställning till allmänna visstidsanställningar då det bidrog till 

ökad prestation och nya infallsvinklar och idéer. Intervjupersonerna har dock både en negativ 

och positiv syn på allmänna visstidsanställningar. Somliga strävade efter en rörlighet och 

frihet samtidigt som de även ville den trygghet som en tillsvidareanställning ger. En slutsats 

är att tryggheten och otryggheten från olika anställningstyper påverkar den sociala relations- 

och interaktionskvaliteten. En annan slutsats är att personlighetstyper påverkade de sociala 

relationernas kvalitet mer avsevärt än anställningsformen. Studiens resultat var intressant då 

förväntningarna var att hög personalomsättning skulle vara den primära faktorn och påverka 

den sociala arbetsmiljön, sociala relationer och interaktioner avsevärt. Istället visade 

personlighetsegenskaper vara det som avgjorde hur väl en anställd trivs och vilka relationer 

den skapar.  

 

Innan studien påbörjades, förväntades det en stor exkludering av allmänt visstidsanställda 

samt färre relationsskapanden och initiativ till interaktion. Denna förväntan baserades på egna 

erfarenheter och uppfattningar. Det förväntades även att allmänt visstidsanställda inte skulle 

vara engagerade i relationsskapandet på grund av anställningens naturliga avslut.  I motsats 

till detta visade det sig vara tillsvidareanställda som avstod från sociala interaktioner och 

relationer till allmänt visstidsanställda. Detta kan bero på som tidigare nämnt att allmänt 

visstidsanställda blir mer anpassningsbara när de genomgått ett fler antal tidsbegränsade 

anställningar och upplevt olika kollegor på olika arbetsplatser. Tillsvidareanställda är 

däremot bestående på samma arbetsplats och blir bekväma i sin roll. Bekvämligheten leder 

till ett avståndstagande från engagemang i sociala relationer då de redan har en fast grund och 

arbetsrelaterade relationer att lita på.  

 

Ett annat resultat som var förvånande var att somliga upplevde allmänna visstidsanställningar 

som en positivt aspekt, anställningen upplevdes bidra till frihet och flexibilitet istället för 

otrygghet. Detta kan vara en följd av att samhället utvecklas och därmed även att individerna 

anpassar sig efter det moderna samhället som utgörs av större flexibilitet och mobilitet.  

 

De två intervjuperson som såg positivt på allmän visstidsanställning var “rotlösa” personer 

som flyttat mycket i sitt vuxna liv. Mobiliteten kan vara en bidragande faktor till deras 
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positiva inställning till visstidsanställningar då de redan är anpassade efter det flexibla 

samhället.  

 

5.2 Diskussion av resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning 

Den tidigare forskning som används i studien belyser olika områden av arbetsmarknaden, 

arbetsmiljö och sociala relationer. Dock upplevdes en problematik i att finna relevant tidigare 

forskning, majoriteten av den tidigare forskning som hittades var av kvantitativ utgångspunkt 

vilket skiljer sig från denna studie. Genom att tillämpa mer kvalitativ forskning skulle det 

möjliggöra en mer jämförbar analys av resultatet. Eftersom svårigheter uppstod i sökandet av 

tidigare forskning visar det att den genomförda studien belyser en kunskapslucka. Den 

tidigare forskning som applicerats har trots olikheter till den utförda studiens 

tillämpningsområde givit en god grund och förståelse för ämnet. Med tidigare forskning som 

utgångspunkt för analys möjliggjorde det upptäckter av både likheter och skillnader i resultat.  

 

Den valda teorin användes som en utgångspunkt för att förklara sociala relation- och 

interaktionsprocesser mer generellt. Teorin appliceras inte i analysen av resultatet i så stor 

utsträckning, men tillämpas för att skapa en grundläggande förståelse om sociala relations- 

och interaktionsprocesser för läsaren. Scheffs (1990) teori om sociala band var mer 

applicerbar på resultatet då den har en mer konkret teoretisk utgångspunkt och utgjorde en 

stor del av studiens tillämpningsområde. Collins (2004) teori om interaktionsritualer 

tillämpas mer generellt på resultatet, då den beskriver interaktionsprocesser som är 

underförstådda och bakomliggande. Det framkommer inte lika tydligt i intervjuerna hur 

denna process sker men den teoretiska utgångspunkten skapar en grundläggande förståelse 

för att den sker underförstått. Eftersom Scheffs (1990) teori var mer konkret var det möjligt 

att tillämpa Collins (2004) teori om interaktionsritualer som komplement. Teorierna var till 

stor hjälp trots dess olikheter i tillämpningen genom hela studien då de förklarar sociala 

relations- och interaktionsprocesser. Andra teorier om utbytesteori, roller och gruppdynamik 

skulle vara möjliga att tillämpa, dock ansågs Scheff (1990) och Collins (2004) vara mest 

relevanta för studiens syfte. 
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5.3 Diskussion av resultat i förhållande till metod  

I studien användes ett stratifierat urval. Fördelen med ett stratifierat urval är att 

urvalspopulationen uppfyller alla de krav som efterfrågas. Detta bidrar till att alla 

intervjupersoner är relevanta för studien och tvetydigheten kring dess relevans undviks. 

Däremot utfördes detta stratifierade urval grundat på ett bekvämlighetsurval i form av valet 

av universitet. Dels baserades valet på grund av tillgänglighet och dels av bekvämlighet. 

Resultatet blir därav inte generaliserbart för universitetsvärlden i sin helhet. Syftet med den 

utförda studien är dock att finna generella resultat på enbart Uppsala universitet, men även att 

skapa en ökad förståelse och synliggöra problematiken kring det fenomen som studeras. För 

att nå en generaliserbarhet krävs en mer omfattande och djupgående studie vilket det varken 

fanns tid eller resurser till att utföra. 

  

I den utförda studien tillämpades en fenomenologisk ansats med en tolkande fenomenologisk 

analysmetod för att koda och analysera materialet. Den induktiva ansatsen innebär att 

resultatet baserar sig på intervjupersonernas upplevelser och föreställningar vilket fick styra 

studiens innehåll. En mer deduktiv och strukturerad ansats skulle förmodligen presenterat ett 

mer distinkt och avgränsat resultat. Den utförda studien syftar dock till att undersöka allmän 

visstidsanställdas upplevelser vilket anses åstadkommits. Det breda resultatet var en följd av 

det semistrukturerade metodvalet. Vid en snävare och mer precis frågeställning skulle ett mer 

strukturerat metodval och ansats vara lämplig.  

 

Intervjupersonerna valde själva att delta i studien genom att ge respons på det mailutskick 

som distribuerades. Intervjupersonerna från det valda universitetet var tillmötesgående och 

ingen valde att avstå från att svara på någon av frågorna. Däremot var intervjupersonerna 

olika öppna och transparenta med att dela privat information. Då syftet kräver en relativt stor 

transparens med privat information är det möjligt att resultatet begränsats av somliga 

intervjupersoner. Med det sagt anses resultatet vara väl grundat och frågorna väl besvarade 

för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
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Intervjufrågorna testades vid en pilotstudie för att sedan omstruktureras och förtydligas. 

Därefter diskuterades intervjufrågorna med en handledare för ytterligare förbättring. Som 

tidigare nämnt skulle en ostrukturerad intervju vara idealet för studiens syfte och den valda 

ansatsen. Dock fanns inte möjlighet till ett sådant metodval på grund av brist av erfarenhet. 

Om svaren skulle skilja sig från nuvarande resultat är svårt att veta då somliga 

intervjupersoner redan upplevde svårigheter med att dela privat information. Däremot anses 

nuvarande resultat tillräckligt relevant och möjligt att föra en analys och diskussion på.  

 

Eftersom vissa intervjupersoner var restriktiva med en del privat information upplevdes det 

svårigheter med att skapa en löpande konversation. Denna svårighet bidrog till att ytterligare 

frågor ställdes på plats som inte var genomtänkta vilket eventuellt skapat en forskareffekt. 

Studiens tillämpningsområde har behandlats som ett fenomen till skillnad från en teoretisk 

utgångspunkt. Hade studien behandlats utifrån en teoretisk utgångspunkt hade det varit 

möjligt att göra mer påtagliga slutsatser från resultatet.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning  

Studien har undersökt den sociala arbetsmiljön samt det sociala  relations- och 

interaktionsskapandet på ett universitet i Sverige. För vidare forskning inom akademin 

upplevs perspektiv från ett större antal universitet för att möjliggöra någon typ av jämförelse. 

Andra intressanta infallsvinklar vore forskning om allmän visstidsanställning från 

tillsvidareanställd personals perspektiv, eftersom den utförda studiens resultat visar en 

påverkan på tidsbegränsad personal. Andra intressanta perspektiv för vidare forskning är 

makt, självkänsla och roller. Avslutningsvis, då allmän visstidsanställning upplevdes vara ett 

stort men dolt problem inom universitetsvärlden, finns även en nyfikenhet för upplevelserna 

kring allmän visstidsanställning på mer vinstdrivande privata organisationer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Följdfrågor: Varför? Hur? Kan du utveckla? Har du något exempel? Hur känns det?  
 

Uppvärmningsfrågor - Jobb 

1. Berätta om ditt arbete. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Inom vilken sektor är du anställd? 

- Vilken befattning har du? (Titel på anställningen, chef, mellanchef 

kommunikatör, osv). 

 

2. Berätta om din anställningssituation 

- Vilken typ av anställning har du? 

- Är detta ditt första arbete vid Uppsala universitet? 

- Hur länge har du haft din nuvarande anställning? 

- Efter hur lång tid på arbetsplatsen fick du denna typ av anställning?  

 

3. Berätta om vad som får dig att trivas eller inte  på din arbetsplats? 

- Upplever du ditt arbete meningsfullt? 

- Är arbetskollegor en bidragande faktor till detta? 

- Har du under senaste tiden tänkt på att byta arbetsplats? Varför? 

 

4. Berätta om din relation till kollegor och annan personal på arbetsplatsen 

- Hur upplever du kommunikationen? 

- Hur är er relation utanför arbetsplatsen? 

- Hur upplever du att arbetsklimatet är på din arbetsplats? 

- Stödjande, uppmuntrande eller försummande, konkurrerande? 

- Hur upplever du gruppdynamiken på din arbetsplats? 
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- Bra/dålig? 

 

Inledande diskussion - vänskaper 

1. Vad tänker du på när jag säger… 

- Visstidsanställning 

- Relation till arbetskollegor 

- God respektive dålig arbetsmiljö 

2. Hur vill du bemöta eller vilken typ relation av relation vill du ha till dina kollegor? 

Berätta! 

- Hur upplever du din inställning till kollegor? Positiv eller negativt inställd 

- Finner du värde i relationer på arbetsplatsen? 

 

3. Varför tror du man skapar vänskapliga relationer med kollegor? 

4. Vad för slags konsekvenser kan uppstå av en vänskaplig relation till kollegor? 

5. Vilka skapar relationer på din arbetsplats? Är vissa mer benägna än andra? Vilka? 

 

Breda undersökande frågor med teoretisk signifikans 

1. Hur förhåller du dig till dina arbetskollegor? 

- Samma som personliga vänskapsrelationer eller beter du dig annorlunda på 

arbetsplatsen? 

- Tror du man vill vara personlig med sina kollegor? Varför? 

 

2. Vad söker du i en relation på din arbetsplats? 

3. Hur anser du att din relation till kollegor är idag? 

- Nära/personlig eller formell/ytlig? 

- Berätta om hur ni lärde känna varandra? På vems initiativ startade vänskapen? 

 

4. Vad är viktigt i en vänskapsrelation för dig? 

5. Hur kan relationer på arbetsplatsen vara relaterat till arbetsmiljö? 

6. Hur kan relationer på arbetsplatsen vara relaterat till visstidsanställning? Berätta! 

Något som du upplevt? 
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Specifika undersökande frågor  

1. Vilka problem eller fördelar upplever du att visstidsanställning har? 

2. Hur vanligt tror du det är att inte skapa relationer till kollegor på grund av 

visstidsanställning?  

- Varför gör man så? 

 

3. Hur vanligt tror du det är med konkurrens på arbetsplatser med visstidsanställning? 

- Kan det påverka det relationerna?  

- Hur? Varför? 

 

4. LAS har en lagstiftning som säger att man får vara visstidsanställd i max 2 år under en 

femårsperiod, vad tycker du om denna lag?  

- Fördelar / Nackdelar? 

- Har detta påverkat dig? Negativt eller positivt 

 

Avslut 

1. Är det något du skulle vilja förändra på din arbetsplats? Berätta om dina upplevelser. 

- Detta kan vara rörande anställning, stämning, kollegor osv.  

2. Är det något du vill tillägga som du upplever att vi missat under intervjun? 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som har påbörjat vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi om hög 

personalomsättning i form av allmän visstidsanställning kan påverka relationer och 

interaktioner i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Undersökningen kommer utföras på 
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olika universitet i Stockholm och Uppsala. Syftet med studien är att se samband mellan 

personalomsättning och dess påverkan på relationer, interaktion och grupper på arbetsplatsen. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som visstidsanställd på ett högre läroverk i förhoppning 

om att kunna delge dina erfarenheter av relationer, interaktioner och gruppdynamik på din 

arbetsplats. Data till uppsatsen kommer samlas in genom semistrukturerade intervjuer på 

ungefär 45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta transkribering, men 

detta sker endast vid ert godkännande. Anteckningar kan tas under intervjun vid viktig 

information. Fokus för vår datainsamling är att få kvalitativa intervjusvar för att analysera om 

hög personalomsättning är något som påverkar relationer, interaktioner och gruppdynamik på 

arbetsplatsen.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi, vår handledare och examinator 

har tillgång till det under arbetets gång. Materialet kommer även att avidentifieras. Därefter 

kommer det insamlade materialet att analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid 

den Sociologiska institutionen på Uppsala universitet.  

Med vänliga hälsningar 

Clara Smedberg & Desirée Halvarsson  

Uppsala 2019-12-03 

E-post: E-post:  

clara.smedberg.9054@student.uu.se desiree.halvarsson.3797@student.uu.se 

Handledare: Jacob Strandell 

Universitetslektor  
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