
     

Mälardalens högskola  
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  
Kurs: Uppsats/fältarbete, PSA401, 15 hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibelt arbete inom en offentlig  
IT-verksamhet 

 

- hur arbetstagare ser på sitt arbete i förhållande till 
arbetsgivarens syn 

 

Carina Grund Nilsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magisteruppsats i arbetslivsvetenskap, VT 2011 
Handledare: Rolf Å Gustafsson 
Examinator: Anna-Christina Blomkvist 



    

 

1

Sammanfattning 
 
Förändringar på arbetsmarknaden har lett till ökad flexibilitet i arbetslivet. Flexibelt arbete 
kan innebära olika former av arbete som påverkas av arbetsgivarnas kravdrivna behov men 
även av arbetstagarnas efterfrågedrivna behov där arbetsgivarens behov beskrivs som 
huvudsakligen styrande. Syftet med studien var tvådelat och handlade dels om att i en 
litteraturgenomgång reda ut vad flexibelt arbete innebär och vilka konsekvenser det ger för 
arbetstagare och dels om att undersöka hur arbetstagare inom en offentlig IT-verksamhet ser 
på flexibiliteten i sitt arbete i förhållande till sin arbetsgivare. Tio medarbetare och chefer 
deltog i den empiriska studien. Genom semistrukturerade intervjuer som analyserades med en 
hermeneutisk ansats undersöktes upplevelser av för- och nackdelar med flexibiliteten i arbetet, 
vems behov som var styrande och om det fanns motsättningar mellan dem. Teoretiska 
utgångspunkter var litteratur om arbetsmarknadens utveckling och arbetets förändring de 
senaste decennierna. Resultatet visade att den aktuella IT-verksamheten var en organisation 
med både stabilitet och flexibilitet. Cheferna belyste den föränderlighet organisationen 
verkade i. Flexibilitet förekom genom flextid, distansarbete och egen planering där villkoren 
formas av såväl arbetsgivarens krav som arbetstagarnas efterfrågan.  
 
Nyckelord: flexibelt arbete, arbetsgivare, arbetstagare, ostandardiserat arbete, IT-stöd 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis vill jag kortfattat ge en beskrivning av den utveckling som skett på 
arbetsmarknaden under huvudsakligen de senaste 40-50 åren som visar på ett ökat behov av 
flexibilitet inom arbetslivet. Här presenteras även vilka konsekvenser flexibiliteten gett för 
arbetsmarknaden – framför allt för arbetstagarna – och slutligen tar jag upp hur jag tänker mig 
gå vidare med en egen studie. 
 
Den ekonomiska kris som inträffade i västvärlden under 1970-talet pekas ut som något av en 
startpunkt för en mer omfattande förändring på arbetsmarknaden (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Kalleberg, 2000) då företag tvingades söka nya 
marknader i andra länder för att åter öka vinsterna och förbli konkurrensmässiga. 
Investeringar, produktion och handel blev därmed allt mer internationaliserade (Benach, 
Amable, Muntaner & Benavides, 2002) och förändringar av ekonomiska strukturer skedde på 
ett globalt plan. De globala ekonomiska förändringarna ökade enligt Kalleberg (2000) 
konkurrensen och osäkerheten för företag, vilket tvingade dem att öka sina vinster och vara 
mer flexibla avseende anställningskontrakt samt att ta större hänsyn till konsumenternas 
behov. Företagens anpassning efter marknadens förändrade krav har sammantaget visat sig i 
att arbetet blivit mer flexibelt. Flexibiliteten har varit ett sätt att möta den allt mer komplexa 
omvärlden som ter sig oförutsägbar (Allvin, Wiklund, Härenstam & Aronsson, 1999). 
 
För en del företag handlar flexibiliteten endast om ett sätt att överleva en ekonomiskt pressad 
situation och att spara kostnader, förbättra effektivitet och öka produktivitet. För andra har 
den teknologiska förändringen med förändrade produktionsprocesser styrt sättet att organisera 
arbetet mot en högre grad av flexibilitet (Reilly, 1998). Arbetsarrangemang och 
anställningskontrakt som till stor del kommit att bli standardiserade påverkades av de tekniska, 
ekonomiska och organisatoriska förändringarna och skapade behov av flexibla arbetsmässiga 
lösningar (Benach et al., 2002). Kalleberg (2000) menar att tekniska framsteg i 
kommunikation och informationssystem underlättade anammandet av ostandardiserade 
anställningsrelationer med t.ex. mer tillfällig arbetskraft. 
 
Enligt Sennet (1999) håller flexibiliteten på att förändra begreppet arbete och de förhållanden 
som där ingår, bl.a. handlar det om att flexibla förändringar som riktar sig mot byråkratiska 
rutiner är så genomgripande att de bryter kontinuiteten mellan nuet och det förgångna och 
skapar fragmentering. 
 

Idag betecknar uttrycket ”flexibel kapitalism” ett system som är något utöver en 
variation på ett gammalt tema. Betoningen ligger på flexibilitet. Stelbenta byråkratiska 
strukturer angrips, liksom den blinda rutinens avigsidor. Arbetstagare förväntas 
uppträda smidigt, vara öppna för förändringar med kort varsel, ständigt ta risker, bli 
alltmer oberoende av regler och förordningar. (Sennett, 1999, s. 17) 

 
Sättet att organisera arbetstiden präglas – enligt Sennett (1999) – på många sätt av 
kortsiktighetsprincipen. Den konsumentstyrda dynamiska marknadens behov av snabba 
avkastningar leder till tvära omkastningar i produktion med kortsiktiga mål. Löst sammansatta 
nätverk verkar öppnare till förändringar än de traditionella hierarkierna och har därför i många 
fall blivit lösningen gällande att organisera en modern arbetsplats. Enligt Sennett ses 
flexibilitet ibland som en positiv lösning genom att människor får en möjlighet att fritt kunna 
utforma sina liv. Däremot menar han att det nya systemet skapar andra styrmekanismer som 
gör maktförhållanden mer svårtolkade. 
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Den globala omvandlingen har enligt Allvin et al. (2006) vidgat marknadskrafternas 
inflytande på olika plan i samhället, exempelvis har den offentliga sektorn allt mer anpassats 
efter marknadsmässiga villkor. En annan förändring de pekar på är att marknadskrafterna 
inneburit förändrade krav för individen. Kraven som ställts på en industriarbetare har varit 
generella och ofta riktats mot ”kollektivet”. Nu har dessa krav förskjutits till att bli 
individuella och t.o.m. personliga, vilket gör att individerna i större omfattning konkurrerar 
med individuella egenskaper.  
 
Förändringar i svenska institutioner belyses av Lundh (2002) som menar att ”bakgrunden till 
de institutionella förändringarna står att finna i den ekonomiska strukturella omvandlingen 
från industrisamhälle till tjänstesamhälle, i informationsteknikens genombrott och i 
arbetsorganisationens skifte från fordism till toyotaism” (s. 223). Enligt Lundh är fordismen 
en av två rationaliseringsrörelser inom industrin som hade som syfte att effektivisera arbetet. 
Den andra rörelsen – som egentligen var föregående – var taylorismen som innebar en stark 
uppdelning av olika arbetsmoment, och att tjänstemännens arbete skildes från arbetarnas. 
Fordismen utvecklade rationaliseringen ytterligare genom att tillföra en teknisk komponent 
till arbetsdelningen och den utvecklades främst för industrins massproduktion av 
standardiserade produkter. Den ekonomiska omvandlingen ställde enligt Lundh (2002) krav 
på flexiblare företag och toyotaismen innebar till skillnad från fordismen en plattare 
organisering där ansvar och styrning flyttades ut på fler enheter och arbetslag. Toyotaism 
innebär ett flexiblare arbetssätt som kräver bredare kompetens hos de anställda och som enligt 
Lundh innebär en övergång från en hierarkisk till en flexibel organisation. Enligt Allvin et al. 
(2006) uppstod den industriella produktionens övergång från fordism till toyotaism ur ett 
behov av att möta kunders önskemål på ett bättre sätt. 
 
Flexibel produktion handlar enligt Allvin et al. (2006) om att industrialiseringens 
arbetsuppdelning åter vidgas och integreras i verksamheten då arbetarna utför fler 
arbetsuppgifter och på egen hand kan styra olika arbetsfunktioner som de anser nödvändiga 
för produktionen. För vissa tjänstearbeten har detta arbetssätt utvecklats till en ytterlighet 
genom att det inte längre finns några tydliga arbetsbeskrivningar eller gränser för arbetet, 
vilket också skapat förutsättningar för ”friare” arbeten. Ett sådant arbete innebär att individen 
utför arbeten oberoende av tid och plats samt att denne själv planerar, organiserar och 
ansvarar för arbetet utan vägledning (Allvin et al., 2006). Vad författarna poängterar är att 
denna typ av arbete är så tydligt kopplade till den egna prestationen och det egna 
ansvarstagandet: 
 

Det är kanske också den viktigaste skillnaden mellan det arbetsliv vi varit vana vid 
under större delen av 1900-talet och det nya arbetsliv vi nu ser växa fram. 
Arbetsvillkoren är i mindre utsträckning givna, ovillkorliga och allmängiltiga. De är 
istället knutna till speciella villkor och beroende av individuella förutsättningar, 
sammanhang och prestation. De tidigare så fasta gränserna luckras upp och individen 
måste själv hitta nya referenspunkter att orientera sig efter. (Allvin et al., 2006, s. 18) 

 
Trots en ökad flexibilitet i arbetet förekommer dock standardiserade arbeten parallellt med 
fria arbeten och handlar då om det traditionellt tayloristiska arbetssättet där arbetstagarna är 
utbytbara komponenter. Fria arbeten behöver inte vara bättre än utbytbara utan beror på 
individens förutsättningar att hantera arbetet; ”huruvida arbetet är bra eller dåligt är då inte 
enbart en bedömning av de krav som arbetet ställer. Det är också en bedömning av individens 
förmåga att hantera dessa krav” (Allvin et al., 2006, s. 54). 
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Det finns undersökningar som tyder på att utnyttjandet av flexibilitet verkligen har ökat sedan 
1980-talet och att denna förändring i organisation lett till förändrade kompetenskrav för de 
anställda (Lundh, 2002). T.ex. ställs industriarbetare inför krav på att kunna allt mer 
informationshantering, vilket innebär att gränsen mellan arbetare och tjänsteman suddas ut. 
Idag är det bl.a. viktigt att ha en ”motiverad personal med teoretisk utbildning och bred 
kompetens” (Lundh, 2002, s. 245). Allvin et al. (2006) visar på problematik att kunna säga 
något säkert om hur vanligt förekommande flexibelt arbete är, vilket delvis beror på olika 
avgränsningar och olika analysnivåer inom forskningen. En studie gjord i Kanada visade att 
57 % av de som arbetade hade någon form av flexibelt arbetsschema, där flextid var den mest 
använda (Zeytinoglu, Cooke & Mann, 2009).  
 
Marknadskrafternas dominans som ursprungligen kunde ses i att arbetsgivarna var fria att leda 
och fördela arbetet efter sina behov är inget nytt fenomen i sig. Detta förhållande rådde på 
många sätt innan industrialiseringen tog fart. När arbetsmarknaden växte fram under 1800-
1900-talen utvecklades så småningom lagar och kollektivavtal som reglerade villkoren mellan 
parterna. Det sociala välståndet växte och fackföreningar fick högre inflytande (Lundh, 2002). 
Det flexibla arbetet idag kan på sätt och vis ses som något ”nygammalt” genom att 
marknadskrafternas inflytande återigen har ökat på arbetsmarknaden. I vilken omfattning det 
skett en ”omstrukturering” av arbetsplatserna eller om de fortfarande är ”legaliserade” enligt 
gamla regleringsformer finns en diskussion om bl.a. i USA (Kelly & Kalev, 2006). 
 
Av litteraturen kring arbetsmarknad och arbetsförhållanden framgår att de senaste 
decennierna medfört många förändringar och att företagen gått in i ett stadium av 
föränderlighet. Några av författarna (t.ex. Lundh, 2002; Kalleberg, 2000) framhåller att 
flexibilitet på arbetsmarknaden och arbetsplatserna ökat. Begreppet flexibilitet används och 
analyseras dock på något olika sätt. I vissa fall beskrivs och analyseras flexibla arbetsvillkor 
gällande t.ex. arbetsscheman eller arbetsformer. I andra fall beskrivs och analyseras 
flexibilitet på ett mer övergripande plan på arbetsmarknaden, t.ex. som en följd av en ökad 
globalisering. Sammantaget visar forskning att flexibilitet i arbetet kan ha ökat och att det 
därför kan vara intressant att studera hur flexibilitet visar sig ute på arbetsplatserna och vad 
arbetstagare uppfattar som flexibelt. I den här uppsatsen använder jag inledningsvis begreppet 
flexibelt arbete som ett övergripande begrepp som täcker in olika definitioner av flexibilitet 
som har påverkan på arbetet. 
 
Utvecklingen inom den industriella tillverkningen har varit utgångspunkten för utveckling av 
flexibilitet i arbetet och därmed har främst villkor och konsekvenser för industriarbetarna 
belysts. Övergången till ett tjänstesamhälle, med större andel tjänstemän, har förändrat 
arbetsmarknaden. Den traditionelle arbetaren är kanske inte längre så vanlig då gränsen 
mellan arbetare och tjänsteman suddas ut. Jag tycker därför det skulle vara intressant att 
fokusera en studie på tjänstemän som arbetar inom ett relativt nytt arbetsområde som 
informationsteknik och vad flexibiliteten i arbetet innebär för dem som arbetstagare samt hur 
deras syn på arbetet ser ut i relation till arbetsgivarens. Informationstekniken har utvecklats 
under de senaste decennierna och således under den period när flexibiliteten i övrigt fått 
genomslag i arbetslivet. Eftersom marknadskrafterna fått ökat inflytande inom den offentliga 
sektorn känns det som angeläget att genomföra studien i en sådan verksamhet. Även om det 
hade varit intressant att studera innebörder av flexibelt arbete ur ett genusperspektiv har jag 
valt att inte göra det eftersom det skulle göra studien allt för omfattande. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Eftersom flexibelt arbete som område är så brett och speglar olika arbetsformer och 
avgränsningar har ett första – och övergripande – syfte med den här studien varit att reda ut 
mer ingående vad flexibelt arbete innebär. Genom en forskningsöversikt var avsikten att dels 
få en begreppsmässig bild över forskningsområdet och dels att studera vilka konsekvenser 
arbetet gett för framför allt arbetstagare för att sedan kunna gå vidare med en empirisk studie. 
 
Det andra syftet var att undersöka hur arbetstagare (tjänstemän) ser på flexibiliteten i sitt 
arbete i förhållande till sin arbetsgivare. Det handlade om att undersöka vad de upplever för 
för- och nackdelar med flexibiliteten och vems behov som är huvudsakligen styrande samt om 
det fanns motsättningar mellan arbetstagarnas och arbetsgivarens behov. I förhållande till 
arbetstagarna intar cheferna en arbetsgivares ställning. De chefer som deltog i studien ombads 
därför att besvara frågorna utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 
 
Frågeställningar: 
 

• Vad innebär det att arbeta utifrån flexibla villkor och hur upplevs arbets- och 
anställningsvillkoren utifrån ett arbetsgivar- respektive arbetstagarperspektiv? 

• Vilka är behoven bakom de flexibla arbetsvillkoren och vilka positiva respektive 
negativa konsekvenser av villkoren anges av chefer respektive medarbetare? 

 

2. Disposition 
 
I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden till varför arbetet blivit mer flexibelt och vilka 
konsekvenser som det gett i dagens arbetsliv i form av ändrade villkor för företag, 
arbetsgivare och arbetstagare. Efter beskrivningen av det förändrade arbetslivet följer en 
problematisering där syftet och frågeställningarna för den aktuella undersökningen 
presenteras. 
 
Under tidigare forskning beskrivs vidare begreppet flexibelt arbete ur huvudsakligen 
arbetsgivares respektive arbetstagares perspektiv. Efter detta följer en beskrivning av olika 
konsekvenser som det flexibla arbetet för med sig och här fokuseras i huvudsak konsekvenser 
för arbetstagarna avseende hälsa och sociala konflikter. Konsekvenserna av flexibelt arbete 
visade sig vara olika beroende på vilken form av flexibelt arbete som studeras, t.ex. 
funktionell eller numerär flexibilitet. Konsekvenser kan även bero på villkor i omgivningen 
eller personlighet. Slutligen görs en sammanfattande reflektion där skäl för- och emot 
flexibelt arbete diskuteras.  
 
Under teoriavsnittet redogörs för övergripande samhällsvetenskapliga perspektiv på begreppet 
arbete och arbetets utveckling samt något kort om arbetets idéhistoria, dvs. vad arbete är och 
varför vi arbetar. 
 
Sedan följer metodavsnittet då jag redogör för den kvalitativa metod jag valt för att 
genomföra undersökningen. Här redogörs för den hermeneutiska ansatsens grundtankar som 
varit vägledande för mig när jag ska tolka och förstå datamaterialet. Vidare beskrivs här hur 
jag gått tillväga med datainsamlingen, vilka etiska principer som följts samt hur urval gjorts 
och slutligen hur jag analyserat det insamlade materialet. 
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I resultatdelen beskriver jag hur jag tolkat det insamlade materialet under olika gemensamma 
teman. Tolkningar har gjorts i två olika steg, först en empirinära tolkning då jag hållit mig 
nära respondenternas uttalanden och intervjuguiden för att sedan i en andra tolkning göra 
kopplingar till den teoretiska och forskningsanknutna referensram jag haft att förhålla mig till.  
 
Slutligen följer en diskussion kring arbetet med uppsatsen där jag ser om jag besvarat mitt 
syfte och mina frågeställningar. Här görs även återkopplingar till teorier och tidigare 
forskning. Jag diskuterar för- och nackdelar med den valda metoden och vilka styrkor och 
svagheter min undersökning har och slutligen presenteras förslag till framtida studier inom 
området. 
 

3. Tidigare forskning 
 
För att finna relevant forskning inom aktuellt område sökte jag i databaserna ”Psychinfo” 
och ”Sociological Abstracts” och de sökord jag använde mig av var flexible work, flexibility, 
och nonstandardized/irregular work/employment i olika kombinationer. De första träffarna 
gav resultat på över tusen artiklar men efter vissa avgränsningar fick jag en resultatlista på 
150-200 artiklar som var görlig att gå igenom. För att välja ut de mest intressanta/relevanta 
artiklarna lästes alla titlar och flera abstracts igenom, där de flesta visade sig inte riktigt beröra 
det jag var intresserad av. Genom att koncentrera mig på vissa särskilt intressanta artiklar 
kunde några kända forskare inom området identifieras och en del artiklar har jag därför funnit 
via referenserna hos andras forskning. De allra flesta artiklar jag stött på är ifrån 1990-talet 
och framåt, vilket visar att det är ett relativt nytt forskningsområde. Nedan följer en 
genomgång av tidigare forskning på området utifrån huvudsakligen två olika perspektiv på 
flexibelt arbete. 
 
3.1 Olika perspektiv på flexibelt arbete 
 
Inom forskningen under de tre senaste decennierna går det – enligt Zeytinoglu et al. (2009) – 
att se två olika grenar avseende hur flexibilitet beskrivs. Den ena grenen diskuterar och visar 
att det flexibla arbetet uppstått från ett behov hos arbetsgivarna, dvs. att utvecklingen varit 
kravdriven. Den andra grenen diskuterar att utvecklingen även påverkats genom 
arbetstagarnas behov, dvs. som en efterfrågedriven utveckling. Arbetstagarnas behov har i det 
senare fallet styrt exempelvis arbetsscheman och i första hand har det då rört sig om 
kvinnornas behov av flexibilitet för att kunna balansera arbetet med familjelivet. Jag kommer 
senare i uppsatsen att använda mig av denna indelning när jag beskriver forskningsområdet 
lite mer ingående. Inledningsvis kommer jag dock att beskriva vad som sagts om flexibelt 
arbete och hur det har definierats på ett lite mer generellt plan. 
 
Flexibelt arbete är ett begrepp med många olika innebörder och definitioner. Det finns 
få ”rena” definitioner av begreppet men däremot går det att visa att det innebär många olika 
former av arbete. Att innebörden av flexibelt arbete varierar så stort beror delvis på ur vilket 
perspektiv det betraktas, t.ex. kan regeringar, arbetsgivare eller arbetstagare ha olika syn på 
begreppet (Reilly, 1998). Andra skäl till varierande definitioner beror på att flexibelt arbete i 
stort täcker olika former av arbete och speglar olika ideologiska värderingar (Zeytinoglu et al., 
2009). Som jag ser det är det vanligast att flexibiliteten definieras utifrån arbetsgiv-
arnas/arbetsplatsens perspektiv och behov.  
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Ordet flexibilitet härrör ursprungligen från förmågan att vara böjlig (Wessén, 1960). Enligt 
Egidius (2008) innebär ordets betydelse ”smidighet, förmåga att utforma, finna sig till rätta 
med eller anpassa sig till nya situationer och villkor” (s. 209) och motsatsen till flexibilitet är 
rigiditet, vilket innebär en ”stelhet, strikthet, opåverkbarhet, bristande förmåga att anpassa sig 
till nya situationer och efter andra människors önskningar och synsätt” (s. 589).  
 
Sennett (1999) talar om att betydelsen av flexibilitet ursprungligen kommer från den förmåga 
ett träd har att böja sig och ge efter för vinden men sedan återgå till sin ursprungliga form. 
Frågan är om människors flexibla beteenden fungerar på samma hållfasta sätt och kan anpassa 
sig till olika skiftande omständigheter utan att knäckas? Ur arbetslivssynpunkt kan det vara 
intressant att titta på vad motsatsen till flexibelt arbete är för att kunna sätta begreppet i 
relation till något. Enligt Sennett (1999) är motsatsen till flexibelt arbete en genomreglerad 
byråkrati med tydliga och fasta arbetsrutiner, vilket kan ses som både något gott eller något 
ont beroende på vilket perspektiv man har. Den ”goda” delen handlar om att rutiner skapar 
ordning och reda där allt har en bestämd plats och alla vet vad de ska göra. Genom 
industrialiseringen kunde avancerade maskiner skötas av människor som inte förstod deras 
teknik men som med enkla handgrepp kunde sköta dem och därmed utföra avancerade 
arbetsmoment. Den ”onda” delen handlar om att det uppstod många monotona rutinuppgifter 
som var effektiva men som sågs som själadödande och där arbetet kunde upplevas som 
ostimulerande och meningslöst, och där arbetarna heller inte fick utveckla 
en ”hantverksskicklighet”. Allvin et al. (1999) menar att arbetet traditionellt karakteriseras av 
att vara reglerat avseende tid, rum, organisation och anställningsvillkor och att denna 
arbetsform är kännetecknande för ett arbete oavsett med vad man arbetar. 
 
Flexibiliteten går att se på olika plan inom arbetslivet och dess verksamheter och kan enligt 
Allvin et al. (1999) ta sig följande uttryck; ekonomiskt, strategiskt, produktionstekniskt, 
organisatoriskt, informationstekniskt och personellt. Det viktiga enligt författarna är att tiden 
inte längre sätter de formella gränserna för verksamheten utan snarare blir något mer generellt 
att förhålla sig till och t.o.m. försöka övervinna. Fasta strukturer monteras ned för att möta 
den oförutsägbara omvärlden och arbetet blir därmed mer gränslöst och flexibelt. Till skillnad 
från tidigare reglering utifrån tid, rum, organisation och anställningsvillkor menar författarna 
att flexibla arbetsvillkor regleras utifrån individ och situation. Flexibiliteten i arbetslivet går 
att se bl.a. genom den ökande mängden av icke standardiserade anställningsrelationer, som 
t.ex. visstidsanställningar, deltidsarbeten och tillfälliga anställningskontrakt (Kalleberg, 2000). 
 
3.1.1 Flexibelt arbete som arbetsgivardrivna krav 
 
För den fortsatta beskrivningen kommer jag att använda Zeytinoglus et al. (2009) indelning 
avseende krav- respektive efterfrågedriven utveckling av flexibelt arbete och jag börjar med 
att beskriva hur synen på och behovet av flexibelt arbete kan te sig ur arbetsgivarnas 
kravdrivna perspektiv. 
 
Ur arbetsgivarens perspektiv handlar flexibiliteten framför allt om att företagens anpassning 
till marknadens krav slår igenom i arbetet (Allvin et al. 2006) och denna kan då visa sig på 
olika sätt. Två former av flexibilitet som är vanligt förekommande och kanske även de mest 
beskrivna inom litteraturen är de som kallas för funktionell flexibilitet och numerär flexibilitet 
(Lundh, 2002; Reilly, 1998; Atkinson, ref. i Allvin et al., 2006).  
 
Funktionell flexibilitet har uppstått utifrån behovet av att snabbt kunna ställa om produktionen 
efter marknadskrav och handlar om att arbetstagarna behöver ha en bred kompetens för att 
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utföra fler arbetsuppgifter inom en och samma arbetsplats. Utvecklingen har lett till att 
arbetsdelning och specialisering ersatts av vidgade arbetsuppgifter och ökat ansvar i 
arbetslagen (Lundh, 2002). Genom att korta beslutsvägarna har avsikten enligt Lundh varit att 
öka effektiviteten och detta kräver en motiverad personal med bred kompetens som i större 
grad kan styra sig själva. Syftet med flexibiliteten handlar enligt Lundh om variation utifrån 
olika funktioner i arbetet och att kunna omdisponera personalen vid behov, t.ex. vid 
sjukfrånvaro. Detta kräver att kompetensen både behöver breddas och fördjupas. Enligt Lundh 
kan denna mer generella kompetens skaffas genom exempelvis utbildning eller arbetsrotation. 
Reilly (1998) pekar på en oklarhet avseende begreppet och menar att det kan handla både om 
tvärfunktionell flexibilitet rörande själva arbetsuppgifterna men även rollflexibilitet och som 
då griper om en större del av arbetsinnehållet. 
 
Numerär (eller numerisk) flexibilitet handlar om möjligheten att variera personalantalet efter 
behov i produktionen och kan ses i olika former av anställningar (Allvin et al., 2006). Enligt 
Lundh (2002) har det blivit för dyrt för företag att säga upp och anställa personal efter upp- 
och nedgångar, liksom det även blivit för dyrt att ha ett visst personalöverskott och detta har 
gjort att grupperna med tillfälliga anställningar och inhyrd personal har ökat. Tanken är att 
företagen ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och behålla och satsa på en viss 
andel ”kärnarbetare” medan den tillfälliga – och mer perifera – personalen anlitas vid 
arbetstoppar eller arbetar med mer av verksamhetens sidofunktioner. 
 
En annan typ av flexibilitet som hänger samman med funktionsflexibiliteten är enligt Lundh 
(2002) löneflexibiliteten, som innebär att ha ett löne- och kompensationssystem som 
premierar de arbetstagare som väljer att bredda sig ur arbetssynpunkt och deltar i 
arbetsrotation m.m. 
 
En viktig form av flexibilitet är behovet av att anpassa och variera arbetstider efter 
svängningar i produktionen, kallad arbetstidsflexibilitet eller temporär flexibilitet (Lundh, 
2002; Reilly, 1998). Denna flexibilitet kan ses i både strukturerad form (t.ex. skift- eller 
deltidsarbete) och ostrukturerad form (t.ex. övertid). Reilly lyfter även fram andra typer av 
arbetstidsflexibilitet som är framväxande, t.ex. flexibla (koncentrerade) arbetsveckor eller 
årliga arbetskontrakt. 
 
Andra typer av flexibilitet är lokaliserad och finansiell flexibilitet (Reilly, 1998). Lokaliserad 
flexibilitet handlar om hur arbetskraft används utanför den normala arbetsplatsen, exempelvis 
genom hemarbete medan finansiell flexibilitet handlar om att löner och ersättningar varierar 
med ekonomisk uppgång eller fall. Ytterligare en form av flexibilitet är distansflexibilitet som 
handlar om de olika möjligheter ett företag idag har att utkontraktera (outsourca) delar av sin 
verksamhet för att istället helhjärtat ägna sig åt den egna kärnverksamheten (Lundh, 2002). 
Denna arbetsform liknar den numerära flexibiliteten men innebär att delar av verksamheten 
helt eller delvis lämnas över åt någon annan att sköta (entreprenad). 
 
Allvin et al. (2006) menar att flexibilitet från arbetsgivarens perspektiv går att se utifrån två 
distinktioner, flexibilitet genom förtroende respektive flexibilitet genom utbytbarhet. Med 
flexibilitet genom förtroende menar de ”den flexibilitet som följer av att arbetstagarna själva 
får bestämma över sitt arbete” (Allvin et al., 2006, s. 35) medan flexibilitet genom utbytbarhet 
står för ”den flexibilitet som följer av att företaget gör sig oberoende av individen” (s. 44). I 
den platta, decentraliserade organisationen styr inte arbetsgivaren över de anställda i samma 
utsträckning som innan, och detta ställer ökade krav på arbetstagarna att vara initiativrika, 
målmedvetna och ansvarstagande. Arbetstagaren får förtroende att planera och strukturera 
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arbetet efter bästa förmåga i ett relativt fritt arbete. För arbetsgivaren är det vidare mycket 
viktigt att utnyttja personalen på ett optimalt sätt för den verksamhet som bedrivs och för att 
denna ska fungera oavsett vem som arbetar. Utbytbarhet hänger ihop med 
anställningsrelationerna där det handlar om att optimalt utnyttja personalen avseende arbetstid, 
arbetsplats och utförande. Arbetsgivarens behov av flexibel arbetskraft kan alltså ses i båda 
typer av flexibilitet beroende på organisation och verksamhet men det vanligaste är kanske att 
flexibilitetsdistinktionerna kombineras inom en och samma verksamhet. Detta ställer krav 
både på ansvarstagande, förtroendefulla arbetstagare och på utbytbara arbetstagare. 
 
3.1.2 Flexibelt arbete som svar på arbetstagarnas efterfrågan 
 
En genomgång av forskning inom området visar att antalet beskrivningar är färre när det 
gäller arbetstagarnas behov/önskemål av flexibelt arbete än när det gäller arbetsgivarnas 
perspektiv. Att arbetsgivarens syn på flexibelt arbete är den dominerande – och kanske även 
något ifrågasatt – kan ses genom att några ställer sig frågan om för vem flexibiliteten 
egentligen är till (Twiname, Humphries & Kearins, 2006; Zeytinoglu et al., 2009). Jag ska nu 
beskriva lite mer om vad som skrivits om flexibilitet som framdriven av arbetstagarnas 
efterfrågan. 
 
Det vanligaste gällande arbetstagarnas perspektiv är att undersöka arbetsplatsflexibilitet, 
framförallt möjligheterna att utnyttja flextid och vilka konsekvenser detta har för hälsa och 
balans mellan arbete och familj (Hill et al., 2008b; Kattenbach, Demerouti & Nachreiner, 
2010; Olsen & Dahl, 2010). Ett sätt att definiera arbetsplatsflexibilitet är “the ability of 
workers to make choices influencing when, where, and for how long they engage in work-
related tasks” (Hill et al., 2008a, s. 152). Att det finns en skillnad utifrån vem som har 
möjlighet till kontroll över situationen är enligt Kattenbach et al. (2010) en viktig aspekt av 
flexibelt arbete. Om arbetstagaren har en frihet att bestämma över sin arbetstid kan detta ses 
som en tidsautonomi men när arbetsgivaren bestämmer kan det ses som en tidsinskränkning, 
och dessa båda varianter kan ge olika följder, vilket jag ska beskriva senare. 
 
Arbetstagarnas behov av flexibilitet kan tolkas som en reaktion på stela byråkratiska 
organisationsformer där (monotont) rutinarbete utan möjlighet till inflytande har en 
själadödande effekt (Sennett, 1999). Utifrån detta kan man se ett behov av att få frihet att 
forma sitt arbetsliv utifrån behovet av att få en lön, att bli stimulerad och att kunna kombinera 
arbetet med det övriga livet på så bra sätt som möjligt. Studier visar att det finns fördelar när 
anställda själva får bestämma över sitt arbete, vilket kan ses som en ”flexibilitet genom 
förtroende (Allvin et al., 2006). Fördelarna visar sig i effektivitet men bakgrunden har även ett 
mer humanistiskt perspektiv då man har haft avsikten att demokratisera arbetslivet och flera 
försök har också gjorts att öka medbestämmandet ute på arbetsplatserna. Arbetsledningen kan 
i samråd med personalen sätta upp mål för arbetet och därefter får arbetstagarna eller 
arbetsgrupper fria händer att lägga upp sitt arbete efter dessa. 
 
Sammantaget ser jag att behovet av flexibilitet ur arbetstagarnas perspektiv på många sätt är 
kopplad till att ha varierande och stimulerande arbetsuppgifter för att undvika den negativa 
rutiniseringen som Sennett (1999) talar om. Det handlar även om att få möjlighet att 
kontrollera sitt arbete och ta självständiga beslut, bl.a. att själv kunna bestämma när, var och 
hur saker ska göras för att känna delaktighet och möta behoven från individens övriga liv. 
Med tanke på de negativa följder ett allför gränslöst arbete kan ge i form av bl.a. osäkerhet 
(Allvin et al., 2006) eller oro för risktagande (Sennett, 1999) ser jag ändå ett behov av vissa 
gränser för att skapa tydlighet i organisationen, t.ex. av ansvar och styrning av arbetet.  
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3.2 Konsekvenser av flexibelt arbete för arbetstagarna 
 
Efter att ha beskrivit olika former av flexibelt arbete utifrån huvudsakligen ett arbetsgivar- 
respektive arbetstagarperspektiv kommer jag nu att gå närmare in på de konsekvenser som det 
flexibla arbetet kan ge och som studerats i tidigare forskning. De artiklar och den litteratur jag 
läst fokuserar i stort sett bara på konsekvenser ur arbetstagarnas perspektiv. Om detta speglar 
forskningen i stort eller inte är inte möjligt att reda ut inom ramen för denna uppsats. En 
tänkbar orsak till resultatet är naturligtvis att jag har använt forskningsartiklar med 
socialpsykologisk inriktning och inte ekonomisk. Eftersom jag i den här studien valt att 
fokusera framför allt på vad det flexibla arbetet ger för konsekvenser för arbetstagarna tycker 
jag ändå att det är en lämplig avgränsning för min uppsats. 
 
Arbetslivet och arbetsmarknaden präglas av kortsiktighet med snabba omställningar i 
produktioner och ständiga omorganiseringar, vilket även präglar samhället i stort och skapar 
en mer oförutsägbar tillvaro, där möjligheten till långsiktig planering minskar. Den största 
förändringen på arbetsmarknaden handlar enligt Benach et al. (2002) och Kalleberg (2000) 
om att ”standardiserade” heltidsarbeten med tillsvidareanställning har minskat medan icke-
standardiserade arbeten, som visstidsanställningar, tillfälliga anställningar, deltidsarbete m.m. 
ökat. Dessa flexibla, icke-standardiserade, arbeten präglas av osäkerhet med sämre förmåner 
och arbetsförhållanden jämfört med tillsvidareanställningarna. Variationen av 
anställningsformer har även lett till en uppdelning av arbetsstyrkan i en kärngrupp och en 
perifer grupp (Aronsson, 2004). Kärngruppen utgörs av arbetstagare med 
tillsvidareanställningar medan den perifera gruppen är arbetstagare med olika typer av 
korttidsanställningar. Genom dessa anställningsformer ”försöker företag balansera behoven av 
såväl stabilitet och kontroll som flexibilitet och omställningsförmåga” (Aronsson, 2004, s. 
216).  
 
Studier visar – enligt Aronsson (2004) – att de tidsbegränsade anställningarna skapar större 
osäkerhet och mindre förutsägbarhet, vilket kan skapa stress och vara en risk för hälsan. De 
arbetstagare som befinner sig längst ut i periferin – med störst grad av osäkerhet – är också de 
som har de största ohälsotalen. Benach et al. (2002) menar att flexibla icke-standardiserade 
arbeten lett till en större osäkerhet i arbetet som har visat sig vara en kronisk stressor med risk 
för såväl fysisk som psykisk hälsa, t.ex. rapporterade arbetare som exponerades för varaktig 
jobbosäkerhet större upplevelse av sjukdom. 
 
Det är däremot inte självklart att de perifera arbetstagarna drabbas av sämre konsekvenser 
avseende sin hälsa än kärnarbetstagarna. Detta visas i en annan studie av Twiname et al. 
(2006) som studerade kärnarbetares upplevelser av sitt arbete vid ett mindre 
tillverkningsföretag i Nya Zeeland när organisationen utökade flexibiliteten avseende 
arbetsformer med funktionell och numerisk flexibilitet. I motsats till vad som var förväntat 
gav inte de flexibla arbetsarrangemangen kärnarbetarna större skydd än de perifera arbetarna. 
Båda grupper utsattes för press att utöka sina arbetstimmar och minska sina förväntningar på 
ersättning. Kärnarbetare kände en press att arbeta mer utifrån lojalitet gentemot företaget, 
varandra och för att behålla sin anställning. De upplevde även att de perifera arbetarna hade 
lågt engagemang och behövde mycket ledning och upplärning, vilket resulterade i 
produktionsförluster och att kärnarbetarna behövde arbeta mer. Deltagandet i studien gjorde 
att arbetarna upplevde större kontroll över sitt arbete (empowerment) och ökat förtroende. 
Deras åsikter kom fram och satte press på ledningen, vilket författarna tror möjliggör en bättre 
maktbalans i anställningsförhållandet.  
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Arbetets påverkan för hälsan har undersökts i flera studier. Papadopoulos, Georgiadou, 
Papazoglou och Michaliou (2010) menar att det är svårt att fastställa något generellt utifrån de 
senaste årens förändrade arbetsmiljöer eftersom det finns begränsad forskning om olycksfall 
och sjukdomar för anställda i flexibla anställningsförhållanden. Trots det indikerar insamlad 
data på att förändrade arbetsmiljöer kan leda till hälsorisker, bl.a. utifrån följande punkter: 
Förändrat arbetsmönster stör den biologiska rytmen. Osäkerhet om arbete och stress liksom 
otrygghet utifrån arbetsbelastning och tidspress ökar risken för olyckor.  
 
Enligt Allvin et al. (2006) har den horisontella arbetsdelningen i olika studier visat sig 
påfrestande för hälsan, begränsat intellektuell utveckling och varit negativ för livskvaliteten i 
stort. Däremot menar författarna att det inte finns något som säger att arbetsutvidgning, 
inflytande och social integration är positivt i motsvarande grad. Snarare pekar studier på att 
fria arbeten kan vara påfrestande i samma omfattning som tidigare begränsade arbeten.  
 
Nackdelar av det gränslösa arbetet visas – enligt Allvin et al. (1999) – i ett utanförskap där 
individen kan bli ensam och isolerad och utlämnad åt sig själv att klara av sitt arbete genom 
att definiera det, planera och ta ansvar för det. Det ligger också en press på individen att själv 
skaffa rätt kompetens eller verktyg för att klara av arbetet. Möjligheter till utbyte och 
bekräftelse av arbetskamrater är begränsade. Det finns heller inga resurser till upplärning utan 
individen behöver vara självgående och kompetent redan från första dag. Gränslösheten i 
arbetet beskrivs enligt följande av Allvin et al. (2006): 
 

En konsekvens av det är att individen utsätts för en oerhörd tidspress. Hon måste hinna 
med allt själv och hon måste kunna hantera hela den osäkerhet som det organisatoriska 
regelverket tidigare absorberade. En annan konsekvens är att arbete och övrigt liv 
packas samman till en helhet. Individen tvingas därför avgränsa, planera och ta ansvar 
för sitt privata liv på samma sätt som sitt arbetsliv. I spåren av allt detta följer en rad 
potentiella konflikter. Det är sociala konflikter i hemmet och arbetet samt, inte minst, 
inre konflikter mellan att vilja, orka och kunna. (s. 53-54) 

 
En motsägelse går att se hos människor som själva valt ett gränslöst arbete. Enligt Allvin et al. 
(1998) präglades deras arbete av ett högt arbetstempo och hög aktivitet med stor press att 
hinna och hänga med i tempot. Studien visade på svårigheter att koppla av och även att det 
fanns få möjligheter att stanna upp och reflektera över sitt arbete. Trots dessa negativa 
effekter fanns en tendens att idealisera det egna arbetet och dess villkor.  
 
Även om det finns många negativa konsekvenser med gränslösa arbeten finns det ändå 
positiva effekter. Ett gränslöst arbete har visat sig ge fördelar för individen genom att det ger 
en frihet att själv kunna styra sitt arbete utan reglering från en arbetsgivare (Allvin et al. 1999). 
Denna frihet ger även möjlighet till personlig utveckling. Att arbetare får vara med och 
bestämma över arbetet i en mer demokratisk process tenderar också att öka deras välmående 
(Twiname et al., 2006).  
 
Flexibilitet i arbetet innebär för många något positivt och att inte ha denna möjlighet blir i 
vissa fall istället något negativt. Att uppleva flexibilitet i arbetet visar konsekvent mindre 
familj-till-arbete konflikt och mindre stress och utmattning (Hill et al., 2008b). Oregelbundna 
arbetstider utan möjligheter till flextid ökade sjukfrånvaron hos män och samma förhållande 
orsakade ångest i balansen mellan arbete och familj både för kvinnor och för män (Olsen & 
Dahl, 2010). Samma studie visade att flexibilitet för de som arbetade regelbundet inte hade 
någon effekt vare sig på sjukfrånvaro eller på balansen mellan arbete och familj. Författarna 
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menar att möjligheterna att få ledighet i Norge där studien gjorts (exempelvis för 
föräldraledighet eller utbildning), redan är så generösa att bristen på flexibel arbetstid inte får 
så stor påverkan. Däremot har oregelbunden arbetstid på ”osociala” tider en negativ 
hälsoeffekt och innebär svårigheter att kombinera arbetet och familjelivet. Där verkar också 
möjligheterna till flexibilitet spela störst roll. 
 
Att arbeta med modern informationsteknik har visat sig underlätta för flexibla arbetsvillkor. 
Intervjuer med personer som arbetade med detta och hade utpräglat gränslösa arbetsvillkor i 
tid, rum och arbetsorganisation visade på en ”förskjutning från en yttre och mer objektiv 
reglering till en inre och mer subjektiv reglering av arbetet” (Allvin et al., 1998, s. 22). När 
individen själv sätter upp villkor, planerar och på egen hand genomför arbetet, skapas ett 
öppet och oförutsägbart arbete som också blir mer personbundet. 
 
Den ökade oförutsägbarheten i arbetslivet är något som även Sennett (1999) beskriver 
ingående. Enligt honom var tiden för en arbetare under exempelvis 1970-tal förutsägbar och 
linjär, dvs. han/hon arbetade med samma sak utan någon större variation. Det var då enklare 
att planera framtiden och att se hur besparingar växte. I nutid är det svårt att veta vad som är 
det lämpligaste karriärvalet eller om ens arbetsplatsen kommer att vara kvar i nuvarande skick 
inom några år. En effekt blir då ett ökat risktagande i olika situationer då det gäller att vara 
öppen för förändringar, t.ex. att byta jobb ofta eller vara mycket anpassningsbar. Valfriheten 
är stor men risktagandet skapar också oro och osäkerhet som i sig kan skapa ett visst mått av 
ångest och visar på valfrihetens baksida. Den kortsiktighetsprincip som präglar det moderna 
arbetslivet innebär för individen att yrkeskarriären till skillnad mot tidigare ofta sker inom 
flera företag/organisationer med stor fokusering på att bredda sig kompetensmässigt. Det är 
vanligt med mer än en utbildning och att skaffa sig kompetens inom fler områden. Individen 
kan också förvänta sig fler kortare anställningar.  
 
Oförutsägbarheten visar sig även i att det är svårt att säga för vem det flexibla arbetet är 
fördelaktigt. I ett flexibelt arbetssystem är det enligt Sennett (1999) svårt att definiera vilka 
egenskaper som är utmärkande för en bra arbetare. De som fungerade bäst i tillfälliga 
anställningar för kortsiktiga uppdragsarbeten var de som kunde hantera oklara riktlinjer och 
som kunde improvisera sig fram till ”rätt” lösning (Sennett, 2007). Här kan en koppling ses i 
det Allvin et al. (2006) säger om att individens förmåga att klara av arbetet är det som avgör 
om arbetet är bra eller inte. 
 
Sennett (2007) menar att det är tre utmaningar som ställs på individer i instabila sociala 
förhållanden. För det första handlar det om att hantera och förhålla sig till kortvariga 
relationer eftersom man hela tiden flyttar från en uppgift till en annan samt byter yrke eller 
arbetsplats ofta. För det andra handlar det om problemet att utveckla färdigheter när kraven 
ständigt förändras och för det tredje gäller det att släppa taget om det förflutna. Istället för att 
verkligen bli skicklig på några saker fokuseras den potentiella förmågan, vilket innebär att 
tidigare erfarenheter inte värderas i någon större omfattning. Sennett menar att det inte är 
många människor som passar in på detta ideal eftersom de allra flesta ser sin livsberättelse 
som varaktig och sammanhängande. Som Sennett (1999) påpekar blir ålder lätt något negativt 
när tidigare erfarenhet inte får samma betydelse. Unga människor ses också oftare som mer 
flexibla än äldre, dvs. mer förändringsbenägna, anpassningsbara och benägna att ta risker.  
 
I det flexibla arbetslivet är det viktigt att ha ett socialt nätverk och förmåga att knyta nya 
kontakter. Att engagera sig långsiktigt och verkligen lära känna varandra är däremot inte 
nödvändigt enligt Sennett (2007) eftersom man inte räknar med mer varaktiga förhållanden 
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till kollegor eller kunder. Fler ytliga kontakter med mindre tid för engagemang är enligt 
Sennett en effekt av kortsiktigheten och en risk med denna är att den ”undergräver förtroende, 
lojalitet och ömsesidigt engagemang (Sennett, 1999, s. 35). Frågan han ställer är hur 
ömsesidiga engagemang och lojalitet kan hållas vid liv när organisationer ställs inför värden 
av mer kortsiktiga lösningar och där splittring av arbetsplatser är vanligt förekommande. 
 
Det nya flexibla systemet avskaffar – enligt Sennett (1999) – inte regler utan skapar nya 
styrmekanismer som är svårare att förstå och som antagligen får en mer långtgående inverkan 
på människors karaktärer. Framför allt kortsiktighetsprincipen inom arbetslivet skapar stor 
osäkerhet som kan leda till en rädsla att tappa kontrollen över sitt liv, vilket sker när 
arbetslivets kortsiktiga mål ställs mot mer långsiktiga värderingar och normer och detta 
riskerar att urholka människors karaktärer.  
 
Flexibla arbetsarrangemang påverkar personalomsättningen på olika sätt utifrån vilken typ av 
arbete det rör sig om och utifrån vilket samhälle de används i (Stavrou & Kilaniotis, 2010). I 
nordiska länder, där arbetsgivare och arbetstagare ofta bestämmer det praktiska arbetet i 
samförstånd, fanns ett samband mellan flexibla arbetsscheman (distansarbete, arbete hemifrån 
och flextid) och minskad personalomsättning. I de anglosaxiska länderna däremot, där 
ledningen har störst möjlighet att själv bestämma arbetsarrangemang, visade flexibla 
arbetsarrangemang utifrån osociala timmar (övertid, skift- och helgarbete) och 
deltidsarrangemang (deltid och arbetsdelning) på en ökad personalomsättning. Att det egna 
inflytandet över arbetet är positivt visar sig även genom att arbetstid som arbetstagaren själv 
kan styra över minskar risken för utmattning och konflikt mellan arbete-fritid medan arbetstid 
som styrs (inskränks) av arbetsgivaren ökar grad av utmattning och konflikt (Kattenbach et al., 
2010). Mellan de två typerna av flexibla arbetstider fanns inget statistiskt signifikant samband 
med hur arbetstagarna presterade på arbetet. 
 
De individuella önskemålen avseende flexibelt arbete hänger enligt Hill et al. (2008b) 
samman med kön och framför allt i vilken stadium i livet man befinner sig. Även om kvinnor 
utnyttjade och värderade flexibelt arbete mer än män var det ingen större skillnad mellan de 
kvinnor och män som levde utan barn. Eftersom kvinnorna tar ett större ansvar för 
omhändertagande av barnen är det sannolikt att de också både utnyttjar och värderar flexibelt 
arbete mer än män i samma position.  
 
En studie gjord i Kanada motsäger delvis detta resultat och visar att flexibla arbetsscheman 
som flextid utnyttjades av män snarare än kvinnor (Zeytinoglu et al., 2009). Här fanns inget 
statistiskt samband mellan flexibelt arbete och civilstånd eller minderåriga barn hemma. 
Särskilt chefer och högutbildade var de som utnyttjade flextid. Sammantaget menar 
författarna att resultatet visar att flexibla arbetsscheman skapas utifrån företagets behov 
snarare än utifrån arbetstagarnas intressen, som t.ex. att skapa balans mellan arbete och familj. 
Kelly och Kalev (2006) visar genom en studie att företag i USA kan ha formellt skrivna 
policys för flexibla arbetsarrangemang men att dessa ändå administreras som 
förhandlingsbara förmåner endast tillgängliga för vissa värderade anställda som med chefens 
tillåtelse får utnyttja dem. Detta tyder på en ojämlik organisering som enligt författarna visar 
på en ”omstrukturering” av arbetsplatserna, där marknadskrafterna får större inverkan i 
organisationerna jämfört med tidigare ”legaliserade” och byråkratiska organisationer där 
arbetstagarnas rättigheter var tydligare. 
 
Reilly (1998) menar att det inte behöver finnas någon direkt motsättning mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Han säger att arbetstagare är intresserade av de flexibla 
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arbetsarrangemangen eftersom det ger även dem fördelar. Den funktionella flexibiliteten ger 
dem möjlighet att förvärva skicklighet inom nya områden, vilket jag tror speglar behovet av 
stimulans och variation. Genom arbetstidsflexibilitet eller distansarbete kan behoven utifrån 
den egna livssituationen möta arbetets och därmed kan man nå en bättre balans mellan arbete 
och familj/fritid. Arbete hemifrån kan också vara fördelaktigt eftersom det minskar 
pendlingstid och kostnader för detta. Genom att vara rörlig arbetskraft går det att maximera 
förtjänsten för de som är intresserade av detta. Att arbeta för och hyras ut av ett 
bemanningsföretag gör dig till en önskvärd specialist snarare än en som arbetar perifert i en 
fast verksamhet. Reilly menar att det ofta finns ett ömsesidigt intresse i flexibla 
arbetsarrangemang och att de inte behöver innebära motstridigheter. Han säger att 
arbetsgivare ofta är villiga att möta kraven från arbetstagarna eftersom de har ett intresse av 
att rekrytera och behålla kompetent personal liksom även motivera denna, men de drar 
samtidigt fördelar för den egna organisationen.  
 
En skillnad med det flexibla arbetet gentemot tidigare är konsekvenser för lojalitet. Å ena 
sidan krävs liksom förr, en lojalitet gentemot sin arbetsgivare att ställa upp på de flexibla 
villkoren. Å andra sidan menar Sennett (1999) att starka sociala band inte längre är 
nödvändiga eftersom man har mer flyktiga kontakter med andra människor. I arbetsteamet går 
man från en uppgift till en annan och personerna i gruppen byts ut vartefter. Lojaliteten till en 
arbetsgivare kan då snarare bli något negativt eftersom den inte är ömsesidig och därför 
uppstår kanske en rädsla att binda sig. Att vara obunden hjälper en person att bättre hantera 
flexibla arbetsvillkor, vilket då talar för att även individen är mer benägen att acceptera 
korttidsanställningar. 
 
Vad som möjligen inte är så utforskat är vilken betydelse identiteten har för ett 
tillfredsställande arbete. Grote och Raeder (2009) som studerat relationen mellan personlig 
identitet och upplevelsen av individuell karriärförändring samt flexibelt arbete skiljer ut fyra 
olika identiteter som skiljer sig åt avseende bl.a. karriärrelaterad självkänsla och nöjdhet med 
anställningssituationen. Även Sennett (1999) diskuterar det flexibla arbetets betydelse för 
identiteten. Exempelvis menar han att det även i dagens arbetsliv finns exempel på hur 
avancerad teknik har ersatt den mänskliga kompetensen. Här ses flexibiliteten mest i att de 
anställda arbetar oregelbundna tider. De har ofta en högre formell utbildning jämfört med den 
tidigare arbetskraften men kan ofta inget om det arbete de utför med hjälp av tekniken, vilket 
leder till en svag yrkesidentitet. 
 
Flera studier pekar på att flexibiliteten i arbetslivet lett till förändrade krav på arbetstagare att 
ha en bred kompetens för att kunna hantera fler olika typer av arbetsuppgifter (Reilly, 1998; 
Allvin et al., 2006; Lundh, 2002; Sennett, 1999). Den typ av flexibla arbeten som beskrivs av 
Allvin et. al. (2006), Allvin et. al. (1999) och delvis även av Sennett (1999; 2007) handlar om 
ett fritt, gränslöst arbete som jag ser ställer krav på kompetens i tre olika områden. Det första 
avser relationskompetens, som handlar om att kunna knyta kontakter och kunna samarbeta 
samt ha flera sociala nätverk. Det andra området handlar om ledaregenskaper genom att 
arbetet ställer krav på beslutskraft, ansvarstagande och initiativförmåga. Det tredje området 
handlar om en förmåga att kunna hantera oklara villkor genom att kunna strukturera, planera 
och disciplinera arbetet på egen hand eftersom ansvar flyttats från chefspositioner till enskilda 
arbetstagare. 
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3.3 Sammanfattning och reflektioner samt skäl för och emot flexibelt arbete  
 
Under detta avsnitt kommer jag att göra en sammanfattning av tidigare forsknings beskrivning 
av vad flexibelt arbete kan innebära och vilka konsekvenser det medfört för framför allt 
arbetstagarna. Här gör jag även egna reflektioner och diskuterar skäl för och emot flexibelt 
arbete samt ger förslag på vidare studier. 
 
Flexibelt arbete kan begreppsmässigt beskrivas på olika sätt utifrån vilket perspektiv som 
antas. I den forskning som beskriver flexibelt arbete går det att se huvudsakligen två olika 
perspektiv där det flexibla arbetet utvecklats å ena sidan från behov hos arbetsgivarna och å 
andra sidan från behov hos arbetstagarna, dvs. en kravdriven respektive efterfrågedriven 
utveckling. Flexibelt arbete har definierats utifrån olika former av flexibilitet, t.ex. funktionell 
eller numerär flexibilitet, vilket i första hand speglar arbetsgivarens kravdrivna behov av en 
fungerande och konkurrensmässig verksamhet. Arbetstagarnas efterfrågedrivna behov av 
flexibilitet har handlat om att ha varierande och stimulerande arbetsuppgifter, att ha kontroll 
och ett självbestämmande över sina arbetsuppgifter. För att dessa mer personligt relaterade 
behov skulle få genomslag i arbetsvillkoren borde dessa rimligtvis inneburit förbättringar – 
eller i vart fall inte försämringar – för arbetsgivarens verksamhet, vilket talar för att dess 
betydelse för det flexibla arbetets utveckling varit mer begränsad än arbetsgivarens behov. 
Arbetsgivarnas behov av flexibilitet är beskrivet mer utförligt jämfört med arbetstagarnas 
behov. Avseende arbetstagarna finns dock fler beskrivningar och studier gjorda avseende 
hälsomässiga och sociala konsekvenser utifrån det flexibla arbetet. Utifrån detta uppfattar jag 
att arbetsgivarens behov varit dominerande avseende utvecklingen av flexibelt arbete och 
flexibla arbetsvillkor. 
 
Det flexibla arbetet och dess villkor ger olika konsekvenser för arbetstagare som kan vara 
både positiva och negativa. En positiv effekt av flexibelt arbete är att platta, slimmade 
organisationer innebär att makten decentraliseras och arbetstagare får mer kontroll över sina 
arbetsuppgifter (empowerment). Denna kontroll leder till att arbetstagarna får mer att säga till 
om gentemot arbetsgivaren med ökade möjligheter att utforma arbetet efter sina behov 
(Twiname et al., 2006). Twiname et al. lyfter fram att medbestämmande på arbetsplatsen ökar 
arbetarnas välmående. Även Allvin et al. (1999) har sett fördelar med att individen själv får 
styra sitt arbete, bl.a. ger det möjligheter till personlig utveckling. Att mer gränslöst styra sitt 
arbete skapar å ena sidan förutsättningar för ett tillfredsställande arbete men skapar å andra 
sidan en stor press på individen. 
 
Det gränslösa arbetet verkar innebära en motsättning i sig. På många sätt kan det fria, 
gränslösa arbetet ses som det optimala arbetet med tanke på fördelar med egen kontroll och 
styrning av arbetet samt personlig utveckling. Å andra sidan pekar Allvin et al. (1998; 1999; 
2006) på ett krävande arbete med högt arbetstempo och press med svårigheter att koppla av 
och där individen blir utlämnad till sig själv att klara av det avancerade arbetet. Trots friheten 
att själv bestämma över arbetet pekar forskningen på risker för att en rad konflikter kan uppstå, 
både inom individen och i förhållande till närstående. En förklaring kan möjligen ses i den 
ändrade förflyttningen av en yttre reglering av arbetet till en inre, subjektiv reglering. Om 
individen inte klarar av arbetet beror det inte på villkoren i sig utan på något fel hos individen. 
Den har ju fått frihet – och därmed indirekt alla tänkbara möjligheter – att själv lösa 
situationen, och det finns ändå problem. Sennett (1999) ifrågasätter om flexibilitet verkligen 
är lösningen på behovet av frihet i detta avseende eftersom han menar att den skapar nya 
styrmekanismer samt tenderar att urholka individers karaktärer. Jag ser det som att de flesta 
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människor har behov av att ha en viss reglering av sitt arbete och att det är fördelaktigare 
generellt sett att inom vissa gränser få styra över sitt arbete. 
 
När man fokuserar hälsan och balans arbete-fritid, anser jag att de skäl som talar för flexibelt 
arbete till stor del hänger samman med när arbetstagarna får vara med och bestämma över 
villkoren för sitt arbete. Det alltför gränslösa arbetets villkor verkar dock inte vara något att 
trakta efter för merparten av arbetstagarna. Skäl som talar emot flexibelt arbete ur 
arbetstagarens perspektiv är när dess villkor blir för diffusa och oförutsägbara eller när de 
flexibla villkoren endast styrs av arbetsgivarens behov och innebär att individerna pressas in i 
tvingande och negativa villkor, t.ex. mycket ensidigt rutinarbete.  
 
Den ökade oförutsägbarhet som Sennett (1999) talar om med svårigheter att planera för 
framtiden skapar som jag ser det även ett annat fenomen för de som redan har ett arbete. I ett 
samhälle som präglas av större kortsiktighet och föränderlighet kan det ses som negativt att 
stanna kvar allt för länge på samma arbetsplats. Om arbetet skulle försvinna eller förändras 
mycket till följd av omorganiseringar kan det innebära svårigheter att hitta ett nytt eftersom de 
gamla kunskaperna kanske inte längre är eftertraktade. Detta skapar förstås ett behov av att 
röra på sig och göra sig anställningsbar på arbetsmarknaden. I perspektivet av att det finns en 
rädsla för att binda sig kan korttidsanställningar t.o.m. vara en fördel för individen. Det ses nu 
för tiden heller inte lika negativt att byta arbete relativt ofta. För den som inte trivs på sitt 
arbete finns det stora möjligheter till nya och/eller varierande arbeten – förutsatt att det finns 
jobb på arbetsmarknaden vill säga. Hur fördelaktigt det är med korttidsanställningar tror jag 
beror mycket på utifrån vilken livssituation som individen befinner sig i samt hur man är som 
person. Nackdelar ser jag för de som inte är så förändringsbenägna eller som har behov av 
stabilitet och förutsägbarhet utifrån den livssituation man befinner sig i. Att valfriheten är stor 
är positivt men nackdelar finns även i risktagande och beslutsångest. 
 
En konsekvens av att leva i ett samhälle som hyllar flexibilitet med allt vad det står för är att 
ålder lätt blir något negativt. Att inte ta vara på eller värdesätta erfarenhet gör samhället 
ganska fattigt och ensidigt och innebär en risk att upprepa tidigare misstag. Jag tror också de 
allra flesta har ett behov av att bidra med kunskaper och erfarenhet och detta brukar normalt 
ses som värdefullt. Även med tanke på att vi befolkningsmässigt blir allt äldre och att 
pensionsåldern kanske kommer att höjas känns det konstigt att inte värdesätta erfarenhet.  
 
Det huvudsakliga skälet för det flexibla arbetets villkor står – trots de olika behov som jag 
beskrivit – att finna i arbetsgivarens kravdrivna behov. Detta förklarar möjligen delvis att det 
flexibla arbetet har många negativa konsekvenser för arbetstagares hälsa, både den fysiska 
och den psykiska, samt det sociala livet. Trots detta vill nog inte många ge upp det flexibla 
och friare arbetet för att återgå till den strikta arbetsdelning som präglade den tidiga 
industrialiseringen. 
 
Vad som är viktigt att beakta är att konsekvenserna av det flexibla arbetet varierar stort och 
detta kan ha flera olika orsaker. Det som jag tycker att forskningen visar är för det första att 
konsekvenserna beror på vilken form av flexibilitet som undersöks. Flexibelt arbete innehåller 
så många arbetsformer att det är viktigt att reda ut vad som egentligen undersöks när 
jämförelser ska göras och slutsatser dras för att inte jämföra äpplen med päron. En annan 
orsak till varierade konsekvenser är de villkor som finns i omgivningen, t.ex. arbetsplatsens 
(Twiname et al., 2006) eller samhällets (Olsen & Dahl, 2010; Stavrou & Kilaniotis, 2010). 
Hur mån är en arbetsgivare om att verkligen ta hänsyn till sina anställdas behov eller vilken 
laglig rätt ges till ledighet pga privata omständigheter? När hälsomässiga problem hos 
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arbetstagare uppmärksammats allt mer har också arbetsmiljöarbetet blivit viktigare att 
fokusera. För det tredje är konsekvenserna även beroende av personliga egenskaper, som 
möjligen fått större betydelse när individen blir mer utlämnad åt sig själv att definiera och 
planera sitt arbete (Allvin et al., 2006). 
 
En intressant notering jag gjort är att flera former av flexibilitet presenterats, dock finns det 
inte något beskrivet om den flexibilitet som hänger samman med att arbeta med andra 
människor, exempelvis inom vård och omsorg. För lärare, sjuksköterskor eller andra 
serviceyrken innebär arbetsvillkoren att ständigt ställas inför människor med olika behov och 
alla möjliga oförutsägbara situationer. Denna typ av flexibilitet har inte alls belysts i den 
forskning jag tittat på, vilket jag tycker är lite förvånande och kan ses som en brist i 
forskningsområdet. En tänkbar orsak kan vara att dessa arbeten till sin natur förutsätter 
flexibilitet i olika avseenden. Vård- och omsorgsyrken har därför kanske inte varit föremål för 
förändringar utifrån de villkor som gäller för övriga arbetslivet. Forskning visar också att 
flexibilitet i arbetet utnyttjas och värderas olika av kvinnor och män. Detta förhållande har jag 
dock valt att inte fokusera i min empiriska studie eftersom den då skulle bli för omfattande. 
 
Den tidigare forskningen visar att en del former av flexibelt arbete är mer vanligt 
förekommande, eller åtminstone verkar ha undersökts mer inom vissa typer av arbeten än 
inom andra. Jag tänker då i första hand på uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän. 
Funktionell flexibilitet och numerär flexibilitet verkar mest hänga samman med arbetarvillkor 
medan exempelvis flexibilitet genom förtroende främst handlar om tjänstemäns arbetsvillkor. 
Att gränsen mellan arbetare och tjänstemän suddas ut tyder på att arbetsinnehållet förändrats 
och detta talar för att innebörder av flexibilitet i arbetet kan behöva utvecklas. 
 
IT-sektorn är relativt ny och har därför utvecklats under de år då flexibiliteten slagit igenom 
hos företag och industrier som en slags lösning på effektivare och konkurrenskraftigare 
verksamhet. Det vore därför intressant att se vad flexibelt arbete innebär i en sådan ny 
verksamhet där det inte brutit mot gamla rutiner på samma sätt. Eftersom forskning visar att 
den offentliga verksamheten allt mer anpassats efter marknadsmässiga villkor vore det 
intressant att studera en sådan verksamhet för att undersöka arbetsvillkoren närmare. 
Sammantaget talar detta för att betydelsen av flexibilitet i arbetet för tjänstemän i en offentlig 
verksamhet behöver studeras närmare. 
 
Enligt min uppfattning framställs flexibelt arbete många gånger som något som är positivt för 
arbetstagaren samtidigt som det kanske i själva verket är arbetsgivaren som har det största 
behovet. Detta är ytterligare en anledning till att det är intressant att undersöka flexibelt arbete 
och dess villkor närmare. 
 
 

4. Teoretisk referensram 
 
Under den teoretiska referensramen har jag valt en ganska allmän och bred referensram 
eftersom det inte finns några direkta teorier om arbete eller flexibelt arbete. Den referensram 
jag har haft att förhålla mig till handlar, som jag ser det, om arbetsmarknadens utveckling och 
de förändringar som inträtt, både för arbetsmarknaden i stort och för individen. Som en 
bakgrundsinformation kommer jag även att gå in på arbetets idéhistoria; vad arbete är och 
varför vi överhuvudtaget arbetar samt hur synen på arbete har förändrats. I mitt resultat görs 
dock inte några analyser utifrån hur respondenterna ser på huruvida de utför arbete eller inte. 
Respondenternas svar analyseras istället utifrån teorier om arbetsmarknadens utveckling och 
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arbetets förändring. Arbetsmarknadens utveckling från tiden före industrialiseringen och fram 
till idag belyses i detta avsnitt med hjälp av Christer Lundh (2002). Arbetets förändring och 
dess betydelse för människan belyses huvudsakligen med hjälp av Anthony Giddens (2003) 
och Zygmunt Bauman (1998).  
 
4.1 Övergripande samhällsvetenskapliga perspektiv på arbete och anställnings-
relationer 
 
Arbete har som jag ser det egentligen alltid hängt samman med vår överlevnad. Dock har 
formerna för det förändrats. I ett historiskt perspektiv – utan att gå allt för långt bak i tiden – 
har arbetet genomgått stora förändringar fram till den moderna arbetsmarknadens uppkomst. 
Näringsregleringen har enligt Lundh (2002) sina anor i medeltiden och den präglades av olika 
intressen. Hantverkarna ville begränsa konkurrensen inom sina yrken, adeln ville ha tillgång 
till billig arbetskraft och hantverksprodukter, och staten försökte främja en stor produktion till 
låga kostnader. Det fanns ingen arbetsrättlig reglering avseende anställningsvillkor m.m. 
Genom tjänstehjonslagstiftningen reglerades arbetsvillkoren för drängar och pigor i 
jordbruken samt andra tjänstehjon. Alla som kunde arbeta och inte hade annan försörjning 
skulle ta tjänst, arbetslöshet var på den tiden något kriminellt. Arbetsmarknadsrelationerna var 
mycket patriarkala, dvs. arbetsgivaren (ofta husbonden) gav sina anställda kost och logi i 
utbyte mot arbete och han var mycket fri att bestämma över det mesta i arbetet. Arbetsgivaren 
hade dock vissa skyldigheter gentemot sina anställda avseende t.ex. sjukvård. Det individuella 
avtalet kom enligt Lundh i början av 1800-talet men arbetsgivarnas överhet var påtaglig under 
lång tid framöver. Först i mitten av 1800-talet bröts den tidigare näringsregleringen ner och 
näringsfrihet kom att införas med individuella avtal för anställningsförhållandet där normen 
skulle vara jämbördiga parter och arbetslöshet var då inte längre kriminellt. Denna reform låg 
dock till att börja med mest på ett principiellt plan eftersom det patriarkala systemet fortsatte 
att dominera i anställningsrelationerna. 
 
Lundh (2002) menar att arbetsåtaganden behöver regleras genom olika överenskommelser i 
ett samhälle som präglas av arbetsdelning och där arbetskraften är fri att bestämma över sin 
anställning. Löne- och arbetsvillkor regleras på olika sätt, t.ex. genom lagar och kollektivavtal. 
Vissa regler gäller samtliga anställda men de kan också skilja sig åt. Anställningsavtalet sluts 
mellan arbetsgivaren och den anställde och är ömsesidigt bindande. 
 
4.2 Kort om arbetets idéhistoria; Vad är arbete och varför arbetar vi? 
 
Frågan om vad arbete egentligen är, är egentligen inte så självklar. Ett enkelt svar är att ”work 
is any time activity for wich we receive a positive wage” (Weiss, 2009, s. 1). Enligt Giddens 
(2003) kan arbete – betalt eller obetalt – definieras ”som att man utför vissa uppgifter som 
kräver fysisk och mental ansträngning och som har som mål att producera varor och tjänster 
för att tillfredsställa människors behov” (s. 327).  
 
Weiss (2009) lyfter fram att begreppet arbete lämnar mycket utrymme för spekulation och 
godtyckliga definitioner. Arbete kan ses som något oönskat men nödvändigt ont. Enligt Weiss 
såg redan Aristoteles en tydlig uppdelning mellan arbete och fritid, där arbetet gav möjlighet 
till fritid. Synen på vad arbete är har också förändrats. Det som sedan urminnes tider varit 
traditionellt arbete, t.ex. jakt och fiske, ses idag mest som fritidsaktiviteter. Oavlönat arbete i 
hemmet är också föremål för funderingar huruvida det ska räknas som arbete eller fritid. 
Arbete kan enligt Weiss (2009) även handla om tid inom vilken andra (arbetsgivaren) 
kontrollerar individen till skillnad från fritid där individen är fri att kontrollera sin egen tid. I 
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ett modernt samhälle är arbetaren relativt fri. Han/hon säljer sitt arbete men inte sig själv. Den 
fria arbetaren behöver dock lön och andra typer av belöningar för att motiveras att stanna kvar 
på arbetet och utföra det önskade arbetet. Eftersom arbetstagaren vill ha så mycket ersättning 
som möjligt och arbetsgivaren vill ge så lite så möjligt skapar det ständiga förhandlingar 
mellan parterna. 
 
Giddens (2003) pekar ut sex olika kategorier som gör arbetet relevant, nämligen pengar, 
aktivitetsnivå, variation, tidsmässig struktur, sociala kontakter och personlig identitet. Genom 
en inkomst kan olika mänskliga behov uppfyllas. Det finns även ett behov av att vara 
aktiverad och utöva olika färdigheter samt få en struktur i tillvaron. Arbetet gör att man får 
variation från det vardagliga och får se och göra annat än man gör hemma. Arbetet 
organiserar upp livet tidsmässigt, vilket även det ger en struktur i tillvaron. Arbetet ger 
möjlighet till sociala kontakter och att skaffa sig vänner med vilka man kan göra saker 
tillsammans med. Många identifierar sig med arbetet, vilket ger en stabilitet och självkänsla. 
 
Bauman (1998) diskuterar arbetsetik som bl.a. setts som ett sätt att locka fattiga till arbete för 
att därmed kunna utrota fattigdomen. Han menar att arbetsetik består av två premisser. Den 
första handlar om att för att få något man själv vill ha och behöver måste man först ge något 
som är värdefullt för andra, inget kommer till en gratis. Den andra premissen har en moralisk 
bakgrund och handlar om att det är dumt att nöja sig när man väl fått det man vill ha. 
Ansträngningen och mödan – alltså arbetet – har ett värde i sig själv och är ett normaltillstånd 
som alla ska sträva efter att delta i. Enligt arbetsetiken behöver arbetet erkännas och värderas 
av andra för att vara moraliskt värdefullt. Det handlar då om arbete som ger en lön eller som 
kan köpas och säljas. Vidare menar han att arbetsetiken kunde användas för att lösa två 
problem som uppstod under industrialiseringen; att få tillräckligt med arbetskraft till 
industrierna och att ha ett argument för de som inte förmådde anpassa sig till de arbetsmässiga 
förändringarna, med upplevelse av meningslöshet och att foga sig i den hårda disciplin som 
krävdes för arbetet. Det hårda arbetet skulle löna sig på sikt och ge framtida vinning. 
 
Giddens (2003) menar att en följd av kraven på flexibel arbetskraft talar för att kontinuerliga 
karriärer eller livslånga anställningar hör till en förgången tid. Överhuvudtaget har villkoren 
på arbetsmarknaden förändrats enligt Giddens. Det råder en större otrygghet, hög arbetslöshet 
och flexibla anställningsformer m.m. som gör att vi kanske behöver tänka om gällande 
innebörden av vad arbete egentligen är för att se alternativ, bl.a. se fördelar med tillfälliga 
arbeten eller de möjligheter till utveckling som ges av arbetslöshet. Yrken innefattar enligt 
Giddens vissa socialt definierade förväntningar som gör att sociala roller lärs in och 
praktiseras. I det sammanhanget blir identiteten ett intressant område.  Enligt Giddens är 
identiteten ett tvådelat begrepp. Den första delen är den sociala identiteten som rör det som 
andra människor tillskriver en individ medan den personliga identiteten handlar om det som 
skiljer en individ från en annan. Detta kan ses som en utvecklingsprocess genom vilken vi 
formulerar vad som är unikt för oss och hur vi ser på oss själva. I ett mer flexibelt arbetsliv 
blir troligen identiteten och sociala roller än mer ”förhandlingsbara” och flytande än vid ett 
mer stabilt och kontinuerligt arbetsliv. 
 
 

5. Metod 
5.1 Val av metod 
 
Inom samhällsvetenskapen förekommer både kvalitativ och kvantitativ metod parallellt med 
varandra och det är syftet med undersökningen eller det fenomen som studeras som 
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bestämmer vilken metod som är den huvudsakligen lämpligaste (Kvale, 1997).  ”Kvalitet 
syftar på arten, på beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur mycket, hur stort, 
mängden av något” (Kvale, 1997, s. 67). En kvalitativ metod lägger vikten vid individers 
uppfattning och tolkning av sin verklighet medan den kvantitativa metoden mer syftar till att 
pröva teorier och ofta utgår från en fast yttre ram och objektiv verklighet (Bryman, 2002). Det 
är enligt Kvale (1997) vanligt att en kvalitativ undersökning föregår en kvantitativ eftersom 
den bidrar med kunskap om något och genererar teorier som sedan kan testas kvantitativt. Det 
är dock vanligt att metoderna förekommer växelvis styrda av olika forskningsfrågor. 
 
För den nu aktuella studien är den kvalitativa metoden ett ganska självklart val utifrån mitt 
syfte och mina frågeställningar. Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är bra när 
man behöver komma åt undersökningspersonernas vardagsvärld och att den ger dem 
möjlighet att förmedla sin situation formulerade med egna ord utifrån egna upplevelser. I den 
nu aktuella studien är jag intresserad av att belysa de former av flexibelt arbete som kan 
förekomma inom en offentlig IT-verksamhet och vad de har för konsekvenser för framför allt 
arbetstagarna. Jämfört med många tidigare studier är syftet här att få ett större 
helhetsperspektiv genom att dels fokusera vems behov som är styrande för arbetsvillkoren och 
dels vad det flexibla arbetet innebär för arbetstagarnas livssituation. Just när det kommer till 
att förstå andra människors verklighet och den innebörd de lägger i sina upplevelser anser jag 
att hermeneutik är en lämplig metodologisk ansats för min studie. 
 
5.2 Hermeneutik 
 
Ordet hermeneutik handlar om ”att få olika ’förståelsehorisonter’ att mötas och förenas” 
(Ödman, 2007, s. 11) och ordets ursprung kommer enligt Ödman från antikens Grekland där 
guden Hermes förmedlade budskap mellan gudarna och människorna. Även i dagens 
vetenskap handlar hermeneutik om att tolka och förstå något. Hermeneutiken är dock inte 
någon egentlig metod, ”den bör snarast ses som ett samlingsnamn för en mängd olika synsätt 
och metodiska schatteringar” (Ödman, 2007, s. 15). Ödman talar också om att hermeneutiken 
många gånger handlar om ett förhållningssätt till verkligheten. Därför kan man säga att 
hermeneutiken för mig varit den kvalitativa ansats jag utgått från snarare än en renodlad 
metod. Hermeneutiken fäster stor vikt vid vilken innebörd människor lägger i upplevelsen av 
sin levda verklighet och är därför lämplig för den här studien. 
 
Viktiga hermeneutiska utgångspunkter är – enligt Ödman (2007) – att det finns olika sätt att 
förstå världen eller något fenomen och att vi alltid utgår från oss själva och den historik vi bär 
på när verkligheten studeras. Med denna ansats blir kunskap därför något relativt och därför är 
det också viktigt att fokusera vilken förförståelse man har om det som ska undersökas 
eftersom den på sätt och vis blir studiens utgångspunkt. 
  
5.2.1 Förförståelse - förståelse 
 
Förståelsen är grunden för vårt tolkande och oskiljbar med vår existens, vårt varande-i-
världen (Ödman, 2007). Förståelsen är förknippad med den aktuella situation vi befinner oss i 
men syftar samtidigt framåt. Samtidigt som förståelsen är grunden för tolkandet samverkar 
den med tolkandet. Genom språket tolkar vi det vi sett men språket hjälper oss också att förstå. 
Grundläggande för vår existens är att när vi inte förstår någonting tolkar vi det för att kunna 
orientera oss och kunna förstå. Enligt Ödman görs tolkningar genom ett dialektiskt 
förhållande, en pendling mellan det givna och det möjliga. När det gäller att förstå något nytt 
är det vi redan vet, eller tror oss veta – vår förförståelse - grundläggande.  
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Förståelsen grundas på den historiskt givna förförståelsen. Eller som det ofta uttrycks: 
vi kan inte förstå utan att redan ha förstått. En rudimentär förförståelse kan dock vara 
tillräcklig för att processen ska kunna sätta igång. Då har vi ju möjlighet att börja 
någonstans. (Ödman, 2007, s. 102) 

 
Min egen förförståelse kring flexibelt arbete kretsade till att börja med mycket kring hur man 
talar om flexibilitet till vardags. När en del talar om sitt arbete idag (och med syftning på hur 
det har utvecklats) påtalar många betydelsen av att vara flexibel. Att vara flexibel är något 
viktigt, ibland talas det om flexibilitet som att det rent av är en förutsättning för att fungera i 
dagens arbetsliv. Jag har då tolkat detta påstående som att det är viktigt att vara flexibel för att 
tillfredsställa en arbetsgivares behov. Å andra sidan vill många också ha flexibilitet i sitt 
arbete, t.ex. att kunna bestämma när man kommer och går till arbetet eller att utföra viktiga 
ärenden under arbetstid. Detta kan knappast ses som flexibilitet styrd av arbetsgivarens behov 
utan snarare tvärtom. Flexibilitet kopplad till arbetet har blivit lite av ett inneord men frågan 
är vad det är man menar med det? 
 
Jag tror att många – även jag – ser flexibilitet i arbetet som något negativt där det handlar om 
att anpassa sig mycket och där de egna behoven får stå tillbaka till förmån för arbetsgivarens. 
Vem vill inte göra ett bra arbete? Denna negativa uppfattning har förstärkts genom de senaste 
årens rapporter om människor som ”går in i väggen” eller som får olika hälsoproblem till följd 
av stress i arbetet. Däremot har jag redan nu fått en förståelse för att flexibilitet kan handla om 
många saker som är både bra och dåliga. Mot bakgrund av de många rapporterna har många 
arbetsgivare/personalansvariga kanske fått upp ögonen för behovet av att låta arbetstagare 
vara med och bestämma mer över sina arbetsvillkor. Frågan jag nu ställer mig är hur flexibla 
arbetsvillkor fungerar i praktiken när man studerar dem lite djupare och vad flexibiliteten 
egentligen innebär. 
 
Avsikten med att teckna ned sin förförståelse kring det som ska undersökas är att man genom 
detta blir mer medveten om den och kan reflektera över den på ett annat sätt vid tolkningarna 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Annars menar författarna att det är lätt att endast 
bekräfta det som redan är känt utan att någon ny förståelse nås. 
 
5.2.2 Tolkning och förståelse 
 
Ödman (2007) talar om tre olika sorter tolkningsakter; en tidsdimension där man pendlar 
mellan det förflutna och framtiden, en del/helhetsdimension där man tolkar på olika analys- 
eller abstraktionsnivåer och en fokuseringsdimension där man väljer om man vill fokusera 
människors existentiella värld eller yttre händelser. Den tolkning som främst är aktuell i det 
här fallet är det som Ödman kallar existentiell tolkning eftersom det rör sig om tolkning av 
individers livssituation och hur de förstår sig själva i förhållande till sin omgivning, i det här 
fallet arbetet. Det handlar alltså inte i första hand om en tolkning av en yttre verklighet även 
om dessa båda tolkningar hänger rätt så väl ihop. För min del kommer även 
del/helhetsdimensionen vara viktig att fokusera för att nå så hög grad av totalisering som 
möjligt. Totalisering innebär enligt Ödman att man försöker gripa om en allt större del av den 
verklighet som studeras vid stegvisa tolkningar. Det rör sig om tolkningar på olika nivåer, t.ex. 
från individnivå, via interpersonlig nivå vidare till en institutionell eller ett strukturellt plan.  
 

Det krävs totaliseringar för att foga samman det vi iakttagit till meningsfulla helheter. 
Den strukturella tolkningen har härvid ett slags förklarande funktion i förhållande till 
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data och underordnade meningar. Strukturella tolkningar blir emellertid intetsägande om 
de inte kopplas till det specifika. (Ödman, 2007, s. 67) 

 
5.2.3 Hermeneutisk spiral 
 
Ett sätt att hålla sig till det specifika som sägs och upplevs av respondenterna sker genom 
tolknings- och förståelseprocessen. Själva tolkningsprocessen kan enligt Ödman (2007) liknas 
vid att lägga pussel då man går från delar till helhet och tvärtom i en ständig pendling. 
Delarna kan inte förstås utan att se till helheten och helheten kan inte framträda klart utan att 
se till delarna. Ett sätt att förhålla sig till delar och helhet är enligt Dahlberg et al. (2008) att se 
texten som delarna och kontexten som helheten. 
 
Tolknings- och förståelseprocessen brukar ses som en hermeneutisk cirkel eller spiral. Denna 
spiral kan även ses i pendlandet mellan förförståelse och förståelse. Eftersom den nya 
förståelsen för något blir till en ny förförståelse genom vilken vi på nytt tolkar vår verklighet 
finns det ingen egentlig slutpunkt för den hermeneutiska spiralen och därför föredrar många 
liknelsen vid en spiral snarare än en cirkel eftersom cirkeln lätt kan föra tankarna till en sluten 
process. 
 
5.2.4 Öppenhet till data 
 
Gadamer talade enligt Ödman (2007) om ”det hermeneutiska mötet” där det är viktigt att vara 
öppen. Även om det är ett objekt som studeras, t.ex. en text eller ett konstverk, är det viktigt 
att dessa data ska tala som ett subjekt. Strävan är alltså att nå ett subjekt-subjekt förhållande 
till det som ska studeras. Öppenheten kan enligt Ödman handla om att vi fokuserar vår 
kunskapsbrist och ställer frågor som innebär en ”risk” att själva förändras. Det gäller alltså att 
vara nyfiken och öppen för de svar som ges vid en intervjusituation. Gadamer (refererad i 
Dahlberg et al., 2008) menar att ett öppet sinne är en förutsättning för att upptäcka något nytt. 
Tolkningen beskrivs som ett ganska mödosamt och tidskrävande arbete men ändå ett slags 
naturligt fenomen; ”Vår strävan efter innebörd, sammanhang och struktur är ett livsvillkor. Vi 
måste skapa sammanhang i kaos” (Ödman, 2007, s. 107). 
 
Enligt Ödman (2007) är det bra att även ha en öppenhet gentemot sin egen förförståelse. 
Förförståelsen klargör både för en själv och för läsaren var man står. Inte minst är den viktig 
för läsaren som då bättre kan bedöma tolkningarna. Det är inte helt tydligt hur förförståelsen 
ska visas men det viktiga enligt Ödman är ändå ”att tydliggöra hur man tänker, tolkar och 
förstår” (s. 238). Eftersom tradition och historia är en del av vår livsvärld kan vi aldrig frigöra 
oss från dem, dock gäller det att försöka förhålla sig öppen gentemot det man möter för att 
bättre kunna förstå det och inte bli kvar i sina egna fördomar (Dahlberg et al., 2008). 
Gadamers filosofi innebär enligt författarna att det inte finns någon absolut sanning eller sann 
tolkning men att det är viktigt att tolkningar görs med tanke på den aktuella kontexten och 
historiska bakgrund där fenomenet framträder. 
 
5.2.5 Betydelsen av teorier vid tolkning 
 
Eftersom förförståelsen är en så viktig del inom hermeneutiken blir – som jag ser det – även 
teorierna om olika fenomen detsamma. Det är oftast genom teorier som man skaffar en 
förståelse för något. Ödman (2007) menar att teorierna både kan hjälpa och stjälpa. Genom att 
utgå från en teori är det lättare att se på vilket sätt ens eget resultat avviker från denna och 
därmed på vilket sätt de egna slutsatserna kan bidra med ny förståelse. Teorin kan förstås vara 
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dåligt underbyggd eller ha valts för att den stämmer med de egna förväntningarna och då 
kanske slutsatserna inte blir så pålitliga. I mitt fall har forskning och litteratur inom området 
varit en stor källa till den förståelse jag fått. För att minska risken för de misstag Ödman 
belyser gäller även här att förhålla sig öppen för nya saker och reflektera över vad som sagts 
om ämnet. Förutom de förhållningsregler som hermeneutiken har som grundpelare betonas 
även forskarens egen intuition, vilken är svårare att bemästra i intervjusituation. I det fallet 
borde erfarenhet vara en viktig del. 
 

Lying at the heart of the hermeneutic approach is this notion of oppenness to the data, 
the artful development of the interplay between the intuition of the researcher, the data 
(text or whatever) of the subjects of study, the interpretive frameworks that are brought 
to bear on the analysis of the text and, ultimately, the reader. (McAuley, 2004, p. 201) 

 
5.3 Etiska principer 
 
För att få genomföra intervjuer med människor i forskningssyfte har forskaren att rätta sig 
efter vissa etiska principer som utges av Vetenskapsrådet (2011), bl. a. krävs informerat 
samtycke innan intervjuerna startar.  
 
Efter att samtycke getts till att få göra intervjuer skickade jag ut ett missbrev per e-post till de 
som tackade ja till att delta i studien. I missbrevet fanns information om Vetenskapsrådets 
etiska principer; att jag skulle genomföra undersökningen med hjälp av intervjuer och att det 
var frivilligt att delta samt att den som så vill har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 
Jag informerade även om att eventuella inspelade intervjuer skulle komma att raderas efter 
transkription och att deltagande sker konfidentiellt, vilket innebär att inga uppgifter ska gå att 
knyta till någon bestämd person. Vidare gavs information om att studien gjordes inom ramen 
för en högskolekurs i arbetslivsvetenskap. I missivbrevet fanns även mina kontaktuppgifter 
för de som hade frågor eller önskade ta del av resultatet, se bilaga 1. 
 
Samtidigt som jag skickade ut missivbrevet via e-post gav jag även lite mer information om 
vad de kunde tänka på som förberedelse till intervjun, i princip vad frågorna skulle handla om 
i stora drag. Innan intervjuerna påbörjades informerade jag muntligt på nytt om de etiska 
principerna med tillägg att de inte behövde svara på känsliga frågor om de inte ville. Samtliga 
respondenter godkände att jag spelade in intervjuerna.  
 
5.4 Urval 
 
Undersökningen genomfördes med respondenter från en IT-verksamhet inom offentlig sektor 
belägen i Mellansverige. Inom organisationen arbetar man med service, dvs. support, 
förvaltning och utveckling av IT-stöd till andra offentliga verksamheter inom samma region. 
Organisationen som helhet har drygt 450 anställda, fördelat på fem enheter med verksamhet 
på olika orter. Mina respondenter kom alla från den centrala verksamhetsorten med mellan 
250-300 anställda. Totalt deltog tio personer från tre olika enheter. De tre enheterna hade 
olika uppgifter inom organisationen och beskrivs här något förenklat. Den ena enheten hade 
hand om tjänstestyrning, dvs. de arbetar bl.a. med överenskommelser och uppdrag gentemot 
kunderna. Den andra enheten arbetade med infrastruktur, dvs. all basteknik som krävs för 
kommunikation och trafik av information. Den tredje enheten arbetade med systemintegration 
där man förvaltar olika datasystem inom regionens alla verksamheter. Urvalet kan verkligen 
inte sägas representera verksamheten som helhet utan har endast varit ett litet stickprov för att 
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hjälpa mig förstå vad det innebär att arbeta utifrån flexibla arbetsvillkor i en IT-organisation i 
offentlig verksamhet. 
 
Dahlberg et al. (2008) menar att det är viktigt att få stor variation av data för att få ämnet 
belyst så brett som möjligt, t.ex. ifråga om ålder, kön och varierad erfarenhet. Urvalet som 
gjordes var därför ändamålsenligt genom att kontakt togs med personer som kunde berätta om 
sina upplevelser kring flexibelt arbete. I det här fallet prioriterades individer med flera års 
erfarenhet inom IT-verksamheten för att få respondenter som kunde organisationen bra och 
därför förhoppningsvis skulle kunna ge en bred bild av flexibelt arbete. Urvalskriterierna var 
förutom erfarenhet och kön främst att de hade flexibilitet bl.a. i förläggningen av sin arbetstid 
och i hur deras arbete kunde läggas upp. Vad som var viktigt i studien var också att få 
frågorna belysta från både ett arbetsgivar- och ett arbetstagarperspektiv, även om fokus låg på 
konsekvenser för arbetstagarna. Därför valdes både chefer och medarbetare ut att delta i 
studien. 
 
Genom en kontaktperson på plats fick jag kontaktuppgifter till chefer och medarbetare för att 
höra mig för om det var möjligt för mig att komma dit och göra intervjuer. En av cheferna 
förmedlade mina kontaktuppgifter och bad två medarbetare på den egna sektionen ta kontakt 
med mig om de var intresserade av att delta. Dessa två medarbetare kontaktade mig på egen 
hand och talade om att de var intresserade av att delta men de flesta respondenter tog jag själv 
kontakt med när jag fått klartecken från olika chefer. Alla chefer som jag tog kontakt med var 
positiva till att studien genomfördes, däremot var det problem att få tid att genomföra 
intervjuer inom den relativt korta tidsperiod jag hade till förfogande, varför några avstod från 
att delta. Samtliga medarbetare som jag tillfrågade tackade ja till att medverka i studien. När 
jag tillfrågade cheferna om de ville delta poängterade jag att syftet med studien var att jämföra 
arbetstagarnas syn på flexibilitet i arbetet med arbetsgivarens syn, varför de ombads att delta 
som representanter för arbetsgivaren. 
 
Av de tio personer som deltog, var sju stycken medarbetare (arbetstagare) och tre var chefer 
(arbetsgivare). Av cheferna var en sektionschef och två enhetschefer. Medarbetarna hade 
olika befattningar. I studien deltog fyra män och sex kvinnor. Åldern hos respondenterna 
varierade mellan 33 och 62 år. Den nuvarande organisationen bildades 2007 och samtliga 
utom en har varit anställda där sedan dess. Anställningstiden inom IT-organisationen totalt – 
bortsett från hur verksamheten varit organiserad varierade mellan två år och upp till 14 år. 
Befattningarna som chef varierade mellan tre och sex år. Samtliga respondenter hade en 
heltidstjänst, nio stycken var tillsvidareanställda medan en var visstidsanställd. Av de som 
intervjuades levde sju personer i familjeförhållanden och av dessa hade två stycken vuxna 
barn, två stycken inga (egna) barn och tre stycken hade barn som bodde hemma.  
 
Utbildningsmässigt var bakgrunden något brokig. Samtliga respondenter hade någon form av 
eftergymnasial utbildning, varav fem hade en formell högskoleutbildning. Inte alla var 
utbildade för att arbeta med IT från början. Tre stycken hade en bakgrund som sjuksköterska 
eller arbetsterapeut. Utbildningarna inom IT varierade också, en del har högskoleutbildningar 
medan andra hade skaffat sig utbildningar på annat sätt. De flesta hade en lång erfarenhet av 
arbete med IT och även av arbete inom den offentliga sektorn. 
 
5.5 Tillvägagångssätt – datainsamling 
 
Som jag redan varit inne på använde jag mig av kvalitativa intervjuer för att genomföra 
studien. Kvalitativa intervjuer har olika former utifrån den epistemologiska utgångspunkt som 
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forskaren har och kan något förenklat beskrivas som dimensioner på en skala (King, 2004). I 
ena änden ligger enligt King ”realist” approachen, som utgår från att det som sägs i intervjun 
speglar en verklig upplevelse utanför intervjusituationen. I motsatt ände ligger 
konstruktionistperspektivet, som betraktar det som sägs i intervjun som en social konstruktion 
beroende av interaktionen i intervjusituationen och inte något som ger en beskrivning av 
intervjupersonens verkliga upplevelser. Den epistemologiska utgångspunkt som stämmer bäst 
in för mig och just den här studien är det som enligt Madill (refererad i King, 2004) beskrivs 
som en fenomenologisk approach som ligger i mitten på skalan. ”Such approaches recognize 
that the text produced in the interview situation is shaped by that context, but would not 
accept the radical relativist position that it bears no necessary relationship to the interviewee´s 
wider experience” (King, 2004, s. 13). Som jag ser det innebär detta perspektiv att det som 
sägs vid intervjun påverkas av interaktionen i intervjusituationen men att det ändå speglar den 
intervjuades egna upplevelser av sina arbetsvillkor. 
 
När det gäller intervjuer finns det huvudsakligen tre olika alternativ att välja mellan, nämligen 
strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad intervju. De två senare kan även kallas för 
kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002). Strukturerad intervju, som innebär fasta svarsalternativ, 
var inte intressant för mig eftersom jag fokuserade på informanternas upplevelser som 
förmodligen skiljer sig mycket åt från varandra eller i vart fall är mycket personliga. Enligt 
Bryman är semi-strukturerad intervju bra att använda om man har en tydlig fokus samt om 
man behöver jämföra olika fall med varandra. För min del kändes den semi-strukturerade 
intervjun som det bästa alternativet. Den ostrukturerade intervjun ställer höga krav på att 
intervjuaren ska kunna hindra att samtalet försvinner iväg bort från ämnet eller att kunna hålla 
igång ett bra samtal. I mitt fall gjorde jag även jämförelser mellan ett arbetstagar- och ett 
arbetsgivarperspektiv och då var det bra att kunna fokusera vissa frågeteman. Även Kvale 
(1997) menar att det är lämpligt att standardisera frågor och ordningsföljd när skillnader 
mellan olika grupper ska jämföras. 
 
Intervjusituationen förbereddes genom att lista upp några frågeteman som jag ansåg kunde ge 
svar på mina frågeställningar. King (2004) menar att intervjuguiden bör avspegla följande tre 
delar: 1. forskningslitteraturen, 2. intervjuarens egen kunskap och erfarenhet över området, 
samt 3. informellt preliminärt arbete, t.ex. diskussioner med andra om området. När syftet och 
frågeställningarna började ta form påbörjade jag formuleringarna till en intervjuguide, då jag 
på nytt läste igenom forskningsresultatet och funderade över vad jag ville få belyst av 
respondenterna. Vid sammanställningen av intervjuguiden reflekterade jag även över mina 
egna arbetserfarenheter och synpunkter jag fått från släkt och vänner kring deras syn på och 
erfarenheter av flexibelt arbete. Ett alternativ som bl.a. tas upp av Bryman (2002) är att 
forskaren efter insamlad data och tolkning av dessa förbättrar och förfinar sina 
frågeställningar och går ut och insamlar ytterligare data. En sådan process har inte varit möjlig 
här pga tidsbrist. Det var därför extra viktigt för mig att noga tänka igenom och formulera 
frågeställningarna från början för att kunna ställa relevanta frågor. 
 
Bryman (2002) menar att forskning som bedrivs med såväl enkät- som med 
intervjuundersökningar bör föregås av en pilotundersökning. ”Önskvärdheten av en mindre 
pilotundersökning har inte enbart att göra med att man ska säkerställa att surveyfrågorna 
fungerar som man tänkt sig utan också att undersökningen i sin helhet blir bra” (Bryman, 
2002, s. 171). Han menar att pilotundersökningar är särskilt viktiga vid enkätundersökningar 
eftersom det då inte går att justera frågorna efterhand. Om det visar sig vara problem med 
frågorna vid en intervjuundersökning går det i alla fall att ändra dessa under pågående studie. 
För min uppsats fanns inte möjlighet tidsmässigt att genomföra en pilotstudie. För att ändå få 
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en så bra intervjuguide som möjligt testade jag frågorna på personer i min närhet och gjorde 
justeringar efter vad som verkade fungera bäst. Intervjuguiden bör utvecklas även efter att 
intervjuerna startat. I min studie utvecklades inga nya frågor men några av mina frågor 
preciserades lite mer när jag märkte att respondenterna hade svårt att förstå vad jag var ute 
efter. 
 
Enligt Dahlberg et al. (2008) förespråkar den hermeneutiska ansatsen intervjuer som en öppen 
dialog där både intervjuaren och den intervjuade lär sig något om fenomenet som studeras. 
Det är alltså själva fenomenet som står i fokus och inte individerna. För att kunna ha denna 
öppenhet gäller det att vara inläst på ämnet och de frågor som ska ställas så att intervjun kan 
flyta relativt fritt. I det här fallet utformades två olika intervjuguider, en för arbetstagare och 
en för arbetsgivare (chefer). De både guiderna hade fyra jämförbara teman, se bilaga 2-3. 
 
Det första temat handlade om bakgrundsuppgifter gällande respondenten. Exempel på frågor 
här var: Vad har du för befattning? Hur länge har du varit anställd här? Det andra temat 
handlade om vilka arbetsuppgifter de hade och hur de arbetade tidsmässigt. Detta tema i 
chefernas intervjuguide behandlade arbetsuppgifterna på chefens enhet/sektion. Exempel på 
frågor för arbetstagarna var: Kan du berätta vad du gör en normal arbetsdag? Exempel på 
frågor för cheferna var: Kan du kort beskriva vad man gör på din enhet/sektion? Det tredje 
temat handlade om flexibiliteten i arbetet och dess konsekvenser. Exempel på frågor här var: 
Beskriv på vilket sätt ditt arbete är flexibelt/Beskriv på vilket sätt arbetet är flexibelt på din 
enhet/sektion? Vad är bra/dåligt med det som är flexibelt/Vad ser du som representant för 
arbetsgivaren för för- och nackdelar med det som är flexibelt? Det fjärde temat handlade om 
arbetsförhållandet i stort och exempel på frågor här var: Har arbetet och arbetsvillkoren 
förändrats under din tid här på arbetsplatsen? Frågorna var avsiktligt utformade att vara öppna 
för att inte påverka respondenterna för mycket och att de därför så fritt som möjligt skulle få 
formulera vad de tyckte och kände kring flexibiliteten i arbetet. 
 
Intervjuerna genomfördes under arbetstid på den aktuella arbetsplatsen i ett mindre 
sammanträdesrum, i två fall genomfördes intervjuerna på respondentens arbetsrum. Innan 
intervjuerna påbörjades informerade jag på nytt om syftet med studien och de etiska 
principerna, bl.a. blev det då en påminnelse om att studien handlade om att jämföra 
arbetstagarnas perspektiv med arbetsgivarens och att cheferna därför deltog som 
representanter för arbetsgivaren. Detta förhållande framgick även av frågorna, där jag i vissa 
frågor uttryckligen bad cheferna att svara utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Intervjuerna med 
arbetstagarna tog mellan 30 och 45 minuter medan intervjuerna med cheferna tog 45-60 
minuter. Samtliga respondenter verkade tycka att ämnet var intressant och de var måna om att 
svara på mina frågor, även om det ibland var sådant de inte reflekterat över. Jag fick 
uppfattningen att de gärna ville ställa upp och jag upplevde i stort sett ingen stress från dem 
att klara av intervjun så snabbt som möjligt trots att jag tog upp en stund av deras arbetstid. 
Intervjuerna präglades av en dialog, där jag genom frågorna bad om just deras personliga syn 
på förhållandena. Ibland fick jag förtydliga mina frågor och ibland följde jag upp svaren med 
följdfrågor för att få utförligare beskrivningar. Jag upplevde att medarbetarna gav ärliga svar 
och att de kunde prata fritt om vad de kände. Samtliga frågor kunde besvaras av 
respondenterna och i så gott som samtliga fall fick jag också mycket information. Längden på 
de transkriberade intervjuerna varierade mellan 5-9 fullskrivna A4-sidor. I utskrifterna fanns 
mina frågor med samt respondenternas ordagranna svar på dessa. Det som inte skrevs ut var 
hummanden och om någon respondent kom in på ett sidospår eller gav beskrivningar eller 
exempel på sådant som inte var helt relevant för studien. 
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5.6 Analysmetod 
 
När intervjuerna var genomförda och transkriberade började analysarbetet. Som jag varit inne 
på tidigare, vilket också Ödman (2007) beskriver, finns det inte några tydliga steg i den 
hermeneutiska tolkningsprocessen. Det gäller därför att skapa struktur och meningsfullhet i 
det som är oklart för oss vilket kan vara en stor utmaning. Eftersom jag ville jämföra två 
grupper med varandra bör analysen ändå vara systematisk; ”om ett forskningsprojekt avser att 
testa en hypotes om skillnader mellan olika grupper av undersökningspersoner bör analysen 
vara systematisk och bedrivas på samma sätt för var och en av grupperna” (Kvale, 1997, s. 
164). För att kunna vara systematisk i analysen hade jag medvetet ställt så lika frågor som 
möjligt för att kunna jämföra svaren med varandra. Det viktiga för mig var inte bara 
jämförelsen mellan grupperna utan även att få en bild av varje grupp för sig, varför 
jämförelser gjordes både inom grupperna och mellan grupperna. Ödman (2007) pekar på tre 
olika arbetsuppgifter som bör vara vägledande vid tolkningen. För det första bör 
tolkningssystemet hänga ihop på ett logiskt sätt. För det andra ska det finnas en rimlighet av 
tolkningarna i förhållande till tolkningsobjektet. För det tredje gäller det att förmedla det man 
kommit fram till på ett bra och begripligt sätt för läsaren så att denne kan bedöma 
tolkningarna som gjorts. 
 
För att veta var man står i början av analysarbetet är det enligt Ödman (2007) viktigt att rikta 
sig mot den egna förförståelsen. Jag började därför med att fundera kring det jag tecknat ner 
om flexibelt arbete innan intervjuerna och analysen påbörjade. Min förförståelse hade sedan 
uppsatsarbetet påbörjades redan genomgått förändringar och den ursprungligen till viss del 
ganska negativa bilden hade successivt bytts ut mot en mer nyanserad. Efter att intervjuerna 
genomförts hade bilden förändrats något igen. Det viktiga för mig inför analysarbetet var att 
försöka bringa klarhet i hur bilden förändrats och försöka förmedla hur mina respondenter 
hjälpt mig att belysa forskningsfrågorna. 
 
Till att börja med lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger för att få en 
helhetsbild av materialet. Tolkningar av varje intervju var för sig gjordes men jag har valt att 
inte presentera dessa eftersom det då lätt skulle gå att identifiera personerna inom den aktuella 
arbetsplatsen. Istället valde jag att göra sammanställningar gruppvis. Vad jag kunnat 
konstatera redan under intervjuernas gång var att det fanns en del skillnader mellan de tre 
enheterna eftersom de hade olika uppgifter inom organisationen. Jag gjorde inte några direkta 
jämförelser mellan de tre enheterna utan fokuserade mest på gemensamma delar.  
 
Analysarbetet och tolkningsprocessen präglades av ett pendlande mellan delar och helhet och 
mellan förförståelse och ny förståelse. Kontexten (och därmed helheten) jag hade att förhålla 
mig till var IT-organisationen i sig men även IT-branschen som helhet. För att hitta något nytt 
försökte jag även förhålla mig öppen och i dialog till de data jag samlat in. 
Tolkningsprocessen gick ut på att försöka förstå hur individerna förstår sig själva i förhållande 
till sitt arbete och sin organisation samt att nå en högre grad av totalisering, dvs. att med hjälp 
av teorier och forskning gå från en förståelse på individnivå till en tolkning och förståelse på 
ett mer övergripande plan.  
 
I ett första steg gjordes därför en empirinära tolkning där jag höll mig nära frågorna i min 
intervjuguide och tog ut gemensamma teman för arbetstagare och arbetsgivare var för sig men 
även tillsammans. I detta första steg gjorde jag delvis sammanställningar över de olika saker 
som respondenterna tog upp för att få en bild av vad som var gemensamt och vad som skilde 
dem åt. Jag har i uppsatsen valt att fokusera mest på de teman som var gemensamma för 
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samtliga men går även i något fall in på vad någon enstaka person tyckt. Den första 
tolkningen blev ganska deskriptiv till sin karaktär eftersom den sammanfattade det centrala 
respondenterna talade om utifrån mina frågor.  
 
I ett andra steg lästes intervjuerna igenom på nytt för att göra en fördjupad tolkning. I detta 
steg letade jag efter saker jag kanske missat, likheter, skillnader eller motstridiga uppgifter 
och här gjordes även kopplingar till den teoretiska och forskningsmässiga referensram jag läst 
in mig på. Syftet här var att gå djupare men ändå att gripa mer om helheten än vid den första 
tolkningen, varför teman i denna del griper tag om större delar än de tidigare. I de teman som 
togs ut här kopplas respondenternas uttalanden till organisationens verksamhet på ett högre 
plan, vad det flexibla arbetet innebär i just den här organisationen och hur arbetstagarnas och 
arbetsgivarens olika behov ter sig enligt respondenterna. 
 
Samtliga respondenter finns med i resultatet, dock förekommer några mer ofta än andra och 
det kan bero på att de har uttryckt sig på ett tydligare sätt. Längden på citaten varierar också 
beroende på hur få- eller mångordig man är som person. Antalet citat från medarbetarna 
varierade mellan 7 och 11 medan citaten från cheferna varierar mellan 17 och 19. Totalt stod 
medarbetarnas citat för 64 uttalanden medan chefernas stod för 54. 
 
 

6. Resultat 
 
Resultatet av det insamlade materialet presenteras i två olika tolkningar, vilket innebär att jag 
tolkat materialet i två olika steg som ett sätt att sortera och organisera materialet samt försöka 
besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Arbetstagarna gav mig deras bild av sin vardag 
på arbetet medan arbetsgivarrepresentanterna (cheferna) gav sin bild och delvis kunde hjälpa 
mig att höja blicken och se på verksamheten ur ett större perspektiv. Under den empirinära 
tolkningen höll jag mig nära det insamlade materialet och intervjuguiderna och redovisar 
materialet under teman som framstod som gemensamma. Under den teori- och 
forskningsanknutna tolkningen går jag djupare in i materialet och gör kopplingar till den 
litteratur och forskning som finns inom området. Här förs även teman ihop för att gripa om 
större del av materialet och därmed kunna se på det mer ur ett helhetsperspektiv utifrån den 
aktuella kontexten, nämligen IT-organisationen och dess branschvillkor. 
 
6.1 Empirinära tolkning 
 
I den första tolkningen presenteras de första teman som gavs ur datamaterialet. En del teman 
är tagna från intervjuguiden, detta för att underlätta jämförelser mellan de båda grupperna och 
där presenteras uttalanden från varje grupp för sig. Andra teman var teman som framstod som 
centrala för respondenterna och där blandar jag uttalanden från båda grupper. När jag tog ut 
teman försökte jag fokusera på det som jag tror har störst påverkan för flexibiliteten i arbetet. 
I de citat som presenteras har medarbetarna förkortningen M1-M7 medan cheferna har 
förkortningen C1-C3. 
 
6.1.1 Organisatorisk bakgrund 
 
Till att börja med kommer jag att presentera den bild som jag fick av verksamheten ur ett 
något större perspektiv och som speglar den kontext respondenterna arbetar i.  
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6.1.1.1 Offentlig verksamhet med fokus på kunderna 
 
Organisationen sysslade med att leverera IT-tjänster till andra offentliga verksamheter i 
samma region. Alltså var kundernas önskemål mycket centrala för verksamheten som sådan. 
Ju mer direktkontakt man hade med kunderna desto tydligare blev fokuseringen på nöjda 
kunder och att verksamheten skulle bedrivas som ett företag. Så här säger t.ex. en 
medarbetare: ”Att man har bra samarbete med kunderna, så man inte sitter och kastar paj på 
varandra för då har man tappat allting. Det ska egentligen drivas som ett företag detta och 
då får man ju ha bra samarbete med kunderna… och se till att kunden har egentligen alltid 
rätt. Då får man ju sedan jämka emellan att…att vi har lite granna rätt också.” (M1) En av 
cheferna beskriver hur arbetssättet gått mot ett mer marknadsorienterat tänkande: ”Man pratar 
om statlig finansiering snarare än statligt ägande eller offentligt ägande. Offentligheten 
kanske finansierar men verksamheten är i privat regi. Och det är klart att det har ändrat oss 
hur mycket som helst. Vi måste ju bete oss som en privat aktör för våra användare därute ser 
ju oss som en leverantör. Sen finns det ju för- och nackdelar med det.” (C1) När det gäller 
förändringar som hela tiden sker i organisationen är kunderna det centrala, vilket beskrivs av 
en annan chef: ”… här kommer det att ske en hel del förändringar egentligen. Vi kommer att 
möta kunderna på ett annat sätt och man bygger upp organisationen på ett helt annat sätt.” 
(C2) 
 
Kundfokuseringen tror jag är en viktig del i hur flexibiliteten utformas på arbetsplatsen 
samtidigt som detta ställs mot den mer traditionella bilden av offentlig verksamhet som 
beskrivs av en av medarbetarna: ”Det är ju ramverket och så och regelverket och vi är ju inte 
kommersiella, vi ska ju inte gå med vinst utan det ska gå jämnt upp. Måste hålla sig till vissa 
regler, normer och lagar.” (M4) 
 
6.1.1.2 Flexibilitet avseende anställningar 
 
När det gäller de olika typerna av anställningar på enheterna framhålls det att de flesta är fast 
anställda och att några är visstidsanställda men att det även finns konsulter som tas in 
kontinuerligt. ”De flesta är fast anställda. Jag har några visstid, några som jag lånat in från 
andra enheter. Jag har några konsulter som jobbar åt mig om man nu säger det så” (C2) ”De 
25-26 nu som är hos mig, det är visstid eller fast anställda. Sen i sin tur när man… så finns 
det ju konsulter som vi har också men de är ju inte anställda hos oss utan det är ju bara att de 
gör jobb för X så att säga”. (C3) För den ena enheten verkade konsulterna vara en ganska 
betydande del av verksamheten. Så här säger en av cheferna: ”Vi har en ganska stor 
konsultbaserad verksamhet, vi har väldigt många konsulter faktiskt… Jag tror att vi har ett 
90-tal konsulter inne nu, i hela organisationen alltså. Kanske 15-20 tillhör min enhet” (C1) 
 
Konsulterna hyrs in för olika projekt som kan vara levande under kortare eller längre perioder. 
De används för projekt eftersom dessa är av mer tillfällig karaktär och därmed svårare att 
planera för. Så här säger en av cheferna: ”… alltså vi har uppdragen för det som kallas drift, 
alltså vidmakthållande av det vi har lovat en förvaltning eller en kund. Vi har lovat en kund 
att ta hand om det här systemet, det kan vi ju planera personalmässigt, men om det kommer in 
olika projekt som kanske bara lever under 1,5 års tid, skulle vi anställa folk efter det då skulle 
vi behöva anställa 30 pers, sparka 45… alltså det går ju inte. Just uppdragen och projekten 
reglerar vi ju mycket med konsulter och det tror jag är väldigt vanligt” (C1) 
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Även om det framhålls att fördelningen mellan fast och inhyrd personal är liknande inom den 
privata och den offentliga arbetsmarknaden är den privata ännu mer konkurrensutsatt menar 
en av cheferna ” Kanske ännu mer privat, för där vill man ju kanske ännu mer hålla den 
stående personalen minimal just för… Händer det konjunktursvängningar så kan man snabbt 
säga upp kontrakten och så är man safe. Vi kanske har en något större del fast personal än 
normen”. (C1) 
  
När det gäller omsättningen av den fasta personalen uppges den av samtliga chefer vara 
låg ”Det är väldigt låg personalomsättning och vi har väldigt väldigt låg sjukskrivning, vi 
ligger under våra målvärden där” (C1) ”Jag kan säga att den är väldigt låg” (C2) ”Ja, det 
har varit väldigt lite. Jag har en som ska sluta nu efter att ha varit här i 11 år, det känns 
jättekonstigt.” (C3) 
 
6.1.1.3 Arbetstid 
 
När det gäller arbetstid och övertidsuttag varierar dessa beroende på de arbetsuppgifter och 
arbetstider som gäller för de olika enheterna. Två av cheferna har verksamheter där man 
arbetar under vanlig kontorstid och där arbetet för det mesta går att planera, vilket minskar 
behovet av övertid. ”Vi har ju ingen nattid eller jourverksamhet. Vi har bara dagtid 8-16.45 
kan vi säga att alla har. Ingen kvälls- eller nattid, ingen beredskap för min personal. Övertid 
sker till viss del men är ganska begränsad.” (C2) ”De flesta håller väldigt väl 40 timmar 
arbetsvecka… Nej, vi har inte mycket övertid, men flex har vi ju en hel del. Jag har en person 
som jobbar väldigt mycket övertid.” (C3) 
 
En av enheterna skilde ut sig från de övriga genom att det där bedrevs arbete även under 
kvällar, nätter och helger. ”Vi har ju relativt mycket övertid och om du jämför med de andra 
enheterna har vi ju väldigt mycket mer övertid. Delvis för att vi jobbar… den enheten jag 
tillhör har ju 24-7, vi har ju dygnet runt. Så vi har bemanning här även nattetid och kvällstid 
och storhelger, alltså alltid.” (C1) Att detta ökade behovet av flexibilitet i arbetstid framkom 
vid flera tillfällen i intervjun med C1, ”…mycket av arbetet kan vara oplanerat, oförutsedda 
händelser. Variation i arbetstid är det ju absolut”. 
 
6.1.2 Flexibilitet i arbetet (enligt arbetstagarna) 
 
Här presenteras på vilket sätt arbetstagarna uppgav att deras arbete var flexibelt. Det som i 
princip samtliga av arbetstagarna tog upp som var flexibelt i deras arbete var flextiden, 
möjlighet till distansarbete och planeringen av det egna arbetet. En av respondenterna uppgav 
att det fanns en flexibilitet i att kunna gå över gränserna och till viss del syssla med andra 
arbetsuppgifter än de egna och att detta var frivilligt och gjordes i mån av tid. Nedan 
presenteras dock uttalanden från medarbetarna under de tre teman som var gemensamma för 
alla. Slutligen görs även jämförelser med vad cheferna tror att medarbetarna har för syn på 
flexibiliteten. 
 
6.1.2.1 Flextid 
 
Samtliga av respondenterna hade möjlighet att flexa före och efter en fast tidsram. Avtalet gav 
för de flesta möjlighet att flexa en timme före och en timme efter denna tidsram. Den fasta 
tidsramen kunde variera något beroende på vad man avtalat om med sin chef, men för de allra 
flesta låg denna mellan 08.00 och 16.45. ”Ja, vi har flextid då, en timma på förmiddagen och 
en timma på eftermiddagens tror jag det är, det är inte ändrat än till två timmar” (M2) 
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Samtliga menar att de klarar av att hålla en 40 timmars arbetsvecka på sikt men att arbetstiden 
i och för sig varierar och att man därför får ta ut de timmar man sparat på sig emellanåt 
(flexledigt) eftersom flextidsbanken inte är obegränsad. ”Ibland är det 7,5 och ibland är det 
8,5. När månaden är slut så har det jämnat ut sig. 40 timmar i veckan, det är ju det som är 
tanken”. (M6) ”I snitt är det nog 40 timmar, det tror jag. I snitt måste det bli 40 timmar. Det 
blir nog kanske lite lägre ett par tre veckor och sen ligger man minus på flexen och sen måste 
man ta igen det.” (M3) 
 
Övertid förekommer inom arbetsplatsen och denna måste i princip vara beordrad. ” Ja, ibland 
blir det ju övertid, då blir det för mycket…Det är beordring inom citationstecken för ibland så 
händer det ju saker som man inte kan släppa, och då kanske man inte får tag i någon och 
ringa… ’hur länge får jag jobba’, det går ju inte heller och hålla på så. Men det ska ju vara 
så” (M2) Som jag beskrivit ovan har vissa enheter/sektioner mer övertid än andra men en 
anledning till att den inte är så vanlig för medarbetarna i studien beror på att de för det mesta 
har ett arbete som går att planera. ”Jag håller mina 40 timmar. Jag planerar ju mina egna 
dagar, hur jag ska lägga upp dem. Övertid och annat det gör jag kanske vid uppgraderingar, 
där man av olika skäl väljer att göra själva införandet, arbetet eller driftssättningen efter 
kontorstid”. (M4) 
 
Samtliga respondenter har möjlighet att flexa, dvs. att inom vissa ramar komma och gå till och 
från arbetet. Även om övertid förekommer på arbetsplatsen är den inte så vanligt 
förekommande hos just de medarbetare som deltog i studien och anledning till detta beror dels 
på att de endast jobbar ”vanlig” kontorstid och dels att de för det mesta kan planera sitt arbete. 
 
6.1.2.2 Planering av det egna arbetet 
 
Samtliga respondenter betonade att de upplevde att de var relativt fria att lägga upp det egna 
arbetet som de ville själva och att de upplevde det som flexibelt. ”Jag är så sett väldigt 
flexibel så jag kan bestämma lite hur jag kan göra om dagen. Jag kan ju bestämma mina egna 
möten och boka upp dem”. (M5) 
 
När det ligger på enskilda medarbetare att planera sitt arbete var det många som tog upp hur 
viktigt det egna ansvaret är för att göra ett bra arbete under en friare arbetsform. Så här säger 
tre medarbetare: ”Flexibelt är mitt eget ansvar att ta hand om de uppdrag jag har. Jag 
ansvarar ju själv för hur jag ska lägga upp dem. När jag ska göra dem bestämmer jag i stort 
sett själv”. (M4) ”… den typ utav ansvar som man har, när man har flexibla arbetstider och 
man kan sätta sig vart som helst, då är det ju upp till ens eget ansvar att se till att man ändå 
gör det man ska så att säga.” (M6) ”Jag är själv en flexibel person och har möjlighet att 
jobba… att ta ansvar för det, frihet under ansvar kan man säga. Det gör att jag inte är låst då 
med t.ex. att jag måste sitta och vara tillgänglig på telefonen på vissa tider.” (M7) 
 
6.1.2.3 Distansarbete 
 
Så gott som samtliga respondenter uppgav att de hade möjlighet att arbeta utanför den 
egentliga arbetsplatsen, för en del krävdes det i princip eftersom det ingick en hel del resande 
i arbetet. Så här beskriver två respondenter sitt arbete”… det som jag ser just nu som flexibelt 
arbete det är ju det att jag sitter än här, än där. Jag sitter i Borås, jag sitter hemma, jag sitter 
i olika mötesformer och arbetar… och sitter även i bilen eller bussen och arbetar på vägen 
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till”. (M1) ”Flexibiliteten i mitt arbete är att jag behöver ju inte vara på kontoret heller. Jag 
kan ju sitta precis vart som helst och ändå utföra samma sak”. (M6) 
 
För de flesta är distansarbete inte så vanligt men det är ändå en möjlighet som uppskattas, 
framför allt utnyttjas arbete hemifrån emellanåt.”…vi har verkligen flextid och möjlighet att ta 
ut flexibel arbetstid. Det innebär att jag kan distansarbeta t.ex. Det gör jag i den mån jag kan, 
såvida det inte är något inbokat. Det kan bli någon dag i veckan”. (M7) Arbete hemifrån är 
inget som krävs av arbetstagarna utan snarare ser de det som en möjlighet, en förmån. ”… 
ibland är det skönt och komma hit också. Men det är bra och ha den möjligheten.” (M2) 
 
Hur mycket möjlighet som ges till hemarbete varierar eftersom det finns regler som begränsar 
utnyttjandet, vilket en respondent påtalade: ”Det är sagt att man får ju inte jobba hemifrån 
som arbetsplats för att då ska det vara utformat på ett visst sätt. Det ska vara stol och bord 
och så, så att man får inte kalla att man jobbar hemma fast man gör det ändå. Man fular lite 
där att man startar hemma, och så jobbar någon timme eller så, fast man inte har en riktig 
arbetsplats på det sättet.” (M6) 
6.1.2.4 För- och nackdelar med flexibiliteten i arbetet 
 
Att kunna planera sitt eget arbete upplevs som fördelaktigt och ger en frihet. ”Bra känner jag 
är att man kan planera sitt arbete själv, när man är flexibel eller har flexibelt arbete. Och jag 
är nog ganska van att arbeta flexibelt”. (M5) ”… det är ju sån frihet att kunna planera sitt 
arbete. Ähm… och frihet att exempelvis, som i mitt fall, kunna jobba hemma…, eller någon 
annanstans. Och det är bra det för jag träffar inte bara samma folk hela tiden”. (M1) 
 
Ett par respondenter nämnde att arbetet hemifrån gjorde dem mer effektiva: ”Sen så blir det 
mer att man kan fokusera bättre på saker när man kan sitta själv. Jag delar ju rum med en 
annan person här. Jag är en sån som ibland behöver lite tystnad, likaväl som det är trevligt 
att ha någon att prata med också. Det är för- och nackdelar”. (M7) ”… man vill ha den 
friheten att jobba hemma då vet man att man blir fruktansvärt effektiv på det man gör” (M1) 
 
Familjeförhållande nämndes som en orsak till att behovet av tidsmässig flexibilitet ökar. ”Det 
är ju möjligheten att kunna starta dagen nästan när man vill. Det är ju en stor fördel. Att man 
inte behöver vara exakt på klockslaget utan man kan börja lite tidigare, lite senare. Det är ju 
fördelen när man har barn också, det här med att hämta och lämna. Då kan man faktiskt 
styra lite grann där. Inte alltid men oftast”. (M6) Att kunna arbeta hemifrån är fördelaktigt 
när man har barn hemma som behöver tillsyn. ”Ja, ibland så gör jag det och då är det ofta för 
att man ska sitta och rensa eller göra något, eller om man ska skriva ihop 
minnesanteckningar eller dokument för då kan jag känna att då kan jag sitta hemma om jag 
så behöver. Men det är mer på grund av t.ex. om barnen har studiedag eller något sånt där.” 
(M5) 
 
Det flexibla arbetet är fördelaktigt för de som har en personlighet som gillar 
självbestämmande och tycker om friare riktlinjer. ”Jag ser ju inga nackdelar med det. Det 
beror väl på att jag har den läggningen också. Fördelarna är för att jag är som jag är. Det 
finns ju personer som behöver mer regler och ordning och reda och trygghet i det de gör. Jag 
tillhör inte den kategorin så för mig är det ju då väldigt bra.” (M7) Att vara självständig är A 
och O i den aktuella organisationen ”Kan man jobba självständigt, då är det här rätt ställe så 
att säga. Då vet man att man inte behöver bli ledd hela tiden utan att man kan ta egna beslut 
så att säga. Nej, jag ser inga nackdelar med det.” (M6) 
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Det var få som hade något egentligen negativt att säga om de flexibla arbetsvillkoren. Flera 
pekar på att det är en fördel att ha rätt sorts personlighet för att tycka om arbetet. Om man inte 
har det kan den stora friheten bli en nackdel ”Man måste ju vara väldigt självgående tror jag 
för att ha flexibelt arbete, för man kan ju inte bara sitta och vänta på att någon ska säga åt 
dig att så här ska du göra utan man måste ju se vad behovet är, men det är ju inget negativt 
på det sättet utan det är mer en personlig egenskap tror jag”. (M5) Nackdelar med att styra 
sitt eget arbete är att inte ha några tydliga regler att förhålla sig till, vilket kan upplevas som 
jobbigt ”Nackdelen är väl kanske då att man inte har någonting att förhålla sig till. Ja, hur 
kreativ ska man vara, det är också en balansgång” (M4) Möjligheten att arbeta med olika 
arbetsuppgifter, utöver vad man egentligen är anställd för, kan vara stimulerande men 
samtidigt skapa oreda i organisationen ” Sen tycker jag väl att det är positivt att vi har en viss 
flexibilitet i våra arbetsuppgifter, att vi kan få syssla med vissa saker som vi vill. Men jag 
tycker också att det kan vara negativt, för jag vill att vi ska ha ordning och reda på det. Det 
ska inte vara för mycket flummeri, utan sitter jag på X som jag gör nu, då ska folk veta att vi 
har den bemanningen där. Då ska jag inte sitta och lulla med andra grejer hur som helst utan 
jag vill att det ändå ska vara kontrollerat i så fall” (M3) 
 
Sammantaget var det betydligt fler som hade positiva saker att säga om det som var flexibelt 
än negativa. Min bild av respondenterna är att det rör sig om ganska självständiga individer 
som gillar utmaningen av att ha ett eget ansvar och att kunna planera och bestämma över sitt 
arbete till stor del. Den flexibilitet som ges i arbetet är också fördelaktig för de med mindre 
barn hemma eller om man av olika anledningar behöver göra saker hemifrån. Personligheten i 
sig verkar vara ganska avgörande för att gilla flexibla arbetsvillkor, flera av respondenterna är 
personer som inte gillar att bli styrda för mycket, de gillar att planera sitt arbete och de blir 
mer effektiva om de får arbeta på det sätt och den plats de själva önskar. Ett alltför inrutat 
arbete skulle kanske tråka ut många av dem eller skapa en stress över minskat 
handlingsutrymme. 
 
6.1.2.5 Icke-flexibelt 
 
Min bild är att de allra flesta ansåg sig ha ett flexibelt arbete med vissa begränsningar inom 
några områden. Den vanligaste anledningen till att arbetstagarna kände sig icke-flexibla i sitt 
arbete var genom de regler och rutiner som gällde i organisationen. För det första handlade 
det om regler som gällde på övergripande nivå. ”Vi är styrda av rutiner och regler. Alltså, vi 
får ju inte göra saker på olika sätt. Vi är styrda av politiska beslut. Vi är styrda av regler, 
alltså lagar. Vi måste följa offentlig upphandling och såna saker. Där är vi ju inte flexibla.” 
(M3) För det andra handlade det om regler kring arbetsbeskrivningar för vissa processer, som 
t.ex. installationer och uppgraderingar. ”Det här ska vi ha med när vi gör en uppgradering, de 
här stegen ska vi ha gått igenom. Det här och det här och det här ska vara klart innan vi gör 
driftsättningen. Under driftsättningen så jobbar vi på det här viset.” (M4) Även den stora 
organisationen kändes emellanåt stelbent och oflexibel när vissa moment måste göras ”Från 
att vi har gått över till XX, den stora organisationen, har det blivit mer tungrott och då är det 
inte flexibelt för fem öre. När vi var små enheter… när det fanns en IT-avdelning för varje 
förvaltning så var det ju smidigare att få saker och ting utfört. Det är inte riktigt lika lätt i 
dagens läge, men å andra sidan sett så är vinsten med att ha slagit ihop att man får en 
gemensam struktur och riktlinjer för allting som sker. Men det är inte flexibelt, det är väl en 
nackdel. Det blir tungrott, byråkratiskt. Nu är det ju uppsatta ramar som man måste hålla sig 
inom, det är hur uppdragen och ärendena ska hanteras”. (M6) 
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6.1.2.6 För- och nackdelar med det icke-flexibla 
 
Det som några tar upp som är fördelaktigt med det mer statiska och reglerade i arbetet är att 
det ger en trygghet och en stabilitet. Nackdelar med regler är att de kan kännas frustrerande 
och att det ibland tas beslut som ställer till det för de anställda. ”Det är rätt stabilt faktiskt när 
det inte är flexibelt. Då vet man, det är ju en trygghet i sig. Nackdelen är att det är 
frustrerande”. (M4) ”Ja, att vi har politiska beslut och så att följa, att det inte är flexibelt, det 
är ganska bra. För då behöver inte vi ta de diskussionerna, vad det är för beslut vi ska ta… 
och vi kan luta oss mot dem och säga att vi inte har med det att göra, bråka inte med oss” 
(M3) Samma respondent ger exempel på det negativa med de bestämmelser som gäller i 
verksamheten, ”Vi fick nyligen byta märke, eller leverantör av servrar och vi har anpassat 
allting efter just det märket, så blev det ny offentlig upphandling, och så blev det ett nytt 
märke, ny leverantör. Nu måste vi bygga upp allting runt det. Så det är väl det negativa. 
Mestadels är det positivt med regler och så men ibland så blir det fel” (M3) 
 
Några av respondenterna kunde inte ens säga något i arbetet som inte var flexibelt eftersom de 
verkligen upplevde att det var mycket flexibelt. Detta är särskilt intressant eftersom det rör sig 
om en offentlig verksamhet som är ganska styrd av lagar och regler. Jag tror att anledningen 
till att många inte reflekterar så mycket över det som inte är flexibelt i en organisation kan 
bero på att det för det första inte stör det egna arbetet i någon större utsträckning och för det 
andra att man är van vid att förhålla sig till att det finns regler och bestämmelser för olika 
saker. De finns där på ett mer omedvetet plan. Om inte reglerna och ramarna fanns skulle det 
kanske bli mer kaotiskt och då skulle man märka att de inte fanns. 
 
6.1.2.7 Vad cheferna tror om arbetstagarnas syn flexibiliteten i arbetet  
 
För att jämföra olika perspektiv presenteras här chefernas syn på vad de tror arbetstagarna 
uppskattar och inte med flexibiliteten. Den gemensamma nämnaren för vad cheferna trodde 
att medarbetarna uppskattade eller inte var framför allt möjligheten till självbestämmande och 
ansvar samt ledighet/flextid. Även distansarbetet nämndes som positivt. ”Jag tror de tycker 
det är bra att ha flextidsramar och att de får styra över sitt eget arbete.” (C1) ”Det är ju 
mycket utmanande och man möter nya kunder och… ansvarar själv för jobben och så vidare. 
På det sättet är det ganska fritt.” (C2) ”Ja, det är ju det här att de har självbestämmanderätt 
över sin ledighet, kan man väl säga. De tycker det är jättebra. Sen uppkopplingarna tycker de 
ju är väldigt bra.” (C3) 
 
När det gäller nackdelar för medarbetarna tog cheferna upp olika saker. Min bild var ett de 
inte hade fått några tydliga signaler på vad medarbetarna inte uppskattade, vilket också 
stämmer med det resultat jag fått, där dessa inte har så stora klagomål. I ett fall togs det upp 
att de antagligen önskade mer tydliga regler och strukturer. ”Samtidigt så tror jag att många 
av dem vill ha mer styrning, alltså de vill ha mer strukturer, bli tillsagda vad de ska göra och 
så. Delvis har det med människans natur att göra, att man vill ha struktur helt enkelt. Det är 
tryggt liksom.” (C1). En annan chef tog upp det negativa med att flextidsreglerna var för hårt 
styrda och att det därför är svårt att utnyttja den för lediga dagar. ”Det är flexreglerna i så fall 
då, att man inte får flexa hela dagar och sånt.” (C2) Den tredje chefen funderade över om det 
kunde vara svårt att koppla av när man var få personer som jobbade med något och det 
samtidigt är så lätt att finnas tillgänglig ”… men är man två så är man någonstans i 
bakhuvudet kanske inte riktigt ledig, fast man är ledig. Det kan jag tänka mig är en nackdel, 
att man känner att man kanske är… man är alltid nåbar”. (C3) 
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Sammantaget bedömer jag att cheferna hade en ganska klar bild över vad medarbetarna 
uppskattade och inte, vilket tyder på att man är medveten om deras behov och vad de behöver 
för att fungera bra och vilka problemen kan vara. I vissa fall, t.ex. flextidsavtalet, har cheferna 
inte så stor möjlighet att påverka detta även om de skulle vilja. 
 
6.1.3 Flexibilitet i arbetet (enligt cheferna) 
 
Här presenteras på vilket sätt cheferna uppgav att arbetet på deras respektive enheter eller 
sektion var flexibelt respektive inte flexibelt. Även här tyckte samtliga chefer att flexibilitet 
fanns genom flextid och planering av det egna arbetet. Två av tre chefer uppgav även 
distansarbete som en flexibilitet. Övriga delar som nämndes var att det inträffade oförutsedda 
händelser och att man ofta hade dubbel kompetens hos arbetstagarna. Jag kommer nu att 
redovisa de teman som var gemensamma för cheferna. 
 
6.1.3.1 Flextid 
 
Det arbetstagarna tog upp om flextid bekräftades även av arbetsgivarna varför jag väljer att 
inte presentera något ytterligare om detta här. Flextidsavtalet är i stort sett det samma för 
samtliga och möjliggör inga större variationer. 
 
6.1.3.2 Distansarbete 
 
De flesta uppges ha möjlighet att arbeta på andra platser än den aktuella arbetsplatsen. Så här 
säger en chef: ”Nästan alla har möjlighet att distansarbeta och då pratar vi om distansarbete 
inom X och utanför, alltså distansarbete i andra lokaler eftersom det är så bra att man kan 
koppla upp sig var som helst….” (C3) Den typen av rörligt arbete som en del har gör också att 
arbetet kan upplevas som ganska fritt. ”… man är alltså ute och reser mycket och rör sig i 
regionen…. Flexibiliteten är ju den att man inte behöver sitta mellan 8-16.45 vid skrivbordet. 
Det finns ju möjlighet att jobba där man befinner sig. Framför allt i vår sektion som inte har 
något driftansvar som inte behöver sitta ner vid servrar, utan vi kan egentligen sitta var som 
helst i regionen.” (C2) 
 
Distansarbete handlar om arbete i andra lokaler inom organisationen men även arbete 
hemifrån. Detta försvåras dock av regler som gäller hur arbetsplatser ska ordnas. ”Det kan 
också vara så om man får något sjukt barn eller något annat så har jag godkänt till viss del 
att man sitter hemma och jobbar också så att man inte behöver ta ledigt. Vilket i och för sig 
inte heller är rätt då för då kommer andra regler in om man sitter hemma och jobbar.” (C2) 
 
6.1.3.3 Planering av det egna arbetet 
 
Att kunna planera och styra det egna arbetet beskrivs som något av en förutsättning för att 
arbetet ska fungera. ”så kan jag styra skeppet i rätt riktning men jag kan inte vara nere på 
golvet och tala om hur de ror bäst eller… det måste de bygga själva så att alla arbetsrutiner, 
all hantering och sånt ligger i medarbetarnas egna händer…. Mycket av styrningen över hur 
arbetet ska gå till ligger i deras egna händer. Och det betyder ju också att saknas det rutiner 
är det också deras ansvar att försöka få fram det.” (C1) Inte bara arbetet utan även ledigheten 
överläts till medarbetarna att lösa på egen hand och då framgick att det låg på de olika teamen 
att lösa t.ex. sommarsemestern ”… en annan sak som är flexibelt tycker jag då som chef, det 
är att jag lägger mig aldrig i t.ex. ledigheter, utan det får teamet lösa.” (C3) 
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En chef tog upp att det kan finnas en kluvenhet i om det är positivt eller negativt att allt för 
mycket planera arbetet på egen hand ”… man får ju själv planera in sin dag och det kan ju 
kännas som fritt eller som en påfrestning där egentligen” (C2) 
 
6.1.3.4 För- och nackdelar med flexibiliteten i arbetet 
 
Ur ett arbetsgivarperspektiv finns det flera olika delar som ses som fördelaktiga med de 
flexibla arbetsvillkoren. De tre cheferna hade lite olika infallsvinklar och perspektiv på detta 
men det gemensamma handlade förstås om att ha en fungerande verksamhet. I ett fall lyftes 
fördelarna med självbestämmandet upp: ”Fördelen är att du får en väldigt effektiv produktion. 
När folk kan få bestämma själva och bedöma hur det är bäst att utföra arbetet så får du det 
bästa arbetet gjort, så är det bara.” (C1) Genom självbestämmandet läggs ett större ansvar på 
medarbetarna att verksamheten ska fungera, ”Ja, det som är flexibelt det vinner vi ju otroligt 
mycket på. I och med att åtminstone jag har infört, och många chefer med mig tror jag, att 
man får själv ta ansvar för sin ledighet och att någon är här. Så vi behöver aldrig ha några 
vikarier, det är väldigt ekonomiskt vinnande då.” (C3) 
 
Den tillgänglighet som blir möjlig genom tekniken ökar också fördelarna för en fungerande 
verksamhet. ”För vår del kan det räcka att du är tillgänglig, om du sitter någon annanstans i 
regionen eller på något konferenscenter eller om du är hemma så är det tillräckligt bra. Det 
kan man också se som positivt att det inte är så hårt styrt om man nu säger så” (C2) Ett annat 
exempel som visar de ökade möjligheterna med tillgänglighet är när man inte endast behöver 
nöja sig med telefonuppkoppling utan även kan få uppkoppling via datorn. ”Skulle någon 
behöva vara hemma av någon anledning så kan de oftast jobba också… om bilen har gått 
sönder eller… ja, vård av sjukt barn gäller ju inte för då jobbar man ju inte, men mycket 
annat sånt där som gör att det alltid finns någon tillgänglig bara för att man kan koppla upp 
sig hemifrån t.ex. Det är ju väldigt flexibelt”. (C3) 
 
Det togs inte heller av cheferna upp särskilt många nackdelar med de flexibla delarna i arbetet. 
En av cheferna uttryckte sig såhär: ”Nackdelarna är… när personer inte förstår att ledningen 
faktiskt finns till för att hjälpa dem och få organisationen bra, när man får missförtroende 
mot ledningen. Vi fattar ett beslut som de inte accepterar och de har väldigt stort 
självbestämmande tycker de, och väljer att ignorera vissa beslut. Alltså flexibiliteten har tagit 
sig in i att det blir en lättsamhet till tagna beslut så man rycker lite på axlarna kring dem.” 
(C1) En annan chef tryckte på att flextidsreglerna försämrats genom att de blivit mindre 
flexibla: ”… flexreglerna är försämrade jämfört med innan. Förut kunde man ta en vecka 
flexledigt. Oftast jobbar vi väldigt mycket och bygger upp en flexbank och idag kan du inte ta 
ut en heldag flexledigt utan du måste ta en komptimma minst och sen resten av flex.” (C2) 
Den tredje chefen framhöll att det i princip inte fanns några nackdelar med flexibiliteten om 
bara medarbetarna tar sitt ansvar för det de gör: ”… det är ju ett ansvar, man måste ta sitt 
ansvar under frihet så att säga, och jag har ännu inte behövt att rycka in för att det inte har 
varit OK. Jag känner inte att någon missbrukar det.” (C3) 
 
6.1.3.5 Icke-flexibelt 
 
De delar som cheferna inte ansåg vara flexibla i arbetet var i samtliga fall rutinbeskriv-
ningarna. Även om flexibiliteten uppskattades menade cheferna att rutinbeskrivningarna var 
helt nödvändiga, särskilt vid akuta eller svårbedömda situationer, ”… att följa vissa 
instruktioner kan vara av absolut viktigaste… det måste vara överordnat allt annat, av den 
anledningen att går något fel så står vi som ansvariga för kanske ganska allvarliga 
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konsekvenser.” (C1) Processerna för hur man ska arbeta är viktiga för att resultatet ska bli så 
bra som möjligt för de kunder som beställer t.ex. en uppgradering ” …t.ex. vi ska göra en 
uppgradering av ett system, det beställs ju alltid av kunden. Sen får det gå genom de 
processer vi har inom X för att man ska kunna releasa det, alltså göra en uppgradering helt 
enkelt. Då är det många steg som man måste gå igenom och det måste ju alla efterleva för 
annars får man inte med sig kanske alla komponenter för att man ska få det att bli lyckat. Så 
där är man ju styrd till det.” (C3). Även om rutinbeskrivningar finns är jobben så olika i sig 
att det ändå finns utrymme för tolkningar och egna initiativ ”Det finns ju rutiner och så hur vi 
ska göra kundmöten och det… processen finns skulle jag vilja säga, hur flödet ska gå till eller 
vilka aktiviteter vi gör det finns, men eftersom alla jobb är olika så är det väldigt svårt att få 
någon detaljerad rutinbeskrivning hur du ska göra i de olika stegen.” (C2) 
 
Två av cheferna menade att behovet av tillgänglighet också kunde minska medarbetarnas 
flexibilitet. ”… att man nästan alltid behöver vara tillgänglig under dagtid i alla fall. Det är 
väldigt mycket kommunikation emellanåt” (C2). Det som uppväger den minskade 
flexibiliteten som tillgängligheten kräver är trots allt att man inte alltid behöver närvara 
fysiskt. ”Någon måste ju vara här för de olika systemen. Alltid nåbar, kanske inte här på 
fläcken, men någon måste alltid vara tillgänglig för de olika systemen på dagtid, för vi har 
bara support och se till att det ska vara uppkopplat dagtid”. (C3) 
 
6.1.3.6 För- och nackdelar med det icke-flexibla 
 
Vid kritiska lägen är rutinbeskrivningar av yttersta vikt eftersom det inte finns tid för egna 
funderingar eller alternativa handlingsplaner. ”Kritiska lägen helt enkelt. Då har man inte tid 
och börja sätta sig och fundera och tänka och sånt utan då är det bara att agera som gäller. 
Då måste rutinerna följas.” (C1) Rutinbeskrivningarna blir som en checklista för att alla 
moment är utförda och de är ett stöd för den som ska utföra dem. ”… går man igenom 
processerna så står man aldrig ensam i sina beslut. Det är en av de bästa sakerna för då har 
man checkat av att hela kedjan är med i en uppgradering t.ex.” (C3) 
 
Det nämndes inga egentliga nackdelar med det mer statiska i arbetet eftersom dessa sågs som 
nödvändiga för att verksamheten skulle fungera optimalt. Två chefer pekar på en kombination 
av för- och nackdelar ”… hellre att ni slösar 10 minuter på varje arbetsmoment men att ni 
börjar jobba nu, än att vi sitter och pratar i två dagar om den här rutinen för då är redan 
katastrofen ett faktum.” (C1). ”Nackdelen kan vara att det tar tid att genomföra för att man 
ska säkra allting, men det vägs ju upp av att det är säkrat.” (C3) 
 
6.1.3.7 Vad arbetstagarna tror om arbetsgivarens syn på flexibiliteten i arbetet  
 
Som en jämförelse mellan de båda grupperna presenteras här vad arbetstagarna trodde att 
deras arbetsgivare såg för för- och nackdelar med flexibiliteten i arbetet. Det mönster jag 
kunde se var att de kopplade för- och nackdelar för arbetsgivaren med den prestation de 
utförde. ”… bara du visar upp vad du gör, och visar upp att du har presterat något, så spelar 
det ingen roll om jag sitter här eller… sen är det ju önskvärt att han ser mig då och då.” 
(M1) ”Jag tror… att blir jobbet gjort, och man uppfyller mål och krav och det, så tror jag att 
vi kommer kanske få vara mer flexibla än vad vi är idag.” (M2) 
 
Att vara självgående och kunna sköta sitt arbete utan för mycket stöttning är något som de tror 
arbetsgivaren uppskattar med flexibiliteten i arbetet, ”Jag tror de ser det positivt att 
personalen är självgående och inte behöver så mycket stöttning.” (M4) ”Jag tror ju att de 
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tycker det är bra i och med att man lägger upp sina arbetsuppgifter själv. I och med att det 
går upp och ner i vågor så vet de ju det att man kanske jobbar väldigt mycket en period och 
sen så jobbar man mindre en viss period.” (M5) Att personalen är tillgänglig trots att de 
befinner sig på en annan plats är också något de tror att arbetsgivaren uppskattar, ”Fördelen 
är väl att de kan ta kontakt med oss … nästan när som helst.” (M6) 
 
I ett par fall kopplades prestationen ihop med hälsa och trivsel. ”Fördelen som jag tror de ser 
är att om man vill röra sig över gränsen och får göra det, så mår man bättre. Man blir en 
gladare anställd. Och vill man inte, då låter man ju bli och så är man glad över det.” 
(M3) ”Jag ser att du får mer tillfredsställd personal. Alltså du jobbar ju bäst om du trivs, det 
är ju så. Om de är kloka människor så ser de det så.” (M7) 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att arbetsgivarens perspektiv stämde ganska bra överens 
med arbetstagarnas om vad som var flexibelt och inte. Den stora skillnaden kanske ligger i att 
cheferna värderar rutiner och riktlinjer mer än medarbetarna eftersom de ser de stora 
fördelarna på ett något annorlunda sätt, utifrån att verksamheten ska fungera optimalt. De 
värderar tillgänglighet för att det gör att verksamheten kan fungera bra. Arbetstagarna 
värderar tillgänglighet eftersom det ger dem en frihet i att hantera såväl privata som 
arbetsmässiga angelägenheter under arbetstid. 
 
6.1.4 Arbetsförhållandena i stort 
 
6.1.4.1 Arbetssätt 
 
Min bild av arbetsuppgifterna inom organisationen är att de i princip är knutna till enskilda 
arbetstagare och att arbetet som bedrivs är mycket självständigt. Det är inte så vanligt att 
medarbetarna går in och tar över ”andras” arbetsuppgifter. Anledningarna till att 
arbetsuppgifterna på många sätt blir knutna till en person och att det är svårt för någon annan 
att ta över dem kan hänga ihop med att de är så komplexa. Så här säger en av cheferna ” Om 
man fått ett uppdrag eller ett projekt så är det nog ofta samma person som får ta det från start 
till mål. Man hjälper ju varandra men det är inte så lätt att en dag jobba med en grej och sen 
tar man över någon annans två dagar senare, utan det är ganska komplexa jobb. Man måste 
ha ganska mycket bakgrundsinformation där. Stöttning kan man ju däremot få men inte att 
lämna över till någon annan. För det tar ganska mycket tid i överlämningsdelarna och 
kundansvariga har ju sina respektive kunder och det är bara de som går till den kunden och 
ingen annan.” (C2) Denna bild bekräftas också delvis av arbetstagarna, så här säger en 
medarbetare, ” … så en annan person kan ju hoppa in som x men oftast är det väldigt svårt 
att sätta sig in i det, men man kan det. Så det är alltid någon som kan ta över om jag t.ex. är 
borta eller sjuk eller semester.” (M5) Vid kortare tids sjukdomar innebär det oftast att arbetet 
ligger nere. ”Skulle jag bli sjuk så står det still. Skulle jag bli längre sjukskriven eller ta 
tjänstledigt eller av olika skäl vara borta en längre tid, så måste givetvis någon ta över mina 
uppdrag.” (M4) Ibland kan det också vara så att någon person har kunskaper som inte många 
andra har, vilket beskrivs av en av medarbetarna, ” … det finns inte så många kanske som kan 
göra en paketering av vissa program. Då kan det bli lite att de är avhängiga en person då. 
Men för det mesta så kan man ju hjälpas åt.” (M2) 
 
Även om arbetet är ganska självständigt och knutet till enskilda ses det ändå som en 
självklarhet att hjälpa och stötta varandra. ”… stöttar upp mina arbetskamrater. Och de 
stöttar upp mig vad gäller de delarna där de inte… för att annars blir det alldeles för hög 
arbetsbelastning på dem och på mig, så det jämkar ut sig.” (M1) ”Vi stöttar ju varandra i den 
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befattningen vi har. Som X så stöttar vi varandra i uppdragen som kommer in och… ser man 
att exempelvis X inte hinner med, eller han vill ha hjälp med något så försöker man ju hjälpa 
till.” (M6) 
 
Hos två av cheferna var det en tydlig strävan mot att medarbetarna skulle kunna jobba brett 
över gränser och ha dubbel kompetens just för att arbetet skulle kunna flyta på och göra 
organisationen så optimal som möjligt. ” … så det finns en del stuprör, speciellt inom min 
enhet så det är något som jag arbetar aktivt för att få bort så gott det går utan att det får… 
för det finns ju fördelar med att ha nischer men det finns också ett pris och priset är att 
samarbete blir svårare och svårare för att man låser in sig i sin nisch och så jobbar man bara 
med det”…” Så vår strategiska plan är ju att… specialister behöver vi alltid i nån mån, men 
mycket mer generalister och den gången vi behöver specialister inom ett väldigt nischat 
område då är det konsulter” (C1) En annan betonar vikten av att tänka på detta vid t.ex. 
nyanställningar; ”… framför allt att man ser till att de lärs upp i den andan att man blir fler 
som gör… som kan samma jobb… sen kanske man inte är lika van, men man ska kunna, man 
måste ha dokumenterat så att man kan lämna över till någon annan.” (C3) Att kunna jobba 
brett bekräftades i vart fall av en av medarbetarna ”De är väldigt måna om att vi ska få jobba 
med sånt vi är intresserade av, i alla fall på vår avdelning och våra chefer. Jag kan inte tala 
för alla men. Så på det sättet så tycker jag det är flexibelt. Vi har inga stuprör, vi är inte låsta 
så här. Bara det här ska jag syssla med utan jag får sväva ut om jag vill, förutsatt att jag vet 
vad jag gör givetvis.” (M3) 
  
6.1.4.2 Formalisering av flexibiliteten 
 
Ingen av medarbetarna uppgav att det skulle finnas någon motsättning mellan organisationens 
behov av flexibilitet och deras eget behov. Samma förhållande beskrevs även hos cheferna 
men där var det en som tog upp att organisationens regler på ett övergripande plan var 
oflexibla på det sättet att de inte kunde anpassas för den aktuella arbetsplatsen. Detta beskrivs 
på följande sätt: ”… om några missköter sig med flexreglerna då ska det gälla nya regler för 
allihopa. Det är väl det jag tycker är lite fel, förvaltningen borde själva kunna bygga sina 
egna regler och vara lite mer flexibla där. Nu gör man alltihopa över hela x som är 50 000 
anställda. Det funkar liksom inte samma regelverk över allt.” (C2) 
 
När det gäller de formella respektive icke formella reglerna gavs det något olika svar. 
Möjligheten till flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetsvillkor beskrivs vara knutet till vilken 
enhet/sektion man arbetar och vilka typer av arbetsuppgifter man har. De flesta menar att 
detta regleras både skriftligt och muntligt även om den skriftliga delen överväger. ”Ja, det 
finns ju arbetsvillkor nedskrivna. Och de tar vi ju upp varje gång vid personliga utvecklings-
samtalet och vid lönesamtal och såna här saker så att… de finns ju nedtecknade.” (M1) ”Det 
finns ju både och. De håller på och omarbetar vissa av de här dokumenten nu… policyn, hur 
den ska vara.” (M2) ”Policys finns nedskrivna men det saknas väldigt mycket i dem. Det är 
väldigt stor flexibilitet i rollbeskrivningar och tjänstebeskrivningar.” (M4) 
 
Min bild är att regler och policys i vissa lägen är tydliga, t.ex. när det gäller hur flextiden får 
utnyttjas; ”Flextiden finns nedskrivet, inget annat. Det andra är mer muntligt.” (M3) I andra 
lägen, t.ex. gällande distansarbete och användandet av mobiltelefoner, är riktlinjerna något 
otydliga; ”Det finns nog någon policy nedskrivet och sen vet jag att de håller på och skriver 
en handbok också till alla nyanställda vad som gäller. Men just tillgängligheten vet jag inte 
vad det står om, det är nog lite vad man tycker själv, hur mycket man ska vara tillgänglig och 
om man vill svara eller inte svara.” (M5) Några lyfte fram chefernas möjlighet att sätta upp 
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interna regler, vilka då verkar vara muntliga överenskommelser. ”Det här med om jag jobbar 
hemma är ju en muntlig överenskommelse eftersom man inte får inom citationstecken – om 
man inte har en riktig arbetsplats då. Det är ju en muntlig överenskommelse mellan 
medarbetare och chef, eller ja, ansvar.” (M6) ”… det finns reglerat, alltså det finns en 
regelbok för det här när det gäller flextid och så, men sen är det i mångt och mycket upp till 
varje sektionschef att sätta upp interna regler” (M7) 
 
Från två av cheferna beskrivs formaliseringen enligt följande: ”Ja, det finns ju ett regelverk 
och personalhandbok finns ju, vilka regler som gäller och hur det är med restid och 
reseersättningar. Det finns ju väldigt mycket information bakom egentligen vad man får och 
inte får göra. Alla anställda skriver ju på ett kontrakt att följa de reglerna med arbetstid och 
lagar och riktlinjer, hur man använder dator och… allt sånt där. Ja, det är ju i 
anställningsavtalet eller om man ändrar befattning.” (C2) ”… alltså policys finns ju och det 
tas ju till och med utanför vår organisation. Det tas ju för hela regionen. Sen upparbetar man 
ju riktlinjer och sånt, lokalt inom varje förvaltning, som passar den verksamhet man bedriver. 
Sen när man går ner ännu mer på operativ nivå, arbetsrutiner och sånt, där varierar det ju. 
Där hänger det ju mycket på intresse och så där. De områden vi måste ha det för, dvs. 
framför allt beredskapsåtagandena, där finns det ju.” (C1) 
 
En av cheferna framhöll behovet av att kunna anpassa riktlinjer efter vad man arbetar 
med: ”Du menar det här med flexibla och mobiltelefoner eller om man har uppkopplingar. 
Nej, det tror jag inte finns nedskrivet någon policy om… Nej, det är löst, och det måste ju 
anpassas efter vad man jobbar med tror jag. Sitter du i Help Desk nere på Service Center så 
kan du ju inte sitta på bussen, det funkar ju liksom inte.” (C3) En annan menade att det inte 
går att formalisera vissa muntliga överenskommelser: ”Det är ju de skriftliga som gäller rent 
generellt. Några muntliga finns ju inte egentligen. Sen kan man ju indirekt ha gått med på att 
man får sitta hemma ibland men det får man ju inte formalisera för. Säger jag att det är OK 
att jobba hemma måste vi fixa en arbetsplats och sånt så. Vi får inte jobba hemma enligt 
regelverket och det vet ju alla om också.” (C2) Den tredje menade å andra sidan att muntliga 
regler gäller lika väl som de skriftliga: ”Det måste arbetsgivaren vara tydlig med för även vid 
misskötsel gäller oskrivna regler. Finns det uttalade överenskommelser på arbetsplatsen som 
inte är nedskrivna så gäller de. Stor tyngd även rättsligt.” (C1) 
 
Sammanfattningsvis har jag fått en bild av å ena sidan en korrekt och formell organisation 
med tydliga regler och arbetsbeskrivningar. Å andra sidan finns det, liksom det säkert gör för 
de flesta arbetsplatser, otydligheter och oklarheter om vad som gäller i olika lägen. Sedan är 
det ju inte säkert att otydligheterna innebär något större problem egentligen så länge alla vet 
vad som gäller och varför. 
 
6.1.4.3 Stabilitet och förändringar i organisationen 
 
Frågan jag ställde mig innan intervjuerna var om respondenterna upplevde att de lever i en 
föränderlig arbetsmiljö eller om den känns stabil. Jag har fått intrycket att de flesta upplever 
stabilitet snarare än föränderlighet. ”Det är inget hoppigt arbete på det sättet. Nej. Vi håller 
på med leveranser, tjänsteleveranser, så det är i stort sett samma, det är inte plocka päron 
ena dan och plantera jordgubbar nästa dag. Det är inte det.” (M1) ”Det är ganska stabilt 
ändå.” (M2) 
 
De som upplevde störst förändringar var kanske de som bytt arbetsuppgifter och 
befattningar. ”Det är både ja och nej där egentligen. T.ex. arbetstider och flex, det har ju 
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ändrats jättemycket de senaste åren, både riktlinjer och regelverk. Sen som sagt har jag bytt 
tjänst två gånger och det har ju varit stora skillnader varje gång jag bytt tjänst inom samma 
arbetsgivare förstås. Men då har det kanske varit mest själva arbetsupplägget.” (M4) ”Ja, det 
har de ju gjort på grund av att man har bytt tjänst så att säga. Det har hetat ungefär samma – 
rollen så att säga – men villkoren för att utföra de uppgifterna har förändrats över tid, på 
grund av alla omorganisationer som varit – det har ju varit ett par stycken nu sedan 2007.” 
(M6) 
 
Det som förändrats mest verkade vara hur flextiden ska fungera: ”Det är ganska stabilt över 
tid tycker jag. Vi har ju ändå avtal som förändras. Det är nya flextidsavtal vi nyligen fått. Bl.a. 
kunde vi tidigare ta ut flexledighet en hel dag. Det kan vi inte längre.” (M7) ”Ja, flexavtalet 
var ju väldigt mycket rabalder för något år sedan. Det förändrades ju. Då var det ju det att 
fackförbunden blev nästan påtvingade att skriva på ett avtal som inte cheferna på X kunde 
klara av egentligen.” (M5) 
Någon vittnade om ständiga omorganisationer ”Ja, arbetsvillkoren, de är stabila. Sen att vi 
byter avdelningsnamn och det ska omorganiseras till höger och vänster, men det är 
fortfarande samma villkor och det är samma…I min värld är det bara rappakalja, de har 
bara bytt namn på vissa saker. Jag sysslar med precis samma saker som jag gjorde innan det, 
dvs. för en månad sen.” (M3) 
 
Cheferna menade just att verksamheten skulle komma att präglas av förändringar och 
omorganiseringar framöver, vilket skulle påverka de flesta: ”Det är mycket omorganiseringar 
framöver. Man håller ju på hela tiden och reviderar det här med IT och jag vet att vi håller 
på med ett stort projekt nu där vi ser över hela IT-organisationen ytterligare en gång.” 
(C1) ”… just nu står hela X för den största omorganiseringen någonsin. … så det kommer att 
ske väldigt mycket förändringar inom alla led och även för personalsidan.” (C2) 
Förändringarna görs till stor del för att det rör sig om en kundorienterad verksamhet, där 
kundens önskemål väger mycket tungt, vilket beskrivs av en av cheferna ”… för vi är ju 
väldigt måna om att leveranserna ska fungera ut till kunden och jag tror att vi kommer att 
jobba mer och mer i team så att leveranserna fungerar. Mer teamarbete som går tvärs 
igenom alla enheterna i X för att få det att fungera. Det tror jag vårt krut kommer att läggas 
på.” (C3) 
 
Cheferna gav en bild av en verksamhet under ständig förändring, vilket inte medarbetarna 
gjorde i samma omfattning. Möjligen spelar de olika perspektiven in här, där cheferna ser på 
verksamheten ur ett mer strategiskt perspektiv och medarbetarna mer ser till sina 
arbetsuppgifter. En annan trolig orsak kan också vara att man blivit relativt van vid 
förändringar och omorganiseringar så att man inte ser dem som så stora problem så länge de 
inte griper in allt för mycket i den enskildes liv och arbete. 
 
6.2 Teori- och forskningsanknuten tolkning  
 
Den tolkning som jag gjorde i ett andra steg handlade mycket om att föra ihop och bearbeta 
teman och tillföra ytterligare substans till dessa genom att på nytt läsa igenom intervjuerna 
och jämföra med min första tolkning och försöka tränga djupare in i vad det flexibla arbetet 
innebär i den aktuella organisationen. Jag har här försökt att lyfta min blick för att koppla 
respondenternas uttalanden till den verksamhet och bransch de arbetar i. Här görs också 
kopplingar till de teorier och den forskning jag tidigare presenterat. 
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6.2.1 Organisation med stabilitet och flexibilitet 
 
Kontexten som respondenterna befinner sig i är en offentlig verksamhet med fokus på att 
leverera tjänster till kunder inom samma organisation. Det är en verksamhet som präglas av 
stabilitet genom relativt tydliga regler och strukturer. Man har en relativt stor andel fast 
personal med låg personalomsättning och likaså låg sjukskrivning. Respondenterna var i 
samtliga fall utom ett tillsvidareanställda. Endast en hade en visstidsanställning som är ett 
exempel på ett icke-standardiserat arbete som enligt Benach et al. (2002) och Kalleberg (2000) 
ökat under senare år som ett sätt att möta organisationers behov av flexibilitet. Jag anser ändå 
att alla som deltog i studien kan sägas tillhöra en kärngrupp av arbetstagare eftersom de 
sysslar med den mer kontinuerliga och planerbara delen av verksamheten. 
 
Samtidigt som det finns stabilitet och struktur verkar också organisationen i en föränderlig 
värld och i en bransch som i sig förändras snabbt. Förändringar kan bero på politiska beslut 
men även på användandet av teknik och andra omvärldsförhållanden, t.ex. den tekniska 
utvecklingen eller efterfrågan från kunderna. En av cheferna beskriver här faktorer som 
påverkar dem utifrån: ”Vi är ju en politikerstyrd organisation. Beroende på vem som sitter 
och bestämmer... påverkar ju oss. Bland annat hur mycket politiska utspel resulterar i en IT-
lösning eller att man ska erbjuda medborgarna någonting.”…”det är jättesvårt att planera 
utbildningar, kompetens, för den kan vara inaktuell, på tre år så gäller den inte längre. 
Många andra branscher sätter upp en process och så jobbar man efter den i 10 år. Här kan vi 
sätta upp en process och den lever ett halvår sen måste vi revidera och göra om för att 
förutsättningarna har förändrats.” (C1)  
 
Förutom de mer regelbundna uppdragen startas det ibland upp olika projekt för kortare eller 
längre tid. Ett sätt att möta oförutsägbarheten i denna del av verksamheten sker genom att 
man tar in konsulter. Det går därför att se att organisationen använder sig av en numerisk 
flexibilitet, vilket Lundh (2002) beskriver ökar i arbetslivet idag och innebär att man varierar 
antalet personal efter behov. Detta innebär då att den fasta personalen får ägna sig 
åt ”kärnverksamheten” och de mer planerbara och kontinuerliga uppdragen. Dock har även 
den fasta personalen att förhålla sig till förändringar som sker kontinuerligt genom olika 
omorganiseringar och visar att organisationen i sig behöver vara flexibel för att hänga med i 
utvecklingen. 
 
Stabiliteten för medarbetarna visar sig i en tydlig organisation med roll- och arbetsbeskriv-
ningar och där det finns rutinbeskrivningar för många av de processer som gås igenom i det 
dagliga arbetet. Samtidigt finns det också luft och otydligheter i bestämmelserna som ger 
utrymme för olika tolkningar och uppsättande av olika interna regler, vilket i sig skapar en 
flexibilitet i organisationen. Stabiliteten skapar ordning och reda och innebär en trygghet för 
medarbetarna. Nackdelar är att regler kan leda till stelbenthet när olika lösningar ska hittas 
vilket kan skapa frustration. 
 
6.2.2 Det flexibla arbetet i organisationen 
 
Det flexibla arbetet för respondenterna verkar framför allt i tre olika arbetsformer, flextid, 
distansarbete och egen planering. Jag har valt att använda termen distansarbete eftersom det 
var respondenternas eget ord men det har samma innebörd som lokaliserad flexibilitet som 
Reilly (1998) använder när han analyserar arbetslivet. Det handlar om hur arbetskraften 
används utanför den normala arbetsplatsen, t.ex. genom hemarbete. 
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När det gäller arbetet och arbetsvillkoren ser jag det som att arbetet i organisationen är 
reglerat på det sätt som Allvin (1999) beskriver som traditionellt, nämligen i tid, rum, 
organisation och anställningsvillkor. Samtidigt finns också en flexibilitet i tid, rum och 
organisation. Medarbetarna har en liten, men ändå, möjlighet att reglera sin arbetstid genom 
flextidsavtalet och de kan i viss mån även välja vilken plats de vill arbeta på. När det gäller 
medarbetarnas styrning och planering av det egna arbetet anser jag att detta faller in under det 
Allvin kallar organisatorisk flexibilitet som innebär ett större individuellt självstyre i 
produktionsprocesser, framför allt för de som arbetar med att producera tjänster och att 
individen också får ta ett större ansvar för verksamheten och dess resultat. Särskilt två av 
cheferna såg stora fördelar med att medarbetarna får styra det egna arbetet. 
 
När det gäller frågan om vad det innebär att arbeta efter dessa flexibla arbetsvillkor kan jag se 
att flexibiliteten i det här fallet innebär en frihet för arbetstagarna att agera på egen hand utan 
strikta regler. Med friheten följer både makt och ansvar. Det ges en makt till medarbetarna att 
kunna påverka och forma sitt arbete i viss riktning, t.ex. genom att de får utforma rutiner på 
egen hand eller planera sin egen ledighet. Samtidigt får de också ta ett större ansvar för att 
verksamheten ska fungera så bra som möjligt och att de tjänster som produceras blir vad man 
kommit överens om med kunderna och då förstås att kunderna blir nöjda. Ansvaret ligger 
också i att det ska finnas en backup för dem när de tar ledigt eller att de planerar sin ledighet 
efter hur arbetsläget ser ut. Att planera sitt arbete utifrån tid, rum och ansvar innebär en frihet 
men kan förstås innebära en påfrestning, vilket en av cheferna påpekade. Även medarbetarna 
menade att det ibland kan vara jobbigt att inte ha något att förhålla sig till i otydliga 
situationer. 
 
För att underlätta vid beslutsfattande och olika hanteringar har det tagits fram rutiner till hjälp. 
Rutinerna ger struktur och ramar men när dessa inte är heltäckande, vilket har nämnts inträffar, 
kommer det egna ansvaret och kreativiteten in i hur man ska agera i olika situationer. I dessa 
situationer menar medarbetarna att man kan ta hjälp av kollegor eller chefer för att kunna 
komma vidare även om ansvaret att lösa problemet på många sätt är deras eget.  
 
Min uppfattning är att arbetet är mycket självständigt. Även om en del menar att det går – och 
så även görs – att ta över andras arbetsuppgifter anser jag att man över lag är ganska knuten 
till sina egna arbetsuppgifter. Det som tas upp som anledning till detta är att de uppdrag som 
kommer in kan vara så komplexa att det är svårt för någon att ta över från en dag till en annan. 
Någon tog även upp att även om det finns ärendehanteringssystem där man skriver in vad som 
gjorts så finns också mycket i huvudet på den som har uppdraget/ärendet och som är svårt att 
förmedla till någon annan. Två av cheferna framhöll vad viktigt det är att ha dubbel eller bred 
kompetens för att arbetet ska fungera optimalt och att det är något som organisationen arbetar 
på att förbättra. Att ha bred kompetens är också något som ökar flexibiliteten för den egna 
individen som då inte blir så bunden att vara på plats hela tiden. En av medarbetarna tog upp 
att det uppmuntrades att jobba ”över gränserna”. Den funktionsflexibilitet som flera talar om 
blivit vanlig i dagens arbetsliv (t.ex. Lundh, 2002; Reilly, 1998) och som innebär vidgade 
arbetsuppgifter och ökat ansvar för att snabbare kunna förändra produktionsförhållanden 
verkar vara något man strävar mot i den aktuella organisationen. För framtiden tror särskilt 
cheferna att det kommer att bli än mer betydelsefullt att ha en bred kompetens medan 
konsulter får stå för viss unik kompetens. 
 
Samtliga medarbetare verkade uppskatta möjligheten att distansarbeta och att få planera sitt 
eget arbete. Även flextiden uppskattades men här fanns också en kluvenhet eftersom den 
försämrats genom ett nytt avtal. Några såg mest fördelar med den ”Jag tror att alla har 
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flexibla arbetstider. Som sagt, det skulle många ha. Jag tror att företagen skulle tjäna på det 
hälsomässigt sett, det blir inte den stressen.” (M1) Missnöjde fanns däremot dels i hur stort 
spann som medgavs ” … jag skulle vilja vara mer flexibel i mina arbetstider. Idag så har jag 
faktiskt ett behov av att få jobba lite senare, att man då kanske kan få komma in lite senare på 
morgonen.” (M4) och dels att möjligheterna att ta ut hela dagar tagits bort ”Det har blivit 
mycket negativt för oss för t.ex. om vi har väldigt lite att göra kan vi inte ta ut en heldagsflex 
utan då måste det vara inarbetad komp för att kunna ta ut…” (M5) Även om det finns en 
flexibilitet i arbetstid så är den ändå så pass liten att den begränsar medarbetarna i rätt stor 
omfattning. 
 
När det gäller distansarbetet kunde jag se att det med detta följer ett ökat behov av 
tillgänglighet. I detta fall har tekniken skapat stora möjligheter till tillgänglighet. Det tas upp 
tre olika sätt som medarbetarna kan vara tillgängliga på sin arbetsplats även om de inte är 
fysiskt närvarande. I första hand är de som arbetar på distans tillgängliga på mobiltelefon men 
eftersom de även kan koppla upp sig mot sin arbetsplats är de även tillgängliga via mail och 
chattfunktion.  
 
Arbetsplatsen präglas av att vara mycket kundorienterad och fokus ligger på de uppdrag som 
kommer in från dessa. De flesta medarbetarna ansåg att de hade mycket kontakter med andra 
människor i sitt arbete, både internt inom den egna arbetsplatsen och externt, ute hos 
kunderna. Om detta påverkade deras flexiblitet var nog inget de direkt reflekterat över. I vart 
fall kan det inte liknas vid de förhållanden som Sennett (1999, 2007) beskriver om vad 
människan har att förhålla sig till i dagens arbetsliv. Även om kontakter tas med nya 
människor emellanåt så handlar det inte om någon kortsiktighetsprincip där relationen till 
kunderna endast är tillfällig. Hos medarbetarna talas snarare om vikten av att vårda 
relationerna med kunder eftersom det är avgörande för att utföra ett bra arbete och eftersom 
relationerna även är varaktiga över tid. 
 
6.2.3 Behov av flexibilitet (ur arbetstagarnas respektive arbetsgivarens 
perspektiv) 
 
Som jag ser det kopplar arbetsgivarsidan, alltså cheferna, för- och nackdelar med flexibiliteten 
till hur verksamheten fungerar. Arbetstagarna kopplar dessa till hur de kan kombinera sitt 
privatliv med arbetslivet men även till hur de presterar i sitt arbete med tanke på välmående 
och effektivitet. På många sätt kan man säga att de båda grupperna beskriver två sidor av 
samma mynt. Det som slog mig var också att de båda grupperna inte skilde sig något 
nämnvärt åt över vad som var bra eller dåligt med flexibiliteten och de hade även en bra 
uppfattning om vad den motstående parten hade för uppfattning om flexibilitet. 
 
På det sättet är det svårt att säga vems behov som var mest styrande. Självklart får man anta 
att arbetsgivarens behov är styrande i första hand, men för mig verkar de båda grupperna vara 
relativt samstämmiga i det mesta. Jag försöker här analysera och tolka hur de olika behoven 
av flexibilitet ser ut. 
 
Eftersom arbetsgivarens behov av tillgänglig personal för en fungerande verksamhet vid t.ex. 
akuta arbetslägen inte löses med hjälp av flextid – utan genom övertid – tyder resultatet på att 
flextiden i första hand var till för arbetstagarnas välmående med tanke på minskad stress. Att 
inte vara bunden till exakta klockslag minskar stressen för dem om oförutsedda händelser 
inträffar, t.ex. på väg till jobbet. Att flexramen var snävt tilltagen talar snarare emot att den 
var till för organisationens behov. Att den ändå finns verkar då mest vara ett sätt att 
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tillmötesgå behov hos arbetstagarna. Reglerna för flextiden bestäms på ett högre plan i 
organisationen och var nu föremål för förhandlingar för att få ett generösare spann (som 
funnits i organisationen tidigare).  
 
Distansarbetet ser jag som styrt av båda parternas behov. För att kunna utföra serviceuppdrag 
för kunds räkning behöver medarbetarna resa en del i arbetet, vilket i sig leder till ett ökat 
behov för cheferna att kunna komma i kontakt med sina anställda om de skulle behöva. 
Arbetstagarna å andra sidan ser det som en fördel för dem att de kan arbeta på distans, bl.a. 
blir de mer effektiva när de kan sitta hemma i lugn och ro men de får också möjlighet att lösa 
privata angelägenheter som kan uppstå utan att förlora arbetstid eller inkomst. 
 
Att kunna planera och lösa problem i arbetet på egen hand kan ses som både en möjlighet och 
ett krav. Det innebär en frihet och utmaning men också en påfrestning. Det verkar tydligt att 
arbetsgivaren har ett behov av självgående medarbetare. Det som tas upp angående detta är att 
produktionen blir mest effektiv på detta sätt. Cheferna kan heller inte ha kunskap inom alla 
områden och det finns heller inte tid för dem att sätta sig in allt för att styra medarbetarna i 
detalj. Två av cheferna tog upp att personaladministrationen ökat och tog allt mer av deras tid 
och att de inte hade den tid de önskade för annan planering eller utvecklingsarbete. Flera av 
medarbetarna uppskattade den självständighet de hade i arbetet och vad som togs upp där var 
att man inte gillade att bli styrd utan uppskattade självbestämmandet samtidigt som det ibland 
uppstod problem som var svårare att lösa. Flera framhåller att det handlar om personlighet om 
man passar för den här typen av arbete eller inte. Detta kan då kopplas till Allvins et al. (2006) 
teori om det gränslösa arbetet som säger att individens förmåga att klara av arbetet är 
avgörande om arbetet är bra eller inte.  
 
Det flexibla arbetet kan enligt Zeytinoglu et al. (2009) ses som utvecklat av antingen krav från 
arbetsgivare eller efterfrågan från arbetstagare. En tänkbar anledning till den relativt 
samstämmiga inställningen till flexibilitet som råder här kan vara att verksamheten genom år 
av utveckling och omorganiseringar förändrats i en riktning som gjort att arbetsgivarens och 
arbetstagarnas behov av flexibilitet allt mer har kunnat mötas. Detta menar ju också Reilly 
(1998) när han säger att det inte behöver finnas någon direkt motsättning mellan arbetsgivare 
och arbetstagare utan att båda drar fördelar av de olika formerna av flexibilitet.  
 
Att det är skillnad på upplevelsen av huruvida något är positivt eller inte utifrån vems behov 
som styr och liknande anser jag att jag fann exempel på i datamaterialet när det gällde frågan 
om tillgänglighet. Det ökade kravet på tillgänglighet som tekniken skapat förutsättningar för, 
skulle kunna vara en börda och ett hinder för medarbetarna men alla tog upp att 
mobiltelefoner och möjlighet till uppkoppling var något positivt för dem. Svaret kanske kan 
ses i vems behov som styr och hur man kan styra över de problem som infinner sig samt vilka 
fördelar man kan dra av tekniken. Här följer ett exempel jag fann i datamaterialet. 
 
En av respondenterna talade om ett tråkigare arbetsklimat som rådde för inte allt för länge 
sedan när arbetsgivaren verkade ha satt upp regler och riktlinjer för tillgänglighet: ”I början 
när jag jobbade här så jobbade jag mycket med telefon och var första linjen in. Så då var 
man ju mer uppbunden. Det var väldigt hårda bud då. …  det var t.o.m så att vi hade 
högtalaren till headset-telefonen monterad i köket där många av oss åt våran lunch så att vi 
var tillgängliga. Det är inte klokt så galet, man fann sig ju i det, och det pratades väldigt 
mycket jobb på lunchen. Det har verkligen förändrats sen jag började här.” (M7) Samtidigt 
pratar respondenter om att man idag är tillgänglig mer eller mindre hela tiden genom 
mobiltelefoner, genom chatt och genom mail. T.ex. om man går på lunch stänger man kanske 
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bara av ljudet på telefonen, ” … och då klickar jag oftast tyst och då går min mobilsvar in då, 
så kan jag alltid ringa upp personen…. Om man känner att man har för mycket stänger man 
ofta av telefonen och så får man ta det sen. Oftast är det så att om man inte får tag på en 
person på telefonen så mailar man eller chattar, så vi har egentligen tre olika 
tillgänglighetssätt, att komma åt personen.” (M5) ”Det finns ju de som stänger av telefon när 
dagen är slut och det finns de som har på jämt. Jag är ju en utav dem som alltid har på men 
det är ju inte säkert att jag svarar. Om det skulle ringa klockan tio då svarar jag ju knappast, 
men ringer de på eftermiddagen och jag är i närheten så svarar man ju, även fast man inte 
jobbar”. (M6) Skillnaden som jag ser det är att man idag får styra mycket själv om och när 
man vill svara och att man då har en välvilligare inställning till tillgängligheten. Samtidigt 
som det förstås rör sig om ansvarsfulla människor som är måna om att göra att bra arbete. Så 
länge det inte uppstår problem kan det säkert finnas fördelar med luft i regelverket. Att gå in 
och detaljstyra användandet av t.ex. mobiltelefoner skulle kanske motverka syftet med att få 
tydligare regler. 
 
Att så många lyfte fram det positiva med flexibiliteten kan tyda på att man på den aktuella 
arbetsplatsen lyckats utveckla arbetet mot att kombinera behovet av stabilitet och trygghet 
med behovet av att ha varierande och stimulerande arbetsuppgifter och därmed undvika det 
negativa med allt för hård styrning med rutiner som Sennett (1999) talar om. Även om det här 
handlar om en IT-bransch som måste förhålla sig till oförutsedda händelser och ständiga 
omprioriteringar i planeringen så ser jag inte att medarbetarna lever i den instabila tillvaro 
som Sennett menar utmärker den nya ekonomin och kapitalismen. För medarbetarna här 
verkar flexibiliteten vara ett svar och en möjlighet för dem att kombinera sitt arbetsliv med 
privatlivet på ett bra sätt. För att jämföra med Allvins et al. (2006) teori om det gränslösa 
arbetet ser jag här en flexibilitet genom förtroende snarare än genom utbytbarhet. 
Medarbetarnas behov får vara styrande i mångt och mycket även om de inte lämnas ensamma 
i sitt beslutsfattande. Eftersom IT-branschen är så pass stor och arbetsområdena så många 
känns det inte som ett direkt närastående hot att utvecklingen verkar gå mot ett krav på 
bredare kompetens då arbetstagarna kanske blir mer utbytbara gentemot varandra. 
 
 

7. Diskussion 
 
Nu har jag presenterat mina tolkningar i två steg och kommer här att gå vidare i en diskussion 
där jag resonerar och reflekterar kring vad resultatet väckte för funderingar hos mig. Till att 
börja med vill jag se om jag har besvarat syftet och mina frågeställningar. Därefter 
återkopplar jag resultatet till tidigare forskning och teorier inom området. Sedan resonerar jag 
kring för- och nackdelar med den valda metoden och vilken betydelse min förförståelse haft 
för resultatet samt lämnar förslag på framtida undersökningar. 
 
7.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det första syftet med uppsatsen var att ta reda på vad flexibelt arbete innebär, dvs. att få en 
begreppslig bild över forskningsområdet och att studera dess konsekvenser för framför allt 
arbetstagare. Detta har jag försökt reda ut och besvara under avsnitt 3, tidigare forskning. Det 
andra syftet med uppsatsen var att undersöka hur arbetstagare (tjänstemän) ser på 
flexibiliteten i sitt arbete i förhållande till sin arbetsgivare, vad de upplever för för- och 
nackdelar med flexibiliteten och vems behov som är huvudsakligen styrande samt om det 
fanns motsättningar mellan arbetstagarnas och arbetsgivarens behov. Den slutsats jag drar ur 
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insamlad data utifrån syfte och frågeställningar kan sammanfattas under temat flexibilitet som 
ett sätt att möta arbetsgivarens och arbetstagarnas behov, vilket jag nu kommer att redovisa. 
 
7.1.1 Flexibilitet som ett sätt att möta arbetsgivarens och arbetstagarnas behov 
 
Den syn som arbetstagarna hade på den flexibilitet som fanns i deras arbete skilde sig inte 
nämnvärt från den som arbetsgivaren (företrädd av tre olika chefer) hade. Det rådde 
samstämmighet om att flexibilitet fanns i tre olika former, nämligen som flextid, distansarbete 
och egen planering. När det gäller för- och nackdelar med flexibilitet fokuserade cheferna en 
fungerande verksamhet och medarbetarna att kunna kombinera privatlivet med arbetet men 
även att de skulle prestera bra på sitt arbete. 
 
Arbetsgivaren har ett behov av självgående medarbetare, detta ger en effektivitet i 
produktionen och gör att cheferna får ägna sig åt det de är bäst på, att leda och styra arbetet på 
ett strategiskt plan. För att verksamheten ska fungera optimalt krävs dock att arbetstagarna är 
tillgängliga, om inte fysiskt så i vart fall via mobiltelefon, chatt eller mail. Att ha självgående 
ansvarsfulla arbetstagare ger fördelar genom en fungerande och effektiv verksamhet. För 
arbetsgivaren finns nog ingen egentlig nackdel med flexibiliteten så länge arbetstagarna är 
tillgängliga och tar sitt ansvar för verksamheten. 
 
Arbetstagarna har ett behov av att planera sin arbetstid efter behov i privatlivet och efter att 
jobba så effektivt som möjligt. De flexibla arbetsvillkoren innebär här en frihet att bestämma 
när, var och hur arbetet ska göras. Detta ger en frihet att möta de egna behoven och med 
friheten följer makt och ansvar. Genom makten som ges kan de påverka sitt arbete och sin 
ledighet utifrån sina behov och genom ansvaret som läggs på dem måste de se till att 
kunderna får vad de begärt samtidigt som verksamheten också fungerar optimalt, t.ex. genom 
att de är tillgängliga. Flexibiliteten innebär att medarbetarna motiveras att göra ett bra arbete. 
För dem ligger fördelarna i ett fritt och stimulerande arbete som samtidigt har en stabilitet 
genom regler och rutiner. Nackdelar med flexibiliteten kan ses i att flextiden är så pass snäv 
att den begränsar dem och att det ibland inte finns något att förhålla sig till när problem ska 
lösas. 
 
Det går att se att både arbetsgivarens och arbetstagarnas behov är styrande, dock anser jag att 
båda parter är så överens om vad som är bra och dåligt med flexibiliteten att det inte kan sägas 
finnas några större motsättningar mellan dem. När arbetstagarna mår bra och trivs gör de 
också ett bättre arbete och detta ger förstås stora fördelar för en arbetsgivare. Arbetsgivarens 
syfte med de flexibla arbetsvillkoren antas vara en fungerande verksamhet och för detta krävs 
välmående och motiverade arbetstagare. Syftet för arbetstagarna är som jag varit inne på att 
kunna kombinera privatliv och arbetsliv på ett optimalt sätt och att kunna prestera bra i sitt 
arbete. När båda dessa syften går att kombinera på ett bra sätt har man nått ett läge som båda 
parter vinner på. 
 
Sammantaget menar jag att syfte och frågeställningar besvarats. Den bild jag fått är en 
arbetsplats där arbetsgivare och arbetstagare är ganska överens om för- och nackdelar med 
flexibiliteten i arbetet. Det var lite förvånande för mig att inte fler negativa synpunkter eller 
problem kom fram eftersom min förförståelse är att det ofta brukar finnas sådana. Jag tycker 
samtidigt att det gavs möjlighet att komma med negativa synpunkter i intervjuerna. När det 
gäller syftet med de flexibla arbetsvillkoren går det att se att arbetsgivaren inte ensam sätter 
upp villkor utan att arbetstagarorganisationer är med och bestämmer genom att avtal om t.ex. 
flextider bestäms på en central nivå. Om chefer på lokal nivå skulle få bestämma mer över 
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sådana saker skulle kanske villkoren ibland bli mer förmånliga för arbetstagarna – men det 
går även att se det motsatta. 
 
Den positiva bild av flexibiliteten i arbetet som medarbetarna gett kan också bero på att de har 
en lämplig bakgrund för de arbetsuppgifter som ingår i deras arbete. De är välutbildade och 
har lång erfarenhet, vilket säkert bidrar till att de tycker om ett relativt självgående och 
ansvarsfullt arbete. Det är också viktigt att tänka på att nästan samtliga har en 
tillsvidareanställning som ger en stabilitet i tillvaron och som balanserar de friare, mer 
oförutsägbara, delarna i arbetet. 
 
7.2 Återkoppling till tidigare forskning och teorier 
 
Arbetets betydelse för att skapa mening och struktur i människans liv har beskrivits av bl.a. 
Giddens (2003) och Bauman (1998). Arbetslivets förändringar har ändrat vissa förutsättningar 
när det gäller dessa förhållanden. I det här avsnittet resonerar jag kring frågan vad 
flexibiliteten i arbetet innebär för arbetstagarna och ställer detta i relation till tidigare 
forskning och teorier. 
 
När jag jämför den aktuella arbetsplatsen med vad som beskrivits om arbetets utveckling 
historiskt sett kan jag se att den här arbetsplatsen delvis gått ifrån de mer traditionella villkor 
som präglat arbetet. Näringsfrihetens införande ledde enligt Lundh (2002) till friare individer 
som kunde avtala med arbetsgivarna om villkor i anställningsförhållandet. Även om syftet var 
att skapa mer jämbördiga parter dominerade ändå tidigare patriarkala system för lång tid 
framöver. Här menar jag att det går att se ett nytänkande då arbetstagarna blir mer jämbördiga 
med sin arbetsgivare genom att de ges en makt att styra och planera arbetet och att det skett en 
förändring i arbetsvillkor på det sättet. Den tidigare toppstyrningen verkar inte fylla någon 
funktion på samma sätt som tidigare utan skulle snarare motverka en effektiv och väl 
fungerande verksamhet. 
 
Ett annat sätt som respondenternas arbete kan sägas ha förändrats på – och som 
teknikanvändandet är en orsak till – är att gränsen mellan arbete och fritid inte är lika tydlig 
längre, en indelning som enligt Weiss (2009) varit vanlig för att skilja arbete från övrig tid. 
Medarbetarna inom IT-organisationen säger själva att de arbetar mer utanför arbetsplatsen och 
att de använder möjligheten till distansarbete för att kombinera arbetet med behov hemifrån, 
t.ex. att kunna ta emot hantverkare eller att kunna vara hemma för att ta hand om barn. Att 
arbete och fritid mer flyter ihop stämmer också överens med det Allvin et al. (2006) skriver 
om utvecklingen av ett mer gränslöst arbete. 
 
Det gränslösa arbetet innebär enligt Allvin et al. (2006) dessutom bl.a. att tiden inte styr när 
arbetet ska göras och att individen på egen hand får planera och ta ansvar över sitt arbete. Det 
som kan ses som en frihet att styra arbetet helt efter egna behov har också visat sig vara 
oerhört pressande eftersom individen blir så utlämnad åt sig själv att klara av arbetet. För 
arbetsplatsen i min studie kunde jag se en tendens till ett mer gränslöst arbete. Delvis 
suddades gränserna mellan arbete och fritid ut något genom möjlighet till distansarbete och 
den tillgänglighet som var möjlig genom tekniken. Delvis kunde jag också se att 
medarbetarna gavs ett större ansvar för att verksamheten fungerade med tanke på planeringen 
av det egna arbetet och hur ledighet togs. Samtidigt fanns rutinbeskrivningar och regler som 
ger stabilitet och gör att de har något att förhålla sig till. Även att kunna ta hjälp av 
arbetskamrater eller chefer när svårigheter uppstår gör sammantaget att de inte blir helt 
utlämnade åt sig själva att organisera och planera arbetet, vilket känns positivt. 
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Det gränslösa arbetet kan enligt Allvin et al. (2006) innebära hälsorisker genom stress och 
konflikter mellan motstridiga behov inom individen och i förhållande till arbetet eller familjen. 
Inte många av respondenterna gjorde kopplingar till sin hälsa. Ett par tog upp att flextiden var 
positiv eftersom den minskade stressen inför rädslan att komma för sent till arbetet. Cheferna 
tog också upp att personalomsättningen och sjukfrånvaron var låg på arbetsplatsen. Den 
hälsorisk jag ser som störst för dem är kanske de tillfällen då det råder en hög arbetsbelastning 
i kombination med ett stort eget ansvar och krav på tillgänglighet. Detta skulle kunna leda till 
svårigheter att koppla av och återhämta sig från kraven i arbetet. 
 
Det jag ser som en fördel hos respondenterna i studien är att de har ett ganska gott inflytande 
och en kontroll över sitt arbete. Tidigare forskning har visat att inflytandet över arbetet är 
viktigt, t.ex. har det visat sig att distansarbete och flextid leder till en minskad 
personalomsättning (Stavrou & Kilaniotis, 2010) och att arbetstid som arbetstagaren själv får 
styra över minskar risken för utmattning och konflikt mellan arbete och fritid (Kattenbach et 
al., 2010) samt ökar välmåendet (Twiname et al., 2006). Den senare studien visar också att i 
de fall arbetsgivaren inskränker arbetstagarnas möjlighet att reglera sin arbetstid ökar graden 
av utmattning och konflikt. Enligt Hill et al. (2008b) visar upplevelsen av flexibilitet i arbetet 
konsekvent mindre konflikt mellan familj och arbete samt mindre stress och utmattning. 
Enligt Olsen och Dahl (2010) är flextiden särskilt betydelsefull för hälsan hos de som arbetar 
oregelbundet. Detta stärker förstås arbetsgivarens skäl för att låta arbetstagarna få ett 
medbestämmande i vissa delar och detta anser jag också att jag kan se i organisationen. Detta 
kan också vara en anledning till den relativt positiva inställningen till arbetet och 
arbetsuppgifterna som medarbetarna i studien visade samt den låga personalomsättningen.  
 
Den kontroll medarbetarna har gällande när, var och hur arbetet ska göras kan delvis ses som 
en utveckling av det flexibla arbetet styrt av arbetstagarnas efterfrågan, där man gått ifrån 
alltför hårt rutinarbete som enligt Sennett (1999) varit själadödande och omotiverande. 
Arbetstagarna har – som jag ser det – ett behov av att arbetet är stimulerande och att det går 
att möta de egna behoven som kan variera från dag till dag eller från person till person. En 
begränsning för medarbetarna finns i den lite snäva flextidsramen och en annan har att göra 
med att de förstås inte kan kontrollera förhållanden som har att göra med ändrade 
förhållanden i omvärlden eller ändrade önskemål från kunderna, vilket för tankarna till vad 
som framför allt cheferna påtalade om behov av ständiga omorganiseringar. 
 
Vad som var lite förvånande i mitt resultat var att medarbetarna i stort sett såg verksamheten 
som relativt stabil medan cheferna visade en viss oro för framtida omorganiseringar. Endast 
en av medarbetarna lyfte fram att det skedde ständiga omorganiseringar medan de andra inte 
tog upp detta alls eller endast nämnde att man hade organiserat om verksamheten ett antal 
gånger tidigare. Detta beror säkert delvis på hur jag formulerade mina frågor, vilket jag 
kommer att gå in på senare. En annan anledning kan vara att medarbetarna inte hade så stor 
kännedom om förändringarna eller att de känner att de ändå inte har någon kontroll över det 
och därför tar det som det kommer. Det har sagts i studien att IT-branschen är särskilt utsatt 
avseende ändrade planer och prioriteringar utifrån krav i omvärlden, t.ex. kunders önskemål 
eller användandet av ny teknik och att medarbetarna därför torde vara rätt vana vid dessa 
förhållanden. Detta skulle kunna vara en förklaring till att medarbetarna inte lyfte upp 
problematiken. 
 
Kraven på ständiga omorganiseringar stämmer överens med vad Sennett (1999, 2007) talar 
om att det råder större oförutsägbarhet i arbetslivet där man behöver vara öppen och 
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anpassningsbar till förändringar. I intervjuerna talades det om en stor omorganisation där inte 
ens cheferna vet hur det till slut kommer att se ut. Sennett menar också att det är vanligt att 
arbetsplatser hela tiden struktureras om och att man inte vet om de kommer att få vara kvar i 
det skick de en gång var. Förutom att vara anpassningsbar är det i en sådan verklighet av 
kortsiktighet viktigt med en bred kompetens för att passa in i olika sammanhang. Hos mina 
respondenter tycker jag mig se denna breda kompetens genom att många av dem har flera 
utbildningar inom t.ex. olika sjukvårdsyrken och IT. Detta gör också att de har en stor 
förståelse för och kunskap om hur organisationen fungerar och vad som behövs. Också 
Giddens (2003) talar om ökad oförutsägbarhet och menar att kraven på flexibel arbetskraft lett 
till att kontinuerliga karriärer eller livslånga anställningar hör till en förgången tid. Även om 
cheferna såg stora förändringar framöver var det ingen som kände någon större rädsla för 
uppsägningar, vilket kan ses som en trygghet i en annars något oförutsägbar tillvaro. 
 
Vad som inte helt stämmer överens med den bild jag fått av respondenternas tillvaro och 
Sennetts (1999, 2007) beskrivning av instabila sociala förhållanden i arbetslivet är 
kortsiktigheten gällande relationer. Respondenterna i studien visade på en oförutsägbarhet 
gällande hur framtiden skulle se ut, men de framhöll ändå vikten av att ha goda relationer till 
kunderna. Dels för att det krävdes för att kunna göra ett bra arbete och dels för att de var 
varaktiga över tid. Eftersom några av dem även arbetat på andra arbetsplatser hos samma 
arbetsgivare hade de kontakter och kännedom om kundernas verksamheter. På det sättet finns 
det ett långsiktighetstänkande hos respondenterna gällande kundrelationerna. 
 
En annan sak som var lite förvånande var att två av cheferna tog upp att de aktivt arbetade för 
att medarbetarna skulle ha dubbel kompetens och att dessa uppmuntrades att jobba över de 
egna gränserna. Endast en medarbetare tog upp detta förhållande medan de övriga snarare gav 
mig en bild av att arbetet var mycket knutet till enskilda personer även om man stöttade och 
hjälpte varandra. Helt klart är att den aktuella organisationen har ett behov av och utvecklar 
det som bl.a. Lundh (2002) och Reilly (1998) beskriver som funktionsflexibilitet. Detta 
innebär att arbetsplatser satsar på bred kompetens med ökat ansvar hos medarbetare så att de 
kan användas för olika delar inom en och samma arbetsplats. Syftet är att nå en ökad 
effektivitet och det kräver kompetenta och motiverade arbetstagare. En anledning till att 
medarbetarna gav olika beskrivningar av detta förhållande kan vara att medarbetarna inte 
känner till dessa planer, i vart fall inte på ett medvetet plan. En annan anledning kan vara det 
jag varit inne på tidigare, att de olika enheterna jobbar på lite olika sätt och att 
funktionsflexibiliteten därför inte blivit tillräckligt belyst i studien.  
 
Enligt den forskning jag åberopat i avsnitt 3.2 läggs stor vikt vid krav på kompetens gällande 
relationer, ledaregenskaper samt att kunna hantera oklara villkor. Det är viktigt att kunna 
knyta kontakter och samarbeta. Det är viktigt att kunna agera på egen hand och fatta egna 
beslut, ta ansvar och initiativ. Det är också viktigt att vara disciplinerad, att kunna strukturera 
och planera sina arbetsdagar. Samtliga dessa tre ”kompetenser” anser jag att medarbetarna i 
studien lyfter upp som viktiga för att kunna klara av arbetet. Vad många av dem trycker på är 
att det handlar om personlig läggning om man tycker om att arbeta efter de flexibla 
arbetsvillkoren. Detta stöder också vad Allvin et al. (1998, 2006) säger om en förskjutning 
mot en inre och mer subjektiv reglering av arbetet samt att individens förmåga att klara av 
arbetet blir avgörande för om arbetet är bra eller inte. Även om medarbetarna i min studie var 
positiva att arbeta lite mer fritt finns det säkert de som inte uppskattar det lika mycket. För 
dessa tror jag det är viktigt med det stöd som medarbetarna kan få från chefer och kollegor. 
När sådana möjligheter finns kan det lätta den egna bördan och pressen att klara av 
påfrestande situationer. Just eftersom att tekniken i sig underlättar för flexibla arbetsvillkor 
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kan det också leda till en utveckling mot mer gränslösa förhållanden. Min uppfattning av 
tidigare forskning är att människor behöver ett viss mått av regler och ramar att förhålla sig 
till för att de ska må bra samtidigt som friheten också är viktig. 
 
Vad Weiss (2009) beskriver – och även Bauman (1998) mer indirekt – är att arbetets 
förändring med ”fria” arbetstagare lett till ett ökat behov av att kunna motivera medarbetare 
att stanna kvar och att göra en god arbetsinsats. Detta måste också ses mot vad Giddens (2003) 
säger om arbetets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet. Detta talar ju för att 
arbetsgivaren behöver ta stor hänsyn till arbetstagarnas behov och önskemål och kan förklara 
att cheferna i studien visar på ett förhållande där arbetsgivarens syn på för- och nackdelar med 
flexibiliteten i arbetet inte skiljer sig något nämnvärt från arbetstagarperspektivet. 
 
En del studier fokuserar på skillnader mellan kvinnor och män gällande hur man utnyttjar och 
värderar flexibelt arbete (t.ex. Hill et al., 2008b; Zeytinoglu et al., 2009). Detta förhållande 
har jag inte studerat i min studie, varför jag inte går in på några jämförelser om detta. 
 
7.3 Metodologiska reflektioner, förförståelse och förslag till framtida studier 
 
Under detta avsnitt kommer jag att reflektera över den metod jag använt mig av, för- och 
nackdelar med denna och hur jag genomfört studien. Jag kommer även att resonera kring min 
förförståelse och lämna förslag på vad man skulle kunna göra för studier inom området 
framöver. 
 
Till att börja med anser jag att den hermeneutiska metoden varit bra för syftet och 
frågeställningarna. Hermeneutik är egentligen ingen konkret metod utan mer en kvalitativ 
ansats som fäster stor vikt vid människors upplevelser och den innebörd de lägger i 
upplevelsen. För mig har intervjuerna handlat om att få min och respondenternas 
förståelsehorisonter att mötas och förenas och genom detta skaffa mig ny förståelse för det 
undersökta området. Metoden går ut på att göra tolkningar och en viktig utgångspunkt är att 
det inte finns någon absolut sanning utan att det handlar om olika tolkningar av verkligheten. 
Min förhoppning är att jag genom mina tolkningar och reflektioner kunnat bidra med ny 
förståelse och kunskap om flexibelt arbete. 
 
Samtidigt som metoden varit bra att använda har den också varit krävande just eftersom det 
inte finns några klara regler hur man ska gå tillväga vid t.ex. analysförfarandet. På det sättet 
blir man ganska utlämnad åt sig själv att försöka strukturera upp materialet och bringa klarhet 
i vad man lärt sig – både för sig själv och för en läsare.  
 
En sak som försvårat analysarbetet är att metoden fäster stor vikt vid den teoretiska 
referensram man förhåller sig till. Teorier hjälper till att belysa olika förhållanden och blir 
också en viktig utgångspunkt för den egna förförståelsen. I det här fallet fanns ingen konkret 
teori som belyste just flexibelt arbete. Däremot fanns mycket forskning och litteratur som jag 
kunde använda mig av. Min teoretiska referensram har därför varit en mix av beskrivningar 
om arbetets och anställningsrelationernas utveckling samt arbetets idéhistoria. Vid 
tolkningarna har framför allt Sennetts (1999, 2007) litteratur om arbetslivet i den nya 
ekonomin samt Allvins et al. (1998, 1999, 2006) forskning om det gränslösa arbetet varit en 
hjälp eftersom de på många sätt berörde det jag studerade. 
 
När jag skulle analysera materialet upptäckte jag att medarbetarna och cheferna inte hade 
samma bild av huruvida organisationens framtid tedde sig stabil eller osäker. Några 
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anledningar till detta har jag delvis tagit upp i ovanstående avsnitt. Andra – mer 
metodologiska – anledningar kan vara att min intervjuguide för arbetstagarna inte hade någon 
fråga om hur framtidsutsikterna såg ut för verksamheten utan att jag där endast fokuserade på 
hur arbetet och arbetsvillkoren förändrats fram till nutid. Detta är en liten brist i min 
undersökning. Ett annat förhållande som inte kom fram i studien var vad de flexibla 
arbetsvillkoren hade för betydelse för respondenternas hälsa. Inte heller här hade jag några 
konkreta frågor om det förhållandet. Anledningen var här att jag ville ha få frågor som skulle 
vara så öppna så möjligt så att respondenterna själva fick formulera för- och nackdelar. 
Möjligen hade det kunnat ge ännu mer information om jag ställt konkreta frågor om för- och 
nackdelar för hälsa och även familjeförhållandet. 
 
Ytterligare en begränsning med studien var att de tre enheterna som jag hämtade respondenter 
från jobbade något olika och därför hade lite olika arbetsvillkor att förhålla sig till. Detta 
skapade i och för sig inga stora problem men ställde till det lite när jag sedan skulle jämföra 
datamaterialet. Samtliga medarbetare hade flexibilitet inom de tre områdena flextid, 
distansarbete och egen planering, men däremot kan förhållandena inom varje enhet skilja sig 
något åt. Med fler intervjuer – eller med fokus på endast en enhet – hade det kanske visat sig 
fler områden av flexibelt arbete som inte var gemensamma för arbetsplatsen som helhet. 
Genom att välja respondenter från tre olika enheter har jag å ena sidan fått en bredare bild av 
arbetsplatsen i sig. Å andra sidan har det kanske inte kunnat ge riktig rättvisa åt de villkor som 
är mer specifika för varje enhet.  
 
Vad jag även sagt tidigare är att den förhållandevis lilla urvalsgruppen inte kan sägas 
representera arbetsplatsen som helhet. T.ex. hade jag ingen respondent från den enhet där de 
har minst flexibilitet utan är mer bundna i både tid och rum. Jag har heller inte intervjuat 
någon som har stort övertidsuttag eller som är nyckelperson inom något område. En av 
respondenterna gav mig tips om en nyckelperson som skulle kunnat ge mig mycket 
information om hur flexibla arbetsvillkor kan upplevas (och då antar jag det handlar om 
flexibilitet från arbetsgivarens behov). Av tidsbrist hade jag dock inte möjlighet att följa upp 
detta spår. Sammanfattningsvis anser jag ändå att jag fått ett bra urval som kunnat belysa 
mina forskningsfrågor på ett varierat och engagerat sätt.  
 
Det urval som valdes ut var inte slumpmässigt, vilket i och för sig inte var avsikten då jag 
ville ha en viss variation och intresserade respondenter. Att min kontaktperson tog den första 
kontakten med respondenterna – och på det sättet stod för stor andel av urvalet – kan ha 
bidragit till en övervikt av nöjda, positiva, arbetstagare eftersom dessa antagligen är lättast att 
få att ställa upp. I ett fall tog en chef kontakt med två av sina medarbetare och frågade dem 
om de ville ställa upp. Detta kan på samma sätt ha bidragit till den positiva bild som gavs av 
arbetsplatsen i studien.  
 
En fråga jag också bör ställa mig är hur mycket min förförståelse färgat resultatet. Till att 
börja med var min förståelse ganska negativ genom att jag såg flexibilitet på många sätt som 
något som handlade om förmåga att kunna anpassa sig arbetsmässigt och därmed 
tillfredsställa arbetsgivarens behov av flexibilitet. Detta antagande kom att nyanseras något 
genom forskning och litteratur inom området då jag såg att många arbetstagare drar nytta av 
flexibla arbetsvillkor. Trots allt var jag dock lite förvånad att det inte kom upp fler negativa 
kommentarer från arbetstagarnas sida. De såg snarare fördelar än nackdelar med 
arbetsvillkoren, vilket ju är mycket positivt. Min slutsats i uppsatsen har ju också handlat om 
att arbetstagarnas och arbetsgivarnas syn på flexibilitet kanske mer och mer kommit att 
kombineras jämfört med tidigare – i vart fall inom den undersökta arbetsplatsen.  



    

 

52

 
För framtida studier hade det varit intressant att studera flexibelt arbete inom t.ex. en viss 
enhet i en IT-organisation, där man då arbetar efter mer liknande villkor. Detta underlättar när 
jämförelser ska göras. Variationen vid en sådan undersökning kunde då handla om att få tag 
på respondenter med olika personligheter, erfarenhet, utbildning, ställning i organisationen, 
kön samt social tillhörighet för att se om det spelar in för hur man trivs och hur man ser på 
arbetsinnehåll och villkor. Eventuellt hade det varit intressant att använda sig av ett 
snöbollsurval, då respondenter visar vägen vidare till personer som kan belysa vissa speciella 
förhållanden. 
 
Ett annat intressant forskningsområde hade varit att fokusera studien på konsulter och 
personer med mer tidsbegränsade anställningar för att se om deras upplevelser av flexibelt 
arbete skiljer sig åt mot de fast anställda. Aronsson (2004) och Benach et al. (2002) menar ju 
att tidsbegränsade anställningar skapar större osäkerhet i arbetet som kan leda till stress och 
ohälsa. Detta förhållande har jag inte kunnat belysa med min undersökning eftersom nästan 
samtliga var tillsvidareanställda. Eftersom forskning visar att tillfälliga anställningar ökar 
hade det varit intressant att belysa villkoren för denna arbetstagargrupp ytterligare. 
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Hej,      Bilaga 1 
 
Jag heter Carina Grund Nilsson och läser magisterprogrammet i arbetslivsvetenskap vid 
Mälardalens högskola. Just nu håller jag på med den avslutande magisteruppsatsen där jag 
skriver om flexibelt arbete med syfte att undersöka hur arbetstagare ser på sina flexibla 
arbetsvillkor i förhållande till sin arbetsgivare. Närmare bestämt handlar det om att undersöka 
för- och nackdelar med de flexibla arbetsvillkoren och om det finns olika syn i dessa 
avseenden mellan arbetstagare och arbetsgivare.  
 
För att kunna genomföra denna studie behöver jag genomföra ca 10 intervjuer, som 
uppskattningsvis tar 30-45 minuter vardera. 
 
Undersökningen görs som en del i kursen uppsats/fältarbete för att jag ska kunna ta ut min 
examen. Att medverka innebär att du kommer att intervjuas om dina upplevelser kring 
flexibla arbetsvillkor. 
 
Jag vore tacksam om du vill ta dig tid och ställa upp på denna kvalitativa undersökning. 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 
Om det går bra för dig vill jag gärna spela in samtalet. Inspelningen kommer att transkriberas 
och sedan raderas. Dina uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än just den här 
studien och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken ditt 
eller organisationens namn kommer att synas och inget av det du säger ska gå att knyta till dig. 
 
Tack för din medverkan!      
 
 
/ Carina Grund Nilsson  
 
 
 
Vid frågor eller om du vill ta del av resultatet går det bra att kontakta mig på nedanstående 
mailadress eller telefonnummer: 
 
cgd07001@student.mdh.se 
Tel. 073-829 12 23 
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Intervjuguide Arbetstagare    Bilaga 2 
 
1. Bakgrundsuppgifter:  

• Befattning/anställningsform?  
• Hur länge har du varit anställd här? 
• Ålder? 
• Utbildning? 
• Familj? 

 
2. Arbetsuppgifter i stort: 

• Kan du kort berätta vad du gör en normal arbetsdag? 
o Arbetsinnehåll? 
o Arbetstid: Hur är din arbetstid förlagd (fasta tider, flextid, förtroendetid)?      

Hur mycket arbetar du? 
o Kontakter (interna/externa)? Har du många kontakter med andra människor i 

ditt arbete? 
 
3. Flexibiliteten i arbetet och dess konsekvenser:  

• Beskriv på vilket sätt ditt arbete är flexibelt. 
o Känner du dig fri att lägga upp arbetet som det passar dig?  
o Rycker ni in för varandra eller är arbetsuppgifterna knutna till varje AT? 

• Beskriv på vilket sätt ditt arbete inte är flexibelt. 
o Har du mycket rutiner? Styrd av regler? Ge exempel. 

• Vad är bra och vad är dåligt… 
o … med det som är flexibelt? 
o … med det som inte är flexibelt? 

• Har alla här möjlighet till flexibla arbetsvillkor? Om inte, vad är det som gör att vissa 
får eller inte får flexibla arbetsvillkor?  

o Finns det nedskrivna policys eller rör det sig om muntliga överenskommelser? 
• Vad tror du AG har för syn på flexibiliteten i arbetet och arbetsvillkoren?  

o Vad är bra resp. dåligt ur dennes perspektiv? Ge exempel.  
o Upplever du att det finns motsättningar mellan dina och organisationens behov?  

 
4. Arbetsförhållandet i stort: 

• Har arbetet och arbetsvillkoren förändrats under din tid här på arbetsplatsen?  
o Ev. förändras villkoren ofta eller är de relativt stabila? 

• Skulle du vilja ändra något för egen del? 
 
Är det något du vill tillägga? Något som jag har glömt att ta upp? 
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Intervjuguide Arbetsgivare (som representant för organisationen) Bilaga 3 
 
1. Bakgrundsuppgifter om dig:  

• Befattning/anställningsform?  
• Hur länge har du varit anställd här? 
• Ålder? 
• Utbildning? 
• Familj? 

 
2. Bakgrundsuppgifter om organisationen i stort: 

• Kan du kort beskriva din enhet/sektion? Vad gör man här? 
• Vad har ni för olika typer av anställningar (endast fast personal el. tillfällig arbetskraft, 

inhyrd personal)?  
• Arbetstid? Håller ni ordinarie arbetstid eller är det mycket övertid? Varierar det? 
• Personalomsättning? 

 
3. Flexibiliteten i arbetet och dess konsekvenser för personalen:  

• På vilket sätt är arbetet flexibelt här på enheten/sektionen? Ge exempel. 
o Är AT fria att lägga upp arbetet som det passar dem?  
o Rycker AT:na in för varandra eller är arbetsuppgifterna knutna till varje AT? 

• Beskriv på vilket sätt arbetet inte är flexibelt. 
o T.ex: Finns det mycket rutiner? Är ni styrda av krav utifrån? Regelverk? 

• Vad ser du som representant för AG för för- och nackdelar med det flexibla resp. icke 
flexibla? 

• Har alla på din enhet/sektion möjlighet till flexibla arbetsvillkor? Om inte, vad är det 
som gör att vissa får eller inte får flexibla arbetsvillkor?  

o Finns det nedskrivna policys eller rör det sig om muntliga överenskommelser?  
• Vad tror du AT:na har för syn på flexibiliteten i arbetsvillkoren? Vilka signaler ges? 

o Vad är bra resp. dåligt ur AT:s synvinkel, ge exempel? 
o Upplever du att det finns motsättningar mellan organisationens och AT:s 

behov?  
 

4. Arbetsförhållandet i stort: 
• Har arbetet och arbetsvillkoren förändrats under din tid här på arbetsplatsen?  
• Hur ser organisationens framtidsutsikter ut?  

o Stabilitet/osäkerhet/anställningstrygghet m.m? 
• Skulle du vilja ändra något (om du fick bestämma)? 

 
Är det något du vill tillägga? Något som jag glömt ta upp? 
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 Abstract 
 
Changes in the labour market have led to greater flexibility in the working life. Flexible work 
may include different forms av work affected by the employers´ demand driven needs but also 
by employees´ request driven needs where the employers´ needs are described as essentially 
governing. The purpose of this study was two-fold; to sort out in a litterature review what 
flexible work mean and what consequences it gives to the employees, and to examine how 
employees in a public IT organisation lookes upon the flexibility in their work in relation to 
their employers. Ten employees and managers participated in the empirical study. The study 
examined the pros and cons of the flexibility at work, whose needs were governing and if 
there were contradictions between them by using semi-structured interviews that were 
analysed using a hermeneutic approach. Theoretical premises were litterature about the 
development of the labour market and the change of work during the latest decades. The 
results showed that the current IT organisation was an organisation with both stability and 
flexiblity. The managers highlited the variability the organisation operates in. Flexibility 
existed through flextime, telecommuting and self-planning, where the conditions are shaped 
both by employers´ demand and employees´ request. 
 
Keywords: flexible work, employer, employee, unstandardized work, IT support 
 
 


