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Sammanfattning 

Titel: Flexibilitet utan gränser 

Författare: Anders Spångmark och Anna Öhrner 

Handledare: Michael Allvin 

Lärosäte: Uppsala Universitet  

Datum: 2013-05-22 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka konsekvenser intervjupersonerna upplever till följd av 

sitt flexibla arbete. Syftet är också att ta reda på om intervjupersonerna använder sig av några 

strategier för att hantera det flexibla arbetet och i så fall vilka dessa strategier är. Studien syftar även 

till att diskutera hur dessa strategier förhåller sig till de institutionaliserade och mer traditionella sätten 

att reglera arbetet. 

Metod: Uppsatsens empiriska material bygger på åtta stycken intervjuer med personer som har ett 

flexibelt arbete, innebärande att de själva kan påverka var och när deras arbetsuppgifter utförs. Efter 

behandlingen av materialet analyserades det och diskuterades med utgångspunkt i tidigare forskning 

inom området.  

Resultat/slutsats: Det flexibla arbetssättet kan innebära många konsekvenser för individen. Främst 

beskrivs svårigheter när det gäller kommer till gränsdragning mellan arbete och fritid, en känsla av 

otillräcklighet och påverkan på individens relationer. Vissa individuella strategier för att hantera det 

flexibla arbetet återkom hos flera av intervjupersonerna. Dessa har sammanställts till tre 

huvudstrategier för hur de intervjuade väljer att hantera konsekvenserna av det flexibla arbetet. Det 

framgår också att dessa strategier tenderar att gå i en annan riktning än de institutionaliserade 

formerna för reglering av arbetet, genom lagstiftning och partsöverenskommelser, där dessa har svårt 

att täcka in det flexibla arbetet. 

Nyckelord: Flexibelt arbete, strategier, coping, gränsdragning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Flexibility without boundaries 

Authors: Anders Spångmark och Anna Öhrner 

Mentor: Michael Allvin 

University: Uppsala University 

Date: 2013-05-22 

Purpose and problem statement: The purpose of the essay is to research the consequences of 

flexibility in the workplace, as they’re experienced by the interviewees. The purpose is furthermore to 

investigate whether the interviewees make use of any coping strategies to handle the work-related 

flexibility and, in that case, what those strategies are. The essay will also contain a discussion about 

how the aforementioned strategies relate to the institutionalized and more traditional means to 

regulate labor. 

Approach: The empiric data of the essay is based on eight interviews with people who all have 

flexible jobs, in the sense that they can affect where and when they are to carry out their job 

assignments. The data was subsequently processed, analyzed and discussed, using earlier research 

on the subject as a foundation.  

Results/conclusions: Flexibility in the workplace can be the cause of many different consequences 

for the concerned individual. The consequences most prominently described are difficulties regarding 

demarcation between work and leisure, a sense of inadequacy and the effect flexibility in the 

workplace has on personal relationships. Some individual strategies to handle flexibility in the 

workplace proved to be utilized by several interviewees. These have been compiled into three main 

categories. The results show that these strategies tend to go in a different direction, so to speak, than 

the institutionalized means to regulate flexibility in the workplace, such as legislation and covenants. 

This is a result of the fact that it’s difficult to apply the institutionalized means to flexibility in the 

workplace. 

Key words: Flexibility in the workplace, strategies, coping, demarcation 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Flexibelt arbete är ett flitigt använt begrepp när det talas om den moderna arbetsmarknaden. 

Skriv in begreppet i en sökmotor och en mängd tidningsartiklar, debattinlägg, 

forumdiskussioner och vetenskapliga undersökningar träder fram. De olika infallsvinklarna 

varierar också. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver företrädare för Världsnaturfonden 

tillsammans med bland annat VDn för Microsoft Sverige, om fördelarna med att arbeta 

hemifrån. Om fler personer skulle nyttja möjligheten som ofta finns att arbeta hemifrån någon 

dag i veckan skulle det både minska koldioxidutsläppet, trängseln i kollektivtrafiken och 

underlätta för de anställda att få ihop livspusslet. Författarna menar på att distansarbete inte 

fått sitt genomslag för att vi fortfarande definierar arbete som en plats vi går till istället för 

något vi gör (Wirtén 2013). Samtidigt finns det de företag som redan backar från att erbjuda 

sina anställda möjlighet att arbeta hemifrån. Marissa Mayer, VD på Yahoo, har meddelat att 

det från och med juni 2013 inte längre kommer att vara möjligt att utföra sina arbetsuppgifter 

på andra platser än på deras kontor. Detta påverkar både de som i dagsläget arbetar hemifrån 

på heltid samt de som arbetar hemifrån någon dag i veckan (Olsson Jeffery 2013). Åsikterna 

om det flexibla arbetssättet är många, men detta arbetssätt blir allt mer vanligt i Sverige och är 

förmodligen här för att stanna. Detta, relativt nya, arbetssätt innebär dock att den 

institutionaliserade bilden av förvärvsarbete är på väg att förändras i grunden. Arbetstid och 

plats för arbetets genomförande blir mer flexibelt och i och med detta uppstår nya situationer 

för individen att ta ställning till. När det är upp till individen själv att begränsa sin arbetstid 

och definiera sina arbetsuppgifter ställs hon inför nya beslut. Beslut som inte alltid är 

självklara att fatta.  

1.1.2. Ett arbetsliv i omvandling 

Arbetsmarknaden i Sverige har genomgått en stor omvandling under de senaste 30 åren. De 

traditionellt organiserade arbetstillfällena där tid och plats för arbetets utförande är väl 

avgränsade blir allt färre, och ersätts av friare arbetstillfällen där individen själv kan påverka 

exempelvis var och när arbetet ska utföras. Allvin m.fl. har försökt att beräkna hur många 

arbetstagare som har lågreglerade arbetsförhållanden, det vill säga anställningar där den 

anställde själv kan påverka arbetstid, arbetsplats, genomförande eller samarbete (Allvin m.fl., 

2012:16). Endast 16% av den undersökta populationen beräknas vara helt reglerad och kan 
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således inte påverka någon av de fyra variablerna ovan. Helt oreglerade säger sig 8% av 

respondenterna vara, innebärande att de själva kan bestämma över alla fyra undersökta 

dimensioner. 17% är reglerade inom en dimension, 22% är reglerade inom två dimensioner 

och 37% är reglerade inom tre av dimensionerna (Allvin m.fl., 2012:19).  Majoriteten av 

populationen, 84%,  rapporterar alltså att de själva kan styra över minst en av dessa variabler. 

Dessa förändringar, att arbetstagare inte styrs på samma sätt som tidigare med stämpelklockor 

och fasta kontorsplatser, innebär att det blir upp till individen att själv att sätta gränser och 

planera det egna arbetet. 

1.1.3. Fackets förändrade roll 

När det flexibla arbetet blir allt vanligare innebär det en förändring för de fackliga 

organisationerna. I Medlemmen, facket och flexibiliteten beskriver författarna hur 

arbetsmarknadens förändringar mot en ökad flexibilitet kan medföra att grunderna för ett 

kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas intressen undermineras. Det beskrivs vidare att 

fackföreningsrörelsen står inför utmaningen att representera nya grupper av arbetstagare, som 

kanske dessutom anser att de själva bäst kan tillvarata sina professionella intressen (Sverke & 

Hellgren, 2002:11). Allvin & Sverke resonerar om hur samhällets allmänna individualisering 

också leder fram till att samhället avtraditionaliseras genom att samhälleliga normer, regler 

och standarder får en minskad betydelse. Vidare beskrivs den fackliga identiteten som en 

förlängning av individens yrkesmässiga identitet (Sverke & Hellgren, 2002:92). I och med en 

ökning av de flexibla arbetena kan det också innebära att individens yrkesmässiga identitet 

inte framstår som självklar, och i förlängningen därmed också individens inställning till 

facket. Allvin & Sverke beskriver hur denna utvecklingen kan anses resultera i ett ökat 

individuellt oberoende till de traditionella sociala institutionerna och därmed också ett ökat 

oberoende gentemot facket (Sverke & Hellgren, 2002:92). På så vis axlar individen själv i stor 

utsträckning ansvaret för sin egen arbetssituation, i och med att det blir upp till individen själv 

att sätta gränserna för det egna arbetet. 

1.1.4. Arbetsmiljö som begrepp 

I och med det flexibla arbetets framväxt är de institutionaliserade strategierna i form av lagar 

och regler som utformats för förvärvsarbete inte applicerbara på samma sätt. 

Arbetsmiljölagen, som reglerar fysisk och psykisk arbetsmiljö på arbetsplatser, är inte 

anpassad för yrkesgrupper där personalen i stor utsträckning själva kan påverka när och var 
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arbetet ska utföras. När arbetsuppgifterna i högre grad utförs på en icke på förhand 

specificerad plats, som individen själv kan välja, blir det svårare för arbetsgivaren att 

kontrollera arbetsmiljön för den anställde. Syftet med arbetsmiljölagen är att förhindra att 

olycksfall och skador uppkommer i samband med arbete, samt att skydda arbetstagarna från 

situationer där sådana kan uppkomma (Sigeman, 2010:231). Arbetsmiljölagen är i praktiken 

inte utformad för situationen att en arbetstagare själv ska kunna välja att utföra sina 

arbetsuppgifter på en annan plats än den anpassade arbetsplatsen, exempelvis i hemmet. 

Lagen utgår ifrån att det är arbetsgivaren som upplåter en arbetsplats för arbetstagaren. Det 

kan även tänkas uppstå svårigheter då arbetstagaren inte har en fast arbetsplats, utan växlar 

mellan flera olika platser. Allvin och Aronsson frågar sig om begreppet arbetsmiljö är 

tillämpligt i den nya ekonomin, och frågan är om begreppet går att överföra från det 

industriella arbetslivet där det tog sin form, till det nya tjänstemannasamhället (Allvin & 

Aronsson, 2003:99). Arbetsmiljöbegreppet myntades i en tid när det fanns en förutbestämd 

arbetsplats för de allra flesta, och när så inte är fallet i dagens arbetsliv blir det tydligare att 

begreppet inte utvecklats i samma takt som det flexibla arbetets framväxt. Att 

arbetsmiljöbegreppet är svårt att tillämpa i dessa fall innebär dock inte att problem relaterade 

till det flexibla arbetet saknas. Följden blir dock att problemen inte kan hanteras som 

arbetsmiljöfrågor enligt den ordning som är bruklig, som ett arbetsgivaransvar där det finns en 

etablerad förhandlingsordning mellan arbetsmarknadens parter. Detta kan få till följd att dessa 

problem snarare ses som irritationsmoment som hanteras enskilt när de uppstår. Eftersom de 

inte sorteras in under arbetsmiljöbegreppet riskerar problemen istället att identifieras och 

sorteras in under andra kategorier, som personliga problem, familjeproblem, “workaholism” 

eller utbrändhet (Allvin & Aronsson, 2003:109). 

1.1.5. Arbetstid som begrepp 

Redan år 1919 infördes en begränsning av arbetstiden, som idag huvudsakligen är 

sammanförd i arbetstidslagen. Arbetstidslagen reglerar både den totala arbetstiden och 

behovet av rimliga vilotider (Sigeman, 2010:240 ff.). Det är alltså inte, enligt arbetstidslagen, 

upp till individen själv att bestämma hur mycket tid som ska spenderas i tjänst eller hur 

behovet av till exempel dygnsvila ser ut. Traditionellt sett har tillämpningen av detta varit en 

fråga för arbetsmarknadens parter eftersom lagen medger avvikelser genom kollektivavtal 

(Sigeman, 2002:242). I och med det flexibla arbetet kan anställda i allt större utsträckning 

själva påverka när arbetsuppgifterna ska utföras. Relaterat till en ökad individualisering och i 
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gengäld en förändrad syn på fackföreningen som institution skulle detta också kunna innebära 

att denna traditionella arbetsordning minskar i betydelse. En följd av en minskad insyn i 

individens arbetstidsuttag kan därmed också vara en ökad risk för en problematik som kan 

vara svår för individen att hantera, genom svårigheter att sätta de egna tidsmässiga gränserna. 

Det innebär att individens strategier för att förhålla sig till det egna arbetet kan bli avgörande 

för förmågan att klara av att sätta upp ramar för det egna arbetet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur utbredningen av det flexibla arbetet påverkar individen och 

dennes livssituation till följd av att gränserna mellan arbete och övrigt liv inte längre är 

självklara. Då individen själv i stor utsträckning bär ansvar för att planera och organisera sitt 

eget arbete, samt sätta gränserna mellan arbete och övrigt liv, påverkas utfallet av individens 

förmåga att hantera flexibiliteten och dess konsekvenser. Studien syftar också till att 

undersöka hur individens sätt att reglera det egna arbetet förhåller sig till mer traditionella och 

institutionaliserade sätt att reglera arbetet, bland annat genom arbetsrättslig lagstiftning och 

överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Detta på grund av att dessa 

institutionaliserade sätt att reglera arbetet kan vara svåra att applicera i och med en utveckling 

mot en ökad individualisering av arbetslivet.  

 

Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 

- Vilka konsekvenser får det flexibla arbetet för individens livssituation? 

-   Använder sig individerna av några strategier och förhållningssätt för att reglera sitt 

flexibla arbete och hur förhåller sig dessa till institutionaliserade sätt att reglera arbetet?  

1.3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt där det redogörs för tidigare forskning inom området samt 

vilka teoretiska begrepp denna uppsats kommer att beröra. Därefter följer ett metodavsnitt där 

metodval och genomförande redovisas. Efter metoddelen redovisas uppsatsens resultatdel, där 

vi redogör för de uppgifter vi fått fram under arbetet med denna uppsats. Avslutningsvis följer 

en diskussion om våra fyndigheter samt hur dessa kan kopplas till tidigare forskning inom 

området.  
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1. Framväxten av det flexibla arbetet 

I och med framväxten av det industriella samhället och den tekniska utvecklingen mot slutet 

av 1800-talet uppkom behovet av att samordna och rationalisera arbetet. Genom 

individoberoende och tydligt definierade arbetsuppgifter samt en arbetsorganisation med en 

uttalad hierarki kunde arbetet ledas och fördelas på ett effektivt sätt. De administrativa 

principerna för arbetets ledning som Henri Fayol utarbetade fokuserade på nyttan av 

individens underordnande och en tydlig ledning. Det var alltså fråga om en vertikal 

arbetsorganisation med hårt reglerade arbetsuppgifter. Detta arbetssätt har också legat till 

grund för den sedan länge rådande synen på lönearbetet, som något individen gör genom att 

följa de uppsatta reglerna för arbetets utförande och där tid och plats är given  

(Allvin m.fl., 2006:29). Allvin m.fl. menar att detta sätt att styra arbetet under de senaste 30 

åren har utmanats genom marknadens krav på snabbhet och flexibilitet. Även om de nya 

styrinstrumenten reglerar samma saker så har de en lösare och mer diffus karaktär. Istället för 

den tydliga, och tydligt definierade, regleringen av arbetets villkor blir det upp till individen 

att definiera, strukturera och ta ansvar för sitt eget arbete i allt större utsträckning  

(Allvin m.fl., 2006:30). Detta får också innebörden att den tidigare gemensamma normen 

kring arbete och övrigt liv som två väl avgränsade sfärer inte längre är självklar, utan det blir 

snarare individen som får organisera relationen mellan arbete och övrigt liv. Därmed blir det 

svårt att säga något allmängiltigt om relationen mellan dessa sfärer eftersom relationen blir ett 

resultat av individens förutsättningar avseende arbetets karaktär, familjesituationen och livet i 

övrigt (Allvin, 2006:131). 

2.2. Arbetets förändrade villkor 

Marika Hanson har i sin avhandling Det flexibla arbetets villkor gjort en undersökning av 

arbetsvillkoren för distansarbetande tjänstemän och frilansande journalister. Hon konstaterar 

bland annat att respondenter inom båda yrkesgrupperna uppger att de ofta arbetar kvällar och 

helger och att de som arbetar mest flexibelt i tid och rum också är de som arbetar flest timmar 

(Hanson, 2004:103). Tendensen att arbeta mer än vad man egentligen önskar tycks ha att göra 

med att de berörda respondenterna dels har “deadlines” att förhålla sig till, men även beroende 

på en svårighet att sätta gränser samt en osäkerhet kring när arbetet kan anses vara färdigt 

(Hanson, 2004:103). Undersökningens resultat visar också att arbetsuppgifterna hos 
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intervjupersonerna har karaktären av kvalificerade uppgifter där det finns en ovisshet kring 

utförandet där individerna själva får definiera och ge innehåll till arbetsuppgifterna. Inte sällan 

är det individerna själva som sätter gränserna för när arbetet är färdigt och även bedömer 

resultatet (Hanson, 2004:106). Istället för en traditionellt tidsmässig och rumslig reglering av 

arbetet är det snarare arbetsuppgiften som är i fokus vid regleringen av flexibelt arbete. Det 

innebär att arbetsuppgiften i stor utsträckning styr hur, var och när arbetet utförs och här 

ligger det an på individen att komma fram med ett tillfredsställande resultat. Hanson 

benämner detta som en uppgiftsstruktur som tycks få till följd att det sker en spridning av 

arbetet i tid och rum (Hanson, 2004:118). Av studien framgår också att avsaknaden av 

traditionella arbetstider medför en tendens för arbetet att inkräkta på det privata livet. Här har 

den moderna tekniken en viktig roll eftersom e-post, internet och bärbara datorer medför ett 

rumsligt oberoende (Hanson, 2004:118). I och med detta rumsliga oberoende uppträder 

förstås nya problem, och ett av dessa är svårigheten att dra gränsen mellan arbete och 

privatliv. När tekniken gör det möjligt att uträtta arbetsuppgifterna på andra ställen än den 

ursprungliga arbetsplatsen samtidigt som arbetsuppgifterna tenderar att bli mindre definierade 

kan det leda till gränsdragningsproblem. Allvin mfl. skriver i en studie av distansarbetare om 

hur de intervjuade upplever att de alltid är tillgängliga samt hur arbetet integreras i fritiden, 

genom att de exempelvis kan sitta och arbeta med den bärbara datorn i soffan, samtidigt som 

resten av familjen följer ett tv-program. På det sättet integreras arbetet i privatlivet och 

gränserna suddas ut och blir alltmer otydliga (Allvin, 2006:122). 

2.3. Den nya ohälsan 

Allvin m.fl. beskriver hur sjukfrånvaron i Sverige har ökat sedan 1997. Muskel- och ledbesvär 

samt psykisk ohälsa är de diagnoser som är vanligast i sjukfrånvarostatistiken. Att muskel- 

och ledbesvär ökar trots förbättringar inom den fysiska arbetsmiljön tros delvis kunna 

förklaras av psykisk stress. Det går alltså att se samband mellan stress och sjukdom, men 

forskningen har inte utifrån olika stressmodeller kunnat förklara den ökade sjukfrånvaron. 

Detta skulle kunna förklaras med att stressmodellerna i första hand inte utarbetats för att 

studera sjukfrånvaro utan snarare sambandet mellan stress och sjukdom (Allvin, 2006:159). 

Forskningen visar hur symptom som trötthet, sömnsvårigheter, oro och ångest har ökat bland 

befolkningen sedan 1980-talet och att dessa parametrar är intressanta eftersom det finns en 

koppling mellan stress och de olika symptomen. Det handlar dock om en generell ökning i 

samhället i stort och inte direkt kopplade till förändrade arbetsförhållanden (Allvin m.fl., 
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2006:160-163). Allvin m.fl. konstaterar att även om ökningen inte samvarierar med 

förändringar inom arbetslivet så finns det undersökningar gjorda på individnivå, utifrån krav-

kontroll-stödmodellen, som kan påvisa samband mellan arbetsvillkor, trötthet och 

sömnstörningar (Allvin m.fl., 2006:163). Författarna framhäver dock att det tycks finnas 

andra förhållanden vid sidan av arbetslivet som bidrar till den stora ökningen av dessa 

symptom (Allvin m.fl, 2006:163). Svårigheten att slå fast orsakssamband mynnar ut i ett 

resonemang om att de otydliga gränserna mellan arbetet och livet i övrigt innebär att det är 

svårt att utgå från arbetet i undersökningar av individernas hälsa. Snarare skulle individens 

hela livssituation och dennes olika bemästringsstrategier utgöra en bättre förklaringsmodell 

för eventuell ohälsa (Allvin m.fl., 2006:166). 

2.4. Strategier och coping 

I arbetslivet brukar de strategier som individen använder för att kunna klara av den stress som 

kan uppkomma till följd av arbetets krav kallas för coping (Eriksson, 1991:162). Coping 

handlar om de åtgärder som människor tar till för att kunna hantera de krav som ställs på 

henne, för att minska skadlig belastning. Enligt Nils Eriksson kan dessa strategier delas in i tre 

olika huvudkategorier. Den första kategorin är förträngningsstrategier, vilket knappast är 

hållbart i ett längre perspektiv. Den andra kategorin utgörs av kognitiva strategier, vilket 

innebär att komma på nya sätt att angripa en uppgift eller att söka ny information för att ta 

reda på hur uppgiften kan lösas på ett bättre sätt. Den tredje kategorin är instrumentella 

strategier, innebärandes att man försöker få avlastning, till exempel genom delegering av 

uppgifter eller att ta hjälp av kollegor (Eriksson, 1991:162).  

2.5. Definitioner 

Det bärande begreppet i denna studie är “flexibelt arbete”. Begreppet är vida använt och i 

dagligt tal förknippas det ofta lite diffust med det moderna arbetslivet. På så vis ställs det i 

kontrast mot en mer traditionell syn på arbetet som tagit form i och med samhällets 

industrialisering, som något tydligt reglerat i tid och rum. Allvin m.fl. har i en artikel om 

flexibilitetens utbredning använt variabler som avser grad av reglering i arbetet utifrån 

dimensionerna tid, rum, genomförande och samarbete (Allvin m.fl, 2012:17). Utifrån detta 

definieras “flexibelt arbete” i denna studie i termer av arbeten som i låg utsträckning är 

reglerade i tid, rum och genomförande. Det rör sig med andra ord om arbeten där individen 
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själv har möjlighet att påverka tid och plats för arbetets utförande samt ett eget inflytande över 

planering och utförande av arbetsuppgifterna. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras vilken metod som har använts för att få fram det empiriska material 

som denna uppsats bygger på. Därefter beskrivs datainsamlingens genomförande, och det 

urval och den analysmetod som har använts beskrivs. De etiska överväganden som har gjorts 

redogörs för och motiveras, och avslutningsvis presenteras respondenterna och de 

organisationer där dessa är anställda. 

3.1. Tillvägagångssätt 

 3.1.2. Datainsamlingsteknik  

Datainsamlingsmetoden som användes var intervjuer. Avsikten med denna uppsats är inte att 

dra några generella slutsatser om ämnet som undersöks, utan snarare att undersöka 

upplevelser på individnivå och föra en diskussion kring dessa. Uppsatsens ämne lämpar sig 

bäst att undersöka med hjälp av intervjuer, eftersom vi är intresserade av individuella 

upplevelser i samband med ett flexibelt arbete. Vid alla intervjutillfällen användes en 

intervjuguide med stödord. Vi valde att inte arbeta med förutbestämda frågor, utan att istället 

nyttja teman och stödord för att resultatet inte skulle bli för enhetligt och för att vi skulle ha en 

möjlighet att styra intervjun utefter intervjupersonernas svar (Trost, 2009:51). Därmed 

användes en låg grad av standardisering med stor möjlighet att anpassa intervjun efter varje 

enskild respondent (Trost, 2009:19). Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en 

applikation i våra mobiltelefoner. Denna metod valdes för att ingen av oss skulle behöva 

anteckna under intervjutillfället, för att på så vis kunna vara fullt fokuserade på de svar som 

respondenterna gav. Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjun. 

3.1.3. Genomförande 

Intervjuerna med enhetscheferna genomfördes på deras kontor, och likaså intervjun med 

programrektorn. Intervjuerna med säljarna genomfördes i deras showroom. Vi valde att vara 

två intervjuare under varje intervjutillfälle eftersom vi därigenom ansåg oss kunna undvika att 

intervjupersonerna kände sig i underläge genom att en av oss var huvudansvarig för intervjun 

och den andra observerade och, bara i enstaka fall, kom med följdfrågor eller önskemål om 
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förtydligande (Trost, 2009:46). På det sättet var vi hela tiden två personer som kunde uppfatta 

sidospår och nyansskillnader i respondenternas svar. Intervjulängden varierade mellan 35 och 

55 minuter. Efter varje intervju diskuterade vi tillsammans igenom de svar vi hade fått, för att 

på det sättet vara överens om något skulle förtydligas inför nästa intervju. Vi valde att 

schemalägga de flesta intervjuerna på olika dagar, framförallt i början. Detta för att ge oss 

själva en chans att göra förändringar om det till exempel var någon fråga som respondenterna 

uppfattade som otydlig eller irrelevant. 

3.1.4. Urval 

Arbetet med att få tillgång till respondenter började med att två olika företag kontaktades. Vi 

kontaktade även en programrektor direkt, utan att gå via skolan hon är anställd hos. Ett 

strategiskt urval användes och respondenterna valdes för att de förmodades hamna i pressade 

situationer när det gällde gränsdragning mellan arbetsliv och fritid. Detta eftersom deras 

arbetsuppgifter gjorde det möjligt för dem att arbeta hemifrån samtidigt som de hade ansvar 

för egna områden och arbetsuppgifter. Den första kontakten togs via ett mail som skickades 

till en kontaktperson inom de valda företagen varpå informationen skickades vidare till 

lämpliga personer inom respektive företag. Efter att de tilltänkta respondenterna givit sitt 

godkännande fick vi deras kontaktuppgifter. Vi kontaktade då de fyra enhetscheferna på ett 

välfärdsföretag samt två säljare och en säljchef på ett företag som arbetar med försäljning av 

armaturer, för att berätta mer om vår undersökning och stämma träff för intervjuns 

genomförande. Vi kontaktade även en programrektor som hade erfarenhet av en 

utbränningsdiagnos i samband med ett ansvarsfullt arbete som kunde utföras på andra tider 

och platser än ett 8-17-arbete. Säljarna har inget kontor att utgå ifrån, utan varje säljare utgår 

direkt från hemmet och har sin bil samt sina kunders arbetsplatser som arbetsplats. De har 

även tillgång till ett par showroom, där de kan visa upp produkterna och har möjlighet att 

utföra vissa administrativa uppgifter vid ett gemensamt skrivbord. Många administrativa 

uppgifter som följer med arbetet utförs hemifrån och vi ville undersöka hur detta påverkade 

dem. Enhetscheferna på välfärdsföretaget har visserligen en fast arbetsplats att gå till, men 

mycket av arbetet genomförs likväl på andra ställen än på kontoret. Även programrektorn 

sitter på ett eget kontor, men med möjlighet att arbeta till exempel hemifrån. 
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3.2. Analys av materialet 

Vi valde att analysera vårt insamlade datamaterial med en kvalitativ analys. Intervjuerna 

transkriberades löpande under datainsamlingsprocessen, för att vi omgående skulle få en 

känsla om intervjuerna täckte in det vi avsett, eller om det fanns ändringsbehov. Under 

transkriberingen skrev vi ner hela intervjuerna, ord för ord, för att det skulle vara lättare att 

föreställa sig respondentens sinnesstämning vid analysen av materialet. Därefter skrev vi ut 

alla transkriberade intervjuer i pappersform. Efter en genomläsning av allt material, där vi 

försökte ha så öppna sinnen som möjligt för att kunna ta in det som respondenterna berättade, 

tog vi gemensamt fram sex stycken teman att jobba efter. Därefter delades intervjuerna upp 

mellan oss och kodningen av materialet påbörjades. Citat som berörde de teman vi kommit 

överens om markerades i olika färger. Efter att vi var färdiga med kodningen tog vi varandras 

material och sammanställde citaten i ett gemensamt dokument. I och med att vi valde att 

sammanställa varandras material var det lätt för oss att diskutera om det saknades några citat, 

eller om något var överflödigt. När alla citat var färdigställda ordnade vi de efter de teman 

som valts på förhand, och som löpande hade diskuterats under analysarbetet, och det 

bestämdes också då att det var efter den strukturen vi skulle ordna citaten i uppsatsens 

resultatdel. Varje tolkning som har gjorts av resultaten har vi gemensamt diskuterat oss fram 

till, för att undvika övertolkningar, men helt objektiv kan tolkningen inte sägas vara, även om 

det är just objektivitet som vi har strävat efter, i möjligaste mån.   

3.3. Etiska överväganden 

Alla respondenter informerades om att deltagandet var frivilligt, både vid den inledande 

kontakten och vid genomförandet av intervjun. De fick även information om att intervjun när 

som helst kunde avbrytas, och att de fick säga till om de inte ville besvara vissa frågor. 

Intervjupersonerna gav sitt informerade samtycke till undersökningen innan intervjun 

påbörjades och godkände även att intervjun spelades in (Kvale, 1997:107). Respondenterna 

fick även information om att de skulle vara anonyma i användningen av citat, men att kön, 

ålder, familjesituation samt befattning skulle redovisas. Eftersom två av företagen är relativt 

små, är det eventuellt möjligt för de anställda inom dessa företag att dra slutsatsen om vem 

som har sagt vad men det var ingenting som störde intervjupersonerna. Vi har även valt att 

anonymisera företagen eftersom vi inte anser att det är relevant för läsaren att veta vilka 

företag som avses. Det är viktigare att få en bild av hur organisationen är uppbyggd och vilket 



11 

 

område företaget verkar inom. Alla namn som förekommit i citaten är borttagna, vissa citat är 

även förkortade men i övrigt redovisas citaten precis som respondenterna har uttryckt sig. 

3.4. Intervjupersonerna 

I det nedanstående presenteras intervjupersonerna var för sig. De bakgrundsvariabler som 

anges är kön, ålder, yrke, familjesituation och tid i yrket. 

 

 Intervjuperson 1 är en 33-årig kvinna. Hon bor tillsammans med sin sambo och deras 

gemensamma ettåriga dotter. Hon arbetar som säljare av armaturer och 

belysningslösningar. Hon har innehaft denna funktion sedan 4 år tillbaka. Företaget är 

beläget i Stockholmsområdet med en verksamhet som sträcker sig över hela landet. 

Intervjupersonen har ingen fast kontorsplats, utan utgår från hemmet. Hon har tillträde 

till ett showroom i de fall hon önskar sitta vid ett skrivbord någon annanstans än i 

hemmet. Hon har möjlighet att i stor utsträckning välja var och när arbetet utförs. 

Begränsningarna av tidpunkt för arbetets utförande styrs i viss grad av kundernas 

tillgänglighet. Det administrativa arbetet kan utföras oberoende av tid och rum. 

Arbetsområdet är Stockholm och Mälardalsregionen. Hon har ansvar för att själv 

initiera och upprätthålla kontakt med sina kunder samt att göra ett visst antal 

kundbesök per månad, något som också följs upp av arbetsgivaren. Genomförda 

kundbesök samt slutförda försäljningar kan ge extra utdelning i form av ett 

bonussystem som ligger utöver den ordinarie månadslönen.  

 Intervjuperson 2 är en 51-årig kvinna. Hon är ensamstående med hemmaboende barn 

i övre tonåren. Hon arbetar som säljare på samma företag och med samma 

arbetsuppgifter som intervjuperson 1. Förutsättningarna för arbetets utförande är alltså 

desamma i allt väsentligt. Hon har innehaft denna befattning på företaget sedan 1 år 

tillbaka, men har arbetat som säljare under hela sitt yrkesliv. 

 Intervjuperson 3 är en 30-årig man. Han är gift och har två barn i dagisålder. Han 

arbetar som försäljningschef på ett belysningsföretag. Han har haft denna befattning 

sedan drygt två år tillbaka och arbetade innan dess som regionchef på samma företag, 

där han har varit anställd i sex år. Intervjupersonens arbetsuppgifter består i att leda 

det operativa försäljningsarbetet på företaget, med personalansvar för de säljare som är 

anställda på företaget, idag sex stycken. I rollen ingår också att handha företagets 

nyckelkunder. Intervjupersonen har kontor hemma med tillgång till två stycken 
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showrooms. Han förväntas vara anträffbar mellan 8-17 på dagarna men har i övrigt 

helt flexibla arbetstider. Det finns ingen som kontrollerar vid vilka tidpunkter 

intervjupersonen arbetar. 

 Intervjuperson 4 är en 49-årig kvinna. Hon är gift med två hemmaboende barn, ett i 

tonåren och ett i dagisålder. Hon arbetar som enhetschef på ett privat välfärdsföretag 

som arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen och kommuner. Hon har arbetat i 

nuvarande befattning i sex år. Företagets verksamhet består i att hjälpa människor med 

funktionshinder att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Hennes 

arbetsuppgifter består i att driva en av flera resultatenheter på företaget. I 

arbetsbeskrivningen ingår bland annat personalansvar, övergripande 

verksamhetsansvar samt ekonomiskt ansvar för den egna enheten. Hennes arbete 

medger att hon i stor utsträckning själv kan styra formerna för arbetets utförande, 

såväl i de enskilda arbetsuppgifterna som i tid och rum. Möjligheten finns alltså att 

arbeta någon annanstans än på kontoret samt disponera tiden på ett flexibelt sätt. 

 Intervjuperson 5 är en 42-årig man. Han bor tillsammans med fru och två barn i lägre 

skolålder. Han arbetar som enhetschef på samma företag som intervjuperson 3. 

Arbetsuppgifterna samt förutsättningarna för arbetets utförande är i allt väsentligt 

desamma. Han har innehaft denna befattning sedan 3 år tillbaka. 

 Intervjuperson 6 är en 43-årig kvinna. Hon bor tillsammans med man och två barn, 

båda i yngre tonåren. Hon arbetar som enhetschef på samma företag och under samma 

förutsättningar som intervjuperson 3 och 4. Hon har haft detta arbete sedan i sju år. 

 Intervjuperson 7 är en 42-årig kvinna. Hon är ensamstående utan hemmaboende 

barn. Hon har 3 utflyttade barn. Hon arbetar som enhetschef på samma företag som 

intervjupersonerna 3-5 och har i allt väsentligt samma arbetsuppgifter och 

förutsättningar som de ovanstående. Hon har haft denna befattning sedan 1,5 år 

tillbaka. 

 Intervjuperson 8 är en 62-årig kvinna. Hon har ett särboförhållande och tre utflyttade 

vuxna barn. Hon jobbar som programrektor på en gymnasieskola i en svensk storstad. 

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat ansvar för elever, utformning av program, 

schemaläggning och personalsvar för lärargruppen. Hon har arbetat som rektor i elva 

år varav två år på nuvarande arbetsplats. Arbetet innebär att hon har möjlighet att 

jobba hemifrån samt påverka tidpunkten för arbetets utförande. 
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4.1. Resultat  

I följande avsnitt redogörs intervjupersonernas svar med hjälp av exemplifierande citat från 

de genomförda intervjuerna. Under intervjuerna har respondenterna fått berätta om sina 

upplevelser av att ha ett flexibelt arbete och hur det påverkar deras livssituation. 

Resultatredovisningen är uppdelad i två huvudteman: 

 

- Flexibilitetens konsekvenser. Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka konsekvenser 

det flexibla arbetet har medfört för intervjupersonernas livssituation. 

- De individuella strategierna. Avsnittet syftar till att beskriva hur intervjupersonerna                   

använder sig av individuella strategier och tekniker för att förhålla sig till och hantera 

det flexibla arbetets konsekvenser. 

4.2. Flexibilitetens konsekvenser  

I det nedanstående redogörs för vilka konsekvenser det flexibla arbetet har medfört för 

intervjupersonerna. Inledningsvis beskrivs konsekvenserna avseende tid och rum för arbetets 

utförande. Detta följs av en beskrivning av hur arbetet kan påverka respondenternas 

personliga relationer till människor i dess närhet genom flytande gränser mellan arbete och 

fritid. Därefter följer en beskrivning av intervjupersonernas upplevelse av hur tillgängligheten 

kan utgöra en stressfaktor. Detta följs av en redovisning av intervjupersonernas upplevelse av 

en otillräcklighetskänsla som en följd av otydliga förväntningar avseende den egna insatsen. 

Under avsnittet redogörs också för förekommande fall av svårare stressproblematik, då 

intervjupersonernas hantering av sin situation medfört konsekvenser för det egna välmåendet. 
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4.2.2 Flexibilitet i tid och rum 

I det empiriska materialet kan samtliga intervjupersoner beskriva situationer i arbetet då de av 

olika anledningar har arbetat på ett sätt som ruckat på gränserna mellan arbete och fritid. En 

av intervjupersonerna beskriver en episod då arbetets krav medförde att personen valde att 

arbeta på tidpunkter som gick utöver vad hon själv ansåg som sin ordinarie arbetstid. 

 

[...] och då vet jag att flera fredagar i rad så satt jag och bara kämpade.. Jag låg efter med 

allting och du vet, man hade så mycket att göra. Och det kanske var i början när det 

började bli mycket för mig, när jag inte hade fått in tekniken ordentligt. Det är, för du vet, 

det är ju en teknik. Och då, när jag satt på fredagarna så brukade min man komma upp 

med ett glas vin till mig, sedan lagade han mat medan jag kunde sitta till sju-åtta på 

kvällen. [...]. (Intervjuperson 1) 

 

Det ovanstående kan anses sätta fingret på hur kraven i arbetet påverkade intervjupersonen i 

en riktning som gjorde det svårt att sätta gränserna för det egna arbetets utförande. I detta fall 

valde intervjupersonen att hantera arbetets krav genom att arbeta mer och samtidigt i någon 

mening påbörja den lediga helgen genom att dricka ett glas vin medan hon försökte avsluta 

sin arbetsvecka. Intervjupersonen refererar också till att det var i början av hennes anställning 

och att hon ännu inte fått in tekniken. Det antyder att det handlar om att hitta sitt eget sätt att 

utföra arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt och att det är upp till varje individ att finna 

sin egen strategi. I flera fall i materialet refererar intervjupersonerna till att denna 

gränsdragning framstod som mest problematisk i början av deras tid i yrket. Fenomenet att 

under perioder arbeta mer än vad som egentligen kunde förväntas är något som flera 

intervjupersoner beskriver som en följd av det flexibla utnyttjandet av arbetstiden. I 

nedanstående fall beskriver en annan intervjuperson hur hon upplevde att arbetet upptog en 

stor del av dygnet och att såväl tidpunkt som plats för arbetets utförande medförde en 

gränsdragningsproblematik för intervjupersonen eftersom hon jobbade hemifrån. 

I början så jobbade jag ju dygnet runt kändes det som, alltså jag satt ju liksom.. Det är 

svårt att skilja på var man sitter och fikar på jobbet och var man fikar hemma. Men jag 

glömde att ta pauser, man glömde käka lunch om man nu satt inne en hel dag för att boka 

liksom. Det blev ingen skillnad, jag kunde lika gärna öppna min mail på kvällen klockan 

19 och sätta mig och jobba när min dotter pluggade. Så jag jobbade väldigt mycket och 

fick ingen riktig fritid, och det förstod jag ju efter ett tag att det funkade ju liksom inte. 

Det går inte, inte i mitt liv i alla fall.. Jag måste ha fritid också. (Intervjuperson 2) 
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Intervjupersonen ger här uttryck för en känsla av att aldrig vara ledig. Hon utförde sitt arbete 

hemifrån och saknade kontorsplats, vilket fick till följd att arbetet tog upp en stor del av den 

tid som intervjupersonen egentligen betraktade som fritid. Det hon beskriver är också ett 

uttryck för att yrken där såväl tidsmässiga som rumsliga avgränsare i stort sätt saknas ställer 

stora krav på individen, i avseendet att sätta upp egna ramar för arbetets utförande. Det 

framstår vidare som att det inte finns någon som kontrollerar eller har synpunkter på att 

individens arbetstidsmått vida överskrider vad som traditionellt kan betraktas som en 

heltidstjänstgöring. Talande är också hur den moderna tekniken som idag är självklar skapar 

möjlighet att arbeta i stort sätt helt oberoende av tid och rum. Att kolla mail utanför 

arbetstiden, antingen via telefon eller dator, är något samtliga intervjupersoner gör i olika stor 

omfattning. Ingen av intervjupersonerna beskriver en tillvaro där gränserna är helt självklara, 

däremot skiljer de sig åt i uppfattningen kring önskvärdheten av tydliga gränser. Ytterligare 

en intervjuperson beskriver hur hon egentligen inte gör någon åtskillnad alls mellan arbete 

och fritid. 

 

[...] För mig är jobb mitt liv. [...] Att få jobba, komma och gå.. Alltså, det är mitt privatliv 

slash jobb. Jag jobbar alltid eller så jobbar jag aldrig. Jag vet inte.. (Intervjuperson 7) 

 

Denna intervjuperson är den enda av respondenterna som beskriver en tillvaro där det inte 

finns några gränser alls mellan arbete och fritid. Det kan också ses som en beskrivning av hur 

det flexibla arbetet ytterst kan ta sig uttryck i tid och rum, där arbetet blir en integrerad och 

alltmer svåravgränsad del i individens livspussel. 

4.2.3. Den uppkopplade arbetaren  

Flera intervjupersoner beskriver hur arbetets lättillgänglighet medför en svårighet att avgränsa 

arbetet och därmed kunna känna sig helt ledig. Det beskrivs i flera fall hur mail i telefonen 

medför att individen på sätt och vis alltid bär arbetet med sig och därmed kan ha svårt att 

koppla av. En intervjuperson beskriver hur hon väljer att svara på mail efter arbetsdagens slut 

och hur detta blivit till ett stressmoment för henne. 

 

Då blir det ju att du måste när du kommer hem, sätta på datorn. Även om klockan är fem 

och man har slutat så måste du sätta på datorn och svara på mailen. [...] Och det är 

verkligen en stressgrej med jobbet! (Intervjuperson 2) 
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Här beskriver intervjupersonen hur hon kan stressas av att ha kommit hem från ett kundbesök 

och då känner att hon måste slå på datorn för att kontrollera sin mail även då arbetsdagen 

egentligen är slut, med tanke på att hon har jobbat sina timmar för dagen. Just att skriva mail 

och ta tag i administrativa uppgifter är något som flera intervjupersoner beskriver att de tar sig 

tid att göra utanför kontorstid och att detta kan utgöra ett stressmoment. Det kan sättas i 

relation till det faktum att tekniska framsteg bidrar till möjligheten att snabbt få tillgång till 

exempelvis mail. En intervjuperson beskriver hur mail i telefonen påverkat hans arbetssätt i 

en riktning som inte upplevs som önskvärd. 

 

Näe.. Jag kollar mailen alldeles för ofta. Och det är ju en förbannelse att jag har min 

telefon, och det är ju ingenting jag uppskattar annat än dagtid. Då uppskattar jag det, för 

då är det ju ett verktyg.. (Intervjuperson 8) 

 

Här ges uttryck för hur intervjupersonen uppskattar enkelheten i att snabbt ha tillgång till sin 

mail, samtidigt som möjligheten skapar en gränsdragningsproblematik då telefonen med 

jobbmailen även är den som används på fritiden. En annan person beskriver problematiken 

som kan uppstå genom att mailen kontrolleras vid tidpunkter då det egentligen inte finns 

någon avsikt att besvara e-post och hur detta inverkar på intervjupersonens agerande. 

 

[...] Och så går jag med det andra barnet som jag är hemma med i vagnen och så bara, jag 

ska kolla mailboxen. Och på något sätt är den där mailboxen.. Den fungerar ganska ofta 

som en uppdragsgivare snarare än någonting annat. [...] Så att istället för att gå ut i parken 

och gunga med det där barnet så känner man att jag ska bara ta det här.. Jag skulle behöva 

svara på det här och det är så bökigt att göra det i telefonen så jag ska bara hem och maila 

eller liksom.. det kan ju bli så. (Intervjuperson 5) 

 

Detta exemplifierar inte bara hur mail i telefonen bidrar till ett närmast slentrianmässigt 

läsande och hur det sedan sätter igång en process hos intervjupersonen som innebär att han 

sätter sig själv i arbete. I detta fall ställs det även i relation till hans omgivning genom att tiden 

som var avsatt för umgänge med hans barn istället gick till att sätta sig och svara på det som 

dykt upp i inkorgen. Han beskriver hur mailen kan jämföras med en uppdragsgivare i den 

meningen. Att mailen också påverkar individens agerande på så vis att arbetet ställs i kontrast 

mot de personliga relationerna är något som framgår på flera ställen i intervjumaterialet. I det 
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nedanstående beskriver en av intervjupersonerna hur hon på liknande vis kollat sin mail på ett 

rutinmässigt sätt utan avsikt att egentligen arbeta. 

 

Förut så hade jag ju på datorn och kollade mail sent på kvällen. Jag kommer ihåg en 

fredagskväll när vi var bortbjudna till några vänner, och så kollade jag mailen i mobilen 

för det är ju så enkelt att göra det.. Och så var det en kund som var jättearg, och han var 

jättearg för en sak som inte var sann. Och hela helgen gick jag ju och mådde dåligt över 

det. [...] Så man måste ju på något sätt stänga av och stänga ner, för annars får man ju 

ingen kväll.. Det bara blurras ut liksom i ett och sen på morgonen så slår man på datorn 

direkt, så man får ju liksom ingen fritid. (Intervjuperson 1) 

 

Det intervjupersonen här beskriver sätter fingret på hur det flexibla arbetet i flera bemärkelser 

kan påverka individen på ett sätt som kan vara svårt att hantera. Dels genom att mailen 

kontrolleras en fredagskväll under ett besök hos bekanta samt att det här fick konsekvensen 

att intervjupersonen grubblade och mådde dåligt över vad som framkommit i mailet. Hon 

beskriver också den gränslösa tillvaro som kan uppstå i denna typ av arbeten genom att det 

blir upp till individen att försöka hitta strategier för att stänga av och stänga ner i syfte att få 

fritid i den utsträckning man önskar. Att flera intervjupersoner beskriver liknande erfarenheter 

av hur mailen kontrolleras i det närmaste slentrianmässigt kan relateras till hur arbetet och 

arbetsuppgifterna medför en svårighet i att koppla bort arbetet mentalt. 

4.2.4. De personliga relationerna 

I det ovanstående har exemplifierats hur det flexibla arbetet kan medföra uppluckrade gränser 

avseende tid och plats för arbetets utförande. Intervjupersonerna har kunnat berätta om 

situationer då arbetet medfört att man arbetat på tidpunkter som i en mer traditionell 

uppdelning vore att anse som fritid. Det har också getts uttryck för en förskjutning av 

arbetstiden, vilket har medfört en känsla av att arbetet tar upp allt större plats i individens liv. 

Detta kan också innebära att arbetet måste sättas i relation till individens personliga relationer 

genom den diffusa eller avsaknade åtskillnaden mellan arbete och övrigt liv. Flera av 

intervjupersonerna kan beskriva situationer då arbetet i olika grad påverkat individens 

personliga relationer i deras strävan att kombinera det flexibla arbetet med familjelivet. En av 

intervjupersonerna beskriver hur hon snabbt och på ett till synes oreflekterat sätt kan skifta 

mellan familjesamvaro till att sätta sig ner vid köksbordet och svara på mail. 
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Om vi tänker såhär.. Jag har hållit i innebandyträningen, min man har fixat käk, vi äter.. 

Mina två tonårsungar, en har kommit hem från skejt och duschar, pratar lite med honom.. 

Sen när de är i sitt rum vid halv tio och liksom gör sina grejer.. [...] då sätter jag upp 

fötterna i köket med en kopp te och svarar på mail. (Intervjuperson 6) 

 

Beskrivningen är målande för att åskådligöra hur arbetet inte bara kommer in i fritidens rent 

rumsliga arena i form av det egna hemmet, utan även hur individen kan integrera arbetet som 

ett naturligt inslag i relation till sin omgivning. Detta synsätt på det egna arbetet som en 

integrerad del i individens hela livssituation beskrivs i flera fall. Det kan relateras till hur 

individen har anpassat sig till en tillvaro utan tydliga gränser, vare sig mellan arbete, fritid 

eller de egna relationerna. I och med att arbetet tar plats i den privata sfären så kan det alltså 

innebära att arbetet också måste relateras till individens privata relationer till människorna i 

sin närhet. Det pekar också på hur familjesituationen och den sociala situationen i övrigt kan 

vara intressant att titta på när det gäller individens gränsdragning. I de fall intervjupersonerna 

ska förena arbetet med familjeliv beskrivs i flera fall barn och familj som gränssättare i den 

bemärkelsen att intervjupersonerna inte anser att det är något som går att prioritera bort. I 

dessa fall uppstår alltså ytterligare en dimension av gränsdragning. Det kan också uppfattas 

som att familjesituationen kan bli en stressfaktor i sig, eftersom vare sig familjeliv eller arbete 

kan prioriteras bort vilket leder till att individen har mindre tid att förfoga över. En 

intervjuperson beskriver just detta och hur han för barnens skull väljer att vänta med att arbeta 

tills de har gått och lagt sig. 

 

Men för deras skull, jag sätter mig ju aldrig och jobbar en kväll när klockan är halv sju 

och de ska nattas. Utan när jag sätter mig och jobbar så gör jag ju det när de har somnat. 

Så där upplever jag att jag ger den energin som de behöver. Däremot förhållandet ger 

man ju inte den energin, utan det är ju min fru som får stryka på foten då.. Och plugget 

får ju inte den energin, och inte jag själv heller med andra sociala relationer och träning 

och den typen av rekreation då. (Intervjuperson 3) 

 

Intervjupersonen beskriver hur hans prioritering att få tid med barnen går ut över relationen 

med hans fru och även övriga sociala relationer och tid för egen rekreation. Detta pekar också 

på hur alla delar i tillvaron kan utgöra ett potentiellt stressmoment när individens många 

gånger begränsade tid ska fördelas. Det är också ytterligare ett exempel på hur det flexibla 

arbetet möjliggör ett arbetssätt som kan innebära att individen jobbar i en utsträckning som 
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medför att vissa delar av tillvaron får stå åt sidan. Ytterligare en intervjuperson beskriver hur 

avsaknaden av gränser mellan arbetet och de privata relationerna påverkade hennes 

livssituation på ett sätt som gjorde att hennes förhållande blev lidande. 

 

När vi hade företag, ja. Det var ju säkert det som kostade oss vårt äktenskap. Att det inte 

fanns något, någon fritid. [...] Men det hängde ju ihop liksom, företaget och privatlivet. 

Och det gjorde ju att vi aldrig umgicks med vänner, vi var aldrig ute på någon dans. Vi 

gjorde sällan något kul som familj tillsammans på fritiden. Så att, det försvann ju liksom. 

Hela livet försvann ju i ett enda stort jobb. [...] (Intervjuperson 8) 

 

Här beskriver intervjupersonen en situation då det egna arbetet påverkade hela livssituationen 

och relationen med personens familj och dåvarande make på ett sådant sätt att det i slutändan 

resulterade i ett uppbrott. Även om det är svårt att säga något om huruvida arbetet var den 

utlösande faktorn i detta så refererar intervjupersonen till det som en bidragande orsak. Detta 

pekar hur som helst på den problematik som kan uppstå i relation till individens omgivning 

när någon del, i detta fall jobbet, tar en allt för stor plats. Det sätter också fingret på att det blir 

upp till individen att själv finna en balansgång mellan livets olika aktiviteter och personliga 

relationer. I ovanstående fall handlar det om att driva ett eget företag, något som flera 

intervjupersoner tidigare har gjort. Detta arbetssätt skulle kunna relateras till det flexibla 

arbetet, då det i mångt och mycket skulle kunna ses som att det flexibla arbetssättet påminner 

om ett eget företagande i just gränsdragningshänseende.  

4.2.5. Den otillräcklige arbetaren 

I intervjumaterialet återfinns beskrivningar av hur flera personer upplever en svårighet i att 

avgöra när arbetet och arbetsuppgifterna egentligen kan anses slutförda samt en känsla av 

otillräcklighet i relation till den egna arbetsinsatsen. Det kan ses som en förlängning av att 

individen tilldelats en frihet att ansvara för det egna arbetets utförande utan att egentligen ha 

klart för sig hur mycket som förväntas. Friheten kan alltså på så vis bli en stressfaktor genom 

att individen måste avgöra när arbetet kan anses slutfört. En intervjuperson beskriver ett dåligt 

samvete och en känsla av otillräcklighet i relation till den egna arbetsinsatsen. 

 

Och jag får ju jävligt lätt dåligt samvete i och med att jag inte uppfyller mina mål, eller 

gör så mycket som jag borde, eller känner att man inte gör tillräckligt. Så egentligen är 

det här ett jävla ångestjobb. (Intervjuperson 1) 
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Här beskrivs en upplevelse av att den egna arbetsinsatsen inte räcker till och detta tycks 

mestadels baseras på en känsla hos personen ifråga. Känslan av ett dåligt samvete och att inte 

göra tillräckligt skulle delvis kunna förklaras med en ovisshet kring vad som är att anse som 

en tillräcklig arbetsinsats. En sådan ovisshet skulle kunna ses som en följd av att individen 

själv har att sätta ramarna för det egna arbetet, även om det i detta fall finns klara 

försäljningsmål. En annan intervjuperson resonerar kring det den egna arbetsinsatsen i 

relation till det flexibla arbetet. 

 

Det är nog det största stressmomentet i det hela att man känner att man.. Alltså, i och med 

att man får en möjlighet att vara flexibel så känner man ju också att man måste hantera 

det på ett bra sätt. Gör man ju.. (Intervjuperson 3) 

 

Här ges uttryck för en stress till följd av att intervjupersonen känner att han har givits 

möjlighet att kunna arbeta på ett fritt och flexibelt sätt och att detta medför en förväntning att 

prestera för att svara upp mot den frihet som tilldelats. Och förväntningen att prestera skulle 

också kunna innebära att den anspelar på individens samvete på ett sätt som medför att 

arbetets ramar kan bli svåra för individen att hantera. Och även om individen vet vad som 

förväntas så kan flexibiliteten också bestå i en oklarhet hur detta resultat ska uppnås. Samma 

intervjuperson beskriver vidare hur han upplever en obalans i tillvaron som tar sig i uttryck 

genom ett dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet över den egna insatsen, såväl i 

arbetet som på hemmafronten. 

 

Ja, jag upplever att det finns en obalans. Jag upplever ett dåligt samvete åt alla håll hela 

tiden egentligen, att jag känner inte att jag gör nån uppgift tillräckligt bra. Inte så att jag 

klandrar mig själv för det på något vis, men det blir en tillvaro där man tvingas ursäkta 

sig ganska mycket för att man inte gjort det man ska, för att man inte är hemma 

tillräckligt och så.. [...] (Intervjuperson 3) 

 

Här blir det egna samvetet ett stressmoment på så vis att det skapar en känsla hos 

intervjupersonen som i det närmaste kan beskrivas som en otillräcklighetskänsla. Att just 

samvetet är en faktor som kan återfinnas i flera beskrivningar kan vara en följd av att det är 

ingen annan än individen själv som ansvarar för att få tillvaron att fungera på ett bra sätt. I och 

med att verkligheten för personer med denna typ av flexibla arbeten många gånger ser ut på 
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liknande sätt, med en hög arbetsbelastning, ett högt mått av eget ansvar och en otydlighet 

kring förväntningarna avseende den egna prestationen så medför det också i förlängningen att 

individen måste finna sina egna tekniker och strategier för att hantera den problematik som 

kan uppstå. Ytterligare en intervjuperson beskriver en situation då hon hade stor press på sig 

och förväntningarna var tydliggjorda, men utan egentlig vägledning i hur dessa skulle kunna 

införlivas. 

 

När jag började, första året var jättekämpigt. Därför att vi låg på jätteminus, gjorde stor 

brakförlust här då och ingen visste riktigt hur man skulle få upp det på fötter. Det var stor 

press på mig i och med att jag visste vad jag var anställd för, och jag visste egentligen vad 

som förväntades av mig. Men det var ingen som riktigt gav mig guidning för hur det 

skulle gå till. Utan jag körde bara från eget huvud liksom. (Intervjuperson 7) 

 

I ovanstående fall beskriver intervjupersonen, som arbetar som enhetschef, hur hon känner en 

stor press i att lyckas vända ett negativt resultat för enheten utan att få vägledning i 

tillvägagångssättet. Här sätter intervjupersonen fingret på just denna aspekt av det flexibla 

arbetet, att individen i stor utsträckning har att ta ansvar för att hitta vägarna för att uppnå ett 

förväntat resultat. Detta innebär rimligtvis att de strategier som individen tar till för att 

införliva förväntningarna också kan vara mer eller mindre gynnsamma för henne. 

4.2.6. När flexibiliteten blir ohälsosam 

I intervjumaterialet återfinns beskrivningar av hur perioder av hög arbetsbelastning och 

avsaknad av gränser inneburit att arbetet tagit överhand på ett sätt som medfört ett 

stresspåslag som riskerar påverka individens hälsa. I fallet med enhetschefen som jobbade för 

att vända ett negativt resultat ledde detta till att arbetet under denna period tog upp stora delar 

av intervjupersonens vakna tid. 

 

Jag jobbade ju dag och natt. Dag och natt. Alltså, dygnet runt gick ju i jobb. [...]. 

(Intervjuperson 7) 

 

Denna beskrivning av hur arbetet upptog stora delar av dygnet kan anses möjliggöras genom 

den tilldelade friheten att förfoga över sin egen tid och friheten utföra arbetsuppgifterna på sitt 

eget sätt. Denna frihet kan också sättas i relation till att ingen egentligen har kontroll eller 

synpunkter på hur mycket individen väljer att arbeta. I och med att det handlar om egna val 
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kan dessa te sig mer eller mindre konstruktiva. Intervjupersonen berättar vidare om hur 

perioden av intensivt arbete påverkade hela hennes livssituation och beskriver det som en 

väldigt jobbig period förknippad med känslor av ångest. 

 

Alltså, det fanns inget socialt liv överhuvudtaget. Jag sov kanske tre-fyra timmar per natt. 

Jag kunde vara här fyra på morgonen för att jag inte kunde somna liksom. [...] Gick på 

väldigt lite sömn, vilket inte är bra i förlängningen. Jag åt och sket och sov och jobbet 

liksom. [...] Och ångest däremellan i hur jag ska klara av att leva upp till allt det där som 

jag ska leva upp till. Så det var ju mycket ångest liksom. Man far ju illa av att ha ett sånt 

stresspåslag så länge. (Intervjuperson 7) 

 

Det ovanstående ger uttryck för hur arbetet fick en negativ inverkan på två dimensioner av 

livet som kan ses som viktiga för individens välmående, i detta fall sociala relationer och 

sömn. För att kunna upprätthålla den höga arbetstakten valde intervjupersonen dels att lägga 

sitt sociala liv åt sidan samtidigt som hon beskriver en sömnproblematik som uppstod av 

stresspåslaget och det höga tempot. Intervjupersonen levde under denna period ensamstående 

och utan hemmaboende barn, vilket hon också har beskrivit som en förutsättning för att kunna 

gå igenom denna period av hög arbetsbelastning. Det stresspåslag som beskrivs består här 

alltså i en väldigt hög arbetsbelastning med sömnproblem som följd, utan att det framstår som 

att någon annan än intervjupersonen själv egentligen hade kontroll på hur mycket hon 

arbetade. 

4.3 De individuella strategierna 

I det ovanstående har redogjorts för intervjupersonernas upplevelser av det flexibla arbetet 

och dess konsekvenser. Materialet har visat att det i många fall saknas ramar och gränser för 

det egna arbetets utförande samt att ansvaret för en sådan gränsdragning således i stor 

utsträckning ankommer individen. Detta har i flera fall skapat svårigheter i att avgränsa 

arbetet i tid och rum. Flera intervjupersoner har också beskrivit hur avsaknaden av gränser 

påverkat deras privata relationer. Vidare har getts uttryck för en känsla av att aldrig helt kunna 

koppla bort arbetet samt hur den frihet flexibiliteten medger också kan leda fram till en känsla 

av otillräcklighet som en följd av svårigheter i att avgöra när arbetet kan anses slutfört. 

Avslutningsvis har beskrivits hur individens hantering av det flexibla arbetet också kan 

resultera i en svårare stressproblematik. Mot denna bakgrund redogörs i nedanstående avsnitt 

hur intervjupersonerna tar till individuella strategier och förhållningssätt i syfte att hantera det 
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flexibla arbetet och dess konsekvenser. Inledningsvis beskrivs strategier som syftar till sätt att 

hantera flexibiliteten i tid och rum genom att sätta upp egna ramar för arbetets utförande. 

Därefter redovisas strategier för att hantera flexibiliteten i förhållande till de personliga 

relationerna. Avslutningsvis redogörs för individuella strategier för att hantera det flexibla 

arbetets krav och i förekommande fall den stress som kan uppstå till följd av arbetet. 

4.3.2. Strategier för gränsdragning i tid och rum 

Nedan redovisas olika strategier som intervjupersonerna använder sig av i syfte att avgränsa 

arbetet i tid och rum. Flera intervjupersoner kan beskriva hur de försöker att sätta upp 

tidsmässiga ramar för att på så vis avgränsa arbetet gentemot övrigt liv. En av 

intervjupersonerna beskriver hur hon väljer att föra en dialog med sina kunder i de fall hon 

inte har möjlighet att ge svar på dagen. 

 

[...] Samtidigt kan man ibland ha saker att göra på kvällen och då får man också prata 

med kunderna och fråga, hur bråttom är det? Kan jag ge ett svar imorgon eftermiddag? 

Eller ska du träffa en kund vid lunch och behöver ha det innan? [...] Man får ju liksom 

göra ett övervägande hela tiden.. (Intervjuperson 1) 

 

Det som är intressant med citatet ovan är att det nästan framstår som något avvikande, och en 

teknik som främst används om intervjupersonen har andra planer för kvällen. Denna strategi 

skulle egentligen kunna appliceras dagligen, men intervjupersonens svar antyder att det 

snarare är en strategi reserverad för undantagsfall. Flera av intervjupersonerna säger sig ha 

blivit bättre på denna typ av avgränsande strategier med tiden och att dessa har utvecklats med 

hjälp av erfarenhet. När de har varit nya på jobbet har de kanske inte vetat hur de ska hantera 

det faktum att man alltid är tillgänglig, och aldrig egentligen helt “klar” med sina 

arbetsuppgifter. Intervjupersonen nedan berättar om ett beslut hon tog efter att ha jobbat 

hemifrån under en period. 

 

[...]. Så då bestämde jag mig för att jag måste jobba, jag måste ta pauser, och jag måste ta 

lunch. Och så måste man nån gång komma ut också. (Intervjuperson 2) 

 

Hon upplevde att hon aldrig var ledig från jobbet, och att arbetstid och fritid flöt ihop. Hon 

bestämde sig då för att använda sig av vissa regler, för att situationen inte skulle bli ohållbar. I 

och med att hon arbetade hemma saknades också de naturliga avbrott i arbetet som annars kan 
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uppstå till följd av den sociala gemenskapen på en arbetsplats. Genom att det inte finns ett 

naturligt sammanhang för att exempelvis äta lunch, fika och ta kortare pauser blir det också 

viktigare att se till att hitta en strategi för att få detta att fungera på ett tillfredsställande sätt. I 

detta fall lyckades inte intervjupersonen få arbetet att fungera tillfredsställande till följd av 

avsaknaden av en fysisk arbetsplats utanför hemmet. 

 

Och så bestämde jag mig för att inte öppna datorn på kvällen också, utan såg till att jag 

verkligen stängde den. Det finns ju ingen som betalar mig för att jag jobbar 24 timmar om 

dygnet, så det finns ingen anledning. Jag har betalt för åtta timmar om dygnet. Och då 

gäller det att särskilja det liksom, vad är arbete och vad är fritid. Och jag slutade faktiskt 

på det jobbet på grund av att jag inte hade ett showroom eller ett kontor att åka till. [...]. 

(Intervjuperson 2) 

 

Intervjupersonen beskriver att trots att hon faktiskt satte upp regler för sig själv och försökte 

dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv så blev hennes slutgiltiga strategi att säga upp sig 

från jobbet eftersom det ändå inte fungerade. Hon ville helt enkelt inte vara förpassad till att 

bara jobba hemifrån och kände att avsaknaden efter ett kontor eller i vart fall en fast punkt att 

starta dagen på blev för stor. Intervjupersonen ger här också uttryck för hur hon strävar efter 

att inte jobba mer än åtta timmar per dygn och att hon strävar efter att ha en tydlig åtskillnad 

mellan arbete och fritid. I intervjumaterialet finns flera liknande strategier för att hantera 

arbetstiden i syfte att hitta en balans mellan arbete och fritid.  

4.3.3. Strategier för balans i tillvaron 

Andra intervjupersoner beskriver hur deras strategier för att hantera arbetstiden egentligen 

inte först och främst handlar om avgränsning, utan att de snarare strävar efter att uppnå en 

totalbalans när veckans arbetstid räknas samman. En intervjuperson beskriver hur han strävar 

efter att hitta balans i tillvaron genom att se till att den totala arbetstiden under veckan hålls på 

en rimlig nivå, även om det kan innebära att vissa dagar blir mer intensiva. 

 

Jag skulle snarare säga att jag försöker balansera det efterhand mer än att jag samlar ihop, 

så att jag försöker se till att totalveckan inte blir för tuff [...]. Sen blir det så ändå ibland 

va, men min tanke är i alla fall att jag ska försöka att, har jag varit ute med kunder på 

kvällen och kommit hem klockan tolv, då har jag en lugn förmiddag dagen efter.. Så att, 

så tänker jag i alla fall. (Intervjuperson 3) 
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Här ges exempel på hur intervjupersonen strävar efter att hålla sin totala veckoarbetstid utan 

att för den sakens skull problematisera att vissa dagar innebär att han inte är hemma från 

arbetet förrän sent på kvällen. Intervjupersonen antyder dock svårigheter att lyckas med denna 

ambition. Ytterligare en person beskriver hur hon på liknande sätt resonerar kring sin 

veckoarbetstid. 

 

[...] Som den här veckan så vet jag av olika skäl att jag måste vara här ganska tidigt, och 

sen vet jag att jag måste vara kvar lite senare en eller två dagar.. Då scannar jag liksom av 

och tar bort en dag. Jag gör liksom så. (Intervjuperson 6) 

 

Här väljer intervjupersonen att undvika att jobba för mycket genom att ta bort en arbetsdag 

från veckan efter att ha konstaterat att de övriga dagarna kommer att innehålla mycket arbete. 

I materialet har flera intervjupersoner också berättat om hur de använder flexibiliteten i 

arbetet som en strategi i syfte att uppnå en balans mellan arbete och övrigt liv.  

4.3.4. Att hantera de personliga relationerna 

Flera av intervjupersonerna använder sig av strategier för att uppnå en balans mellan arbete 

och övrigt liv. Likaså finns exempel på hur respondenterna tillämpar individuella strategier 

för att uppnå en balans mellan arbetet och de personliga relationerna. I de fall 

intervjupersonerna har hemmaboende barn kan flera personer berätta om hur de strävar efter 

att inte låta dessa relationer bli lidande av att det egna arbetet tar för stor plats i tillvaron. Här 

beskrivs hur barn och familj kan fungera som gränssättare i tillvaron och att fördelen med den 

flexibla arbetsformen är att den skapar möjlighet till att hitta ett eget sätt att skapa balans i 

vardagen. 

Ja, alltså jag har väl en.. Jag försöker att begränsa resandet, det är en sån sak som jag har.. 

Jag planerar aldrig in en hel resvecka, utan en övernattning, maximalt två. Så jag har ju en 

aktiv reseplanering, definitivt. Sen så försöker jag alltid att balansera genom att, är jag 

borta mycket kvällar eller att det har varit väldigt mycket, så att jag har suttit mycket så 

ser jag till att ta igen det med barnen egentligen.. Att imorgon lämnar jag på dagis 

klockan nio va eller imorgon så hämtar jag klockan tre eller så. Så att jag jobbar ju mot en 

balans hela tiden. Och det är nog mycket tack vare min fru.. Annars hade jag nog kunnat 

ätas upp av det där. Min fru stöttar ju mig i det där, hon är ju min advokat så att säga, och 

ser till att det inte får svälja för mycket tid. Så att jag försöker ta igen det så mycket det 

går. (Intervjuperson 3) 
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Ovanstående beskrivning pekar också på hur det kan vara svårt att skilja tydligt mellan 

arbetstid och fritid och att strategin här snarast går ut på att finna en balans mellan dessa båda 

sfärer. På så vis fungerar barn och familj som en gränssättare där strategin blir att pussla ihop 

tillvaron på ett sätt som gör att ingen del blir lidande. Här problematiseras det inte över att 

arbetstiden många gånger kan vara oregelbunden och kanske tidvis intensiv, däremot medger 

flexibiliteten att individen kan välja att prioritera tid med barn och familj för att få tillvaron att 

gå ihop. Detta pekar på att det till stor del handlar om prioriteringar och att jobb och fritid inte 

nödvändigtvis ses som enskilda delar, utan att de i mångt och mycket går in i varandras sfärer. 

Ytterligare en intervjuperson beskriver en liknande strategi. 

 

Och så resonerar jag, att jag ligger på plustid med mina barn.. Den här veckan är jag borta 

mycket på kvällarna och då kommer jag att plussa i helgen.. Så tänker jag.. 

(Intervjuperson 6) 

 

Intervjupersonen resonerar ovan om plus- och minustid, där hon har tagit till en strategi som 

innebär att hon får ge och ta av de olika delarna i tillvaron för att i slutändan försöka uppnå en 

slags jämvikt. I intervjumaterialet finns också exempel på hur en av intervjupersonerna under 

en period väljer att “pausa” sina privata relationer för att ta itu med en hög arbetsbelastning. 

Hon har tidigare beskrivit att denna period innebar att arbetet tog upp stora delar av dygnet 

och att hon därför också kände ett behov av att kommunicera detta till sin omgivning. 

 

I och med att jag är en väldigt kommunikativ person, så ringde jag upp de personer som 

är viktiga för mig, och talade om vad jag skulle gå in i. Och put myself on hold, liksom. 

Jag tar time out nu. Jag tycker om dig, du är viktig för mig, jag kommer inte kunna visa 

dig hur viktig du är för mig just nu. Därför att jag valt en annan väg här och nu. [...]. 

(Intervjuperson 7) 

 

Intervjupersonen beskriver här något som kan ses som en medveten strategi för att hantera 

den obalans mellan arbete och övrigt liv som uppstod i och med den höga arbetsbelastningen. 

Valet bestod här i att pausa sitt övriga liv under denna period för att sedan kunna återuppta, 

eller som intervjupersonen själv har uttryckt det, reparera dessa relationer när perioden är 

över. Hon gick alltså in i detta med en medvetenhet om att relationerna skulle kunna komma 

att bli lidande och valde att hantera detta genom att vara tydlig i sin kommunikation med 
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omgivningen. På så vis kan det ses som att hon tillfälligt lyfte bort en del av tillvaron för att 

på så sätt inte stressas av krav från sin omgivning under en period när det inte fanns tid att 

hantera detta. Det kan alltså i någon mening beskrivas dels som en prioritering men även som 

ett försök att minimera stress och reducera ett dåligt samvete gentemot sin omgivning. Det 

faktum att intervjupersonen vid tillfället levde som ensamstående och utan hemmaboende 

barn kan också möjliggöra ett sådant förhållningssätt. I det ovanstående har det framkommit 

att barn och familj ofta får agera gränssättare i en tillvaro där arbetet har potential att ta upp en 

stor del av tillvaron i de fall arbetets karaktär medför att arbetsuppgifterna inte tar slut.  

4.4. Att hantera det flexibla arbetets krav 

Intervjupersonerna har tidigare beskrivit hur arbetet många gånger kan vara förenat med en 

hög arbetsbelastning och en otydlighet kring när arbetet kan anses vara slutfört. I flera fall har 

arbetskraven medfört en stressproblematik hos intervjupersonerna. I materialet beskriver flera 

intervjupersoner hur de har anlagt tekniker och förhållningssätt för att hantera det flexibla 

arbetets krav. Dessa tekniker beskrivs också av intervjupersonerna som mer eller mindre 

konstruktiva och ibland rentav skadliga. Däremot visar det att intervjupersonerna ser ett behov 

av och strävar efter att finna individuella strategier för att hantera sin tillvaro.  

4.4.2. Distans som strategi och förhållningssätt 

Bland intervjupersonerna finns exempel på hur individerna tar till personliga förhållningssätt 

till det egna arbetet, som syftar till, eller åtminstone får effekten av, att skapa en distans till 

det egna arbetet. Det är intressant eftersom det också framgår av materialet att de personer 

som känner minst stress till följd av arbetet också är de som i högst uträckning tenderar att 

sätta arbetet i relation till övriga aspekter av livet för att på så vis inte låta sig stressas av 

arbetets krav i samma utsträckning som de intervjupersoner som framstår vara mer 

prestationsinriktade. En av intervjupersonerna beskriver hur hon väljer att sätta tydliga 

gränser för när hon anser sig ha jobbat färdigt, med hänvisning till att hon ska hämta på 

fritids. 

Den är väldigt tydlig. Jag jobbar inte hemma. Jag har inte tid med det, jag orkar inte.. 

Eller det går inte, det är liksom helt omöjligt. Jag ska till fritids före halv fem, det liksom 

bara är så.. Senast tio över fyra måste jag gå ut genom dörren här, det är liksom inte 

förhandlingsbart. Förut kunde jag ringa hem och säga att jag kommer om en timme, eller 

jag kommer till middagen. Eller säga, nä men käka ni, jag kommer sen. Det händer ju inte 

nu. Nu ska jag hämta. (Intervjuperson 4) 
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Här beskrivs hur intervjupersonen väljer att avsluta jobbet på ganska fasta tidpunkter med 

hänvisning till åtaganden i familjen. Det har tidigare redovisats hur andra intervjupersoner 

beskriver hur barnen många gånger får sätta gränser för individernas arbete. I flera fall 

innebär det dock i slutändan att arbete utförs på andra tidpunkter, exempelvis kvällstid. Här 

beskriver intervjupersonen att hon väljer att inte arbeta hemma överhuvudtaget. Trots att hon 

har möjligheten till det och därtill arbetsuppgifter som skulle kunna utföras hemifrån. I en 

situation där det saknas tydliga gränser för när arbetet är slutfört har hon gjort ett aktivt val att 

begränsa arbetet till en viss arbetstid. Intressant är också hur hon iakttar ett förhållningssätt till 

det egna arbetet som innebär att hon inte känner prestationskrav i att det utförda arbetet måste 

vara perfekt, vilket beskrivs nedan.  

 

[...] Jag är mycket också, det duger.. Jag måste inte göra mitt bästa. Jag kan liksom tänka 

att äh, det duger. Jag är inte duktig som många är så vana vid, att vara duktig jämt, då tror 

jag att det är mycket svårare. För det mesta kan man ju hålla på i en evighet innan det blir 

perfekt. Men för mig är det äh, det duger. Så blir det med ekonomin och med allting. Äh, 

jaja, det får duga. (Intervjuperson 4) 

 

Intervjupersonen beskriver här hur hon egentligen skulle kunna sitta mycket längre med sina 

arbetsuppgifter för att få det perfekt, men att hon väljer att nöja sig långt innan. Detta kan ses 

som ett exempel på hur tekniken går ut på att distansera sig från arbetet genom att ha ett 

tankesätt som i det ovanstående, att låta sig vara nöjd med vad man har åstadkommit. Detta 

synsätt är intressant att relatera till det flexibla arbetet, där det många gånger inte är någon 

annan än individen som har att avgöra när en viss arbetsuppgift är slutförd och därför kan det 

egna förhållningssättet gentemot arbetet och sin prestation bli avgörande för hur individen 

klarar av att hantera kraven i tillvaron. Samma intervjuperson beskriver hur denna syn på den 

egna prestationen är något som hon genomgående tillämpar. 

 

Jag tror jag klarar det bra för att jag inte har bäst-i-klassen-komplex på nåt sätt. Jag har 

aldrig varit en sån och kommer inte att lyckas bli det. (Intervjuperson 4) 

 

Intervjupersonen beskriver hur hon uppfattar att hennes förhållningssätt till den egna 

prestationen gjort att hon klarat av att ha ett arbete där hon måste sätta sina egna gränser. 

Genom att hennes strategi kan beskrivas gå ut på att nöja sig med vad hon har åstadkommit så 
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upplever hon inga svårigheter i att avgränsa arbetet och upplever därmed inte heller några 

problem med att sammanfoga det flexibla arbetet med fritid och familjeliv. Hon beter sig helt 

enkelt som att det vore ett relativt reglerat arbete hon har, genom att sätta tydliga gränser för 

under vilka tider hon arbetar. Ytterligare en intervjuperson ger en liknande beskrivning av hur 

hon väljer att förhålla sig till sitt arbete och att detta är något som har kommit med åren i 

arbete och efter erfarenhet av att ha varit sjukskriven till följd av arbetsrelaterad stress. 

 

Så känner jag väl mer nu att jag är lite kallsinnig liksom, på ett sätt som jag inte var förut. 

Nu kommer skolinspektionen hit nästa vecka, då vet jag att det är en grej som de kommer 

ge sig på och som jag kommer att få skit för. Det tänker jag, ja men, jag är inte så stressad 

av sånt egentligen som jag var förut. Jag tror att.. Jag tror att man tvingas till det. Jag tror 

att man tvingas att inte vara så inne i det. Jag tror det, eller också går man under på något 

vis. Man skaffar sig liksom en liten glasbubbla. Det tror jag. (Intervjuperson 8) 

 

Återigen ges uttryck för ett förhållningssätt som bygger på en distans till det egna arbetet och 

egentligen ett reflekterande förhållningssätt där man i någon mening bedömer hur viktigt 

arbetet är i relation till övriga aspekter av livet. Det är intressant att relatera till det flexibla 

arbetet i den bemärkelsen att individens förhållningssätt och synen på den egna prestationen 

kan vara ett sätt att hantera ett arbete där det egentligen bara är tiden som sätter stopp för hur 

mycket arbete som skulle kunna utföras, eftersom arbetsuppgifterna aldrig tar slut. 

4.4.3. Att öka den egna arbetsinsatsen 

Några av intervjupersonerna beskriver också hur de försöker hantera arbetets krav genom att 

arbeta mer. Detta framstår som den mest lättillgängliga strategin att först ta till när det flexibla 

arbetet ställer höga krav på individens prestation. En intervjuperson beskriver hur möjligheten 

att sitta och jobba på kvällstid medför en känsla av att stresspåslaget minskar under dagen. 

 

På ett sätt är det nånting som underlättar oerhört mycket för mig. Min totalpuls under 

dagen kan faktiskt gå ner av vetskapen att jag kan göra det där ikväll.. Det kan göra att 

jag kan äta lunch till exempel, i lugn och ro. Och känna att, ja nu hinner inte jag med det 

där som jag tänkt att göra, men jag får ta det ikväll. Det ordnar sig. (Intervjuperson 3) 

 

Intervjupersonen beskriver också hur han i dessa fall sätter sig och arbetar så sent på kvällen 

att barnen har gått och lagt sig, för att de inte ska drabbas av att han har mycket att göra. Här 
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beskrivs också att syftet med denna strategi är att minska stresspåslaget under dagen och för 

att se till att han får möjlighet att kunna äta lunch i lugn och ro. Strategin att skjuta upp arbetet 

till kvällstid skulle kunna antyda att det är en slags nödstrategi att ta till i perioder av högt 

arbetsbelastning. Ytterligare en intervjuperson berättar hur den huvudsakliga strategin i 

perioder av hög belastning är att arbeta mer. 

 

Det var många saker. En av dem var att jobba mer. Jag måste ju börja med mig själv 

någonstans, vad kan jag göra mer? När jag inser mina begränsningar i att jag kan inte 

göra mer, så måste jag börja delegera. Och då delegerade jag så mycket jag bara kunde. 

Till andra. Kombinationen där blev nog ganska bra, men.. men.. Ja, jag for ju illa i det. Så 

är det ju. Men kombinationen var nödvändig. (Intervjuperson 7) 

 

Här berättar intervjupersonen om en särskilt intensiv period där hon inledningsvis valde att 

öka den egna arbetsinsatsen till en maximal nivå. Först därefter anlade hon en strategi som 

gick ut på att delegera ut arbetsuppgifterna till andra medarbetare. Hon beskriver att denna 

kombination blev ganska bra men att hon själv for illa i det. Här kan det uppfattas som att det 

gick bra i den bemärkelsen att arbetet blev utfört men på bekostnad av det egna välmåendet, 

vilket i det närmaste framstår som en parentes i intervjupersonens beskrivning.  

4.4.4. Den ohälsosamma vägen 

Trots en medvetenhet om att den individuella strategin för att hantera arbetets krav medför att 

individen far illa så kan det alltså andå ligga nära till hands att bibehålla detta arbetssätt. 

Vidare beskriver hon hur hon valde att gå in i en period av väldigt hög arbetsbelastning i 

vetskap om att perioden var tidsbegränsad. 

 

“Men jag valde att tuta och köra. Vi kör den ohälsosamma vägen i och med att jag visste 

att det var tidsbegränsat. [...] Så då valde jag att köra hårt.” (Intervjuperson 7) 

 

Strategin för att hantera denna period beskrivs alltså som att lägga i en högre växel trots att 

hon hade tagit med i beräkningen att detta egentligen inte var hälsosamt för henne. Viktigt i 

sammanhanget är vetskapen om att perioden var tidsbegränsad och hade ett slutdatum. Det 

kan alltså beskrivas som en slags kalkylerad risk. Intervjupersonen har också berättat att om 

hon inte vetat om tidsramarna för arbetet så hade hon heller inte klarat av att upprätthålla detta 

i långa loppet. Intervjupersonen har i tidigare avsnitt beskrivit hur denna period innebar att 
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stora delar av dygnet ägnades åt arbete. På frågan kring vilka strategier som användes för att 

hantera denna arbetsbelastning beskriver hon en känslomässig avtrubbning som egentligen 

inte medgav att hon hade tid att fundera över det egna måendet. 

 

Slår av känslomässigt. Om du inte gör det medvetet så blir det så till sist. Alltså, man bara 

gör. Man känner ingenting, man gör bara. Man blir en maskin helt enkelt. Man går upp, 

gör det man ska göra, man känner inte är jag trött, är jag vaken, är jag hungrig eller vad är 

jag för något? Man bara gör det man ska göra, det man förväntas göra den dagen. Tills 

man går och lägger sig. Och då kryper ångesten på och då försöker man slå av. Och det är 

det som oftast inte går, för då rullar ju tankarna på liksom. [...] (Intervjuperson 7) 

 

Ovanstående beskrivning om en känslomässig avtrubbning där hon jämför sig själv med en 

maskin framstår hos intervjupersonen som en nödvändighet för att för att få klara av sin 

situation. Hon beskriver också svårigheten att kunna koppla av för att gå och lägga sig i och 

med att tankarna kommer krypande. Sömnproblematik är också något återkommande i de fall 

intervjupersonerna redogjort för perioder av hög arbetsbelastning, vilket kan öka risken för 

konsekvenser för individen i det långa loppet. Intervjupersonen beskriver den känslomässiga 

avtrubbningen som en mer eller mindre medveten strategi för att få arbetet utfört. Hon kan 

även ge exempel på kognitiva tekniker för att hantera sina tankar. 

 

[...] Och sen så räknade jag i minuter på varje sak. Jag gick in på minuter och sekunder. 

Jag kunde räkna 60 sekunder, för att nu ska jag tänka den här tanken i 60 sekunder. Jag 

var tvungen att gå på små, små saker.. (Intervjuperson 7) 

 

Hon beskriver här hur hon valde att bryta ner sina tankar och fördela tid mellan dessa för att ta 

itu med otänkta tankar. Detta ger uttryck för en medveten strategi som intervjupersonen här 

tar till för att få tid till att strukturera sina tankar. Hon har beskrivit hur denna period innebar 

att det fanns många otänkta tankar som hon aldrig fick tid med och hur detta för henne blev en 

konstruktiv strategi för att kunna hantera den problematiken.  

4.4.5. Strategier för avkoppling 

Att helt kunna koppla av arbetet har av flera intervjupersoner beskrivits vara tidvis 

problematiskt, i synnerhet under perioder av hög arbetsbelastning. En av intervjupersonerna 
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berättar att det är svårt att slappna av med ett högt stresspåslag, och att det då snarast handlar 

om att ha något annat för händerna i syfte att få tankarna på annat håll. 

 

“[...] Det enda som kan få en att koppla av är att göra något annat. Att GÖRA något 

annat. Därför att stresspåslaget är så stort, så att sitta rakt upp och ner tar så fruktansvärt 

mycket energi. [...].” (Intervjuperson 7) 

 

Det framstår som att det här handlar om att försöka tvinga bort tankarna genom att rent 

praktiskt utföra andra sysslor. Att försöka vila tycks här vara mer ansträngande än att faktiskt 

ge sig i kast med andra uppgifter. Denna beskrivning kan återfinnas även hos andra 

intervjupersoner som har erfarenhet av episoder i livet som kantats av hög arbetsbelastning 

med stresspåslag som följd. En annan intervjuperson beskriver hur hon på ett liknande sätt 

valde att ta till praktiska sysslor för att skingra tankarna på sitt arbete. 

 

Ja, det är ju därför jag köpt mig ett hus ute på landet! Det är ju praktiska arbeten som inte 

har något med det här tanke.. Jag läser ju jättemycket, men det här att jobba i trädgården, 

sy lapptäcken till exempel, som tvingar en att tänka på ett annat sätt. Och skapa, man 

tänker inte på samma saker. Sånt är väldigt avkopplande. Det är verkligen läkande också, 

på den tiden när jag var sjukskriven började jag sy lapptäcken till exempel. [...] 

(Intervjuperson 8) 

 

Dessa tekniker framstår snarast som ett sätt att hantera ett svårare stresspåslag, då det framstår 

som att det inte går att koppla bort tankarna på arbetet. Det har alltså handlat om perioder då 

individens strategier gått ut på att hantera en betungande arbetsbörda och påföljande stress. 

Det har vidare i resultatet beskrivits hur de individuella handlingsstrategierna blir viktiga även 

i de fall som inte handlar om att hantera stress. Intervjupersonerna har berättat om hur de på 

olika sätt använder strategier och förhållningssätt för att sätta upp ramarna för det egna 

arbetet, finna balans mellan tillvarons olika delar och de personliga relationerna, samt hantera 

de krav som upplevs i relation till det flexibla arbetet. 
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5. Diskussion 

5.1. Summering av resultatet 

Resultatredovisningen har i det ovanstående försökt redogöra för individuella upplevelser och 

konsekvenser till följd av det flexibla arbetet. Av det redovisade resultatet framgår att flera 

intervjupersoner under perioder har upplevt svårigheter med att sätta tidsmässiga gränser för 

det egna arbetets utförande. Det handlar framförallt om att man arbetar på tider som ligger 

utöver vad som av individen betraktas som de egentliga arbetstiderna och därigenom en 

känsla av att arbeta för mycket. Vidare framgår att det många gånger är helt upp till individen 

att sätta de tidsmässiga gränserna för sitt arbete, även om man i de flesta fall förväntas vara 

tillgänglig under ordinarie kontorstid. I de fall arbetet i stor utsträckning bedrivits hemifrån 

återfinns beskrivningar av hur gränsdragning mellan arbete och fritid ytterligare försvåras 

genom att platsen för arbete är densamma som platsen för fritid. Resultatet redovisar också 

hur arbetets lättillgänglighet kan innebära ett stressmoment, bland annat genom den 

omedelbara tillgången till e-post. Vidare återfinns beskrivningar av hur detta arbetssätt också 

medför att individen måste hantera en gränsdragning mellan arbetet och de personliga 

relationerna. Det har redovisats hur övergången mellan arbete och familjeliv innebär att 

individen själv måste prioritera och avsätta tid för dessa olika aktiviteter och att det i vissa fall 

kan leda till att relationerna till människor i individens omgivning blir lidande. Resultatet har 

också kunnat visa hur en hög grad av självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna kan 

resultera i en känsla av otillräcklighet i och med att individen själv har att ange gränserna för 

när en arbetsuppgift kan anses vara slutförd. Några intervjupersoner har också kunnat 

redogöra för hur det flexibla arbetet kan leda fram till att arbetet tar överhand på ett sätt som 

medför ett stresspåslag för individen som i förlängningen riskerar ge upphov till en 

stressrelaterad ohälsa. 

 

Resultatredovisningen har också syftat till att redogöra för användandet av individuella 

strategier och förhållningssätt för att hantera konsekvenserna av det flexibla arbetet. I 

redovisningen återfinns beskrivningar av hur intervjupersonerna på olika sätt anlägger aktiva 

strategier för att hantera den tidsmässiga och rumsliga gränsdragningen för arbetets utförande. 

Vissa intervjupersoner strävar efter att sätta upp tydliga ramar för att därmed skapa en tydlig 

gräns mellan arbete och fritid. Andra beskriver hur man snarare strävar mot en balans mellan 

dessa sfärer, exempelvis genom att kompensera en sen kväll med en lugn förmiddag. Bland 
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beskrivningarna återfinns också individuella strategier som syftar till att uppnå en balans 

mellan det flexibla arbetet och de personliga relationerna. I flera fall beskrivs hur barn och 

familj agerar gränssättare genom att individen väljer att kompensera perioder av högt 

arbetstidsuttag med tid för exempelvis dagishämtningar och tid med familjen. Vidare redogörs 

för hur intervjupersonerna använder sig av egna strategier för att hantera krav i arbetet och 

gränssättning i arbetsuppgifterna. Här finns beskrivningar av hur distans till det egna arbetet 

kan vara ett sätt att förhålla sig till den egna prestationen. Det finns också exempel på 

strategier som går ut på att möta krav genom att arbeta mer, ibland på ett sätt som riskerar att 

påverka individens välmående.  

5.2. Övergripande diskussion 

I resultatavsnittet ovan framkommer att individerna vars intervjusvar resultatdelen bygger på 

anser att det flexibla arbetet får flera konsekvenser i deras liv. Här kommer de vanligaste 

konsekvensera att beröras och paralleller kommer att dras till den tidigare forskning inom 

området som har redogjorts för i början av uppsatsen. Under intervjuerna har tre olika 

områden utkristalliserat som på ett eller annat sätt riskerar att påverkas av individens 

flexibla arbete, vilket redogörs för i det nedanstående. 

5.2.2 Konsekvenser av otydliga gränser 

Marika Hansson har skrivit om distansarbetares problem med gränssättning och hur dessa 

problem har ökat markant när den moderna tekniken gör det möjligt att ha tillgång till e-post 

och telefon i princip var som helst. Även de personer som vi har varit i kontakt med upplever 

att arbete och fritid är svårare att skilja åt nu med alla möjligheter som tekniken öppnar upp 

för. Även om många av intervjupersonerna utför majoriteten av sina arbetsuppgifter på en 

förutbestämd plats och oftast under kontorstid, så leder tillgängligheten till att de även kollar 

mailen när den ordinarie arbetstiden är slut för dagen. Detta kan leda till en känsla av att alltid 

vara uppkopplad och tillgänglig och därför aldrig vara helt och hållet ledig. Gränsen mellan 

arbete och fritid upplevs otydligare när man svarar på några mail efter middagen eller skriver 

klart ett dokument inför morgondagen när barnen väl har somnat. Denna 

gränsdragningsproblematik kan inte uppstå om det endast är möjligt att utföra sina 

arbetsuppgifter mellan vissa klockslag eller på en specifik plats, men då får individen inte 

heller någon möjlighet att styra arbetet på samma sätt som med ett flexibelt arbete. I dagsläget 

får de flesta individer med flexibelt arbete själva sätta gränserna och prova sig fram när det 
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gäller vad som fungerar för just dem. Relaterat till en utveckling med ökade sjukskrivningar, 

som bland annat tros bero på psykisk stress, är frågan om det inte kommer att bli vanligare 

med något tydligare gränser från arbetsgivarens sida. Det skulle kunna handla om policies för 

när arbetet ska utföras, att den faktiskt nedlagda arbetstiden ska rapporteras eller 

begränsningar när det gäller åtkomst till exempelvis mailkonton under vissa tider. Samtidigt 

har arbetsgivarna mycket att vinna på en dedikerad personal som alltid är tillgänglig och ofta 

utför mer arbetsuppgifter än vad en heltidstjänst täcker in.  

5.2.3. En känsla av otillräcklighet 

I resultatet har flera personer beskrivit en känsla av att arbetsuppgifterna är oändliga och att 

de aldrig känner att de är klara för dagen. På grund av att de har ett flexibelt arbete är det även 

de själva som definierar och planerar sitt arbete. Detta kan i förlängningen leda till svårigheter 

att veta när arbetsdagen faktiskt är slut och det är ett problem som flera av respondenterna 

tagit upp. Det finns också exempel på känslor av otillräcklighet. Trots att individen arbetat de 

förväntade antal timmarna en dag så kan känslan kvarstå av att resultatet inte var tillräckligt. 

Dessa fyndigheter överensstämmer med vad Marika Hansson skrivit i sin avhandling Det 

flexibla arbetets villkor, där hon undersökt arbetsvillkoren för frilansande journalister och 

distansarbetande tjänstemän.  Flera personer som vi har intervjuat har också pratat om ett 

dåligt samvete, även detta beroende på att de har haft många uppgifter på sitt bord samtidigt 

och själva varit tvungna att prioritera vilken av uppgifterna som borde hanteras först.  

5.2.4. När relationerna påverkas 

Svårigheter att dra gränser mellan arbete och fritid och känslan av att alltid vara tillgänglig har 

även påverkat individernas privata relationer, både relationerna till deras respektive men även 

till vänner och andra människor i individens sociala närhet. När ingen tid längre är avsatt till 

att vara helt ledig och fri från arbete påverkas även de som lever nära personen som har de 

arbetsvillkoren. Detta tar sig uttryck genom att exempelvis partnern prioriteras bort eftersom 

pliktkänslan till jobbet är stor, och i vissa fall genom att partnern faktiskt bett några av de 

personer som vi intervjuat att inte kolla mailen under semestern eller när familjen tittar på 

film tillsammans. När arbetet utförs vid samma köksbord som barnen tidigare på dagen ätit 

sin frukost vid, uppstår svårigheter när det kommer till att definiera var den professionella 

sfären slutar och den privata tar vid. Detta kan relateras till hur Allvin m.fl. beskriver hur 

relationen mellan individens olika sfärer i slutändan beror på de egna förutsättningarna 
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avseende bland annat familjesituation och att det därför är svårt att säga något allmänt om hur 

det flexibla arbetet påverkar relationen till människor i individens omgivning.  

5.3. Strategier 

Utifrån resultatet av intervjuerna har vi identifierat tre olika huvudstrategier som 

respondenterna berört under intervjuerna och som de använder för att hantera det flexibla 

arbetet och dess konsekvenser. Dessa bygger på enskilda strategier som beskrivits i 

resultatredovisningen och utgör utgångspunkten i diskussionen kring hur individens 

strategier förhåller sig till institutionaliserade sätt att reglera arbetet, i form av bland annat 

arbetsrättslig lagstiftning.  

5.3.2. Gränsdragningsstrategin 

Denna strategi består i huvudsak av att individen försöker hantera flexibiliteten genom att 

sätta upp tydliga gränser mellan arbete och fritid. Strategin bygger främst på tekniker där 

individen till exempel sätter upp fasta tidpunkter för arbetets början och avslut samt tid för 

raster och pauser. Likaså kan gränsdragningen också handla om att arbeta hemifrån i så liten 

utsträckning som möjligt för att kunna upprätthålla skillnaderna mellan arbete och privatliv. 

Vidare strävar individen efter att undvika arbete på kvällar och tider som går utöver 

kontorstid. På så vis dras också gränserna mellan arbetet och de personliga relationerna, 

genom en strävan mot tydligt åtskilda sfärer. För att hantera gränsdragningen i 

arbetsuppgifterna kan en strategi vara att iaktta ett distanserat förhållningssätt till det egna 

arbetet och även sänka kraven på den egna prestationen. Detta sätt för individen att hantera 

det flexibla arbetet tycks innebära att individen har ett förhållningssätt till arbetet som 

påminner om en mer traditionell syn på arbetets roll i tillvaron. Med den traditionella synen 

avses lönearbetet som något väl avgränsat i tid och rum, vilket länge varit den rådande 

principen för arbetets reglering. På detta vis blir följden av individens strategi att denne 

reglerar sitt eget arbete utifrån den traditionella normen kring arbetet, vilket kan innebära att 

det institutionaliserade sättet att se på arbetstid upprätthålls genom en tydlig avgränsning. Det 

framstår som att de individer som väljer att tillämpa denna strategi vill ha ett distanserat 

förhållningssätt till arbetet och därmed inte behöva förhandla mellan tillvarons olika delar. 

Det är inte heller ett orimligt antagande att den traditionella uppdelningen mellan arbete och 

fritid fortfarande är djupt rotad hos många individer. 
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5.3.3. Balansstrategin 

Denna strategi kännetecknas av att individen strävar efter att balansera följderna av det 

flexibla arbetet. Individens strategi blir att uppnå en balans i tillvaron exempelvis genom att 

kompensera arbete på kvällstid med att ta en lugn förmiddag dagen efter eller att ta bort en 

arbetsdag i de fall denne arbetat mycket under föregående dagar. För att uppnå balans mellan 

arbetet och de personliga relationerna kan strategin bestå i att kompensera arbete på kvällstid 

genom att hämta tidigare på dagis en annan dag. För att hantera arbetets krav kan en 

balanseringsstrategi innebära att individen arbetar intensivt periodvis för att därefter försöka 

kompensera detta med ledighet för att på så vis uppnå en balans i tillvaron. Relaterat till de 

copingstrategier som Nils Eriksson beskriver skulle detta kunna liknas vid en kognitiv strategi 

som innebär att individen kommer på nya sätt att angripa en uppgift. I detta fall innebär 

strategin att individen frångår en mer traditionell avgränsning av arbetet. Här tycks arbetet i 

större utsträckning integreras i individens övriga liv, vilket resulterar i en diffus och inte minst 

individuell balansgång mellan dessa sfärer. Allvin m.fl. har beskrivit att det är svårt att uttala 

sig allmängiltigt om relationen mellan arbete och övrigt liv, då denna relation snarast blir ett 

resultat av individens förhandlingar med sin omgivning. Strategin att uppnå balans i tillvaron 

kan också många gånger sättas i relation till individens familjesituation och andra personliga 

åtaganden. Här väljer man alltså att variera tid och plats för arbetets utförande och där många 

gånger familj och barn ligger i den andra vågskålen. Denna strategi frångår på många sätt en 

mer traditionell reglering av arbetet. I och med att vare sig tid eller plats för arbetets utförande 

är väl avgränsade så finns det anledning att diskutera huruvida de regleringar av arbetet som 

institutionaliserats genom bland annat arbetsrättslig lagstiftning i praktiken går att applicera 

på den grupp av flexibla arbetare som anlägger denna strategi. Allvin & Aronsson har 

beskrivit att begreppet arbetsmiljö förutsätter att arbetet är relativt väl avgränsat och 

definierat, inte minst i termer av tid och rum. Vidare finns en institutionaliserad ordning för 

att identifiera och hantera arbetsmiljöfrågor, där ett systematiskt samarbete mellan 

arbetsmarknadens parter utgör ett viktigt inslag. När det inte går att klassificera de problem 

som kan uppstå i och med det flexibla arbetssättet är problemen svåra att hantera på de sätt 

som varit traditionellt rådande och då riskerar ett tomrum att uppstå. Intrycket blir att 

individen försöker balansera arbetet gentemot livet i övrigt utan någon egentlig vägledning. 

På samma sätt som arbetets betingelser blir allt mer varierande blir också sätten att identifiera 

och hantera problematik relaterade till individens arbetssituation lika många. Avsaknaden av 
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begrepp för att täcka in den “nya” arbetsrelaterade problematiken kan också innebära en risk 

för att omfattningen blir svår att utreda.  

 

5.3.4. Den gränslösa strategin 

Den tredje strategin som kan utläsas är hur individen väljer att hantera det flexibla arbetet 

genom att arbeta mer. Det finns beskrivningar på hur man väljer att arbeta stora delar av 

dygnet för att kunna införliva de förväntningar som, något outtalat, ställs på individen. Sett till 

de personliga relationerna så kan denna strategi innebära att man medvetet eller oavsiktligt 

låter relationerna med omgivningen bli lidande till följd av att arbetet tar en stor plats i 

tillvaron. Denna strategi är intressant att sätta i relation till den traditionella synen på arbete 

och arbetets reglering. Arbetstidslagstiftning och överenskommelser mellan arbetsmarknadens 

parter syftar till att hålla arbetstiden på en rimlig nivå. Denna ordning får en allt mindre 

betydelse i relation till det flexibla arbetet och individens strategi att arbeta mer. Det framstår 

som om ingen annan än individen själv vet hur mycket tid som läggs på arbetet. Allvin & 

Sverke har beskrivit hur det flexibla arbetet kan innebära att grunderna för ett kollektivt 

tillvaratagande av arbetstagarnas intresse undermineras. De beskriver också hur samhällets 

individualisering kan leda fram till ett ökat individuellt oberoende gentemot traditionella 

sociala institutioner. Det finns då anledning att resonera kring huruvida arbetsmarknadens 

parter står rustade för att möta de problem som skulle kunna uppstå i individens 

arbetssituation utifrån rådande arbetsordning. Likaså bör det resoneras kring huruvida 

individen har ett intresse av att organisera sig kollektivt i en tid av ökad individualisering. Det 

framgår av resultatet i denna studie att personer som har ökat den egna arbetsinsatsen som en 

strategi har kunnat beskriva problem som kan relateras till det som Allvin m.fl. beskriver som 

“den nya ohälsan”. Det innefattar symptom som trötthet, sömnsvårigheter, oro och ångest. Att 

individen här väljer att anlägga en strategi som går ut på att möta krav genom att lägga i en 

högre växel och arbeta mer skulle kunna relateras till vad Nils Eriksson beskriver som en 

förträngningsstrategi, något som inte ses som konstruktivt i ett längre perspektiv. 

Problematiken kan alltså sägas uppstå genom att den individuella strategin helt frångår den 

syn på arbetstid som varit länge rådande. Individualiseringen av arbetslivet och i gengäld ett 

individuellt ansvarstagande för den egna arbetssituationen skulle också kunna medföra att de 

institutionaliserade sätten att reglera arbetstidsuttaget och individens arbetsmiljö 

undermineras. Genom att delar av den arbetsrättsliga lagstiftningen svårligen kan tillämpas i 
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denna typ av lågreglerade arbeten, samt vad som framstår vara en avsaknad kontroll över hur 

individen väljer att utnyttja sin flexibilitet, blir de problem som kan uppstå vara svåra att 

identifiera och därmed också hantera. Därigenom blir det också svårt att tala om 

arbetsrelaterad problematik i allmänna termer, vilket också Allvin m.fl. påpekar i relation till 

svårigheten i att fastslå orsakssamband mellan den “den nya ohälsan” och det flexibla arbetet. 

Det kan istället sägas handla om en rad olika individuella strategier som används för att 

hantera såväl krav i arbetet som eventuell problematik relaterat till individens sätt att hantera 

sin arbetssituation. 

5.4. Slutsatser och tillämpning 

De slutsatser som skulle kunna dras utifrån denna studie är att det flexibla arbetet har 

inneburit konsekvenser för respondenterna avseende arbetets roll i tillvaron. Individerna 

måste själva sätta upp gränser för och reglera det egna arbetet, eftersom detta är en naturlig 

följd av det flexibla arbetet som sådant. Detta innebär att individerna själva får lov att 

utveckla egna strategier för att reglera det flexibla arbetet, vilket i sin tur innebär att det råder 

stor variation i de strategier som individerna tar till för att hantera det egna arbetet i relation 

till deras övriga livssituation. Faktorer som erfarenhet, familjesituation och synen på arbetet 

som sådant påverkar vilka strategier individen väljer att ta till. Dessa strategier kan variera 

från att sträva mot en tydlig avgränsning mellan arbete och övrigt liv, till att snarare låta 

arbetet bli en mer integrerad del i individens hela livssituation. I vissa fall kan individens 

strategi också innebära att arbetet tar upp en allt större plats i tillvaron. Dessa individuella 

strategier för att reglera arbetet har också diskuterats i relation till institutionaliserade former 

för reglering av arbetet i form av arbetsrättslig lagstiftning och överenskommelser mellan 

arbetsmarknadens parter. Studien har här kunnat urskilja att de institutionella formerna för 

reglering kan vara svåra att tillämpa på den flexibla arbetsformen, eftersom de många gånger 

förutsätter att arbetet är väl avgränsat och tydligt definierat. Individualiseringen av arbetslivet 

kan också innebära att det kollektiva tillvaratagandet av arbetstagarnas intressen minskar och 

därmed också riskerar att underminera det institutionaliserade arbetssättet. Här framstår det 

alltså som att den flexibla arbetaren verkar i ett oreglerat tomrum, där de egna strategierna blir 

avgörande för hur individen klarar av att hantera sin tillvaro.  

 

Utifrån dessa slutsatser framträder en bild av hur ett arbetsliv i omvandling också ställer nya 

krav på de institutioner som förenas med den svenska arbetsmarknaden. 
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Fackföreningsrörelsen står inför en utmaning i att finna vägar att attrahera en allt mer 

individualiserad arbetskraft för att på så vis fortsatt vara en kraft att räkna med på den svenska 

arbetsmarknaden. Vidare framstår ett behov av att finna vägar att identifiera och hantera den 

arbetsrelaterade problematik som kan uppstå i de fall individens arbetssätt påverkar dennes 

välmående. Nuvarande institutionaliserade arbetssätt och lagstiftning inom området kan få 

svårt att komma åt en sådan problematik, vilket kan medföra att dess förekomst och följder 

riskerar att förbigås. Det framstår som klart att den omvandling som sker på den svenska 

arbetsmarknaden, med allt fler flexibla arbetsförhållanden, i allra högsta grad är en realitet för 

en stor del av arbetskraften och att denna utveckling också bör följas av nya infallsvinklar på 

hur arbetsmarknadens institutioner ska förhålla sig till detta. 
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