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Abstract 
  

Many workplaces today on the labor market is characterized by a flexible work. This have 

been theorized in sociology as a situation of boundaryless work for the individual were the 

limit between work and leisure becomes difficult to handle. The freedom that flexible work 

makes possible moves the responsible to the individual to set limits between work and leisure. 

The fact that the terms of employment has become vaguer has led to that the responsibility to 

organize and structure work more and more lies on the individual. The aim of this study is to 

investigate how the flexible work is perceived by white color workers and how they handle 

their situation. Previous research focus on the meaning of flexible work and how the 

individual perceive and handle it. This study focus on the meaning of flexible work by using 

qualitative interviews with white color employee in an organization in the energy-industry. 

The result of the study shows that the flexible work is percieved as predominant positive but 

that it also can consist of negative aspects that the individual needs to handle. It is also found 

that the flexibility is important in order to do this kind of work. The result also shows that the 

percieved degree of flexibility seems to differ depending on occupational status. 
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Sammanfattning 
 

Många arbetsplatser på dagens arbetsmarknad präglas alltmer av ett flexibelt arbete. Detta har 

inom sociologin beskrivits som ett gränslöst arbete där individens gränsdragning mellan 

arbete och fritid blir svårare att hantera. Friheten inom det flexibla arbetssättet innebär också 

att det blir upp till individen att sätta gränser mellan till exempel arbete och fritid. Det faktum 

att arbetsbeskrivningar inom vissa branscher har blivit allt flexiblare bidrar också till att ett 

större ansvar åläggs individen att organisera och strukturera det egna arbetet. Studiens syfte är 

att undersöka hur det flexibla arbetet upplevs av anställda inom tjänstemannasektorn samt hur 

de hanterar sin situation. Den tidigare forskningen fokuserar på innebörden av det flexibla 

arbetet och hur det upplevs och hanteras av individen. Studien undersöker individernas 

upplevelser med hjälp av kvalitativa intervjuer i en organisation inom energibranschen. Denna 

studie visar på att upplevelsen av det flexibla arbete är övervägande positivt men att det också 

finns baksidor som individen själv förväntas lära sig hantera. Det konstateras även att det är 

en viktig förutsättning för att kunna bedriva sitt arbete. Följaktligen visar studien att 

upplevelsen och graden av flexibilitet i arbetet verkar variera beroende på vilket yrke 

vederbörande har.    

 

Nyckelord: flexibilitet, flexibilisering, gränslöst arbete, flexibelt arbete, individualisering  
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1.Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det flexibla arbetet. Det redogörs även varför det 

flexibla arbetet är sociologiskt relevant att studera. I nästkommande avsnitt redogörs studiens 

syfte och frågeställningar. Följande presenteras studiens avgränsning och disposition.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Dagens arbete har förändrats. Det grundar sig i den nya tekniken som möjliggör att arbeta på 

resande fot vilket ökar flexibiliteten för individen. I och med detta har individen fått ett större 

ansvar för att organisera sitt arbete. Den nya tekniken har inneburit ett arbetssätt som ofta 

beskrivs som “frihet under ansvar”. Arbetstagare kan betrakta denna princip som en förmån 

då de själva kan anpassa sitt arbete utifrån sin agenda. Det flexibla arbetet behöver dock inte 

enbart generera positiva effekter. För många resulterar det i en ökad stress då det läggs ett 

större ansvar på individen att sätta gränser för vad som utgör arbete respektive fritid 

(Motivation.se, 2018).    

 

Det kollektiva och traditionella arbetet med tydliga ramar och fasta tider har fragmenterats på 

den “nya” arbetsmarknaden och individen har på så sätt blivit utlämnad till sig själv. Det 

faktum att arbetets villkor blivit alltmer fritt i vissa branscher kan resultera i möjligheter men 

även en påfrestning som individen måste hantera. Det nya arbetslivet har blivit flexibelt och 

vagare. Det har bland annat resulterat i att individen fått ett större ansvar i att utforma och 

strukturera sitt arbete. När, vad och hur mycket som skall göras inom ramen för individens 

arbete är upp till vederbörande att avgöra (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2006, s. 149–151). 

 

Det har förts en generell diskussion om flexibilitet och individualisering på arbetsmarknaden. 

Det har däremot inte gjorts utarbetade och närmare undersökningar hur det praktiska arbetet i 

fråga har påverkats och hur de anställda upplever fenomenet (Allvin, Mellner, Movitz & 

Aronsson, 2012, s. 10). Mot den bakgrunden kan det vara intressant att studera fenomenet 

närmare på en organisation och hur de anställda hanterar sitt arbete.  

 

Ur ett sociologiskt perspektiv kan det flexibla arbetet vara intressant att studera för att erhålla 

en förståelse för de handlingar och normer som kan tänkas finnas på arbetsmarknaden och i 
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synnerhet tjänstemannasektorn. Dessa handlingar och normer kan tänkas bottna i att individen 

förväntas klara sig själv och att ha ett eget driv. Det kan resultera i olika konsekvenser för den 

anställde gällande dennes situation i ett flexibelt arbete. Huruvida det kan ge konsekvenser ur 

en negativ bemärkelse eller ge positiva effekter är något som kommer att undersökas i 

studien, utifrån hur individen upplever sin situation.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte  

 

Vi vill undersöka hur flexibiliseringen av arbetet upplevs av arbetstagare och vilka positiva 

respektive negativa följdeffekter denna process kan resultera i för arbetstagare. Vi kommer 

även undersöka vilka strategier som arbetstagarna tillämpar för att hantera flexibiliteten.  

 

Frågeställningar 

 

1. Hur upplever anställda inom energibranschen flexibiliteten i arbetsvardagen? 

2. På vilket sätt hanterar de sin situation i ett alltmer flexibelt och individuellt arbete? 

3. Hur ser de på de möjligheter och begränsningar som kan återfinnas i det flexibla 

arbetet? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Arbetet har avgränsats till tjänstemän inom energibranschen då det lågreglerade och flexibla 

arbetet är främst förekommande inom denna grupp. Allvin m.fl. (2012, s. 22) betonar att 

fenomenet kan förekomma inom alla olika sektorer och yrken, fenomenet är dock som 

tydligast inom tjänstemannasektorn. Det handlar alltså om olika grader av flexibilitet och att 

fenomenet kan komma till uttryck mer eller mindre beroende på yrke och sektor. Vi har valt 

att genomföra vår studie i en bransch och i en yrkesgrupp där flexibiliteten kan tänkas vara 

något tjänstemän förhåller sig till dagligen. Flexibiliseringen av arbetet är en utveckling som 

påverkat samtliga aktörer inom arbetsmarknaden men där de kunskapsintensiva företagen är 

de företag vars medarbetare kan tänkas ha präglats i högre utsträckning än andra av denna 

utveckling. Företag inom energibranschen är kunskapsintensiva och det betyder att de arbetar 

ständigt för att befinna sig i framkant inom sin bransch. De ställer därför krav på att kunna 
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agera flexibelt och följa med i utvecklingen. Den grupp tjänstemän som befinner sig inom 

dessa företag tenderar att ha högkvalificerade yrken och för att kunna bedriva ett effektivt 

arbete måste de kunna styra sig själva. Det gör att flexibiliteten blir central för arbetets 

utförande. Det är således inom tjänstemannasektorn som denna studie kommer att rikta sitt 

fokus mot. Mot den bakgrunden kommer studien att utföras på en organisation inom 

tjänstemannasektorn för att på så sätt avgränsa datainsamlingen men även för att kunna fånga 

det flexibla arbetet i en kontext där det kommer till uttryck.  

 

1.4 Disposition  
 

I kapitel ett redogörs i korthet för flexibilitetens utveckling på arbetsmarknaden och vilka 

positiva respektive negativa aspekter det kan medföra. Kapitlet avslutas med en presentation 

av studiens syfte och frågeställningar. I kapitel två redogör vi för den tidigare forskningen på 

området. De olika avsnitten berör forskningslitteratur om det så kallade gamla och det nya 

arbetets villkor, om relationen mellan flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer, 

om flexibilitetens gränser och innebörder för individen, samt om strategier för att hantera 

gränsen mellan arbete och fritid. I kapitel tre redogörs för valda teorier som kommer att 

tillämpas för att förstå och tolka det insamlade empiriska materialet. Första teorin belyser 

individualiseringsprocesser och hur de kan påverka individen på dagens arbetsmarknad. Den 

andra teorin handlar om relationen mellan krav och kontroll i arbetet. Den tredje teorin 

belyser hur man kan se flexibilitet ur både ett individ- och organisationsperspektiv. 

Avslutningsvis redogörs för teorin om det psykologiska kontraktet. Kapitel fyra berör metod 

och tillvägagångssätt. Här redogör vi för urval, datainsamling, och databearbetning. Vi 

beskriver även våra respondenter samt var och hur de olika intervjuerna genomfördes. 

Avslutningsvis redogör vi för vad vi gjort för att göra studien så tillförlitlig som möjligt. 

Kapitel fem innehåller en redogörelse för det empiriska materialet och hur vi har analyserat 

materialet. Kapitel sex innehåller slutsats och diskussion där vi diskuterar studiens resultat 

och den metod som tillämpats. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
 
Här redogörs för den tidigare forskningen på området flexibelt arbete. Första avsnittet berör 

hur arbetet har förändrats och vilka konsekvenser det kan resultera i för individen. I det andra 

avsnittet berörs studier som fokuserar på vilka incitament som ligger till grund för ett flexibelt 



 4 

förhållningssätt och hur individerna upplever den autonomi som kan förekomma i arbetet. Det 

tredje avsnittet tar upp gränsdragningsproblematiken mellan arbete och fritid. Avsnittet berör 

även de förväntningar och krav som det flexibla arbetet innebär och hur det kan upplevas av 

individen. I avsnitt fyra redogörs de strategier som individer tillämpar för att upprätthålla en 

gräns mellan arbete och fritid. Dessa avsnitt innehåller en redogörelse för vad som tidigare 

gjorts på området flexibelt arbete. Det är av relevans för oss då det kan bidra med en 

förförståelse till vår studie. 

 

2.1 Det gamla och det nya arbetets villkor 
 

Allvin och Aronsson (2003, s. 104–105) beskriver i sin artikel hur arbetsmiljön traditionellt 

sätt har definierats och hur den kan förstås idag samt hur det kan påverka individen. I artikeln 

beskrivs att de anställda hade fasta arbetsplatser och tider att förhålla sig till, dåtidens arbete 

var hårt reglerat. De menar också att de anställda var bundna till en arbetsplats och 

arbetstiderna var klart definierade. Distinktionen mellan arbete och fritid var mycket tydlig i 

och med att arbetet och tiden blev bundna till en och samma plats. Vidare menar de att ju mer 

reglerat och förutsägbart arbetet är, desto lättare är det att särskilja på arbete och fritid. Det är 

även lättare att tydliggöra vad som är en individs arbetsuppgifter då arbetsuppgifterna är på 

förhand uttalade.  

 

På allt fler arbetsplatser har det strängt reglerade och standardiserade arbetet luckrats upp 

inom vissa sektorer. Det finns ingen fast plats vad gäller individens arbete, tiden som begrepp 

har också fått en annan betydelse. Arbetstiden idag är relativ, det är vad individen 

åstadkommer som är det väsentliga. Fokuset är oftare riktat mot vad individen lyckas prestera 

i form av resultat snarare än hur individen väljer att genomföra sitt arbete. De 

överenskommelser som tidigare varit generellt utformade är idag individanpassade och 

specialiserade. Det kan skapa en problematik då det ställer krav på individen att handla 

ändamålsenligt för att bevara förtroendet gentemot organisationen (Allvin & Aronsson, 2003, 

s. 106). Även chefsrollens förändring beskrivs i artikeln då det betonas hur den övervakande 

och styrande chefen har ersatts av en mer konsulterande och visionär ledartyp. Medarbetarna 

blir sina egna chefer då den styrande chefsfunktionen har förflyttats till individen själv. Det 

fria arbetet har medfört följder där den ovannämnda distinktionen mellan arbete och fritid har 

suddats ut. Det grundar sig i att arbetsmiljön inte längre är klart avgränsad till en specifik 

plats (Allvin & Aronsson, 2003, s. 107). 
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Allvin och Aronsson (2003, s. 109) menar att när arbetsmiljön som koncept fragmenteras blir 

det även svårt att kategorisera in ohälsa och sjukfall. Blir en medarbetare sjukskriven kopplas 

det inte direkt till organisationen utan snarare till personliga skäl där exempelvis 

stressrelaterade besvär behandlas som ett problem ej härrörande till arbetsmiljön. 

Stressproblematiken ses då som ett problem orsakat av andra faktorer än kopplat till arbetet. 

Det forskarna har kommit fram till gällande stress och psykisk ohälsa kopplat till individen 

och arbetsmiljön kan utgöra en grund för vår studie då vi studerar hur arbetet kan ge upphov 

till möjliga konsekvenser där exempelvis stressrelaterade sjukdomar kan vara en av dem. 

 

Sonnentag, Kuttler och Fritz (2009, s. 356–358) har i sin kvantitativa surveystudie i Schweiz 

undersökt hur arbetet kan påverka respondenternas hälsa. Surveystudien innefattade svar från 

142 pastorer och 102 makar. Det framgår av studien att de som hade en fast arbetsplats hade 

lättare för att skilja arbete från privatliv. De som arbetade hemma tenderade att smälta 

samman de båda vilket hade en negativ inverkan på deras hälsa. En faktor till detta anser de 

kan vara den moderna teknologin som kan innebära att individerna blir ständigt nåbara vilket 

försvagar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Sammanfattningsvis konstateras det 

utifrån studien att bland annat en hög arbetsbelastning och en svag gränsdragning mellan 

arbete och fritid hade en negativ påverkan på individens välmående. Det fanns ett samband 

mellan hög arbetsbelastning, emotionell utmattning och behov av återhämtning då individerna 

hade svårt att koppla bort arbetet utanför arbetstid. 

 

Det resultat som studien har publicerat är intressant för vår studie då de aspekter av arbetet 

som studien undersöker är något som kännetecknar det flexibla arbetet. Den visar även på att 

sambandet mellan det flexibla arbetet och ohälsa även förekommer internationellt. 

 

Kanju Mrčela och Ignjatović (2006, s. 315–322) lyfter i sin komparativa analys fram hur 

flexibiliseringen har förändrats och numera tillämpas genom att göra en jämförande analys 

mellan europeiska länder. Den gemensamma nämnaren i sammanhanget är att organisationer 

vill genom ett flexibelt förhållningssätt effektivisera sina verksamheter. De menar vidare att 

flexibiliseringen i olika yrken är en följdeffekt av den förändring som skett där denna 

centralisering och de tidigare standardiserade arbetena inte längre förefaller sig vara effektiva 

i det postmoderna samhället. 
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Utifrån individens perspektiv menar Kanju Mrčela och Ignjatović (2006, s. 316–317) att 

flexibiliseringen genererar i något positivt för individen då denne kan strukturera upp arbete 

och fritid utifrån sin egna livsagenda. Denna aspekt av flexibiliseringen kan därför betraktas 

som något positivt ur det icke-standardiserade arbetet som uppkommit. De poängterar dock 

att det kan finnas en negativ sida av flexibiliseringen då det kan generera i en ökad 

arbetsbelastning och där gränssättandet mellan arbete och fritid försvåras. Denna artikel berör 

hur individer kan tänkas beröras av flexibiliteten och hur ämnet har undersökts utanför 

Sveriges gränser.   

 

2.2 Flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer  
 

Peterson (2007, s. 28–31) belyser i en artikel betydelsen av flexibilitet och psykologiska 

kontrakt genom 25 stycken semistrukturerade intervjuer med IT-konsulter inom tre olika IT-

konsultföretag i Stockholm. Flexibiliteten beskrivs som ett verktyg för att kunna hantera 

förändringar som sker i omvärlden kopplat till organisationen. Dagens arbetsmarknad ställer 

krav på att organisationer kan hantera en föränderlig omvärld. På det sättet menar Peterson 

(2007) att flexibilitet blir centralt för organisationers överlevnad där det förväntas att 

arbetstagare skall förhålla sig till vad organisationen kräver. Även Allvin, Wiklund, 

Härenstam och Aronsson (1999, s. 2, 4) menar i sin rapport, som bygger på 14 stycken öppna 

intervjuer med arbetstagare, från olika organisationer att flexibiliteten blir ett viktigt verktyg i 

sammanhanget då den kan bidra till att organisationen kan bli mer anpassningsbar. Det 

möjliggör för organisationen att reorganisera sig utifrån de förutsättningar som hela tiden är i 

förändring. Det är därför ett medvetet val av organisationerna att vara flexibla och oreglerade 

i sin struktur för att kunna vara mottagliga för förändringar. Det ger upphov till de lösa 

anställningsvillkor som idag kännetecknar flertalet branscher och arbetstagare. Dessa krav är 

något som skildras i rapporten där IT-konsulterna beskriver sin upplevelse av dessa lösa 

anställningsvillkor och hur de påverkas av det. I artikeln betonas det psykologiska kontraktet 

som en viktig komponent när det kommer till flexibilitet. De förväntningar och förtroende 

som finns mellan arbetstagaren och arbetsgivaren är det som gör att autonomin i arbetet blir 

legitim. Det sker ett slags utbyte där arbetstagaren sköter sina arbetsuppgifter och att 

arbetsgivaren ger autonomi till arbetstagaren. För att det psykologiska kontraktet skall fungera 

förutsätts att det finns en ömsesidig förståelse. Uppstår det missförstånd eller konflikter kan 

detta äventyra kontraktet och således arbetets harmoni (Peterson, 2007, s. 28–30). 
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Utifrån konsulternas uttalanden i studien framkom det att de fick utforma sitt egna arbete 

vilket upplevdes som positivt. De såg flexibiliteten och förtroendet som något möjliggörande 

och utvecklande. Avregleringen som skett kan även vara en positiv aspekt då det kan vara ett 

sätt för individen att självförverkliga sig själv (Peterson, 2007, s. 28, 32). Allvin m.fl. (1999, 

s. 7–8) menar även att det flexibla förhållningssättet kan ses som ett sätt för individen att 

infria en känsla av kontroll då den själv kan strukturera sin tid i en alltmer föränderlig tillvaro 

där nya situationer och utmaningar hela tiden kan uppstå. Flexibilitetens negativa aspekter 

beskrivs i studien som en känsla av utbytbarhet som förekommer bland de högkvalificerade 

yrkena. Det blir en press att vara lojal och arbeta mycket för att behålla sin anställning 

(Peterson, 2007, s. 35).  

 

Petersons artikel belyser känslan av att vara utbytbar och vad det innebär för medarbetarna. 

Det framkommer att organisationens krav på flexibilitet för att hantera omvärldens krav 

åläggs individerna och att de skall arbeta för organisationen så att de förväntningar som ställs 

på dem infrias. Det visar sig i de olika konsulternas upplevelser då de menar att det hela tiden 

finns åtaganden att ta på sig och en känsla av att ständigt behöva prestera men även i känslan 

att det föreligger en konkurrens inom organisationerna och på arbetsmarknaden. Om 

individen inte klarar av att hantera det ovannämnda riskerar denne att ersättas av någon annan 

(Peterson, 2007, s. 35).  

 

Artikeln kan bidra till vår förförståelse för fenomenet flexibilitet i vår egna studie. Det ger oss 

en specifik kunskap om hur förtroende och krav hanteras i konsultbranschen. I det här 

avseendet kan denna tidigare forskning ge oss ett perspektiv på hur det flexibla arbetet 

upplevs av anställda och vilka konsekvenser det kan resultera i. Den tidigare forskningen kan 

således ge studien kunskap inom det som skall studeras. 

 

2.3 Det flexibla arbetets gränser och innebörder för individen 
 

En tydlig gränsdragning mellan vad som utgör arbete respektive fritid är essentiellt för 

huruvida arbetstagarens upplevelse av det flexibla arbetet betraktas som påfrestande eller 

möjliggörande. Det är således viktigt för individen att kunna hantera gränsdragningen mellan 

arbete och fritid (Allvin m.fl.,1999, s. 7–8). Den nya tekniken möjliggör även en gränslös 

kommunikation där individen hela tiden är tillgänglig och nåbar. Risken med den nya 

tekniken är att individen får svårt att koppla bort arbetet och att denne kan arbeta oberoende 
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av en specifik plats. Det kan upplevas som ett tvång hos individen att fortsätta arbeta tills 

arbetsuppgiften blir slutförd då de moderna arbetsredskapen möjliggör att arbeta utanför 

arbetstid (Allvin m.fl.,1999, s. 9, 13). Rapporten är betydelsefull för denna studie då den 

riktar fokus på flexibiliteten och hur medarbetare berörs av fenomenet. Forskarna diskuterar 

även denna aspekt genom att reflektera om det kan göras en distinktion mellan arbetsmiljö 

och hemmiljö. De menar att det kan nästintill vara omöjligt att göra. Rapporten leder 

sedermera till följdfrågor som kan vara intressant att studera vidare inom denna studie för att 

se hur medarbetarna upplever detta. Denna aspekt kring flexibiliteten blir således en intressant 

aspekt att känna till. Forskarna menar att “fritiden organiseras efter de förutsättningar som 

denna tillgänglighet kräver” (Allvin m.fl.,1999, s. 9). På det sättet kan vi se hur arbetet 

inkräktar på individens fritid då individens liv struktureras efter arbetets premisser och 

resterande tid utanför arbetet utgör vad som numera kan ses som en individs fritid. Fritiden 

blir således sekundär i sammanhanget. 

 

I artikeln myntas begreppet frikopplad. Med det menas att individens förhållande till 

organisationen blir mer flytande, detta på grund av de kommunikationstekniska hjälpmedel 

som finns att tillgå. Kontakten med organisationen kräver inte en fysisk närvaro utan det kan 

ske virtuellt. En konsekvens kan därför bli att individens tillhörighet till organisationen blir 

mindre utpekad. Det kan skapa en fråga kring lojalitet och ett annat förhållningssätt till hur 

arbetets struktur ser ut (Allvin m.fl.,1999, s. 11). En del av denna frikoppling kan innebära att 

individen blir utelämnad att representera företaget. Det leder till att individen får en press på 

sig att prestera och leva upp till organisationens värdegrund. Arbetstagarens handlande blir 

inte bara representativt för den själv utan även för företaget som kollektiv. Det blir därför en 

extra stor press på att leverera och vara lojal. Företagets värdegrund anammas av individen 

och företaget blir därför en del av individens personlighet (Allvin m.fl.,1999, s. 16–17). 

Aspekten som tas upp är relevant för studiens syfte för att det illustrerar hur det flexibla och 

individuella arbetet kan upplevas som en press för individen då handlandet blir representativt 

för organisationen. Individens framträdande blir den syn som förmedlas till omvärlden och 

hur organisationen kommer att förstås. Det skapar således en medvetenhet hos individen att 

handla på ett visst sätt som står i linje med organisationens värdegrund för att inte svika dess 

förtroende. 

 

Det bör understrykas att upplevelsen av det flexibla arbetet kan te sig olika för olika individer 

men kan även skilja sig i olika yrken. Så länge arbetet står i linje med individens ambitioner 
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kan arbetet betraktas som en personlig angelägenhet. Individen kan därför arbeta mer än vad 

de formella kraven kräver. Individens drivkraft bottnar i dennes personliga engagemang för 

att tillfredsställa egna behov och inte bara uppnå de formella krav som ställs. Det kan då 

förklara individers olika arbetsintensitet och vad det grundar sig i (Allvin m.fl.,1999, s. 19). 

Forskarnas tolkning av det empiriska materialet kan generera i intressanta idéer och 

perspektiv för vår studie. Det kan bidra med kunskap till hur individer upplever det flexibla 

arbetet olika.  

 

Det flexibla arbetet innebär att ta eget ansvar och att arbeta individuellt. Det individualiserade 

arbetet betyder att individen ansvarar och arbetar enskilt samt i mindre utsträckning 

tillsammans med kollegor. Som en konsekvens av det här menar forskarna i artikeln att 

individen tenderar till att bli utlämnad. Det individualiserade arbetet förutsätter ett 

självförtroende hos individen och en tilltro till sin egna förmåga att klara av arbetet, utan att i 

första hand be om hjälp från kollegor. Klarar inte individen av det kan det enligt forskarna 

upplevas som en känsla av ångest och stress att inte inneha egenskapen att klara av vad som 

förväntas av en. Dels på grund av att individen förväntas arbeta själv men även på grund av 

att de inte finns någon tid att hjälpa varandra (Allvin m.fl.,1999, s. 22). 

      

I rapporten gränslöst arbete eller arbetets nya gränser har forskarna genomfört 

halvstrukturerade intervjuer med tio individer som präglas av ett gränslöst arbete. Hälften av 

respondenterna var egenföretagare medan övriga var anställda på olika företag (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand, 1998, s. 2). I denna kvalitativa 

studie framhäver forskarna självbilden och omgivningens informella förväntningar som en 

viktig aspekt i det gränslösa arbetet. Det är dessa två som bland annat dikterar villkoren för 

individens arbete och hur individen bör handla utifrån normativa föreställningar. De 

oreglerade arbetsvillkoren möjliggör att föreställningar och alternativa tolkningar kan uppstå: 

 

De oklara arbetsvillkoren ställer stora krav på handlingsvägledning, och då inte 

bara fackmässig handlingsvägledning utan även social. Det ger ett stort 

utrymme för olika normativa föreställningar om den egna personen, 

föreställningar som närmast har karaktären av myter. Dessa föreställningar är 

personliga i det att de anger hur och vem “jag“ bör vara (Allvin m.fl., 1998, s. 

10).  

 



 10 

De förväntningar som beskrivs i citatet ovan kan betraktas som idealiserade och nästintill 

ouppnåeliga för individen. Förväntningarna kan gestalta sig i form av att individen aldrig bör 

vara sjuk, stressad eller ha dylika problem för att kunna klara av arbetets intensitet. Klarar inte 

individen av att balansera dessa aspekter av arbetet kan det bli destruktivt för den egna 

självbilden. Det kan betraktas som ett misslyckande hos individen då denne inte klarar av att 

leva upp till de ställda förväntningarna (Allvin m.fl., 1998, s. 10).  

 

De oreglerade arbetsvillkoren skapar förutsättningar för individen att strukturera och handla 

med hög autonomi. Det uppkommer dock förväntningar och krav från annat håll där kunder 

och andra intressenters förväntningar skapar krav som individen skall förhålla sig till i arbetet. 

Arbetet kan därför präglas av en hög grad av kontroll och krav från omgivningen som därför 

inskränker på individens autonomi (Allvin m.fl., 1998, s. 13). Det kan utifrån individens 

perspektiv därför upplevas som att arbetet blir styrt och kontrollerat av yttre omständigheter. 

Grönlund (2007, s. 16, 22) har i sin artikel genom ett delurval bestående av anställda från 15 

västeuropeiska länder hämtat från European Social Survey (2004) visat på ett samband mellan 

en hög grad av kontroll och psykiskt välbefinnande. Det framgår av surveyundersökningen att 

en hög grad av egenkontroll har en positiv effekt för individens välmående. För att återkoppla 

till hur omgivningens krav kan begränsa den egna kontrollen över arbetet kan vi således se 

utifrån tidigare studier att det kan ha en negativ effekt på individens hälsa om omgivningen i 

för hög utsträckning inskränker på individens autonomi. 

 

2.4 Strategier för att hantera gränsen mellan arbete och fritid 
 

Allvin m.fl. (1999, s. 21) belyser utifrån intervjuer med de anställda att det finns olika 

strategier för att hantera och upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid. Ett sätt är att dela 

upp arbetet i delmål för att skapa en referensram för vad som skall göras under en arbetsdag. 

Allvin m.fl. (1998, s. 5–6) resonerar även de kring denna aspekt då de lyfter fram hur olika 

strategier tillämpas av respondenterna i deras kvalitativa studie. De intervjuade använder sig 

av flertalet olika tillvägagångssätt för att inte arbetet och fritiden skall smälta samman. Det 

kan röra sig om att arbeta en eller flera arbetsdagar på kontoret för att hemmet inte skall 

likställas med arbete i alltför hög utsträckning. Vidare framgår det av svaren från 

respondenterna att det finns tydliga ramar för när jobbrelaterade mail och samtal skall 

besvaras. Vikten av att ha tydliga rumsliga ramar betonas också för var arbetet förläggs i 
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hemmet. Många väljer att ha ett eget kontor i hemmet där endast arbetsrelaterade ärenden 

behandlas. 

 

Ett annat sätt är att ha en fritidssyssla där individen ägnar sig åt olika motionsformer eller 

fritidsintressen som blir kontrasterande i relation till arbetet. Det kan vara ett sätt att koppla 

bort arbetet både mentalt och fysiskt. Det skapar en slags meningsfullhet utanför arbetet där 

individen får fokusera på något annat än arbetet (Allvin m.fl., 1999, s. 21). Allvin m.fl. (1998, 

s. 13) framhäver stresshantering som en viktig aspekt till varför respondenterna väljer att ägna 

sig åt olika fritidsaktiviteter. De intervjuade i studien vars arbeten präglades av vad forskarna 

benämner som det gränslösa arbetet, valde att ägna sig åt aktiviteter på fritiden i syfte att 

återhämta sig från arbetet. Utan dessa strategier kan stressen få en negativ inverkan på hälsan. 

Sonnentag m.fl. (2009, s. 364) diskuterar även vilka strategier som kan vara betydelsefulla för 

att hantera den ohälsa som kan förekomma i en arbetssituation med hög arbetsbelastning och 

emotionell påfrestning. Det kan uppstå en situation där individen inte kan koppla bort arbetet 

från privatlivet. De lyfter även fram fritidsaktiviteter som ett sätt för att hantera arbetets 

påfrestning. Detta kan generera i en positiv effekt för individens hälsa. 

 

De strategier som tillämpas för att kunna hantera det flexibla arbetet kan utifrån de 

ovannämnda artiklarna visa strategiernas betydelse för hur individer upplever och hanterar sin 

situation. Detta är intressant att studera närmare i vår studie och hur gränsdragningen mellan 

arbete och fritid upplevs och hanteras av våra respondenter i intervjuerna. 

 

3. Teori 
 
Första avsnittet i teorikapitlet handlar om Beck och Beck-Gernsheims (2002) teori om 

individualiseringen. Det redogör för hur ansvaret har förskjutits till individen och hur denne 

förväntas klara sig själv och ta ansvar för sitt arbete. Det andra avsnittet behandlar Karasek 

och Theorells (1990) Krav- och kontrollmodell och vad det kan innebära för individen i 

dennes arbete. I det tredje avsnittet redogörs för Hill, Grzywacz, Allen, Blanchard, Matz-

Costa, Shulkin och Pitt-Catsouphes (2008) två olika perspektiv på flexibilitet. De utgår från 

ett organisation- och individperspektiv på flexibilitet. De redogörs för hur innebörden av 

begreppet kan skilja sig åt utifrån vilket perspektiv som tillämpas. Det redogörs sedan för 

Allvins m.fl. (2006) teori om flexibilisering. Det fjärde och sista avsnittet berör Rousseaus 
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(1995) teori om det psykologiska kontraktet som bygger på förväntningar mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren. Dessa teorier utgör den teoretiska referensram som kan bidra 

till att analysera och förklara vårt empiriska material gällande hur respondenterna upplever 

och hanterar sin situation i det flexibla arbetet. 

 

3.1 Individualisering 
 

I det moderna samhället har människors kollektiva referensramar fragmenterats till det alltmer 

individuella. Det traditionella samhällets referenspunkter i form av religion, familj och 

lokalsamhälle är inte längre något som styr individen. Följaktligen läggs ansvaret på individen 

i dagens samhälle att utforma sitt egna liv. Det blir ett slags individuellt livsprojekt där det 

förväntas att individen skall klara sig själv och bygga sitt egna livsverk. Då de förutbestämda 

levnadsförhållandena försvunnit krävs det att individen tar ställning och handlar själv (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2002, s. 2). Beck och Beck-Gernsheim (2002, s. 3, 23) menar att normen 

i dagens samhälle är att individen skall försöka klara sig själv.  

 

Beck och Beck-Gernsheim (2002, s. 32) menar att individualiseringen har kommit till som ett 

resultat av dagens arbetsmarknad och dess heterogena yrkessfär. Arbetsmarknaden kan ses 

som en av drivkrafterna till individualiseringen. Den kräver att individen kan ta kontroll över 

sitt liv och mobilisera sina kompetenser. Med individualiseringen har det även uppstått en 

ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Den tvingar människor att lyfta fram och jämföra sina 

prestationer för att visa sig konkurrenskraftiga. Det leder till att solidaritet tenderar att ersättas 

av det individualistiska tankesättet och individer tenderar således att bli mer isolerade från 

varandra (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, s. 33).  

 

Sättet författarna beskriver individualiseringen på kan bidra med en förståelse för hur 

individer på dagens arbetsmarknad förväntas ta ansvar för sitt egna arbete. Det öppnar upp 

möjligheter men det gör även individen sårbar då konsekvenserna för dennes handlande faller 

tillbaka på individen själv. För vår kvalitativa studie kan dessa insikter vara intressanta att 

koppla till vårt empiriska material för hur de anställda upplever och hanterar sin situation i det 

allt mer individualiserade samhället. 

 
3.2 Krav- och kontrollmodellen 
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Ett bidrag till forskningen kring huruvida krav och kontroll i anställdas arbeten kan resultera i 

positiva respektive negativa konsekvenser är Karasek och Theorells Krav- och 

kontrollmodell. Karasek och Theorell argumenterar för hur krav ställs på individer är 

avgörande för huruvida kraven kan upplevas som positivt eller negativt. Karasek och Theorell 

förklarar att individuella faktorer som ålder, utbildningsnivå och personlighetsdrag kan ha en 

påverkan på en individs stressrelaterade besvär och produktivitet. De menar dock att det som 

hänför sig till individen personligen inte enbart kan förklara uppkommen stress. Det är viktigt 

att se till yttre faktorer såsom arbetets struktur och miljö. Det har diskuterats hur individers 

stressrelaterade symtom skall hanteras snarare än att se till de bakomliggande faktorerna 

(Karasek & Theorell, 1990, s. 6–7). Krav- och kontrollmodellen kan därför betraktas som ett 

sätt att se på hur arbetets organisering och krav kan resultera i olika följdeffekter för de 

anställda utifrån vilken kontroll som ges till dem. 

 

Karasek och Theorell (1990) menar att Krav- och kontrollmodellen kan förklara hur arbetets 

struktur påverkar individens handlingar och hälsotillstånd. Modellen illustrerar hur de krav 

som ställs på individen kan få ett negativt eller positivt utfall beroende på individens 

möjlighet till autonomi. Det skapar fyra olika typer av arbeten där dessa kategoriseringar 

beskrivs utifrån en tvådimensionell modell där arbetena skiljer sig i krav och 

handlingsutrymme. 

 

Karasek och Theorell (1990, s. 30–34) beskriver inledningsvis den arbetssituation som 

karaktäriseras av höga krav och låg kontroll. Dessa arbeten innehåller vad som benämns som 

en spänd arbetssituation. Denna kombination har störst sannolikhet att leda till negativa 

följdeffekter för individen såsom stress, ångest och fysisk påfrestning. Arbetssituationen kan 

resultera i en minskad produktivitet och kan bidra till ett ohälsosamt tillstånd. Nästa 

kategorisering sker utifrån vad Karasek och Theorell (1990, s. 35–36) benämner som en aktiv 

arbetssituation med en kombination av höga krav och hög kontroll. En sådan arbetssituation 

skapar förutsättningar till ett hälsosamt arbete då individen själv kan kontrollera sitt arbete 

vilket minskar riskerna för stress och ångest. Det faktum att själv kunna bestämma hur arbetet 

skall genomföras kan även vara konstruktivt för individens lärande i arbetet. Den tredje 

arbetssituationen klassificerar Karasek och Theorell (1990, s. 36–37) som idealisk med de 

låga kraven tillsammans med en hög kontroll. Den avspända arbetssituationen kan leda till ett 

avspänt förhållningssätt till arbetet då individen kan bemöta arbetsuppgifter med full kontroll. 

Arbetssituationen kan minimera utrymmet för stress hos individen. Den sistnämnda 
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arbetssituationen benämner Karasek och Theorell (1990, s. 36–38) som en passiv 

arbetssituation. Passiva arbetssituationer kan representera de situationer då arbeten präglas av 

låga krav kombinerat med låg kontroll vilket kan riskera att individens färdigheter och 

förmågor avmattas. En konsekvens att befinna sig i en sådan arbetssituation kan ha en 

omotiverande effekt på individen kopplat till brist på nya utmaningar. Inom dessa 

arbetssituationer kan även produktiviteten hos individen bli lidande. Det kan liknas med en 

arbetssituation utan intellektuell stimulans och minskad tro på sin egen förmåga. 

 

Appliceringen av Karasek och Theorells Krav- och kontrollmodell kan i vår analysdel bidra 

med en förståelse för hur det flexibla arbetets organisering upplevs av de anställda och vilken 

betydelse det kan ha på de anställdas handlingar och hälsa. 

 

3.3 Flexibilitet 
 

Författarna Hill, Grzywacz, Allen, Blanchard, Matz-Costa, Shulkin och Pitt-Catsouphes 

(2008, s. 150) definierar flexibilitet på arbetsplatsen utifrån två olika perspektiv. Det första 

perspektivet är organisationsperspektivet. Utgångspunkten är hur organisationen genom ett 

flexibelt förhållningssätt kan anpassa sig till förändringar i omvärlden. Det kan manifesteras i 

tillämpade produktionssätt som minimerar produktionskostnader och hur man organiserar 

arbetskraften. En viktig aspekt av organisationsperspektivet är att det utgår från 

organisationens intresse där individens intresse blir sekundärt. Det andra perspektivet som 

författarna tar upp och definierar är de anställdas perspektiv på flexibilitet. Hill m.fl. (2008, s. 

151) menar att flexibilitetsbegreppet utgår från individens möjlighet till självbestämmande 

vad gäller tid, plats och beständighet i arbetet. Inom perspektivet betonas autonomi och vilka 

synergieffekter det kan generera i. Tillämpningen av flexibilitet kan öka motivationen och 

individens lojalitet inom- och utanför arbetet om individen upplever att flexibiliteten skapar 

möjligheter att anpassa sitt arbete utefter sin egen agenda. Fokuset riktas mot individen som 

anställd och människa med behov även utanför arbetet som kan tillfredsställas med ett 

flexibelt förhållningssätt. Perspektivet utgår från ett holistiskt synsätt på individen. 

 

Mot den bakgrunden menar författarna att flexibilitetsbegreppet får olika innebörder beroende 

på vilket perspektiv som tillämpas. Organisationen kan tillämpa flexibilitet på ett sådant sätt 

att omvärldens behov blir det primära. Ett annat förfaringssätt är att fokusera på de anställdas 

behov och motiv. Utgångspunkten är att organisationens framgång blir beroende av huruvida 
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de anställda känner sig tillfreds med sitt arbete. Det handlar om att finna en balans vid 

tillämpandet av flexibiliteten, för att inte de anställda skall bli lidande på bekostnad av 

organisationens motiv till att anpassa sig till omvärldens krav (Hill m.fl., 2008, s. 151). 

 

Hill m.fl. (2008, s. 152) betonar att det är viktigt att se till yrket när man talar om flexibilitet. 

Vissa yrken lämpar sig bättre för det flexibla arbetssättet än andra. Yrken kan i varierande 

grad innehålla olika nivåer av flexibilitet. Det är även något som är viktigt för oss att ha i 

åtanke i vår studie. Hur anställda upplever flexibilitet i sitt arbete kan skilja sig åt beroende på 

vilken kontext och yrke det gäller. Avslutningsvis menar författarna att flexibiliteten inte 

enbart handlar om flextid eller möjligheten till att arbeta hemifrån. Flexibiliteten grundar sig i 

den ömsesidiga tilliten som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det förtroende som 

skapas i det här förhållandet är det som gör att flexibiliteten blir möjlig. Ett socialt stöd från 

kollegor och ledning poängteras även vara en betydelsefull komponent för att de anställda 

skall känna sig bekväma i det flexibla arbetet (Hill m.fl., 2008, s. 160). 

 

Allvin m.fl. (2006, s. 29–30) menar att flexibilitet är ett sätt för organisationer och anställda 

att hantera snabba förändringar i sin omvärld. Detta är en av anledningarna till att 

organisationer väljer att ge sina anställda lösare arbetsbeskrivningar för att kunna hantera 

situationsförändringar och inte bli låsta till rutiniserade tillvägagångssätt i arbetet. 

Arbetsuppgifterna inom det flexibla arbetet är därför inte på förhand uttalade. Det skapas 

därför ett krav att de anställda kan bemöta omvärldens krav och att de själva kan strukturera 

och planera arbetet inom ramen för vad som behöver göras. En effekt av flexibiliseringen är 

att inom vissa organisationer har den centraliserade styrningen övergått till en alltmer 

decentraliserad. På så sätt effektiviseras verksamheten genom att de anställda får styra sig 

själva och utnyttja sin kompetens (Allvin m.fl., 2006, s. 33). Detta kan liknas vid den 

flexibilitet genom förtroende som författarna tar upp vilket betyder att de anställda får förfoga 

själva över sitt arbete. Detta grundar sig i ett förtroende mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren där arbetstagaren får diktera villkoren för sitt egna arbete såtillvida denne 

uppfyller den kravbild som ställs på arbetet (Allvin m.fl., 2006, s. 35). Genom att använda sig 

av flera perspektiv på flexibiliteten kan det bidra till en mer nyanserad bild av det flexibla 

arbetet i vår studie. Den teoretiska referensramen kan tillämpas för att förklara det empiriska 

materialet gällande hur flexibiliteten tillämpas och upplevs av de anställda. 
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3.4 Psykologiska kontrakt 
 

Rousseau (1995, s. 1–2) menar att kontrakt bygger på en överenskommelse mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Inom detta kontrakt skall varje part bidra med något. Det kan 

vara i form av lön eller arbete. Vidare menar Rousseau (1995) att det inte enbart behöver 

betyda skriftliga och verbalt förmedlade kontrakt. Det kan även vara av psykologisk karaktär 

där inget är explicit överenskommet.  När två parter ingår ett avtal förväntas de leva upp till 

motpartens förväntningar. Dessa förväntningar kan skilja sig åt beroende på kontexten och 

vilka som ingår i avtalet (Rousseau, 1995, s. 6–7). Det psykologiska kontraktet är något som 

uppkommer ur organisationen. Det bygger på de anställdas syn på hur arbetet skall 

genomföras. När en anställd är medveten om vilka informella och underförstådda krav som 

ställs kan den handla därefter. Arbetet kan på så sätt bli mer förutsägbart och specificerat. Det 

psykologiska kontraktet har sin utgångspunkt i organisationens mål och gäller för samtliga 

inom organisationen. Det psykologiska kontraktet kan därför öka en organisations 

produktivitet. När båda parter arbetar inom ramen för vad det psykologiska kontraktet dikterat 

skapar det en förutsägbarhet i arbetet. Vidare betonas dialogen mellan parterna som en viktig 

grundförutsättning för att det psykologiska kontraktet skall fungera. Som en följd av detta kan 

det bli lättare att koordinera och planera arbetet när det finns en ömsesidig förståelse för vad 

arbetet kräver (Rousseau, 1995, s. 9–10). Rousseau (1995, s. 20, 22) menar att om båda parter 

är väl införstådda om vad kontraktet förutsätter leder tilliten och förtroendet till att 

arbetsgivaren får ett minskat behov av kontroll och övervakning över de anställda. Det kan i 

sin tur möjliggöra en autonomi och flexibilitet för de anställda. 

 

Rousseau (1995, s. 91–92) beskriver i sin teori det relationella psykologiska kontraktet. 

Kontraktet utgår från en emotionell ansats där tillit och personligt engagemang är det primära 

i relationen. Det kännetecknande för det relationella psykologiska kontraktet är att 

flexibiliteten är framträdande inom de anställdas arbete. Arbetet är inte styrt utifrån fasta 

arbetstider. En konsekvens av detta menar Rousseau (1995) är att arbetet kan inkräkta på 

privatlivet.  

 

För att summera Rousseaus teori om det psykologiska kontraktet framgår det att det kan 

finnas olika motiv till att ingå ett kontrakt. Det kan innehålla olika förväntningar som ligger 

till grund för beteenden och upplevelser inom en organisation. Det är därför av intresse i 
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studien att se hur det psykologiska kontraktet kan förstås i relation till det flexibla arbetet och 

på vilket sätt det kan upplevas av individerna. 

 

4. Metod 
 

Denna studie utgår från ett kvalitativt angreppssätt där semistrukturerade intervjuer har 

genomförts för att samla in det empiriska materialet. I detta kapitel sker en redogörelse för val 

av metod och datainsamlingsprocessen. Vidare sker en redogörelse för urval, databearbetning, 

kvalitetsmått och etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod och datainsamling 
 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Enligt Bryman (2011, s. 371) är den kvalitativa strategin att föredra då 

forskaren vill fånga individens subjektiva upplevelser i ett specifikt sammanhang. Strategins 

förhållandevis ostrukturerade tillvägagångssätt möjliggör för respondenten att kunna beskriva 

sin verklighet och på så vis bidra med en rik data. Då studiens syfte var att undersöka de 

anställdas upplevelser och hantering av det flexibla arbetet var denna strategi att förespråka.  

 

Studien utgick från ett deduktivt angreppssätt då valda teorier och begrepp bestämdes innan 

den empiriska datainsamlingen. Resultatet av datainsamlingen har återkopplats till teorin för 

att bidra till en ökad kunskap om det flexibla arbetet. Det bör understrykas att det deduktiva 

angreppssättet inte utesluter inslag av ett induktivt förhållningssätt (Bryman, 2011, s. 26–28). 

Vår utgångspunkt har varit att teorin blev styrande men det uteslöt inte att nya idéer eller 

perspektiv kunde växa fram under datainsamlingsprocessen. 

 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Genom en strukturerad 

intervjuguide lyftes relevanta teman som bidrog till att vi kunde besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Intervjuguidens första temat var arbete. Syftet med tillämpningen av detta 

tema var att undersöka vad som karaktäriserade respondenternas arbete och deras upplevelser 

av det. Det andra temat balansen mellan arbete och fritid syftade till att få respondenterna att 

reflektera över hur de såg på balansen mellan arbete och fritid. Det tredje temat handlade om 

välmående och fokuserade på respondenternas upplevelse av återhämtning, välmående inom- 
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och utanför arbetet samt socialt stöd bland chefer och kollegor. Temat valdes för att erhålla en 

kunskap om deras välmående och återhämtning i arbetet. I den avslutande delen av 

intervjuguiden ställdes avslutande frågor till respondenten och om det var möjligt med 

återkoppling efter intervjun. Intervjuguiden möjliggjorde för individen att svara fritt inom 

ramen för vad intervjuguiden tog upp vilket bidrog till flexibilitet. Det var betydelsefullt då 

fokuset för datainsamlingen var att få fram vad respondenten upplevde och ansåg vara viktigt 

att dela med sig av utifrån de frågor som ställdes. Denna flexibilitet var även betydelsefull då 

det möjliggjorde för följdfrågor vilket kunde vara ett sätt för att få en djupare kunskap om 

deras upplevelser gällande de ämnen som frågorna berörde (Bryman, 2011, s. 413–415). 

 

Intervjuguidens disposition byggde på en inledande del där vi presenterade oss själva, 

studiens syfte och bad om deras godkännande att spela in intervjun. Vidare berörde vi de 

etiska aspekterna för att försäkra respondenten samt oss själva om att intervjun genomfördes 

på ett etiskt försvarbart sätt. Det innefattade bland annat att deras identitet blev anonym och 

att datan som uppkom från intervjuerna behandlades konfidentiellt. Konfidentaliteten har 

behandlats på så vis att det bara var vi forskare som har genomfört studien som har haft 

tillgång till uppkomna datan. Det ställdes inledande frågor till respondenten för att erhålla 

information om exempelvis ålder, civilstatus och yrkeserfarenhet. Bryman (2011, s. 419–420) 

betonar att denna bakgrundsinformation är viktig för att sätta respondentens svar i ett 

sammanhang. De berörda teman som innefattades i intervjuguiden var strukturerade i en 

ordning som skapade en struktur vilket Bryman (2011, s. 419) menar är väsentligt för själva 

genomförandet. Vår förhoppning med intervjuguidens struktur var att det kunde underlätta för 

respondenten att ta till sig frågorna och skapa förutsättningar för utförliga svar. 

 

4.2 Urval 

 

Studien utgick från ett målstyrt samt ett bekvämlighetsurval för att de respondenter som var 

med i urvalet skulle vara relevanta kopplat till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2011, s. 434–435). På så sätt kunde vi utesluta de som inte berördes av det flexibla arbetet. 

Urvalet bestod av tjänstemän på en organisation inom den privata sektorn som tillhörde 

energibranschen där arbetssättet präglades av det flexibla arbetet. Via en kontakt fick vi 

möjligheten att genomföra datainsamlingen i organisationen. Denna kontakt blev även vår 

ingång in i organisationen som vägledde oss till de övriga personer som medverkade i 

intervjuerna. 
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Vi intervjuade fem personer på organisationen. Urvalet bestod av fyra män och en kvinna. De 

hade olika positioner inom organisationen. Deras tid som anställd på organisationen 

varierade. Samtliga personer i urvalet var föräldrar.  

 

4.3 Insamling av empiriskt material 
 

Intervjuerna bokades på telefon med vår kontakt i organisationen. Vi förklarade hur vi tänkt 

gällande vilka personer som var relevanta för vår studie. Det innefattade tjänstemän på 

organisationen. Det gavs utrymme för organisationen att bestämma på vilket sätt intervjuerna 

skulle genomföras. Samtliga intervjuer genomfördes på telefon. Då intervjuformen blev via 

telefon var vi medvetna om att det fanns både för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. 

En nackdel var framförallt att den fysiska närvaron gick förlorad. Det gick inte att se hur en 

respondent reagerade på en fråga via ansiktsuttryck, vilket kunde vara en viktig aspekt för att 

kunna förstå respondentens svar och sätta det i ett sammanhang. Vi försökte dock vara 

observanta gällande hur och vad respondenterna sade i intervjuerna. Utifrån det kunde vi 

anpassa vilka frågor vi ställde utefter respondenternas reaktioner. Det faktum att vi inte kunde 

se deras ansiktsuttryck och kroppsspråk gjorde att vi blev beroende av respondenternas 

tonläge i svaret. En annan nackdel som Bryman (2011, s. 433) nämner är att när intervjuer 

genomförs via telefon kan det uppstå störningar i samtalet. Under våra intervjuer var detta 

något som vi upplevde vilket gjorde att frågor ibland behövde upprepas.  

 

Fördelen med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan påverka respondenten genom sin 

fysiska närvaro vilket kan påverka respondentens svar, genom att svara på ett socialt önskvärt 

sätt (Bryman, 2011, s. 209–210). Vi upplevde aldrig något motstånd gällande bemötandet av 

känsliga frågor. Det är även något som Bryman (2011, s. 432) lyfter fram som en fördel med 

telefonintervjuer. Avsaknaden av den fysiska närvaron kan göra det lättare att både ställa och 

besvara känsliga frågor. Intervjuerna genomfördes på en lugn plats vilket Bryman (2011, s. 

421) poängterar är viktigt. Detta var viktigt för att säkerställa ljudkvalitén på inspelningen 

men även för att försäkra respondenten om att obehöriga ej kunde höra vad som sades. Vi 

turades om att hålla i intervjuerna men båda var närvarande vid samtliga tillfällen. Den som 

inte höll i intervjun fick sköta det tekniska med inspelning av intervjun och ställa följdfrågor 

vid behov. Intervjuerna utgick från vår intervjuguide för att på så sätt få ett jämförbart 

material till analysen av det empiriska materialet.  
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När intervjuerna genomfördes började vi med att presentera oss själva och studiens syfte. 

Vidare presenterade vi vad Bryman (2011, s. 131–132) benämner som de fyra etiska 

principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Avslutningsvis bad vi om respondenternas tillåtelse att få spela in intervjun. Vardera intervju 

bestod mellan 30-45 minuter och inspelningen gjordes både via telefon och dator. 

Inspelningen av intervjun kan enligt Bryman (2011, s. 420) vara ett sätt att försäkra sig om att 

viktig data inte går förlorad.  

 

Sammantaget är vår uppfattning att respondenterna varit öppna och tillmötesgående under de 

olika intervjutillfällena och de uppskattade att vara med i studien. De uppgav att deltagandet 

även kunde utmynna i något positivt för dem genom att det öppnade upp för reflektion om 

deras egna arbetssituation. 

 

4.4 Databearbetning 
 

Efter varje intervju transkriberade vi materialet så fort som möjligt för att inte glömma bort 

viktiga detaljer i det som sades. Transkriberingen gjordes med stor noggrannhet för att 

verkligen få med både vad intervjupersonerna sade och hur de uttryckte sig. Denna 

noggrannhet var också en förutsättning för att kunna studera respondenternas uttryckssätt i 

detalj (Bryman, 2011, s. 428–429) och underlättade vår kodning.  

 

Efter transkriberingen av det empiriska materialet påbörjade vi nästa fas i arbetet med 

kodning, tematisering och summering. Vi skrev ut de transkriberade intervjuerna och läste 

utskrifterna tillsammans för att minimera risken att missa betydelsefulla textpassager. För att 

skapa struktur i det insamlade materialet sammankopplade vi olika textpassager som påvisade 

liknande aspekter utifrån studiens syfte och frågeställningar (Hjerm, Lindgren och Nilsson 

2014, s. 53).  Vi använde oss av så kallad kodning på bredden vilket Hjerm m.fl. (2014, s. 56) 

menar sker då forskare kodar längre textpassager och inte mening för mening som i kodning 

på djupet. En utgångspunkt i kodningsprocessen var att vi utgick från studiens syfte och 

frågeställningar för att fånga det väsentliga i det empiriska materialet. Vi uteslöt dock inte att 

nya koder kunde dyka upp under kodningens gång. Nästa steg i processen var att skapa teman 

i det kodade materialet vilket Hjerm m.fl. (2014, s. 63) benämner tematisering. Vi skapade 

olika teman utifrån vad respektive koder uttryckte och valde sedan att slå ihop de koder som 

berörde respektive teman. De nyckelteman som skapades var “flexibilitet - en viktig 
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förutsättning”, “flexibilitetens baksida”, “frihet under ansvar och psykologiska kontrakt”, 

“gränslöst arbete”, “individualisering” samt “hanteringsstrategier”. 

 
4.5 Kvalitetsmått 
 

Vi har valt att använda oss av vad Bryman (2011, s. 354–356) benämner tillförlitlighet och 

dess fyra kriterier för att säkerställa kvalitén på vår studie. Bryman (2011) menar att det 

lämpar sig bättre för kvalitativ forskning då validitets- och reliabilitetskriterier förutsätter en 

absolut sanning om ett givet fenomen. Det första kriteriet trovärdighet har säkerställts genom 

att vi har fört en dialog med respondenterna under intervjun för att säkerställa att vi förstod 

hur de upplevde och hanterade sitt arbete. Det gjordes genom att vi ställde följdfrågor som 

bekräftade att vi förstod vad som tidigare sades om en specifik fråga. Efter varje behandlat 

tema ställde vi avslutande frågor om de hade några funderingar eller frågor i syfte att undvika 

eventuella missförstånd. Vi erbjöd även dem att få ta del av det färdiga materialet. Kriteriet 

överförbarhet har behandlats genom att förse utomstående med detaljerade beskrivningar av 

det empiriska materialet. Det har redogjorts i detalj gällande vad respondenterna sade genom 

att återge fullständiga citat i den empiri som presenterats och förklarade hur respondenternas 

uttalande kan förstås. Förhoppningen har varit att ge en fyllig beskrivning av det empiriska 

materialet för att möjliggöra en bedömning för utomstående om resultatet kan överföras till 

andra kontexter. Det tredje kriteriet pålitlighet motsvarar reliabilitet. Det handlar om att 

studien innefattar en fullständig redogörelse för alla genomförande moment under studien för 

att sedan kunna granskas och kritiskt bedömas. Vi har genom ett transparent förhållningssätt 

redogjort för samtliga delar i studien och på så sätt möjliggjort för utomstående att bedöma 

hur väl studien har genomförts och huruvida studiens resultat och slutsats var rimliga. Det 

fjärde och sista kriteriet utgörs av möjligheten att styrka och konfirmera. Vi har utifrån vad 

som karaktäriserar kriteriet eftersträvat att förhålla oss neutrala och objektiva gällande 

studiens utförande. Vi har låtit studiens avsnitt om tidigare forskning och teori utgöra den 

grund som utförandet lutat sig mot för att inte våra personliga värderingar skulle påverka 

studiens resultat. 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

Studien har beaktat informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131–132). Respondenterna har blivit informerade om 
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studiens syfte vid intervjutillfällena och att deras deltagande var frivilligt. Respondenterna har 

även blivit informerade om de moment som undersökningen innefattade. Vi har varit tydliga 

inför respondenterna att de kommer vara anonyma och att deras uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Avslutningsvis har vi betonat att den data som framkommer enbart 

kommer att användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

    

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras en presentation av det empiriska materialet som framkommit 

genom datainsamlingen. En analys görs med hjälp av den teoretiska referensramen för att 

erhålla en förståelse för hur respondenterna upplever och hanterar sin situation i det flexibla 

arbetet. Detta kapitel är disponerat utifrån avsnitten flexibilitet som förutsättning, 

flexibilitetens baksida, individens ansvar i det flexibla arbetet, tillgänglighetens paradox, 

individualisering och strategier för att hantera det flexibla arbetet. 

 

5.1 Flexibilitet som förutsättning 
 

I det empiriska materialet framkommer det att flexibiliteten är viktig för att kunna hantera 

förändringar som kan uppstå i arbetet. Flexibiliteten blir ett essentiellt inslag för 

respondenterna för att kunna bedriva ett effektivt arbete. Det framgår av intervjuerna med 

samtliga respondenter att de medvetet väljer att inte planera alltför mycket för att på så sätt 

kunna hantera snabba förändringar och kunna omprioritera i sitt arbete. Inom energibranschen 

sker det snabba förändringar vilket leder till att flexibiliteten blir oundviklig i den bransch de 

arbetar inom. Då företaget inte enbart säljer en färdig produkt utan samtidigt erbjuder service 

och underhåll blir kundperspektivet viktigt. Det resulterar i att flexibiliteten blir betydelsefull 

i sammanhanget för att kunna motsvara kundens krav. Magnus illustrerar detta i ett citat från 

intervjun:  

 

Man kan ha en idé om hur sin dag skall se ut men det blir sällan så för att saker 

händer och det är det som är service. Då måste man vara flexibel, då kan man 

inte planera in så mycket fasta möten och så vidare.   

 

Detta kan exemplifiera en aspekt av flexibiliseringen som har skett på arbetsmarknaden. Hur 

arbetet alltmer präglas av ett externt fokus. Det är något som Allvin m.fl. (2006, s. 29–30) 
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påtalar är kännetecknande för det flexibla arbetet. Organisationer väljer att ge sina 

medarbetare högre autonomi i arbetet för att kunna hantera inkommande och skiftande krav 

från omvärlden. Det blir därmed ett av motiven till att tillämpa flexibilitet. Det framkommer 

även av intervjuerna att flexibiliteten blir ett sätt för anställda att uppnå sin fulla potential. De 

anställda värnar om sin position inom organisationen för att kunna bibehålla den autonomi 

som de har fått tillåtelse till. Under intervjun med respondenten Marie som var ingenjör blev 

det tydligt: 

 

Man gillar inte när någon annan kommer och säger vad man ska göra eller hur? 

Det är enkelt för då kan jag styra min tid. Om någon annan går in och styr min 

tid då tappar jag mitt eget initiativ. Då kan inte jag styra min tid och om någon 

annan går in och styr och tar ansvar för min planering, det är helt omöjligt. Det 

måste jag ha ansvar för, om jag inte tar det ansvaret då kan jag inte ha det här 

jobbet.  

 

Det här uttalandet kan förstås på så sätt att hens arbete kräver att hen själv kan styra och 

organisera sitt arbete. När arbetsuppgifterna blir komplexa förutsätter det att individen kan 

tillvarata sin kompetens för att kunna bedriva ett effektivt arbete. Flexibilitet blir en 

förutsättning för att leva upp till de krav som ställs i arbetet. Allvin m.fl. (2006, s. 33) menar 

att en effekt av flexibiliseringen inom vissa organisationer är att styrningen har överlåtits till 

anställda. Det möjliggör för individen att utnyttja sin kompetens då den kan organisera sitt 

arbete efter vad denne själv föredrar. I vårt fall innehar respondenterna en chefs - eller 

ledande roll vilket gör att de har ett stort ansvarsområde och det förutsätter en autonomi för att 

kunna motsvara omgivningens krav och förväntningar. Flexibilitetens fria ramar skapar därför 

förutsättningar som respondenterna anser avgörande för att klara av sitt arbete. Flexibiliteten 

skapar inte bara förutsättningar för att klara av sitt arbete. Det skapar även förutsättningar för 

att hantera livet utanför arbetet vilket respondenten Magnus illustrerar med följande uttalande:  

 

Problemet och möjligheten idag är att du kan styra din arbetstid på ett enklare 

sätt genom att du kan jobba hemifrån. Du behöver inte vara på kontoret hela 

tiden. Jag ser det som en möjlighet helst om man har som jag, barn. Då kan jag 

jobba mer den ena veckan och lite mindre den andra veckan eller ibland för 

mycket veckan efter. Jag ser det som en möjlighet. Det är uppsidan med det 

jobbet jag har att jag kan styra min [tid]. Jag kan styra mina veckor på ett 
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ganska bra sätt. Jag har möjlighet att göra det. Men nackdelen med nya 

tekniken är att man är egentligen aldrig ledig utan man är alltid nåbar och kan 

alltid jobba hemifrån. 

 

I detta citat framkommer betydelsen av att det flexibla arbetet skapar möjligheter att 

strukturera sin tid utifrån sina egna premisser. Vissa perioder kan arbetet kombineras med 

andra åtaganden för att underlätta respondenternas livssituation. Magnus poängterar dock att 

det positiva som detta kan innebära kan även innefatta en negativ aspekt då individen hela 

tiden blir nåbar vilket gör det svårt att särskilja arbete och fritid. Det kan relateras till det 

Sonnentag m.fl. (2009, s. 356–357) visar det vill säga att den moderna tekniken bidrar till en 

problematik då individen ständigt blir nåbar och får således svårt att koppla bort arbetet. 

Deras studie visar på hur tekniken kan generera i negativa följdeffekter för individens hälsa 

vilket blir tydligt i Magnus fall. 

 

5.1.2. Flexibilitetens baksida 

 

Det faktum att individen i det flexibla arbetet har en hög autonomi gör att det även kan bli lätt 

att missa åtaganden och viktig information då allt ligger hos individen själv att komma ihåg 

och strukturera sitt arbete. Per uttryckte följande: 

 

Det här pappersarbetet som det krävs att man har stenkoll på, det blir väldigt 

spretigt. Man kanske noterar saker i flera olika kalendrar och block och så får 

man skylla sig själv sen, när man måste redogöra för det. När man ser till 

informationen så kanske man har noterat på olika sätt i olika former som 

kanske gör att det blir väldigt rörigt. Ibland kanske man sitter i bilen och 

noterar på en McDonalds-servett eller någonting annat som kanske ligger kvar 

i bilen och sen har man slängt bort det och sen ’oj då’. Det finns mycket sådana 

scenarion också. Man kanske blir lite rörig i sin egen värld. Man ställer till det 

för sig själv, man är inte riktigt strukturerad överallt.   

  

I och med de fria ramar som det flexibla arbetet innefattar kan individen själv strukturera på 

vilket sätt denne sköter sitt arbete. Det ställer även krav på en förmåga att förhålla sig 

strukturerad och ständigt kunna behålla fokus. I de situationer då mycket ansvar ligger på 

individen kan det därför enligt Per påverka dennes sätt att arbeta. Viktiga uppgifter och 
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information kan försvinna då strukturen i arbetet fallerar. Det kan liknas vid ett levande 

kontorslandskap där en McDonalds-servett kan utgöra ett viktigt dokument i 

sammanhanget.  Utifrån Allvin m.fl. (2006, s. 149–151) kan det här förstås som ett uttryck för 

de påfrestningar individen tvingas hantera i det fria arbetet. Det finns ingen struktur på 

förhand utan den får vederbörande skapa i sitt arbete. Det Per tar upp gällande upplevelsen av 

det flexibla arbetet kan betraktas som en ytterlighet men är ett exempel på hur Per upplever 

sin situation som problematisk. En ytterligare konsekvens av det flexibla arbetet är att 

individen tenderar att bli utlämnad till sig själv. Det framgår av respondenternas svar att det 

blir svårt för utomstående att ha någon insyn i medarbetarnas arbete då arbetet är 

självstyrande. Marie uttrycker följande:   

 

Men det blir så när man jobbar med en sådan här ’setup’. Det är ingen annan 

som vet om jag har mycket att göra eller inte. Jag måste göra mitt jobb jag kan 

inte säga ’nej nu har jag jobbat åtta timmar, nu går jag hem’. 

 

I Maries uttalande framhävs det att det fria arbetet gör det svårt för andra att få en insyn i 

individens arbetssituation, vilket tenderar att frånkoppla individen från kollegor. Flexibiliteten 

kan därför utgöra en nackdel i detta fall då arbetet är självstyrande och svårare för andra att 

förhålla sig till. Maries uttalande visar på hur detta kan resultera i att hen får ta på sig nya 

arbetsuppgifter i en redan pressad situation vilket kan skapa negativa följdeffekter för 

individen. Det kan vi tolka som en problematisk situation för individen som ingår i ett 

flexibelt arbetssätt där arbetstiden inte utgörs av ett schema från åtta till fem. 

 

Dessa aspekter berörs även i flertalet av vad respondenterna nämner i intervjuerna då arbetet 

kan vara svårare att organisera när de anställda styr sitt egna arbete utefter sina åtaganden. 

Charlie nämner exempelvis “det kan ju vara nackdelen här att det kan ta lite längre tid att få 

kontakt med personen” vilket kan påvisa svårigheten att koordinera arbetet. Det kan här ses 

som en utmaning att samordna arbetet mellan de berörda parterna och att det kan resultera i 

att vissa personer kan uppleva en högre arbetsbelastning än andra. Det kan uppstå en 

problematik att kunna hantera den ökade arbetsbelastningen då denne inte får en avlastning 

för sina resterande arbetsuppgifter. Marie nämner att: 
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Jag och mina kollegor styr inte det som kommer in och hur mycket det är. Det 

är bara att ta emot och det ska göras. När man inte styr över saker själv och när 

det blir mycket som kommer in, då upplever man lätt att det blir för mycket. Så 

det är inte anpassat till min situation.  

  

Detta kan betraktas likt vad Karasek och Theorell (1990, s. 30–34) illustrerar som en spänd 

arbetssituation med höga krav och låg kontroll. Det kan föranleda en ohälsosam 

arbetssituation för den anställde där stress och ångest är ofta förekommande. Alla 

respondenterna uttrycker någon typ av stress som har att göra med deras flexibla arbete. De 

menar dock att det kan variera utifrån perioder och att det ibland kan vara svårt att förutsäga 

hur mycket arbete som kommer in då det är kundstyrt och situationsbetingat. Per är en av 

respondenterna som har upplevt detta flertalet gånger och ger sin syn på det: 

  

Nu i december höll jag nästan på att gå in i den här berömda väggen. Men 

övriga delen av året så har jag möjlighet att kunna påverka det där. Sedan så är 

det svårt när det är så pass mycket grejer i luften. Och som sagt, när man är 

ensam så blir det väldigt mastigt. Det gör att man får ta och kippa lite efter 

andan. Ja men man får göra konstgjord andning helt enkelt. 

 

Det kan konstateras utifrån det här uttalandet att det flexibla arbetet kan variera väldigt 

mycket vad gäller den stress som upplevs av de anställda. Den upplevda stressen förekommer 

i perioder då arbetsbelastningen är högre än resterande delar av året. Detta är ett 

återkommande inslag i hur respondenterna upplever stress i det flexibla arbetet som kan 

påverka deras hälsa negativt. Men vidare menar även Per att stressen inte enbart behöver 

resultera i negativa följdeffekter för denne. Stressen kan vara konstruktiv i arbetet om det sker 

på rätt sätt. Per uttrycker följande: 

  

Jag gillar ju en del form av stress, det måste liksom finnas lite stress också. Det 

är bara nyttigt, om det är på rätt sätt så att säga. Däremot om det blir stress på 

grund av faktorer som dyker upp internt. Det är väl där den stora negativa 

stressen infinner sig. Att inte våra ledare högre upp förstår att vi är ett litet 

team och att vi har ett stort ansvar och vi har ett stort land att bearbeta. 
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Den stress som kan uppkomma ur det flexibla arbetet kan resultera i positiva följdeffekter för 

de anställda såvida den grundar sig i verklighetsförankrade krav från arbetsgivaren och 

kunder. Den negativa sidan av den periodiserade stressen kan visa sig leda till negativa 

följdeffekter såsom utbrändhet och minskad initiativförmåga. Utbrändheten och den minskade 

initiativförmågan uppkommer ur den stress som de anställda utsätts för när det ställs krav som 

de själva inte har förutsättningar för att hantera. Även här kan Karaseks och Theorells (1990) 

krav och kontrollmodell tillämpas för att förstå hur yttre krav kan påverka de anställdas hälsa. 

Detta föranleds av en obalans mellan krav och kontroll. 

 
5.2 Individens ansvar i det flexibla arbetet 
 

En aspekt av arbetet som respondenterna är inne på var “frihet under ansvar”. De lyfter fram 

möjligheterna men även det ansvar som det medför. Charlie menar ur ett chefsperspektiv att 

detta är något som hen uppmuntrar sina anställda till att utnyttja. Hen är dock tydlig med att 

friheten kräver att individen kan leverera och förhålla sig till de krav som finns för att kunna 

utnyttja denna frihet: 

 

I mina organisationer kör jag väldigt hårt med ’frihet under ansvar’. Det 

innebär egentligen att alla vet tydligt vad som skall levereras. Sen hur de gör 

det, det är väldigt mycket upp till individen själv. Jag menar, om personen vill 

sitta hemma och jobba eller att jobba till tio en kväll och sedan spela golf en 

halvdag eller något, ja då får denne göra det. Men folk skall ändå leverera. Gör 

man inte det, då kan man inte ha ’frihet under ansvar’. Den kräver ändå någon 

form av leverans och alla personer klarar inte av det i organisationen. Där får 

man vara lite mer styrd att man kanske skall vara på kontoret åtta till fem. Eller 

att man skall jobba inom mer tuffare ramar. Men generellt sett så tror jag på 

den här ’frihet under ansvar’- principen. Jag tror man levererar bättre och gör 

ett bättre jobb faktiskt om man har det. 

 

I det ovannämnda citatet framkommer det att denna princip uppmuntras inom organisationen 

då det enligt Charlie kan resultera i ett effektivare arbete. Hen menar även att det är viktigt att 

ge de anställda möjligheten att ta ledigt från jobbet för att göra vissa fritidsåtaganden. 

Charlies uttalande kan tolkas som ett sätt att införliva ett förtroende hos de anställda genom 

att ge dem möjligheten att strukturera sin egna arbetstid. Dock poängterar Charlie att det 
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förutsätter att individen levererar och lever upp till kraven som ställs. Detta grundar sig i ett 

ömsesidigt förtroende mellan de anställda och Charlie. Det kan även gälla i motsatta 

situationer då individens arbete går ut över fritiden. I sådana situationer kan individen vid ett 

senare tillfälle välja att ta ledigt. Det är något som Per väljer att lyfta fram i perioder då 

arbetsintensiteten är hög. Det handlar enligt hen om att “ge och ta lite grann”. Ska individen ta 

ledigt från jobbet får denne ta igen det vid ett senare tillfälle vilket också kan tänkas grundas i 

ett förtroende mellan arbetsgivaren och respektive. Allvins m.fl. (2006, s. 35) resonemang 

kring flexibilitet genom förtroende kan appliceras i detta sammanhang då de anställda ges 

möjligheten att diktera villkoren för sitt arbete såvida de uppfyller de uppställda kraven. 

Magnus som är en annan del av organisationen är även hen inne på att det handlar om att 

kunna leva upp till de krav som ställs för att kunna ha autonomi i arbetet. Med det förtroende 

som ges tillkommer det även höga krav: 

 

Leverera det som jag har ’committat’ mig mot. Att hålla, när det gäller 

ekonomin, att hålla sig till den budgeten man har signat under egentligen. Mot 

kunder är det att kunna leverera det som kunden förväntat sig när det gäller 

service. Och det kräver ens arbetsgivare också, att man ska ha nöjda kunder 

och tjäna så mycket pengar som är sagt eller lovat egentligen. 

 

Magnus citat visar även att förtroendet inte enbart bygger på interna relationer inom 

organisationen utan att det även spänner över relationen mellan de anställda och deras kunder. 

Att upprätthålla och förädla förtroendet i relation till kunderna blir centralt i sammanhanget. 

Det framkommer av intervjuerna att de anställdas arbete ska vara förankrade i kunden, vilket 

betyder att deras agenda får anpassas utefter kundens önskemål. 

  

Av intervjuerna framgår det även att de förväntningar och krav som ställs inom 

organisationen blir som ett styrinstrument i respondenternas arbete. Det framgår också att 

organisationskulturen blir en viktig aspekt i hur arbetet skall utföras vilket Charlie uttrycker 

på följande vis: 

  

Ett sådant här grundkrav är att man skall leva efter företagets värderingar. Och 

det är ett grundkrav att man lever efter dem värderingarna. Så det är egentligen 

det som är. Lev efter företagets värderingar och kultur och sen ska du leverera 

resultat därefter. 
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Det grundkrav som utgörs av företagets kultur och värderingar som Charlie nämner är av 

psykologisk karaktär som kan anspela på det Rousseau (1995, s. 91–92) benämner som det 

psykologiska kontraktet. Det kan tolkas som att det relationella psykologiska kontraktet är 

framträdande i deras arbete då flertalet av respondenterna väljer att i intervjuerna framhäva 

engagemang som en avgörande egenskap för att klara av arbetet. När frågan ställs vad de tror 

är viktigast för att lyckas inom deras arbete blir engagemang en återkommande egenskap som 

lyfts fram vilket framhävs i Magnus svar på frågan “Engagemang! Engagemang och att vara 

driven. Engagemang och tycka att det är roligt att jobba med människor”. Det här uttalandet 

tyder på att det kan röra sig om ett relationellt psykologiskt kontrakt då engagemang blir 

centralt för att kunna utföra ett bra arbete.   

  

En av de anställda beskriver hur de krav och förväntningar som ställs på de anställda även får 

betydelse i hur de bemöter kunder. Följaktligen ställs det krav på en medvetenhet hos 

individen att kunna representera företagets värderingar i sitt handlande. Per framhåller det på 

detta sätt:  

  

Jag är också en del av [företagets] ansikte utåt så det gäller hela tiden att tänka 

på den professionella framtoningen. Både när man pratar med kunden och är på 

besök så att man håller en väldigt professionell front. Så man inte spårar ut åt 

olika håll och flummar. 

 

Per framhåller att det ställs en press på individen att ständigt förhålla sig till de värderingar 

och krav som ställs för att kunna representera företaget i sitt arbete. Det betonas hur viktigt 

det är att se bemötandet av kunder som en ständig process där individen hela tiden måste 

anstränga sig för att agera professionellt i varje situation för att vara representabel. Detta kan 

tolkas som att Per känner en press att förhålla sig till dessa krav då det är upp till individen att 

avgöra hur denne kan representera företaget på bästa sätt. Det här är även något som kan 

kopplas till den tidigare forskningen där Allvin m.fl. (1999, s. 16–17) menar att personen blir 

en representant för företaget genom sitt handlande. Det kan leda till en stress då individens 

handlande hela tiden måste leva upp till företagets värderingar.   

  

5.3 Tillgänglighetens paradox   
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En aspekt som respondenterna beskriver i deras arbete gällande den upplevda gränslösheten är 

att kommunikationstekniken gör att de hela tiden är tillgängliga. Det försvårar för 

respondenterna att sätta gränser för vad som är arbete respektive fritid. De båda tenderar att 

flätas samman. Per beskriver hur hen ser på gränslösheten: 

  

Om du tänker att någon har ett innesälj jobb eller annan form av kontorsjobb 

där man måste sitta på kontoret viss tid. När man går för dagen så har man 

kanske inte några kunder som ringer eller mailar eller någonting annat. Då kan 

man helt och hållet slappna av och tänka på sin fritid, medans jag alltid bär 

med mig projekt och saker i huvudet och det plingar i mailen. Det kan ju 

mailas vid 11 halv 12 med något panikrelaterat så jag är ju alltid mer eller 

mindre standby eller jour. 

  

Pers upplevelse av den gränslöshet som det flexibla arbetet medför kan tolkas som att det kan 

infinnas en känsla av att aldrig kunna gå för dagen. Det flexibla arbetsschemat i kombination 

med kommunikationstekniken gör att hen är ständigt nåbar och att det förväntas att hen skall 

vara tillgänglig. Det problematiska i Pers fall är känslan av att ständigt vara nåbar och att det 

därför kan upplevas som svårt att släppa arbetet utanför sin arbetstid. I citatet ovan 

exemplifierar Per det genom att belysa hur arbetsrelaterade saker kan dyka upp under fritiden. 

En utmaning kan vara att koppla bort arbetet i en sådan situation och bilda sig en uppfattning 

om hur mycket tid som har lagts ned på arbetet.  Det kan vara svårt för individen att definiera 

vad som utgör arbete och fritid. Kommunikationstekniken gör att arbetets betydelse i form av 

tid och rum minskar. På frågan om hur respondenterna hanterar gränsen mellan arbete och 

fritid svarar Magnus följande: 

  

Nej men det är en väldigt svår sak. Det är väldigt lätt att gå in och titta på mail 

på kvällarna i telefonen och att gå in och ’bara gå in och svara på det’ och man 

tycker att man inte har jobbat någonting. Men egentligen så är det inte bara den 

tiden man sitter ner och svarar på det här mailet utan man sätter igång en 

tankeprocess. 

  

Av Magnus uttalande kan det tolkas som att en sådan händelse som att besvara ett mail kan 

leda till att tankarna på arbetet förblir närvarande. Följdeffekten blir att det blir svårt att 

särskilja arbetet och fritid då tankarna på arbetet lever kvar. Av intervjuerna framgår det att 
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den nya tekniken har gjort det svårare att sätta gränser. Tekniken skapar möjligheter att 

koppla upp sig oavsett var denne befinner sig. Magnus gör en distinktion gällande hens 

upplevelse av hur det var förr jämförelsevis med dagens arbete:  

  

Ja jag tycker nästan att det har blivit lite värre med åren faktiskt och beroende 

på familjesituation också tror jag. Före barn då var det inte så. Jag tycker man 

lever mer med dåligt samvete nu för att man tycker att man jobbar för mycket 

eller att man kanske ibland går och tänker på jobbsaker fast man kanske inte 

skulle göra det i den här situationen eller något sådant. Man kanske tänker att 

man borde tillbringa mer tid med sin familj eller så. Det där tycker jag har 

blivit lite värre på senare år faktiskt. Det är en utmaning, jag skulle vilja säga 

att det är en utmaning hela tiden. Att hitta en bra balans. Det var lättare förr för 

då kunde man säga att ’jag sitter och jobbar till nio ikväll’, sen stängde man av 

datorn och gick hem. Nu kanske man går hem vid fem men man slår på datorn 

på kvällen. Det var lättare att sätta en ’nu har jag slutat för dagen’ när man 

hade alla grejer kvar på kontoret och inte ha datorn kvar liggandes i en väska i 

hallen. Så det var lättare att sätta gränser förr. 

  

Det var lättare att skapa en gränsdragning mellan arbete och fritid när de tekniska hjälpmedlen 

var stationerade på kontoret. Arbetsrelaterade ärenden sköttes på kontoret och det gavs inte 

möjlighet att utföra arbetet hemifrån. Idag är inte arbetet platsbundet vilket skapar möjligheter 

att kunna arbeta var som helst på grund av de tekniska hjälpmedel som finns. Det upplever 

Magnus som en utmaning vilket kan ställas i kontrast mot Charlie som anser att fördelarna 

väger tyngre än nackdelarna med det flexibla arbetssättet: 

 

Jag gillar att vara tillgänglig på kvällar. Jag har inga problem med att svara på 

telefon eller mail på kvällar. Det gör mig mindre stressad än att stänga av 

telefonen och inte veta vad som händer när jag sätter på den dagen efter. Så jag 

är mer avslappnad att ha den på. Men jag skulle inte vilja säga att det passar 

alla, det gör det inte. Men för mig gör det. 

  

Sammantaget går det att konstatera att huruvida individen upplever gränslösheten som en 

fördel eller nackdel är individuellt. Charlie menar att hen skulle bli mer stressad av att inte 

kunna ha möjlighet till jobbrelaterade ärenden utanför arbetstid medan Magnus upplever det 
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som en befrielse att inte ha denna möjlighet. Utifrån den tidigare forskning som gjorts på 

området har Sonnentag m.fl. (2009, s. 356–357) konstaterat att individer som inte har en fast 

arbetsplats och arbetar delvis hemifrån tenderar att ha svårare för att skilja på arbete och fritid. 

Detta har enligt dem en negativ inverkan på hälsan. Det betyder inte att det upplevs på samma 

sätt i andra kontexter vilket vi även kan se i vår studie där flertalet av respondenterna ser det 

som något positivt att kunna jobba hemifrån. 

 
5.4 Individualisering  
 

Ett återkommande inslag i intervjuerna är att individen måste ta ansvar för sitt egna arbete. 

Vill vederbörande ha förändring eller hjälp av utomstående är det individens ansvar att 

förmedla detta. Utgångspunkten inom den organisation vi har genomfört intervjuerna på har 

varit att de anställda förväntas ta ansvar för sin egna situation. I deras flexibla arbete blir det 

en viktig förutsättning att individen kan orientera sig själv och prioritera vad som är viktigt. 

Det betonar även Niklas: 

 

Jo men det är [ett] ganska stort [ansvar] för att du har inte exakta detaljer precis 

som en robot för vad du skall göra. Du måste se till att reda ut själv för vad 

som måste göras för att klara av att leverera i rätt tid. 

 

Niklas citat illustrerar hur hen uppfattar omgivningens förväntan att själv ansvara för sitt 

arbete. Det är ingen annan som skall vägleda individen för hur arbetet skall struktureras och 

genomföras. Den norm i samhället som Beck och Beck-Gernsheim (2002, s. 3, 23) menar 

förekommer som ställer krav att individen skall klara sig själv kan tänkas genomsyra det 

tankesätt som finns i organisationen gällande hur arbetet organiseras. 

En av respondenterna Marie framhäver även de förväntningar som ställs av omgivningen där 

denne skall förhålla sig till andra krav än enbart vad som ställs i arbetet:  

 

Krav på att se ut på ett särskilt sätt, man ska hinna med vissa saker, att man ska 

hinna ta hand om sina barn, man ska hinna träna, man ska hinna laga mat, man 

ska vara nyttig, man ska äta bra, man ska yoga, man ska ha ett välbetalt arbete, 

man ska göra karriär, man ska ha hög utbildning. Jag menar ’name it’ och det 

finns där. Det finns hur mycket krav som helst i dagens samhälle, felaktiga 

krav. 
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Det ovannämnda citatet kan visa hur samtliga krav från omgivningen som enligt hen är 

felaktiga och ouppnåeliga kan skapa en påfrestande situation för individen. Hen är även inne 

på att det här är ett av problemen när det kommer till utbrändhet. Det är inte arbetet i första 

hand som leder till utbrändhet utan det är alla dessa krav och föreställningar ihop som blir en 

bidragande faktor till att individer kan hamna i en ohälsosam situation. De krav och 

föreställningar som Marie nämner kan kopplas till Beck och Beck-Gernsheims (2002, s. 2) 

resonemang om livet som ett individuellt livsprojekt där det förväntas att individen skall 

skapa sitt egna livsverk. Det skapas en konkurrenssituation där individer försöker skilja sig 

från majoriteten vilket kan förklara de ouppnåeliga kraven som Marie upplever i dagens 

samhälle. När det kommer till arbetet menar Charlie “att det är upp till individen själv att sätta 

gränser i sitt arbete när det blir för mycket då det krävs mer av individen idag att kunna säga 

ifrån”. Sammanfattningsvis upplever respondenterna vare sig det är arbete eller fritid att det är 

upp till dem själva att ta sitt ansvar i det flexibla arbetet.  

  

5.5 Strategier för att hantera det flexibla arbetet 
  

Samtliga respondenter nämner att det är viktigt att sätta upp gränser mellan arbete och fritid. 

Hur denna gränsdragningen ser ut i praktiken kan skilja sig åt. När frågan ställs om det finns 

något på fritiden som gör att hen kan koppla bort arbetet betonar Per vikten av att ha 

aktiviteter på fritiden för att koppla bort arbetet och kunna återhämta sig:  

  

Musik är en av dem ingredienserna, jag spelar lite synt. Det är en utav av mina 

oaser fritidsmässigt. När jag sätter på mig mina hörlurar och spelar så får jag 

tid- och rum att gå och får möjlighet att landa. Jag kan även gå ut i skogen med 

hunden eller någonting sådant. Så jag har många element som jag kan ladda 

mina batterier med utan att det påminner eller stör mitt jobb. Du måste hitta 

såna oaser i din fritid för att kunna orka med det moderna samhället. 

  

I Pers uttalande framkommer det att aktiviteter på fritiden blir viktigt för att kunna återhämta 

sig. Hen nämner aktiviteter såsom musik och att promenera med hunden som några 

fritidsaktiviteter som viktiga i sammanhanget. När hen nämner oaser kan det tolkas som att 

hen menar att det är viktigt att hitta platser på sin fritid som blir kontrasterande i relation till 

arbetsplatsen. Att vistas i skogen blir i det här fallet en sådan kontrast vilket Allvin m.fl. 

(1999, s. 21) menar är en sådan strategi som individer kan använda sig av för att distansera sig 
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från arbetet både mentalt och fysiskt. I Pers fall kan det ses som att hen dels får tänka på något 

annat men även får vistas i en annan miljö vilket kan ha en positiv effekt på hens 

återhämtning. En annan strategi är att stänga av notiser på mail och andra funktioner för att 

sätta upp gränser mellan arbete och fritid. Det framkommer även att det är viktigt att sätta upp 

tider för när mail skall besvaras. Det är ett medvetet val som respondenten Magnus gör för att 

inte arbete och fritid skall flyta samman. Magnus berättar följande: 

  

Jag har som en strategi, jag har inga notiser när jag får mail och sådana saker. 

Det har jag tagit bort, allting! Jag väljer själv när jag kollar min mail och det är 

samma sak på jobbet. Jag har aldrig notiser utan jag försöker med jämna 

mellanrum gå in och köra lite ’nu går jag in och svarar på mail’-tid. Och på 

helgerna försöker jag undvika att öppna min mail och titta. Det är inte alltid att 

jag lyckas men annars känner jag att det är lätt att man helt suddar ut gränserna 

mellan fritid och arbetstid. 

 

I det ovannämnda citatet beskriver Magnus hur hen stänger av notiser på mail och andra 

funktioner som en medveten strategi för att försöka ta kontroll över arbetet och inte bli 

påmind om arbetet efter arbetstid. Magnus poängterar även vikten av att hålla helgerna fria 

från mailbesvarande aktiviteter. Det är även något som Charlie betonar på frågan hur hen 

hanterar gränsen mellan arbete och fritid. Hen menar att “helg är helg för mig” vilket även 

kan motsvara liknande strategi som Magnus tillämpar för att hantera gränsen mellan arbete 

och fritid. Det kan dras paralleller till det Allvin m.fl. (1998, s. 5–6) ser som en strategi för att 

sätta gränser mellan arbete och fritid då Magnus och Charlie har sina strategier för när 

jobbrelaterade ärenden skall behandlas. Det framgår av intervjuerna att respondenterna menar 

att det är viktigt att ha strategier för att kunna hantera gränsen mellan arbete och fritid. Det är 

viktigt för att inte hälsan skall påverkas negativt. I svaret på frågan hur respondenterna 

upplever sin återhämtning i det flexibla arbetet nämner Charlie att “jag mår bra och jag tror 

att mycket fritidsaktiviteter är perfekt för att rensa hjärnan och komma ner i varv”. Charlies 

uttalande betonar hur viktigt det kan vara med fritidsaktiviteter för att återhämta sig mellan 

arbetet vilket även kan utgöra en grund för hens välmående. Det kan styrka Sonnentags m.fl. 

(2009, s. 364) forskning på området då de menar att fritidsaktiviteter är viktigt för individens 

återhämtning i arbetet. Det poängterar även Charlie som en viktig aspekt då hen menar att “du 

måste kunna hantera balansen mellan jobb och fritid. Det tror jag är jätteviktigt för annars kan 

du hamna i en utbrändhetsfälla och kanske på riktigt gå in i väggen”. Följaktligen kan det 
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konstateras att samtliga respondenter upplever att en meningsfull fritid med tillhörande 

aktiviteter är en viktig förutsättning för att kunna hantera det flexibla arbetet. 

 

6. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser. Det förs en diskussion om det 

empiriska materialet utifrån den tidigare forskningen och de valda teorierna. Det presenteras 

bland annat aspekter som respondenterna upplever vara betydelsefulla i deras hantering av sin 

situation i det flexibla arbetet. Slutligen presenteras ett avsnitt om förslag på metod-och vidare 

forskning.  

 

6.1 Slutsats 
 
Slutsatserna vi kan dra utifrån det empiriska materialet är att respondenterna upplever det 

flexibla arbetet som delvis positivt. Utifrån deras upplevelser av det flexibla arbetet framhäver 

våra respondenter att fördelarna överväger nackdelarna. Det poängteras att flexibiliteten är 

central för hur de organiserar arbetet. Flexibiliteten upplevs som något essentiellt för att de 

skall kunna möta kraven i arbetet och för att kunna göra sitt arbete på ett effektivt sätt. 

Arbetets komplexitet verkar göra att flexibiliteten blir en nödvändig förutsättning och upplevs 

som ett verktyg i respondenternas arbete. Detta eftersom arbetet i sig förutsätter en autonomi 

som de poängterar är avgörande för att kunna bemöta kunder och omgivningens krav. 

Kundperspektivet kan därför bli en viktig delförklaring till respondenternas uttalanden. 

  

Respondenterna framhäver principen “frihet under ansvar” och vilka positiva effekter det kan 

generera. Det skapar förutsättningar för de anställda att anpassa och planera sitt arbete både 

inom- och utanför arbetet. Detta är något som samtliga respondenter förespråkar och upplever 

som positivt. Det understryks dock av respondenterna att det också finns en negativ sida av 

denna princip. Ansvaret förskjuts till de anställda och arbetsbelastningen kan periodvis 

upplevas som hög. Individen tenderar till att bli utlämnad till sig själv med viktiga åtaganden. 

Det kan upplevas som svårt för individen att strukturera sitt arbete själv vilket kan tendera till 

att de missar saker som berör arbetet. De flexibla arbetstiderna och de tekniska hjälpmedlen 

leder till att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Det skapar en problematik då 

respondenterna upplever att de alltid är nåbara och tillgängliga vilket gör att de ständigt blir 

påminda om arbetet. Mot den bakgrunden betonar samtliga respondenter vikten av att ha en 
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meningsfull fritid för att kunna koppla bort arbetet. De tillämpar olika strategier för att 

hantera gränsdragningen mellan arbete och fritid. Det kan vara fritidsaktiviteter och att 

försöka dra tydliga gränser för när och hur arbetsrelaterade ärenden skall behandlas.   

 
6.2 Resultatdiskussion 
 

Utifrån vår empiriska analys har vi fått förståelse för hur individer kan uppleva och hantera 

det flexibla arbetet. Det bör understrykas att upplevelsen och hanteringen av det flexibla 

arbetet kan skilja sig beroende på organisatoriska kontexter, mellan positioner inom 

organisationer och mellan yrkesgrupper. I det empiriska materialet framför en av 

respondenterna att ett flexibelt arbetssätt inte är effektivt överallt “jag säger inte att den 

fungerar överallt och är bättre som princip. Men för mig och för oss fungerar den väldigt väl”. 

Citatet kan påvisa det faktum att organisationen och dess anställda kan uppleva det flexibla 

arbetet som övervägande positivt. Resultatet i vår studie kan bidra till en kunskap om 

fenomenet till liknande branscher men skall inte betraktas som något representativt för övriga 

branscher inom arbetsmarknaden. Hill m.fl. (2008, s. 152) är av en likartad uppfattning då de 

betonar att det flexibla arbetssättet kan lämpa sig bättre i vissa yrken. Allvin m.fl. (1999, s. 

19) menar också att det flexibla arbetet kan upplevas olika för olika individer. Resultatet av 

empirin i studien kan bekräfta den tidigare forskningen ur denna bemärkelse. 

Respondenternas upplevelser skiljer sig åt i vissa avseenden vad gäller det flexibla arbetet. 

Något som kan exemplifiera detta är hur respondenternas upplevelser av tillgängligheten i det 

flexibla arbetet skiljer sig åt. 

  

En intressant aspekt som respondenterna väljer att lyfta fram vad gäller hantering av det 

flexibla arbetet är erfarenhet. Respondenterna verkar se det som att hur länge en individ 

arbetat inom yrket och hur mycket erfarenheter de samlat på sig genom åren har betydelse för 

hur man hanterar det flexibla arbetet. Flertalet av respondenterna väljer att poängtera hur de 

genom åren har lärt sig att fånga upp sina egna signaler om de arbetar för mycket. De har med 

tiden lärt sig att hantera sin arbetssituation. Sammantaget menar de att det har gett dem 

verktyg som kan motverka det flexibla arbetets negativa följdeffekter. Det kan vara en form 

av de hanteringsstrategier som Sonnentag m.fl. (2009, s. 364) beskriver för att återhämta sig 

från arbetet. Det blir enligt respondenterna lättare att koppla bort arbetet ju mer erfarenhet 

individen har vilket underlättar återhämtningen i arbetet. 
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Slutligen kan vi konstatera att studiens resultat står i motsatt förhållande till Allvins m.fl. 

(2006) tidigare forskning i Gränslöst arbete. Socialpsykologiska perspektiv på det nya 

arbetslivet då de tenderar att ha en negativ framtoning i beskrivandet av det flexibla arbetet. 

De positiva aspekterna av det flexibla arbetet lyfts inte fram i lika stor utsträckning vilket 

skapar en snäv syn på fenomenet. Den slutsats vi kan dra av resultatet i vår studie är att 

respondenterna är av den uppfattningen att det flexibla arbetet upplevs som övervägande 

positivt. Det förutsätter å andra sidan att de kan hantera gränslösheten som arbetet innebär. 

Sammantaget kan det därför konstateras att fenomenet upplevs som både positivt och 

negativt. Det blir även viktigt i studerandet av respondenters upplevelser och hantering av det 

flexibla arbetet att ta hänsyn till vilken kontext individen är verksam inom och att upplevelsen 

är individuell.  

  

6.3 Metod- och vidare forskning 
 
Den kvalitativa forskningsstrategin som tillämpades i studien har gett oss en rik och fyllig 

empiri där respondenterna har öppnat upp sig och reflekterat över sina egna erfarenheter. 

Studiens syfte var att fokusera på respondenternas upplevelser och hantering av det flexibla 

arbetet vilket gjorde den kvalitativa strategin lämplig för ändamålet. Det bekräftar vad 

Bryman (2011, s. 371) menar är anledningen till att tillämpa en sådan strategi. Den 

semistrukturerade intervjuguiden gav även respondenterna möjlighet att svara fritt inom 

ämnets ramar. Det underlättade för respondenterna att reflektera över deras upplevelser och 

hantering av det flexibla arbetet. 

 

En svaghet med vår studie är att generaliseringsmöjligheterna blir begränsade på grund av ett 

litet urval vilket även Bryman (2011, s. 369) påtalar är en svaghet med metoden. Studien blir 

inte generaliserbar och representativ för andra kontexter. Vår förhoppning är dock att den kan 

bidra med en förståelse och kunskap till liknande organisatoriska kontexter. Efter denna 

genomförda studie har vårt intresse vuxit för att erhålla en bredare förståelse för fenomenet 

och hur det flexibla arbetet upplevs och hanteras av anställda i andra branscher. Det kan 

konstateras i vår studie att tillämpningen av flexibilitet upplevdes som en viktig del av arbetet 

för att kunna bemöta och anpassa sig till kunder och omgivningens krav. Hur flexibiliteten 

tillämpas inom andra branscher och hur de anställda upplever fenomenet hade varit intressant 

att studera närmare. En idé som växte fram under studiens gång var att jämföra skillnader i 

upplevelser av fenomenet mellan kvinnor och män. I vår studie bestod urvalet av en kvinna 
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och resterande män. Det hade varit intressant att göra en studie med ett jämnt antal män och 

kvinnor för att se om det finns någon könsskillnad gällande upplevelsen och hanteringen av 

det flexibla arbetet. 
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Intervjuguide 

Inledning 

Presentation av oss själva 
• Förklara att det är en av oss som kommer hålla i intervjun medan den andra sitter med 

och lyssnar i första hand men även kan kommentera om det behövs.  
• Förklara studiens syfte 
• Förklara de etiska aspekterna 

- informationskravetà frivilligt att delta, får avbryta när du vill 
-vilka moment/områden som ingår i intervjunà olika teman 
- konfidentialitetskravet à datan/uppgifterna kommer behandlas på ett sådant sätt att 
obehöriga ej kommer kunna ta del av dem, endast vi och får handledare kommer ha tillgång 
till dem 
-du och organisationen kommer vara anonyma 
- nyttjandekravet (informationen kommer endast att användas för studiens syfte) 

• fråga om vi får spela in intervjun 
 
Personlig bakgrundsfakta  

• Ålder? 
• Kön? 
• Livssituation 

-partner 
-familj 
-yrke 
 

• Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 
 
Arbete  
 

• Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?   
-Var? = Var spenderar du mestadels av tiden under arbetstid? Kan du ge exempel? (hemma, 
kontoret…) 
-Vad? = Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
-Hur? = Hur strukturerar du din arbetstid?  

• Vilka krav upplever du att din arbetsgivare ställer på dig?  
• Vad tror du krävs för att lyckas inom ditt arbete? 

-Varför just dem egenskaperna/aspekterna? 
• Hur upplever du ditt eget ansvar att planera och initiera det egna arbetet? 

- Vilka fördelar kan du se med detta? 
-Vilka nackdelar kan du se med detta?  
 
Nyckelord: karaktärisering av det flexibla arbetet, krav som ställs på individen 
 
 
 
 
 
 
 



 

Balansen mellan arbete och fritid? 
 

• Hur hanterar du gränsen mellan arbete och fritid? 
- Hur strukturerar du ditt arbete i relation till ditt liv utanför arbetet? 

• Finns det saker på din fritid som gör att du kan koppla av från arbetet? 
-(träning, hobbyintressen etc.) 

•  Ställer ditt arbete krav och förväntningar som du tycker har en påverkan på din fritid? 
- Kan du ge exempel? (mailkontakt, jobbmobil etc.) 

• Hur känner du inför den stress som kan uppstå gällande att balansera arbete och fritid? 
• Kan du ge exempel på konkreta situationer där ditt arbetssätt kan resultera i 

möjligheter alternativt begränsningar? (tillgänglighet, tekniska 
kommunikationsmöjligheter, arbetsmiljö, stress, fritid) 

 
Nyckelord: Arbete kontra fritid, gränsdragning. 
 
Välmående 
 

• Hur upplever du din återhämtning mellan arbetet? 
-Kan du koppla bort arbetet utanför din arbetstid? 

• På vilket sätt anser du att återhämtningen är viktigt för just ditt sätt att arbeta på? 
• Hur tror du att andra upplever balansen mellan arbete och återhämtning? 
• Hur påverkas ditt välmående under perioder med hög arbetsbelastning?  
• Upplever du att hög arbetsbelastning är vanligt förekommande i ditt arbete?  
• Känner du att det finns ett socialt stöd från chefer och arbetskollegor i situationer då 

det behövs? 
 
Nyckelord: Välmående, återhämtning, socialt stöd 
 
Avslutning 
 

• Har du några frågor eller funderingar kring det vi har gått igenom? 
• Har du något som du vill tillägga som vi inte tagit upp?  
• Kan vi kontakta dig i efterhand om vi har några följdfrågor eller funderingar? 

 


