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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur det flexibla arbetet upplevs och hanteras av 

fackförbund. Studiens huvudobjekt har varit tjänstemannaförbundet Unionen där fyra  

kvalitativa intervjuer gjorts och en rad officiella dokument granskats. Utöver Unionen så har 

två intervju gjorts med en deltagare var från Vision och Handelsanställdas förbund. 

Fackförbund möter idag nya typer av frågor. Det handlar om frågor som rör hur arbete idag 

organiseras och hur medlemmarnas inställning till fackens verksamhet förändrats. Det flexibla 

arbetet är en sådan fråga. 

Flexibelt arbetet som fenomen framstår som något komplext för fackförbund. Komplexiteten 

skapar en situation där problem befaras uppstå om inga förhindrande insatser görs samtidigt 

som det förekommer relativt få konkreta fall eller ärenden hos Unionen. Unionens arbete med 

flexibilitet analyseras utifrån ett legitimitetsperspektiv i förhållande till sin omgivning. Hur 

Unionen hanterar frågor kring det flexibla arbetet problematiseras också i förhållande till mer 

övergripande utmaningar som dagens fackförbund ställs inför såsom medlemsförluster, 

individualisering av samhället och nya former för att organisera arbete.  

 

Nyckelord: Fackförbund, Flexibelt arbete, Legitimitet, Nyinstitutionell teori, Löskoppling 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The aim with this paper has been to explore how flexible work is perceived and handled by 

trade unions. The study's main focus has been the white-collar union Unionen, where four 

qualitative interviews were conducted and a number of official documents were reviewed. In 

addition to the interviews with Unionen two interviews were held with participant from 

Vision and Handelsanställdas förbund. Trade unions today face new challenges. These 

challenges involve questions that relate to how work today is organized and how members' 

attitude towards unions and their activities have changed. Flexible work is one such challenge. 

Flexible work as a phenomenon appears to be somewhat complex for Unionen. This 

complexity creates a situation where problems are expected to present themselves if no 

preventive efforts are made, while in reality there are relatively few actual errands for 

Unionen. Unionens work with flexibility is analysed from a legitimacy perspective in relation 

to Unionens environment. How Unionen works in relation to flexible work is also 

problematized in relation to the challenges of today’s unions where they are faced with 

decreasing number of members, individualization of society and new forms for organizing 

work. 
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1 INLEDNING 

I dagens arbete ställs nya krav och erbjuds nya möjligheter. Den moderna teknologin ger 

arbetsgivare och arbetstagare en möjlighet att experimentera med klassiska fasta punkter i 

arbetet som tid och rum (Allvin et al 2006). Samhället idag kräver inte längre att en anställd 

befinner sig på sin arbetsplats för att sköta sitt arbete, utan det kan skötas på ett effektivt och 

bekvämt sätt från ett skrivbord hemma hos den anställde eller kanske på paradisöns strand. 

Med hjälp av flextid, internet, smartphones, bärbara datorer och intranät så kan arbetet följa 

med den anställde överallt, på gott och ont.  

I och med internets utbredning ökade nåbarhet och möjlighet att befinna sig var som helst och 

ändå kunna korrespondera per brev med hjälp av en dator och e-mail, idag finns samma 

möjligheter i fickan hos varje smartphoneanvändare. Regelverk kring gränserna mellan arbete 

och fritid har också förändrats. Exempelvis har det enligt skatterverket sedan 2009 varit 

acceptabelt för anställda att använda mobiltelefoni som erhållits från en arbetsplats privat utan 

att tvingas betala förmånsskatt (Skatteverket.se 2013). Så länge som ett abonnemang för 

mobil trafik som betalas av arbetsgivaren är belagt med en fast avgift anses inte denna typ av 

nyttjande av mobiltelefoni orsaka någon ekonomisk belastning för arbetsgivaren 

(Skatteverket.se 2013). Därmed har värdet av att få nyttja jobbabonnemanget för privat bruk 

blivit i princip omöjligt att uppskatta och skatterverket väljer att inte längre se det som ett 

värde för den anställde som ska beskattas (Skatteverket.se 2013). De lagmässiga hinder som 

tidigare funnits mot att använda sin arbetstelefon på fritiden har luckrats upp i och med 

skatteverkets ställningstagande. 

 

Ett flexiblare arbete utgör ett fenomen som såväl arbetstagare och arbetsgivare måste förhålla 

sig till. I och med den höga andelen fackliga medlemmar på den svenska arbetsmarknaden 

(Kjellberg 2009) blir det således också en fråga för fackförbund att hantera. Unionen som är 

Sveriges största fackförbund för tjänstemän har de senaste åren tagit upp ett arbete med 

frågan. De har integrerat frågor som rör flexibilitet i såväl sin övergripande målsättning 

(Unionen 2009) men de har även presenterat en rad mer omfattande beskrivningar av hur de 

anser att det flexibla arbetet bör hanteras i exempelvis ”Unionens riktlinjer om gränslöst 

arbetsliv” Unionen presenterar även egna undersökningar som ”Kontoret på fickan” från 2012 

att smartphones har spelat en viktig roll i att skapa en trend där omgivningen börjar ställa krav 

på ökad tillgänglighet (Unionen 2012).  

 

Det är dock inte bara i Sverige som frågan diskuteras utan den har kommit på tal även i andra 

länder. I artikeln ”Fritid utan jobbmail på gång i Tyskland” uttalar sig Tysklands 

arbetsmarknadsminister i termer av att fritid ska få fortsätta vara arbetsfri tid (Svahn 2012). I 

Tyskland finns förslag på att införa gränser när en person ska vara tillgänglig i 

arbetslagstiftningen (Svahn 2012). Den ökade möjligheten till tillgänglighet och flexibilitet 

lyfts fram som ett stressmoment som kan orsaka ohälsa och i värsta fall psykisk sjukdom 

(Svahn 2012). 

 

Flexibilitet som kommer till som en effekt av tillgången på nya tekniska 

kommunikationsverktyg börjar uppdagas som ett fenomen som kan vara viktigt att diskutera, 

både i Sverige och även internationellt. Vad innebär då detta tydligare fokus rent praktiskt? 
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Varför och hur har Unionen identifierat det som en fråga värd att jobba med och hur har de 

hanterat den hittills?  

1.1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur fackliga organisationer i allmänhet, och 

Unionen i synnerhet, ser på och arbetar med flexibilitet i arbetslivet. 

1.1.2 Frågeställningar 

Vad har påverkat Unionen att börja arbeta med frågor som rör det flexibla arbetet?  

Hur arbetar Unionen med det flexibla arbetet? 

Varför har de valt att arbeta med frågor kring flexibelt arbete på de sätt de gör? 
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2 BAKGRUND 

Det här kapitlet kommer innehålla en kort genomgång av några exempel på hur andra 

undersökningar gjorts kring fenomen som rör den här undersökningens intresseområde. 

Kapitlet kommer ta upp moderna former av organisationsstyrning, det flexibla arbetet och 

fackliga organisationers relation till modern organisationsförhållanden och flexibelt arbete.  

2.1 Organisationsstyrning 

Undersökningar av hur en organisation effektivast styr sina medarbetare att uppnå goda 

resultat och hög effektiv i sitt arbete är ingenting nytt utan har förekommit ända sedan slutet 

av 1800-talet (Allvin et al. 2006: 29). Idag är inget nytt under fabrikstaket, organisationer 

strävar fortfarande efter att styra sina verksamheter i en viss riktning och att få sina 

medarbetare att genom sina insatser ro åt samma håll. Analyser av det moderna 

organisationsklimatet verkar ofta mynna ut i sanningar som avskaffandet av hierarkier med 

vägen framåt präglad av bland annat målstyrning och införandet av interna marknader (Allvin 

och Movitz 2011, Halal 1994). Detta är ingen bild som är exklusiv för en den som undersöker 

organisationer ur ett visst perspektiv utan förekommer i både forsknings- och/eller 

managementsammanhang. Från managementhåll har det alltid funnits ett intresse för att 

utforma effektivare styrningssystem för sina anställda. Exempelvis beskrev McGregor hur 

management föreslås röra sig från klassiska hierarkier mot en mera till synes human 

människosyn och se till anställdas mål kunde synkroniseras med organisationens (McGregor 

2006).  Inom området organisationsstyrning har en rad olika tillvägagångssätt etablerats som 

mer eller mindre universella lösningar och används idag av alla typer av organisationer. 

Nedan presenteras några undersökningar som diskuterar hur sådana lösningar kan te sig. 

 

2.1.1 Målstyrning och Självstyrning 

Den typen av styrning som idag används av organisationer för att styra sina verksamheter är 

inte något som endast gäller enskilda branscher eller yrkeskategorier. Modern 

verksamhetsstyrning påverkar och genomsyrar styrningen av stora statliga institutioner såsom 

högskolan och dess verksamhet (Allvin och Movitz 2011) och det får även en påverkan på 

enskilda professioner såsom läkare i deras vardag (Bejeroth och Hasselbladh 2003). Allvins 

och Movitzs studie av högskolans nya förutsättningar tar avstamp i en konstaterad ökad 

otillfredsställelse och stress hos akademiskt anställda, för att sedan diskutera förändringar av 

övergripande styrningen av högskoleorganisationer och dess lokala effekter (2011: 60). 

Samma typer av organisationsstyrning finns med som förklaring när Bejerot och Hasselbladh 

beskriver hur maktrelationer inom sjukvården ändrats i och med förändringar inom 

lagstiftning, teknologi och managementidéer (2003: 107). En av Allvin och Movitz slutsatser 

är dock att högskolan inte är något unikum utan att dess nya förutsättningar i stort följt en 

generell utveckling mot mål- och resultatstyrning, mot interna marknader med konkurrens och 

mot kundorientering (Allvin och Movitz 2011).  

 

Bejerot och Hasselbladh beskriver den historiska utvecklingen inom sjukvården, från 

småskalighet till byråkrati och vidare till kvalitetskontrollerad och kundorienterad styrning 
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(2003). Samma statliga ambitioner om kvalitetsstyrning dyker alltså upp i sjukvården som i 

högskolan på 90-talet. Enligt Bejerot och Hasselbladh får denna kvalitetsstyrning i sin tur 

långtgående konsekvenser för vårdpersonal och den professionella läkarens vardag (2003). I 

och med de moderna förutsättningarna inom sjukvården menar Bejerot och Hasselbladh att 

bilden av läkaren kommer att behöva förändras från den historiskt rådande där läkaren sägs 

vara någon med suverän kunskap och självständighet (2003: 122-123). Moderna former av 

verksamhetsstyrning förekommer alltså och får effekter i en mängd olika typer av 

organisationer inte bara de som är privata vinstdrivande. 

 

Hur organisationer styrs på ett mer övergripande strategisk plan får också konsekvenser för 

hur de leder eller styr sina enskilda medarbetare.  Det finns exempelvis forskning som 

undersöker styrning av medarbetare i organisationer utifrån hur organisationer försöker forma 

medarbetares identiteter till att bättre överensstämma med företagets.  Alvesson och Willmott 

beskriver exempelvis olika metoder för vad de kallar identitetsreglering (2002). Ett ökat 

intresse för företag att styra individers personlighet för att kunna öka anställdas lojalitet och 

engagemang i och med de mer osäkra arbetslivsförhållanden (Alvesson och Willmott 2002: 

622-623).  Den målsättning som finns med identitetsreglering är att skapa och stärka 

organisationers mål och värderingar. Denna typ av förändringsarbete har också visats få 

konsekvenser för hur de anställda ser på sig själva och hur de beter sig. Exempelvis har 

Covaleski et al. i en undersökning visat hur målstyrning och mentorskap på revisionsbyråer 

fungerar som styrmedel (1998). Målstyrning ses exempelvis som ett sätt att objektifiera 

medarbetare och på så sätt disciplinera dem genom normbildande räkenskaper och på så sätt 

kontrollera dem (Covaleski et al. 1998: 296) Mentorskap beskrivs som ett verktyg för 

medarbetare att själva uttrycka organisatoriska värderingar för att sedan få råd av sin mentor 

som bidrar till formandet av en medarbetare som agerar i linje med företagets mål (Covaleski 

et al. 1998: 300).  De konstaterar att målstyrning disciplinerar och att det tillsammans med 

mentorskap bidrar till att skapa organisationskloner vars beteende påverkas även i livet 

utanför arbetstid (1998).  

 

Det finns övergripande metoder för styrning av verksamheter som används i modern tid och 

som får en rad olika konsekvenser för enskilda medarbetare. En av de möjligheter som de 

gällande verksamhetsstyrningsmetoderna ger utrymme för är möjligheten till flexibelt arbete.  

2.2 Flexibelt arbete 

I och med de förutsättningar som beskrivits under föregående rubrik har arbetets praktiska 

utformning förändrats. Först och främst kan det vara lämpligt att beskriva hur flexibelt arbete 

definieras i forskningssammanhang. Allvin och medförfattare. i boken Gränslöst arbete 

beskriver ett antal olika dimensioner av arbetet som kan göra att det kan sägas vara flexiblare 

(2006). Flexibelt arbete diskuteras i boken som arbete som inte längre är bundet av en viss 

plats eller en viss tid (Allvin et al. 2006). En annan aspekt av flexibiliteten är hur 

arbetsförhållanden görs mindre stabila och hur utbytbarhet bidrar till en flexiblare 

arbetssituation. Det vill säga att medarbetare har allt mindre stabila anställningsförhållanden 

och i ökad takt rör sig mellan arbeten (Allvin et al. 2006). Även Shockley och Allen använder 

liknande och huvudsakligen samma kategorier av det flexibla arbetet när de undersöker hur 
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flexibelt arbete hänger ihop med familjeliv (2011). De använder flexibel tid och flexibel plats 

som grunder för flexibelt arbete men tar också upp att deltidsarbete, arbetsfördelning och 

komprimerade arbetsveckor ses som flexibelt arbete (Shockley och Allen 2011). Flexibelt 

arbete kan delas upp i flexibelt arbete som ger en medarbetare möjlighet att vara flexibel 

genom förtroende eller flexibelt arbete som uppnås genom utbytbarhet (Allvin et al 2006: 52-

53) För den här studien kommer det huvudsakliga intresset vara flexibilitet som uppnås 

genom förtroende och som innebär att individer själva i större utsträckning får och kan 

bestämma hur, var och när de ska ta sig an sina arbetsuppgifter.  

 

Undersökningar av flexibelt arbete har försökt placera in fenomenet i ett historiskt 

sammanhang och försökt identifiera dess tänkbara konsekvenser (Allvin et al. 2006). Allvin 

och medförfattare beskriver de moderna förutsättningarna för arbetslivet i boken Gränslöst 

arbete som sammanfattar erfarenheter från forskning på området (2006). Där beskrivs den 

historiska utvecklingen mot ett flexiblare arbete, vad det flexibla arbetet betyder och även vad 

det kan få för konsekvenser (2006). De beskriver hur gränserna för arbetet suddas ut i större 

utsträckning och att ta med sig jobbet hem har blivit en vanligare lösning för att hantera 

produktivitetskrav (2006: 151). En av slutsatserna i Gränslöst arbete är också hur flexibelt 

arbete när det övergår mot gränslöst arbete kan ses som en potentiell orsak till ökad 

stressproblematik hos den arbetande befolkningen (Allvin et al. 2006). Det är i denna 

bemärkelse det flexibla riskerar att bli gränslöst. Andra studier undersöker de mera praktiska 

konsekvenserna för individer av flexibelt arbete i relation till familjeliv. Shockley och Allen 

har undersökt vilka motiv som driver människor att utnyttja möjligheten till flexibelt arbete 

(2011). De kommer fram till att anställda med förpliktelser gentemot familj ofta använder 

möjligheten till flexibelt arbete för att försöka skapa balans i vardagen (Shockley och Allen 

2011). Anställda som främst har sig själva att tänka på valde arbetsrelaterade motiv när det 

gäller flexibilitet i arbetslivet, men det var inte lika vanligt att den senare gruppen utnyttjade 

möjligheten (Shockley och Allen 2011).  

   

Flexibelt arbete är alltså något som kan ses som ett samhällsfenomen men också som något 

som påverkar enskilda individer. Medarbetare kan välja att jobba flexibelt för att hantera 

arbetskrav men det är också möjligt att nyttjandet sker utifrån krav som uppkommer i och 

med en livssituation utanför arbetet. Flexibelt arbete kan också innebära problem för den 

enskilda då det övergår i att bli gränslöst och en bidragande orsak till stressproblematik.  

2.3 Om facken 

Det finns en mängd identifierbara organisationsprinciper som tycks återfinnas bland 

organisationer oavsett inom vilken bransch de är verksamma och oavsett huruvida de utgör 

privata eller offentliga verksamheter. De förhållanden som sådana organisationsprinciper, och 

de fenomen som följer där av, påverkar i sin tur anställda och därigenom också de 

organisationer som kollektivt representerar anställda, nämligen fackförbunden. 

Fortsättningsvis kommer det här kapitlet innehålla exempel på var fackförbund historiskt 

befunnit sig i förhållande till arbetets utformning och innehåll. Därefter presenteras exempel 

på hur facken kan stöta på utmaningar i relation till moderna sätt att organisera arbetslivet 

med särskilt fokus på flexibelt arbete.  
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2.3.1 Fackens påverkan på arbetsförhållanden 

Den svenska fackföreningsrörelsen beskrivs ofta som en viktig aktör på den Svenska 

arbetsmarknaden. Sverige pekas tillsammans med några andra nordiska länder ut som ledande 

i världen när det gäller andelen arbetande som är fackligt anslutna (Kjellberg 2009). Fackliga 

organisationer i Sverige har också spelat en viktig roll som medverkande i skapandet av 

reglering och andra ramar för arbetets form. Johansson och Abrahamsson beskriver hur 

svenska fackförbund historiskt sett länge var delaktiga i att samverka med 

arbetsgivarföreningar när det kom till frågor om arbetets form och vidare utveckling, 

framförallt från 50 till 70-talet (Johansson och Abrahamsson 2007). Svenska fackförbund har 

också senare varit intresserade av att presentera mer övergripande visioner för hur arbetet bör 

vara beskaffat. Efter att klyftor uppkommit mellan arbetsgivarföreningar och fack på 70-talet 

drev fackförbunden istället själva vidare frågor om arbetets form (Johansson och 

Abrahamsson 2007). Exempel på sådana insatser kan sägas vara hur facken fick 

medbestämmande på arbetsplatsen instiftat i lagen i slutet av 70-talet (Johansson i Johansson 

och Abrahamsson 2007) och en annan hur Metall i mitten av 80-talet presenterade en version 

av ett gott industriarbete i ”Det goda arbetet” (Johansson och Abrahamsson 2007).  

2.3.2 Utmaningar för fackliga organisationer 

Fackliga organisationerna i Sverige, men också i övriga världen, ställs idag inför ett antal 

utmaningar.  De utmanas dels i form av minskade medlemsunderlag och således en något 

minskad styrka samtidigt som de måste hantera nya förhållanden i samhället och på 

arbetsmarknaden.  

De fackliga organisationerna i Sverige har under de senaste 20 åren varit föremål för ganska 

omfattande förändringar, åtminstone med hänsyn till medlemsandelar. Sedan 90-talet har 

facken upplevt en successiv nedgång i antalet medlemmar och denna minskning accelererade 

kraftigt under senare delen av 2000-talet (Kjellberg 2002, Kjellberg 2009). Detta plötsliga 

medlemstapp beskrivs ha orsakats av den kraftiga ökningen av A-kassans medlemsavgift 

2007-2008 (Kjellberg 2009). Kjellberg beskriver denna förändring som knappast förvånande i 

och med att människor tycks väga kostnaden för medlemskapet mot nyttan med att vara 

medlem (2009). Kjellberg breddar dock bilden av medlemsnedgången med fortsatta 

undersökningar efter medlemsraset under åren 2007 och 2008 och pekar på att trots att den 

totala organiseringsgraden låg konstant så doldes en ökad skillnad mellan tjänstemän och 

arbetare (2013). Samtidigt som totala organiseringsgraden låg stilla på 71 procent hade 

arbetarnas organisationsgrad mellan 2008 och 2010 minskat ytterligare till 69 procent medan 

tjänstemännens ökat till 73 procent (Kjellberg 2013). 

Till diskussionen om medlemsminskning kommer också en diskussion om vilka olika motiv 

som finns för individer att bli medlemmar.  En trend som identifierats redan i början på 2000-

talet var att det bland yngre generationer fanns minskade ideologiska och kollektiva motiv för 

att vara medlem i facket (Allvin och Sverke 2002). Nya förhållningssätt till medlemskapet 

väntas bli vanligare sett till hela de fackliga organisationerna i och med att den arbetsföra 

befolkningen är uppfostrade i en alltmer individualiserad värld (Allvin och Sverke 2002).  

Denna individualisering kan också knytas an till andra skillnader mellan olika generationer av 



12 
 

fackmedlemmar som påverkar deras vilja att bli medlemmar. Kjellberg beskriver hur 

organisationsgraden hos åldersgruppen 16-24 år minskat med 19 procent mellan 1993 och 

2001 (2002). Denna relativt låga organisationsgrad förklaras enligt Kjellberg inte enbart av att 

gruppen har ett individualistiskt förhållningssätt utan även av åldersgruppens tendens att vara 

anställd på begränsad tid (2002).  

2.3.3 Individualisering? 

När fackliga utmaningar diskuteras nämns en ökad individualisering, exempelvis i hur 

medlemmarnas motiv att vara medlem förändrats. Vad innebär då individualisering? 

Individualisering har enligt Beck och Beck-Gernsheim beskrivits av en rad olika teoretiker 

med en viss variation i hur begreppet definierats och använts (Beck och Gernsheim 2001). 

Vad som är gemensamt med deras beskrivningar är dock enlig Beck och Beck-Gernsheim att 

de alla beskriver individualisering som något som karaktäriserar och möjliggör ett mer 

differentierat samhälle (Beck och Gernsheim 2001). Beck och Beck-Gernsheim skiljer även 

på individualisering i den betydelse som begreppet får när det avser individen på en fri 

marknad som helt själv kontrollerar sitt öde och den betydelse där den utgör 

institutionaliserad individualisering (Beck och Gernsheim 2001). Enligt Beck och Beck-

Gernsheim är institutionaliserad individualisering något som beskriver hur centrala 

institutioner, som grundläggande rättigheter och utformningen av arbetets krav, alla baseras 

på individ och inte på kollektiv (Beck och Beck-Gernsheim 2001).  

2.3.4 Facken och flexibilitet 

Flexibilitet i arbetet har också presenterats som en utmaning för fackförbund på en global 

nivå.  En utmaning som identifierats för fackförbunden i och med ökad flexibilitet i arbetet är 

hur tillfälliga anställningsformer utgör ett hinder för fackförbund att få nya medlemmar att 

ansluta sig. Gallagher utgår från ett internationellt perspektiv och problematiserar hur fackliga 

organisationer möter svårigheter med att organisera personer som anställs på tidsbegränsade 

kontrakt (2002). Delvis menar Gallagher att de kan utgöra ett problem för svenska 

fackförbund att ta absolut ställning mot tidsbegränsade anställningar då de trots allt kan fylla 

en funktion som inkörsport på arbetsmarknaden (2002). Ett allt för bryskt avståndstagande 

riskerar också att påverka bilden av fackförbunden hos de personer som innehar begränsade 

anställningar (Gallagher 2002). Något som senare kan påverka facken negativt då 

tidsbegränsat anställda individer i ett senare skede kan komma att hålla fastare anställningar 

och då bli ännu mer aktuella att försöka få in i medlemsleden (Gallagher 2002). Potentiella 

problem med hanteringen av flexibla villkor går alltså koppla tillbaka till att fackförbund 

ständigt är i behov av att vara mån om sina medlemmars fortsatta medlemskap.  

Andra typer av tidsbegränsade kontrakt på arbetsmarknaden utgör också utmaningar för 

facken utifrån ett organiseringsperspektiv. Håkansson och Isidorsson utreder hur fackliga 

organisationer ser på inhyrd personal lokalt, hur de försöker organisera de inhyrda och hur de 

kan utsätta inhyrd personal för motstånd (2009). Facken har överlag varit tveksamma till 

uthyrning av personal som koncept och ifrågasättandet av användande av inhyrd arbetskraft 

efter en uppsägning av ordinarie personal har till exempel blivit en viktig fråga för vissa 

fackförbund (Håkansson och Isidorsson 2009:11).  
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Fackliga organisationer ställs inför tydliga utmaningar när det gäller flexibilitet som tar sig 

formen av utbytbarhet. Omhändertagandet av nya former av tillfälliga arbetare är av intresse 

för att bibehålla hög organisationsgrad, kanske speciellt för vissa fackliga organisationer i 

vissa branscher. Den relativa bristen av reglering av arbete i förhållande till exempelvis 

uthyrning av arbetskraft överlåts i stor utsträckningen till parterna på svenska 

arbetsmarknaden (Håkansson och Isidorsson 2009:). Således får fackförbund även på ett mer 

övergripande plan en omfattande roll i utformningen och upprätthållandet av system för nya 

arbetsformer.  

2.3.5 Sammanfattning 

De utmaningar som fackliga organisationer stöter på i form av både medlemstapp och i 

relation till flexiblare villkor i arbetslivet kan relateras till övergripande strukturer. 

Fackförbunden och formen för facklig verksamhet med medlemskap och kollektiva aktioner 

utmanas av en ökad individualisering. Fackförbund utmanas när motiven hos medlemmarför 

att fortsätta vara medlem förändras och de ideologiska motiven får minskad betydelse i 

förhållande till individuella nyttoberäkningar. En förändring i motiv som kan ses som ett 

tecken på ökad individualisering och som kan användas för att förklara fackförbundens under 

en längre period sviktande medlemsunderlag.  

Individualisering kan också ses som sammankopplad med utformningen av 

organisationsstyrning då ansvar för arbetets form i allt större utsträckning överlämnas till 

individer själva. Flexibelt arbete uppkommer i sin tur som ett fenomen som samexisterar med 

modern organisationsstyrning och utgör i sig ett ökat fokus på eget ansvar hos enskilda 

individer. Ett ansvar som exempelvis visar sig när anställda i allt större utsträckning får 

möjlighet att själv planera sin arbetstid. Fackliga organisationer står inför en rad praktiska 

utmaningar som relaterar till det flexibla arbetet men de befinner sig också i en värld där de 

utmanas av en ökad individualisering på ett mer övergripande plan.  

  



14 
 

3 TEORI 

Denna undersökning syftar till att försöka analysera hur fackliga organisationer arbetar med 

frågor som rör flexibelt arbete. För att försöka förstå varför det fackliga arbetet bedrivs som 

det gör har teoretiska verktyg hämtade från nyinstitutionell teori använts i analysen av det 

insamlade materialet. I det här kapitlet presenteras ett antal av de valda nyinstitutionella 

begrepp och teoretiska ansatser som senare har använts i analysen.  

Institutionell teori är en teori baserad på en tanke om att organisationer inom samma 

verksamhetsfält liknar varandra och enligt Ericsson-Zetterquist (2009) har artiklar av Meyer 

och Rowans ”Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony” och 

DiMaggio och Powells ”The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields ” varit inflytelserika för perspektivets framväxt. Meyer och 

Rowan beskriver hur organisationer integrerar myter om olika institutioner i deras omgivning 

och integrerar dessa i sin organisation för att säkerställa sin överlevnad (1977). 

Organisationers vilja att utvecklas är ett behov eller en strävan som kommer av krav på att 

framstå som legitim i förhållande till sin omgivning. Denna strävan leder till att organisationer 

i liknande fält utsätts för liknande problem med att legitimera sin existens och således 

använder liknande metoder för att åstadkomma denna legitimitet (Meyer och Rowan 1977). 

De integrerar samma kringliggande institutioner i sin verksamhet som andra aktörer inom 

samma fält.  Ett misslyckande med att upprätta eller bibehålla legitimitet beskrivs som något 

som gör det svårt, eller i vissa fall omöjligt, för en organisation att fortsätta existera (Meyer 

och Rowan 1977).  

Meyer och Rowan beskriver också hur en strävan efter legitimitet hos en organisation kan 

leda till att den bild organisationen skapat om sig själv inte stämmer överens med vad 

organisationen gör i verkligheten (1977). Detta fenomen brukar benämnas som lösa 

kopplingar, då i betydelsen att det en organisation uppger endast har lösa kopplingar till det 

den gör.  Ericsson-Zetterquist exemplifierar löskoppling genom att ta upp hur en organisation 

kan ha ambitiösa jämställdhetsplaner men att dessa inte får någon effekt i praktiken (2009). 

Löskoppling kan också ses som en förklaring till att organisationer med samma institutionella 

omgivning kan vara lika varandra i hur de framstår formellt medan de i praktiska 

sammanhang beter sig relativt olikt varandra (Meyer och Rowan 1977). 

DiMaggio och Powell bidrar med ett ramverk för att beskriva hur olika typer av organisations 

likheter uppkommer genom att relatera organisationer till deras omgivning (1983).  För att 

förklara detta faktum använder DiMaggio och Powell en rad begrepp som beskriver de olika 

processer och scenarion som leder till organisationers förändring mot likhet. Det övergripande 

begreppet för organisationers rörelse mot likhet är isomorfism som betyder just lika form 

(Ericsson-Zetterquist 2009: 72).  DiMaggio och Powell beskriver isomorfism som de olika 

krafter som en organisation utsätts för från sin omgivning och som får organisationen att 

förändras och ofta börja likna andra liknande organisationer inom samma fält (1983). Med 

omgivning avses i detta fall de institutioner som organisationer har med att göra och dessa kan 

vara allt från lagstiftande stater till intresseorganisationer och en viss kundgrupp.  

DiMaggio och Powell beskriver hur denna isomorfism kan ha tre olika skepnader, rent 

tvingande, imiterande eller normativ isomorfism. De tre skepnaderna beskriver olika aspekter 
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av hur isomorfism kan anta olika former.  Tvingande isomorfism beskrivs kortfattat som 

faktorer i omgivningen som gör att en organisation är tvingad att ändra sig för att kunna 

fortsätta existera (DiMaggio och Powell 1983).  Den tvingande isomorfismen kan 

exemplifieras som något som organisationen utsätts för av exempelvis lagstiftande instanser 

när de föreskriver hur organisationers redovisning ska se ut eller hur de ska hantera 

arbetsmiljön hos sina anställda,  

Imiterande isomorfism innebär att organisationer inom ett visst fält får tar efter varandras sätt 

att bedriva verksamhet (DiMaggio och Powell 1983).  DiMaggio och Powell presenterar 

imiterande isomorfism som ett svar på en osäkerhet kring hur en organisation ska hantera 

frågor som de stöter på (1983). Organisationer hittar då exempel på hur andra organisationer 

inom samma fält hanterat en viss fråga eller ett visst problem för att senare ta efter och börja 

använda liknande modeller själva (DiMaggio och Powell 1983). 

Den sista av DiMaggio och Powells typer av isomorfism är den normativa. Denna beskrivs 

som det inflytande professioner eller yrkeskategorier och deras idéer och metoder har på hur 

en organisations verksamhet bedrivs (DiMaggio Powell 1983). Professioners inflytande beror 

enligt DiMaggio och Powell på två faktorer. Först och främst att en viss profession i sin 

utbildning erhåller vissa värderingar och idéer som sedan blir vägledande för de sätt som de 

sedan agerar (DiMaggio och Powell 1983). Det andra är hur professioner behåller sin kontakt 

via nätverk som sträcker sig mellan olika organisationer och hur de i dessa nätverk själva, 

precis som organisationer, fortsätter att bibehålla sina likheter (DiMaggio och Powell 1983).  

Användbarheten med de nyinstitutionella begrepp som presenterats i det här kapitlet består i 

att de går använda för att förstå varför fackliga organisationer hanterar ett givet problem på ett 

visst sätt. Fackliga organisationer relaterar i hög grad till sin omgivning i form av bland annat 

medlemmar, arbetsgivare, arbetsgivarföreningar och andra fackliga organisationer. Således 

kan legitimitet och integreringen av rationaliserade institutioner i den fackliga organisationen 

användas för att förstå hur de uttrycker sina avsikter och hur de faktiskt agerar. 

Undersökningens frågeställningar i ljuset av dessa teoretiska begrepp och andras 

undersökningar skulle kunna uttryckas som; Hur förhåller sig Unionen till det flexibla arbetet 

och varför? Och hur hanterar de det tänkbara hot mot deras legitimitet som flexibilitet och 

individualisering utgör? 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs hur urvalet har gjorts, hur materialet till undersökningen har samlats in 

och hur tanken kring de val som har gjorts har sett ut. Vidare beskrivs hur etiska 

överväganden har gjorts, hur avgränsningar av vårt område ser ut och hur transkribering och 

kodningsprocess har genomförts. 

4.1 Val av metod 

För att på bästa sätt få in datamaterial som besvarar vår frågeställning så användes en 

kvalitativ intervjustudie då det ger en möjlighet att ta av individers syn på och tankar kring det 

problemområde som undersöks (Aspers 2011:33). Informanternas genererar hos deltagarna 

kan sedan användas för att försöka förstå och förklara det område som studien syftar till att 

undersöka(Aspers 2011). 

4.2 Urval 

Då syftet med studien var att undersöka hur fackliga organisationer förhåller, angriper och 

anpassar sig till det nya flexibla arbetslivet så gjordes en inledande undersökning där 

dokument som publicerades på de olika fackförbundens hemsidor. Det som avgjorde om 

organisationen var intressant för studien var om det fanns något på hemsidan som antydde att 

organisationen hade en handlingsplan för och uppmärksammade flexibelt arbete. 

 

Valet av organisationer byggde på vilken typ av informanter som ansågs behövas till 

undersökningen. Resonemanget grundades på tre frågor. Vem, hur många och av vilken 

anledning? (Dalen 2007:54) Den första och tredje frågan ”Vem och Vilken anledning?” 

besvarades av att det är fördelaktigt att intervjua människor med insyn i arbetsmarknaden, 

som reflekterar över vad som sker på arbetsmarknaden och som kommer i kontakt med för- 

och nackdelar när det gäller det flexibla arbetet. 

 

När det gäller mängden intervjuer så gäller det att finna en balansgång mellan arbetsmängden 

och tillräckligt stort material för tolkning och analys (Dalen 2007:54). En intervju och dess 

efterarbete är väldigt tidskrävande om det görs på rätt sätt. Tanken var att sikta in sig på 

mellan 5 och 10 där majoriteten skulle vara från huvudorganisationen. Med 6 informanter 

varav 4 från den huvudsakliga organisationen som studerades så nåddes det målet. 

 

Med dessa frågor besvarade så började arbetet med att välja en huvudorganisation som 

studieobjekt, kraven som ställdes var de som tidigare nämnts, alltså en organisation med den 

typen av kunskap och dessutom med en mängd medarbetare som skulle göra det möjligt att nå 

upp till den önskade mängden intervjuer. Under den inledande undersökningen upptäcktes det 

att det inom tjänstemannabranschen finns det en stigande diskussion och problematisering 

kring det flexibla arbetet. Dessutom finns det inom tjänstemannabranschen goda möjligheter 

att arbeta flexibelt. Den organisation som har det största antalet tjänstemän i sina medlemsled 

är det fackliga förbundet Unionen.  
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Vidare valdes två andra fackliga organisationer med syfte att skapa referenspunkter till 

huvudorganisationen. Undersökningen avgränsades till tre organisationer, med en 

huvudorganisation då för många organisationer riskerar att skapa en alltför spretig eller stor 

undersökning. Det gör det självklart svårt att generalisera materialet men då organisationerna 

som undersökts har ett brett omfång så är det troligt att många olika branscher träffas. Modern 

organisationsstyrning och den flexible arbetaren är inte fenomen som enbart återfinns i en viss 

bransch utan går att finna på de flesta håll inom dagens arbetsmarknad och det är därför 

rimligt att tro att de flesta branscher, även om det kan skilja sig i uttryck, ställs inför liknande 

frågor. De organisationer som deltog i studien var Unionen, Vision och Handelsanställdas 

förbund, dessa presenteras kort här nedan.  

4.3 Presentation av organisationer 

4.3.1 Unionen 

Unionen är Sveriges största fackförbund inom den privata sektorn och riktar in sig på 

tjänstemän. Organisationen har 500 000 medlemmar, 30 000 förtroendevalda på mer än 

65 000 olika arbetsplatser. Unionen är en ny aktör på den fackliga marknaden då det är 

frukten av en sammanslagning mellan Handelstjänstemän (HTF) och Industritjänstemän (SIF) 

från 2008. Organisationen har tre primära mål som de strävar efter att uppnå och dessa är att 

skapa fler och bättre jobb, att skapa en balans i arbetslivet och kompetensutveckling som sker 

kontinuerligt. Målet är att vara en ledande kraft som skapar framgång, trygghet och glädje i 

arbetslivet (Unionen.se). 

 

Vidare så vill Unionen skapa en arbetsmiljö som är bra för både arbetstagare, arbetsgivare och 

familjer. För att skapa en familjevänlig arbetsmiljö har Unionen 2003 instiftat ett pris som 

heter Guldnappen som delas ut årligen. Det är medlemmar som får nominera sina egna 

arbetsplatser om de lever upp till kriterier som rör jämställdhet och andra familjevänliga 

policys. Bland annat då har IKEA, Kronans Droghandel och Servera vunnit Guldnappen 

(Unionen.se).  

4.3.2 Vision 

Vision är ett fackförbund med 160 000 medlemmar från 4000 olika yrken. Vision är en 

organisation som riktar sig mot alla typer av arbetare men främst inom offentliga sektorn eller 

privata bolag som stödjer den svenska välfärden. Vision räknar med att cirka 60 000 av dess 

medlemmar är akademiker och dessutom har Vision 15 000 medlemmar som arbetar som 

chefer, det gör organisationen till Sveriges största organisation för chefer inom den offentliga 

sektorn (Vision.se). Vision har en vilja att arbeta för den enskilde individens rättigheter på 

arbetsmarknaden, och strävar bland annat efter individuell lönesättning. Organisationen har 

som mål att ständigt hänga med i arbetsmarknadens utveckling därför kombinerar de som är 

utvalda till fackliga uppdrag dessa med en yrkeskarriär, allt för att se till att den kunskap de 

fackliga ombuden har kring arbetet är de senaste på den föränderliga moderna 

arbetsmarknaden (Vision.se). 
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4.3.3 Handelsanställdas förbund 

Handelsanställdas förbund, eller Handels, är en del av LO och har runt 150 000 medlemmar 

på 25 000 olika arbetsplatser. Precis som namnet antyder så har organisationen främst 

medlemmar som arbetar i och kring försäljning av olika slag.  Handels har 19 lokala 

avdelningar runt om i Sverige. Handels arbetar för att få bort diskriminerande element från 

arbetsmarknaden och poängterar på sin hemsida att den fackliga människosynen bygger på 

grundregeln om allas rätt till att bli behandlade lika och bli behandlade rätt (Handels.se)  

4.4 Informanter 

Informant 1: Varit fackligt anställd på flera olika positioner, både centralt och regionalt i över 

10 år. Erfarenhet både av juridiska aspekter kring arbetsmarknaden såväl som av ledning och 

också förhandlingsarbete.(Unionen) 

 

Informant 2: Ombudsman inom facklig organisation. Mer än 5 års erfarenhet av fackligt 

arbete.  Hanterar utbildningar och förhandlingar i arbetsplatstvister. (Unionen)  

 

Informant 3: Facklig klubbordförande ute på ett företag. Mer än 15 års erfarenhet av fackligt 

arbete. Började som närombud, satt sedan med i styrelse som sekreterare och är nu ordförande 

i klubben. (Unionen) 

 

Informant 4: Fackligt anställd på central nivå. Arbetar med utredningar och rapportering i 

den fackliga organisationen. Erfarenhet från fackligt arbete mer än 5 år. (Unionen) 

 

Informant 5: Ombudsman inom facklig organisation. Mer än 10 års erfarenhet av fackligt 

arbete. Erfarenhet av förhandling i arbetsplatstvister. (Handels) 

 

Informant 6: Fackligt anställd, styrelsemedlem. Mer än 10 år med olika fackliga uppdrag. 

Började sin fackliga bana som klubbordförande. Erfarenhet av regionallt arbete både inom 

organisationen och ute på arbetsplatser. (Vision). 

4.5 Om intervjuerna 

En intervjuguide formulerades där målsättningen var att skapa en semistrukturerad intervju. 

Ett antal tydligt angivna frågor inom ett antal teman där följdfrågorna kunde ställas inom de 

olika frågegrupperna beroende av informantens svar (Aspers 2011:143). Detta för att kunna 

styra samtalet åt det håll som informanten har information om för att på så sätt kunna få ett 

bra flyt i samtalet men även för att få den information som eftersökts. Att tematisera utifrån 

frågeställningen istället för att ha ett förskrivet frågeformulär skapar en möjlighet för 

intervjuaren att styra samtalet till de områden som är intressanta utan att det blir för stelt och 

enkätlikt som en helt strukturerad intervju (Aspers 2011:143). 

 

Vid utformningen av intervjuguiden användes ett antal kriterier som Dalén presenterar(2007). 

Ett medvetet val var att försöka hålla sig till dessa för att på så sätt skapa en intervjumall som 
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skulle ge oss bäst förutsättningar att besvara vår frågeställning på ett rättvisande sätt (Dalen 

2007: 32) 

 

”·         Är frågan klar och otvetydig? 

·         Är frågan ledande? 

·         Kräver frågan speciell kunskap och information som informanten kanske inte har? 

·         Innehåller frågan alltför känsliga saker som informanten kommer vägra uttala sig 

om? 

·        Ger frågeställningen utrymme för att informanten kan ha egna uppfattningar?” 

(Dalen 2007:32) 

 

Vid intervjutillfällena deltog båda uppsatsskribenterna, dels för att minimera risken att missa 

väsentligheter men också för att se och lära av varandra. På förhand utsågs vem som skulle 

vara den primära intervjuaren och vem som skulle vara mera fokuserad på att observera, 

finnas med som stöd och bidra med relevanta följdfrågor (Trost 2010:67). Uppdelningen 

gjordes främst för att göra situationen behagligare för informanten då det kan upplevas som 

rörigt när det är flera intervjuare som försöker leda samtalet (Trost 2010:67).  

 

Informanten tillfrågades in innan intervjun om de kunde godkänna att samtalet spelades, gav 

informanten sitt samtycke så spelades samtalet in. Anledningen till detta var att det kan vara 

distraherande att anteckna under intervjun för både intervjuaren och informanten. Som 

intervjuare är det nyttigt att kunna fokusera fullt ut på vad som sägs och informanten kan 

känna stress över att vissa saker man säger skrivs ned (Dalen 2007:33). En ytterligare 

anledning till att spela in intervjuerna var för att göra analysarbetet smidigare, det är alltid en 

fördel att kunna gå tillbaks och lyssna på vad som sägs och ger en möjlighet att transkribera 

intervjun i detalj (Trost 2010:74). För att inte behöva avbryta informanten när denne var 

otydlig, inte svarade på den ställda frågan eller öppnade dörren till något som var av intresse 

att veta mer om så gjordes en del anteckningar över sådant som skulle tas upp senare i 

intervjun. Även detta informerades det om innan intervjun påbörjades.  

 

Samtliga informanter förutom informant 2:s intervju spelades in. Anledningen till att 

informant 2:s intervju inte blev inspelad var att intervjun endast kunde genomföras vid ett 

specifikt tillfälle på en viss plats. Bedömningen gjordes att den miljön inte lämpade sig för 

inspelning, bland annat på grund av närheten till utomstående människor, och istället 

antecknades det som framkom i intervjun. Varje intervju följdes av en genomgång för att se 

om vi kunde förbättra något i intervjuupplägget inför kommande intervjuer. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som skall tas hänsyn till när forskning bedrivs. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer 2006:6). Informationskravet som innebär att information om 

undersökningen och dess syfte förmedlas till deltagarna uppfylldes vid första kontakt, både 

med arbetsgivare och också deltagaren. Samtyckeskravet handlar om att informanten ska 

medverka av fri vilja, det uppfylldes i och med att de valde att ställa upp, för säkerhetsskull 
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ställdes kontrollfrågor innan varje intervju påbörjades (Vetenskapsrådet 2006:9). 

Konfidentialitetskravet togs det hänsyn till i form av att inga personliga uppgifter behölls efter 

att intervjun transkriberats. Deltagarna kunde avpersonaliseras efter intervjun då det inte fanns 

någon mening med att behålla den informationen i texten. Allt material som framkom 

hanterades med försiktighet så att ingen obehörig skulle kunna ta del av det. Då det kommer 

till nyttjandekravet så var det tydligt att informationen var tänkt att användas i en 

kandidatuppsats och presenteras som en sådan. 

 

Materialet från intervjuerna kanske inte skall klassas som något som är känsligt men det bör 

ändå finnas en förståelse för att information som framkommer kan skada någon vid ett 

felaktigt användande. Målsättningen var att skapa en intervjusituation där informanten vågar 

prata fritt och för att det ska vara möjligt så hanterades de fyra huvudkraven med största 

möjliga allvar och hänsyn. 

4.7 Transkribering, kodning och analys 

Vid forskning som baseras på intervjuer utgörs datamaterialet informanters uttalande omsatt 

till textform (Dalen 2007:15). Därför transkriberades intervjuerna till text för att göra det 

insamlade materialet möjligt att sammanställa och analysera. När intervjuerna transkriberades 

så valdes en relativt enkel transkribering där ingen vikt fästes på att dokumentera exempelvis 

längd på pauser eller tonläge (Aspers 2011:156).  

 

Kodningen av det transkriberade materialet gjordes utifrån våra tematiseringar av 

frågeställningen. Processen inleddes med att utskrifter av de transkriberade intervjuerna gicks 

igenom och det som passade in i olika förutbestämda teman markerades i marginalen med 

olika färger. På förhand hade ett kodningsschema gjorts där en färg knöts till ett tema, 

tillvägagångssättet kallas av Aspers för marginalmetoden (Aspers 2011:185). Sedan samlades 

alla citat som hörde till ett visst tema ihop i ett samlat dokument för att på så sätt göra 

materialet kategoriserat och överblickbart. Under kodningsprocessens gång skapades det nya 

teman medan andra teman togs bort eller ändrades, allt för att skapa en så pass riktig tematisk 

ram som möjligt. Att vara flexibel och gå igenom materialet vid fler än ett tillfälle när analys 

och resultatsammanställning görs är fördelaktigt då det är större chans att finna intressanta 

aspekters som forskaren inte tänkt på i förhand (Dalen 2007:75). 

4.8 Begränsningar  

En inbygg effekt av att använda kvalitativa intervjuer är att den alltid inbegriper en tolkning 

av informanternas upplevelser (Dalen 2007:13). Det material som intervjuerna genererar 

består redan av individers bild av världen (Aspers 2011) och således kan det ses som att 

kvalitativ forskning utgör en tolkning av en tolkning av världen. Det resultat som denna studie 

presenteras bör således inte ses som försök att presentera sanningar utan snarare försök till 

förståelse.  

 

När det gäller intervjuer så bör intervjuaren alltid ta vissa saker i beaktning. Dels så finns det 

en medvetenhet om att det kan uppkomma solidaritetsproblem mellan den som intervjuar och 
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den som intervjuar (Dalen 2007:18). Dels i vilken information som delas men även i ett 

senare skede då intervjumaterialet tolkas och eventuellt överdriver betydelsen av innehållet. 

Det är också värt att notera att när kommer till frågor kring arbetsmarknaden så är det möjligt 

att någon informant egentligen tycker en sak men säger något den tror förväntas i rollen denne 

innehar. På ett liknande sätt finns en risk att intervjuaren på grund av sin egen oro undviker 

vissa frågor eller gräver mindre djupt inom ett visst område (Dalen 2007:17). 
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5 RESULTAT 

Inledningsvis kommer resultatdelen behandla en allmän bild av hur det förändrade 

arbetslivet påverkar de fackliga organisationerna. Finns det en gemensam 

problematik när flexibiliteten på arbetsplatserna diskuteras eller har olika branscher 

känt av olika typer av frågor. De tre fackliga organisationerna som deltagit i 

undersökningen är Unionen, Vision och Handelsanställdas förbund. Det flexibla 

arbetet finns inom de flesta branscher, och alltså är det flexibla arbetet något som de 

flesta fackliga organisationer ska förhålla sig till. Denna studie fokuserar främst på 

hur tjänstemannaförbundet Unionen hanterar det flexibla arbetet och de problem och 

möjligheter som kommer med det. 

5.1 Andra fackförbund 

För att undersöka hur utbrett det flexibla arbetet är och för att undersöka hur de ter 

sig för andra arbetsgrupper så tittades det på hur andra fackförbund ser på frågor och 

vilka farhågor eller möjligheter de ser när det flexibla kommer på tal. Till en början 

kommer resultatet från Handels och Vision presenteras för att sedan gå vidare till 

Unionen. 

5.1.1 Handelsanställdas förbund 

Handelsanställdas förbund organiserar i första hand anställda inom detaljhandeln i 

exempelvis butiker men även lagerarbetare. De organiserar även andra yrkesgrupper 

som frisörer och en viss utsträckning tjänstemän (Handels.se). Informanten säger att 

det finns skillnader i hur flexibiliteten påverkar beroende på vilken typ av arbete som 

utförs, men diskuterar främst frågor som rör de butiks- och lageranställda i och med 

att de är representerade i störst mängd. Informanten på Handels beskrev en 

problematik som baseras på att butiker i allt högre grad använder sig av 

deltidstjänster vilket ger lågprocentiga anställningar som inte gynnar dess 

medlemmar. Det är också den typ av negativ förändring som det moderna arbetslivet 

fört med sig. Informanten problematiserar det fackliga arbetet då anställda enbart 

jobbar 15-25 procent, det gör att den anställde inte upplever sig ha något behov av ett 

fackligt medlemskap. Om en arbetsplats enbart anställda som arbetar på låg procent 

är förändringsarbete väldigt svårt och det är mer troligt att en fråga inte når facket 

vilket innebär att långsiktiga fackliga arbetet uteblir. Informanten poängterar att det 

finns en positiv sida av flexibilitet i tid, och det är när den anställde kan påverka sina 

arbetstider.  

”Flexibelt är positivt om man kan påverka sina egna arbetstider. eh. negativt det är när 

arbetsgivarna vill använda många personer på små, eller om man säger, låga anställningar. 

För att ha det så flexibelt som möjligt. smeta ut dom anställda på arbetstider /…/ja det är ju 

alltså vi har ju medlemmar som går mellan säg 5-10-15 timmarskontrakt som alltså faktiskt 

är människor som flyttat hemifrån och som inte är studerande. så de, så där är väl 

flexibilitet ett negativt ord men kan man själv påverka sina arbetsförhållanden på ett 

flexibelt sätt då är det positivt.” – Informant 5 
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Även om butiker inte har många typer av problem när det gäller det flexibla arbetet i 

sig så ställer samhällets krav till det på olika sätt. En flexibel omvärld kräver flexible 

handel, vilket märks för Handels i och med butikers allt mer omfattande öppettider. 

Anställda i detaljhandeln drabbas av problem när andra delar i omgivningen inte är 

flexibla. Exempelvis kan det vara svårt för en anställd med småbarn att arbeta 

kvällar, helger eller nätter då det inte finns speciellt många förskolor, skolor eller 

fritidsgårdar som har anpassade tider. Det är också så att en lågprocentig 

deltidsanställning oftast innebär att man arbetar några få timmar per dag, det gör att 

det är svårt att få ihop timmar på andra ställen vilket påverkar den enskildes ekonomi 

negativt.  

”Vi hade ju nyligen en rapport ute när det gällde deltidsproblematiken, vi ser ju en 

problematik hos våra medlemmar att gå upp i arbetstid för att resten av samhället inte 

riktigt hänger med i vår flexibilitet. Det vill säga med dagis bara., å vi har ju diskuterat med 

nattis och kvällsöppet och där har inte samhället hängt med riktigt. så när vi ska vara 

tillgängliga och flexibla så finns det inte riktigt någon som stöttar upp” – Informant 5 

De frågor som rör flexibelt arbete för Handels är nästan uteslutande sådana som 

gäller arbetstid och utbytbarhet. De flesta av organisationens medlemmar har inget 

behov av en telefon i sitt dagliga arbete och således uppstår inte de frågorna kring 

flexibilitet och tillgänglighet i lika stor utsträckning.  Det förekommer dock i motsats 

till tillgänglighetskrav från arbetsgivaren att butiker idag förbjuder anställda att ha 

sin privata mobiltelefon på sig under arbetstid. Medlemmar i Handelsanställdas 

förbunds verkar alltså inte stöta på flexibiliteten på samma sätt som medlemmar i 

Vision och Unionen. 

5.1.2 Vision 

Det flexibla arbetet gör avtryck på de flesta fackföbunden och i intervjun med 

informanten från Vision uttrycks frågeställningar och farhågor med ett allt flexiblare 

arbete. Vision, som likt Unionen också organiserar tjänstemän, problematiserar 

exempelvis hur arbetsgivare har förhandlat om avtal som reglerar förläggningen av 

arbetstid vilket i sin tur ökar den tidsmässiga flexibiliteten.  

”Sen försvann flextidsavtalen och ersattes av årsarbetstidsavtalet, vilket innebär att man har 

större spann, vissa dagar kan jag bara jobba fyra timmar andra skulle jag kunna jobba tolv. 

Men i och med att vi då har folk från morgonen till eftermiddagen så är det arbetsgivaren 

som vinner på den tiden.” – Informant 6 

Det är inte bara den tidsmässiga aspekten som lyfts fram av informanten, utan det finns också 

en rumslig flexibilitet som möjliggörs av den kommunikativa tekniken. Möjligheten att kunna 

läsa mail på söndagkvällen kan ha en stresslindrande funktion. Informanten nämner också att 

det såklart kan ses som något negativt då en anställd inte kan släppa sitt arbete på fritiden, 

men att det handlar om att sätta upp sina egna ramar. 

”Att ta en timma på söndagkväll läsa mailen och inte vara stressad på måndag morgon och 

det väljer man att göra /../ det gör det ju, man är alltid uppkopplad. och det är ju inte bra, 

man tänker på jobbet konstant och kommer aldrig ifrån” – Informant 6 
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Informanten talar om att det centralt inom Vision finns en del material som gäller det 

flexibla arbetet, men att det inte är något som denne tagit del av. Vid tillfället för den 

här studien presenterades inte material när det gäller flexibilitet, policys kring 

mobiltelefoner, mail eller dylikt speciellt aktivt på vision.se. I deras 

organisationsprogram finns däremot en punkt som berör arbetsmiljön men i övrigt 

går det inte att se några större spår av den nya flexibla arbetsmarknaden.  

”Arbetsmiljö: Du ska trivas, ha inflytande och utvecklas, och kunna kombinera arbete och 

fritid på ett bra sätt.” – Vision.se/Visions program 

5.1.3 Sammanfattning Handels och Vision 

Det flexibla arbetet för alltså med sig nya frågor som de olika fackförbunden ska 

förhålla sig till och försöka besvara men vilka och hur de ter sig är olika beroende på 

bransch. Skillnader mellan fackförbund som går att finna är hur olika aspekter av 

flexibelt arbete får olika betydelse för fackförbund när deras medlemmars 

yrkeskategorier skiljer sig åt. I en beskrivning av hur tjänstemannaförbund måste 

hantera aspekterna av det flexibla arbetet som består i ökad flexibilitet i tid och rum 

kontrasteras detta mot en bild av hur exempelvis Handels snarare får kämpa med 

flexibilitet i form av hur tiden fördelas på anställda för att skapa en smidig 

personalhantering för butikschefen.  

 

Fortsättningsvis kommer fokus ligga på Unionens arbete när det gäller flexibiliteten i 

arbetslivet. Dels hur organisationen arbetar med frågor kring ämnet på central nivå, 

dels hur informanterna som befinner sig på olika nivåer och positioner inom 

organisationen upplever det flexibla arbetet. 

5.2 Unionen officiellt 

Resultat från Unionen kommer att behandlas i två delar, först en del som fokuserar på det som 

Unionen officiellt går ut med i form av dokument, rapporter och information på hemsidan. 

Därefter kommer intervjuerna som gjorts med Unionens medarbetare att presenteras. 

5.2.1 Hemsida, Dokument och Rapporter  

Unionen vill vara ett fackförbund som ligger i framkant när det handlar om frågor som rör det 

flexibla arbetet i tid och rum. Då organisationen riktar sig mot branscher med tjänstemän så 

blir frågor om flexibilitet väldigt centrala. I detta avsnitt kommer den bild av det flexibla 

arbetet som går att finna på Unionens hemsida, på offentliga dokument och rapporter att 

framställas. Det är främst två dokument som kommer lyftas fram dels en rapport från 2013 

som behandlar riktlinjer för det gränslösa arbetet och dels ett dokument som heter ”Mail och 

Mobilpolicy” som är tänkt att fungera som ett vägledningsverktyg ute på arbetsplatserna. 

5.2.2 Gränslöst arbete 

Redan 2009 så förekom formuleringar i officiella dokument från Unionen där balansen mellan 

arbetet och fritid lyftes fram som en av de centrala frågorna (Unionen 2009). Under första 

halvan av 2013 kom Unionen ut med en mer omfattande rapport som döptes till ”Unionens 
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riktlinjer om gränslöst arbetsliv” (Unionen 2013a). Denna rapport kom som ett svar på ett 

förändrat arbetsliv där det är allt svårare att finna tydliga gränser mellan de olika delarna i 

livet. Att detta upplevs som problematisk för medlemmarna skapar en efterfrågan om riktlinjer 

för hur frågorna ska bemötas. Cecilia Beskow som är samhällspolitisk chef hos Unionen 

skriver följande i förordet till rapporten. 

”Unionen har länge bevakat fenomenet med att allt fler tjänstemän upplever det som kallas 

för gränslöst arbetsliv. De tidigare gränsdragningarna som fanns mellan arbete och fritid, 

arbetsplats och hem, och gränserna mellan chef och medarbetare har blivit allt mer flytande, 

eller satta under ständig omdefinition. Många gånger hänvisas den enskilde till att efter 

bästa förmåga sätta upp gränser för vad som är arbete och fritid. Utvecklingen ställer de 

fackliga organisationerna inför stora utmaningar och tvingar dem att finna nya metoder, när 

gamla arbetssätt många gånger har tappat sin förmåga att förbättra medlemmarnas och 

tjänstemännens vardag. ” (Unionen 2013a:4). 

Rapporten lyfter fram flera olika aspekter av det gränslösa arbetet, både positiva och negativa. 

Ett klart fokus är varna för olika arbetsrelaterade egenskaper som en anställd kanske inte 

tänker på men som egentligen är något som borde diskuteras och möjligen ramas in. Det 

handlar exempelvis om hur en tjänsteman som trivs med sitt arbete arbetar mer än vad som är 

hälsosamt på grund av möjligheten att sköta sitt arbete var som helst och när som helst 

(Unionen 2013a).   

 

Teknikens utveckling lyfts fram som en förutsättning för flexibiliteten och då också att 

gränslösheten vuxit med stor kraft under den senaste 10-15 års perioden. Att ständigt vara 

nåbar via sin mobiltelefon, att ständigt kunna besvara mail tack vare laptopen och trådlöst 

internet skapar en arbetsdag som kan fortsätta så länge som den enskilde eller dennes 

omgivning vill (Unionen 2013a). Detta tillsammans med en globalisering där konkurrensen 

bland företagen ökar och en förändrad arbetsorganisation skapar enligt rapporten en 

arbetsmiljö som kan bestå av ständig tillgänglighet och höga krav (Unionen 2013a). 

”Arbetet kan idag många gånger utföras var som helst, och när som helst. Mobiltelefoner 

och bärbara datorer är vanliga, och har skapat helt nya förutsättningar för tillgänglighet 

utanför den vanliga kontorsarbetstiden. Istället för att enbart vara nåbar vid ett skrivbord 

med fast telefon, kan medarbetaren nu nås oavsett var personen befinner sig.” (Unionen 

2013a:8). 

”Den hårda konkurrensen ställer krav på flexibilitet och förmågan att snabbt ställa om, 

samtidigt som priserna ständigt pressas. Slimmade organisationer, lean production, med få 

buffertar i tid eller personella resurser blir ett resultat av detta. Följden av den förändrade 

arbetsorganisationen blir många gånger hög arbetsbelastning och att tiden för paus och 

reflektion i arbetet försvinner.” (Unionen 2013a:9). 

Unionen har tre primära frågor som de presenterar och som i grund och botten är det som 

eftersträvas. Det handlar om ”Fler och bättre jobb”, ”Balans i arbetslivet” och ”Kompetens 

ger kraft” (Unionen 2013b). Den andra av dessa frågor handlar om flexibilitet mot ett arbete 

som är mer balanserat och hur Unionen vill uppnå denna balans. Det handlar om att skapa 

förutsättningar för forskning och politiska beslut kring arbetsmiljön, att vara 

opinionsbildande, att vara drivande i avtalsrörelsen och att sätta upp riktlinjer som ska skapa 

en miljö där fördelarna med flexibiliteten ska bevaras medan nackdelarna ska regleras och 

filas bort(Unionen 2013a). Nedan kommer ett exempel på hur Unionen centralt arbetar med 



26 
 

att skapa medvetenhet kring riskerna med det flexibla arbetet och hur det går att arbeta för att 

skapa ett ramverk som ska hjälpa medlemmarna att hålla sig friska och motiverade över tid. 

5.2.3 Mail och Mobilpolicyn  

Ett sätt som Unionen försöker hjälpa sina medlemmar på är genom att ge ut riktlinjer till ett 

ramverk för hur de anställda ska förhålla sig till mail- och mobiltelefoner. Tekniken är något 

som identifierats som en katalysator för många av riskerna med flexibiliteten. I dokumentet 

”Mail och mobilpolicy” betonas också att flexibiliteten i tjänstemännen arbete tillsammans 

med de tekniska förutsättningarna kan skapa en situation där tjänstemannen förväntas vara 

tillgänglig och nåbar hela tiden (Unionen 2013c). Här nedan presenteras de punkter som 

rapporten tar upp och som Unionen anser bidrar till att tillgängligheten kan bli ett problem.  

 

”Tillgänglighet som en konsekvens av: 

 Otydlig förväntan på respons på kommunikation  

 Svårighet att se när en arbetsuppgift är avklarad 

Viljan att vara en god arbetskamrat och ställa upp 

 Arbetskultur där det finns en förväntan på att hålla sig tillgänglig 

 Otydliga krav eller förväntningar från arbetsgivaren/managementkultur 

 Känslan av att missa viktig information” (Unionen 2013c) 

 

Vidare i rapporten så gås det igenom hur tillgänglighetsproblemen skapas och hur det med 

hjälp av policys går att reglera och minska kraven på den enskilde medarbetaren och på så sätt 

skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö. Rapporten exemplifierar med hur tre olika 

arbetsplatser på olika vis skapat en tillgänglighetspolicy. Enligt rapporten ska ingen anställd 

ha ett krav på sig att vara tillgänglig efter att arbetsdagen är slut, men skulle det finnas sådana 

krav så ska ett beredskapsavtal skapas eller så ska jourtid införas (Unionen 2013c). Kortfattat 

kan nämnas att ett schema presenteras för hur en arbetsplats går till väga och sedan kommer 

de tre förslagen på hur andra gått tillväga. Så här presenteras ett exempel på hur en 

tillgänglighetsplan på en avdelning på ett större företag ser ut. 

 
”Mailvett  

1 Svar på mail och telefon eller andra kanaler förväntas under normal arbetstid 8.30-17. 

Övriga tider förväntas inget svar.  

2 Tydlig med ämnet i mailhuvudet.  

3 Var noggrann med vem som man CC:ar – CC:a inte i onödan . 

4 Stäng av mailsync utanför normal arbetstid.  

 

Mötesvett  
1 I möjligaste mån hålla möten som börjar och slutar mellan kl 9 och 16 för att underlätta för 

dem som måste hämta och lämna på förskolan. 

2 Om det är brådskande:  

3 SMS:a eller ring om det är brådskande och utanför arbetstid 8.30-17.  

Var tydlig med att det är brådskande.  

4 Om det inte är tydligt att det är brådskande så förväntas inget svar utanför normal arbetstid 

(8.30-17).  

 

Om vi inte befinner oss på kontoret  
1 Skriv på den stora whiteboardtavlan var du befinner dig.  
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2 Meddela närmsta chef om du är sjuk/borta/VAB etc och cc:a någon kollega som kan skriva 

på tavlan.  

3 Dela och använd Outlook-kalendern så att kollegorna kan gå in och se om du är tillgänglig.  

4 Denna policy utvärderas och uppdateras varje år. 

”(Unionen 2013c.) 

5.2.4 Sammanfattning Unionens dokument 

De dokument som använts som exempel representerar den bild som Unionen går ut med 

officiellt och den bild som organisationen vill förmedla utåt. I dokumenten finns en mängd 

olika förslag på hur det flexibla arbetet ska hanteras. Återkommande är ett arbete som utgår 

från den psykosociala arbetsmiljö då det är där eventuella problem med flexibelt arbete 

förväntas höra hemma. Bearbetning av arbetsmiljöreglering samt sätta upp ramar för vad som 

gäller när det kommer till flexibla villkor betonas som viktiga för att hantera det flexibla 

arbetet. Resultatdelen kommer fortsättningsvis att beskriva den kompletterande bild som 

informanterna från Unionen ger kring hur olika aspekter av det flexibla arbetet identifieras, 

hanteras och mottas inom organisationen. 

5.3 Unionens informanter 

5.3.1 En ökad flexibilitet? 

”Nämen ja så, att de senaste 5 åren har det skett en stark utveckling mot ett ökat flexibelt 

arbete.” – Informant 1 

Informanterna upplever att det har skett en ökning av det flexibla arbetet över deras tid inom 

arbetslivet svarar samtliga att de upplevt en ökning i någon form. Oavsett vilket fackförbund 

informanterna varit engagerade i eller arbetat för har flexibilitet setts som något som ökat 

senaste åren. Förändringarna kan knytas till arbetets form där till exempel 

tjänstemannapositioners karaktär och sammanhang beskrivs som en av faktorerna som 

möjliggör arbete oberoende av tid och plats. Grad av ansvar kopplas ibland samman med 

mängden ansvar, även om tjänstemän i allmänhet beskrivs som möjligt flexibla. För chefer 

högre upp i organisationer förväntas en helt annan nivå av att vara kontaktbar.  Även om det 

upplevs att ökat flexibelt arbete har skett under de senaste fem åren så finns förståelse för att 

de identifierade förändringarna skett successivt under en längre tid. 

”Ja, oja. Om man säger när jag började för 15 år sedan att vara fackligt aktiv då var det ju 

så att precis datorer och sånt började komma in i företaget, att man hade sin egen dator. 

Man hade väl kanske arbetsstationer och sådär. Sen jobbades de in under några år.” – 

Informant 3 

”Tjänstemän har alltid jobbat hemma, de har alltid haft ett skrivbord hemma där man har 

kunnat sätta sig och läsa en rapport eller skriva, det är inget nytt, det är bara det att man kan 

göra det så mycket enklare idag, därför har det ökat.” – Informant 4  

Informanterna använder de fem senaste åren som en återkommande avgränsning i sin 

beskrivning av förändringar av det flexibla arbetet. Tekniken och nätverken som tekniken 

bidrar med beskrivs som något som påverkat möjligheterna att snabbt göra insatser i arbetet 

från hemmet på annan tid än vanlig kontorstid. Flexibiliteten i tid och rum upplevs ha ökat i 

omfattning för tjänstemän i och med teknisk utveckling.  Det sammantagna intrycket bland 
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informanterna från Unionen är att de upplever att det flexibla arbetet ökad, framförallt de 

senaste fem åren. 

5.3.2 Teknik som förutsättning 

En aspekt av denna ökning av det flexibla arbetet beskrivs alltså utifrån att tekniska 

hjälpmedel har blivit allt mer smidiga att ta med. Teknik som tidigare satt skruvad i väggen på 

företaget går idag ta med i en bärbar dator, smartphone eller surfplatta och går att komma åt 

via en gemensam företagsserver. Tekniken beskrivs som en förutsättning för att kunna ta sig 

an arbetsuppgifter på en plats eller vid en tid som arbetet normalt inte föreskriver. En annan 

aspekt som framkommer är att informanterna tror att smartphones, surfplattor och smidiga 

bärbara datorer underlättar mer rutinmässig miniflexibilitet. Möjligheten finns att på fritiden 

ta upp smartphonen ur fickan och snabbt kolla sin jobbmail för att kanske underlätta för sig 

själv i ett senare skede. Denna snabba koll beskrivs också som något som går av bara farten 

när telefonen eller surfplattan sätts i händerna på en medarbetare och får tas med hem. Det 

kan till och med ses som en förmån att vara betrodd med en smartphone från sitt företag. 

”Så är det ju. Man kan till och med bli lite smickrad av att få en smartphone eller en iPad. 

Det är ju roligt. Att visa den för andra och kunna använda den privat då har man den ju 

påslagen hela tiden. Vilket gör att jag tittar lite på jobbmail som kommer in under helgen 

och på kvällen och man går in och svarar.” – Informant 1 

Att kunna arbeta från en obestämd plats beskrivs också som något som underlättats i och med 

arrangemang för att underlätta flexibelt arbete med hjälp av modern kommunikationsteknik.  

”Nu de senaste, ja, 5-10 åren så har ju sådana här Blackberry och Smarta telefoner, bärbara 

datorer, ehm, och även från företagets sida har man underlättat det flexibla arbetet med att 

se till att man alltid har möjlighet att koppla upp sig in i företagets server och sådana grejer 

ja.” – Informant 3 

Det är inte bara mobiler och datorer som möjliggör arbete var som helst när som 

helst utan även kringliggande förutsättningar som krävs för att effektivt kunna ta sig 

an sina arbetsuppgifter.  

5.3.3 Styrning och förväntningar 

Förväntningarna på att en medarbetare måste ställa upp på att ständigt vara nåbar beskrivs öka 

i och med ökat ansvar och förutsätts hos personer med chefsansvar. Dessa förväntningar 

beskrivs som något som möjligtvis kommer att bli vanligare även för yrkesgrupper som inte i 

nuläget har dessa förväntningar uttryckta i och med sina anställningsavtal. 

”Men jag vet att bland cheferna är det vanligt att man hämtar barnen på dagis, så tar man 

sin bärbara dator med sig hem och så sitter man när barnen har lagt sig. Då går man in och 

knackar in det man behöver på kvällen. Och de är ju samma sak som det här med att bli 

nådd. Det börjar i det ledet och så kommer det till medarbetarna.” – Informant 3 

Att den globala marknad som många organisationer idag agerar på och är utspridd 

över påverkar också tillgänglighetskraven på anställda. Det blir vissa gånger ett 

måste att hålla sig a jour under dygnets samtliga timmar då en potentiell kund, chef 

eller samarbetspartner befinner sig på andra sidan jordklotet med allt vad det innebär 

i form av skillnader i klocktid. Förändringen mot ett ökat flexibelt arbete beskrivs 
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också som överlag kopplat till att anställda har möjligheter till självstyrning mot ett 

mål. Det finns en tydlig bild av att en arbetsgivare idag inte lägger så stor vikt vid var 

eller när tjänstemannen gör sitt jobb, det viktiga är istället att det blir gjort och att 

resultatet är bra nog. Att den anställde själv kan bestämma när det gäller hur målet 

ska nås skapar automatiskt en möjlighet att laborera med hur mycket tid som läggs 

på arbetet. 

”Du har en uppgift som du ska lösa, sen exakt hur mycket, eller hur du kommer dit, det 

lägger man sig oftast inte i.” - Informant 3 

”Det är inte beroende att jag sitter på mitt kontor och skriver det här mellan 8 och 17 utan 

jag kan sitta hemma och skriva det här och man tittar vad som kommer ut på sista raden 

hellre än att man är på arbetet en viss tid. Det har blivit viktigare.” – Informant 1 

Denna vilja att nå sina mål och bidra till organisationen relaterar också till ett informellt 

ramverk för vad som är acceptabelt.  Informant 1 berättar om en generell bild som denne 

tycker sig fått av hur den svenske arbetaren är. 

”Jag upplever ju att de flesta /.../löntagare eller arbetare som väldigt lojala och trogna, man 

vill göra ett bra jobb, man vill se bra ut inför sina kamrater, inför chefen och inför sina 

kunder.” – Informant 1 

Lojalitet mot organisationen, kunderna och kollegorna är alltså något som upplevs 

som viktigt. Det rymmer även en social aspekt i hur en kravbild på den anställda 

uppkommer. Denna sociala aspekt kan relateras till hur informant 4 beskriver att 

informella regler och sociala konsekvenser blir minst lika viktiga för att styra 

förväntningar kring flexibilitet.  

”Nej alltså det jag tycker är viktigt att tänka på är att det handlar om arbetsplatsen och 

normerna, värderingarna och strukturen på arbetsplatsen och inte så mycket i relationen 

mellan anställd och arbetsgivare. Utan snarare relationen individen och arbetsplats som 

man ska titta på. /.../Men att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och 

då också den psykosociala arbetsmiljön som det här är en del av.” - Informant 4 

Även om anställda i relation till varandra på en arbetsplats bidrar till att skapa ramar kring 

förväntningar så påpekas det faktum att arbetsgivaren fortfarande bär ett ansvar.   

Samtliga informanter lyfter fram vikten om ett ramverk och tydliga roller när rummets 

flexibilitet förs på tal. Målstyrning eller målstyrningsliknande mekanismer nämns i stor 

utsträckning som en huvudfaktor till att individer riskerar att förlorar kontrollen över det 

flexibla arbetet men även som en huvudkomponent till det flexibla arbetet. Målstyrning i 

relation till individers vilja att göra ett bra arbete och passa in på arbetsplatsen skapar också 

en miljö som på sikt kan vara svårhanterlig för den enskilde. 

5.3.4 I fackens blickfång 

I uttalande från informanter på olika nivåer inom Unionens organisation motiveras 

deras olika försök att problematisera det flexibla arbetet med några olika faktorer. På 

frågor om hur deras intresse för att arbeta med frågor kring flexibilitet nämndes ökad 

frågor oro bland medlemmar men också hur fenomenet presenterats och diskuterats 

vetenskapligt. Flera av informanterna poängterar att organisationen är medlemsstyrd 



30 
 

och att detta innebär att inriktningen på verksamheten således alltid ska/bör grundas 

på medlemmarnas behov och önskemål. Informanterna beskriver hur medlemmarnas 

röster kan höras i en rad olika sammanhang såsom kongresser men även att 

medlemmars åsikter dyker upp i avtalsförhandlingar.  

”Ja, nej. Från arbetsgivaren ingenting alls. Från medlemmarna börjar det komma lite grann. 

Just det här att när ska man verkligen ha rätt att säga nej. När kan jag, alltså man kan bli 

inringd på semestern för att det är kris, man kan alltid bli nådd och det är på väg tror jag att 

de ses som en självklarhet att man alltid ska bli nådd, med frågor och sådär.” -Informant 3 

”Jag tror att det kommer från medlemsleden, vi försöker hålla örat mot marken om man nu 

kan säga så, vi har ju kongresser och förbundsråd där vi har representanter från alla 

regioner, /.../ ja, hela Sverige, och där  stöts och blöts ju olika saker, som våra medlemar 

motionerar om , som bland annat den här alltid uppkoppla, aldrig avkopplad, att man alltid 

är med.” – Informant 1  

Arbetet med det flexibla och det gränslösa arbetet har också enligt informanterna 

hämtat inspiration från forskning som sedan legat till grund för egna undersökningar 

kring frågan bland de egna medlemmarna. 

”Så det kommer både från medlemmar, kongresser, men självklart också utifrån, 

forskningen har vi tagit mycket intryck av. Undersökningar vi gör. Så det här har väl 

kommit och blivit en mer och mer prioriterad fråga som vuxit fram.” – Informant 4 

Det framkommer även att frågan om hur det flexibla arbetet bör hanteras inte är helt 

nytt men att en upplevelse av att problemet blivit allt mera  aktuella de senaste åren i 

och med bland annat smartphonen vuxit fram till att bli ett självklart hjälpmedel i 

arbetet. 

”Och det har varit en prioriterad fråga länge. Så jag vet inte när man upptäckte att det här 

med tillgängligheten eller gränslösheten, att man använde sin fritid för jobb och sådana 

saker, bland våra medlemmar då. Men det är ju någonting som vuxit väldigt mycket och 

väldigt snabbt sedan smartphonen kom skulle jag vilja säga. Men då var ju vi redan igång 

med arbetet. Så vi har ju sett den här frågan växa i betydelse. ” – Informant 4 

Att Unionen fått fenomenet i blickfånget beskrivs alltså inte som något helt nytt och 

inte heller som något som blivit en prioriterad fråga bara på grund av input från ett 

håll. Forskning och frågor hos medlemmar utgör motiv till att fortsätta ta reda på 

mera om vad det flexibla arbetet får för konsekvenser för medlemmar. Dessa interna 

undersökningar ligger i sin tur till grund för arbetet med exempelvis de riktlinjer 

kring flexibelt arbete, mobilpolicys, tillgänglighetspolicys med mera som Unionen 

publicerat.  

5.3.5 Flexibilitetens nackdelar  

Vid en första anblick är det lätt att få en negativ bild av diskussioner kring det flexibla arbetet, 

därför är det viktigt att poängtera att de fackliga informanterna i grund och botten ser 

flexibiliteten som något väldigt positivt. Det är dessutom så att Unionen varit med och drivit 

sakfrågor som bidragit till uppkomsten av dagens flexibla arbete.  

”I grunden har ju vi en väldigt positiv syn på det hela. Det här är ju frågor som vi har drivit 

länge, alltså just det här med att ha större inflytande i arbetstidens förläggning möjligheten 
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att kunna jobba på distans och sådana saker. Så det är ändå frågor som i grunden är positiva 

och bra för vår del. Tittar man på inflytande i arbetstidens förläggning så är det en 

jätteviktig friskfaktor till exempel. Så i grunden är det här positiva förändringar” – 

Informant 4 

Däremot så tror informanterna att det krävs arbete med att optimera strukturerna kring 

flexibiliteten för att på så sätt hantera det som idag uppfattas som något negativt och istället få 

fram enbart det som är fördelaktigt för de inblandade parterna.  

”Vi är väl övertygade att man kan behålla de positiva bitarna utan att ha de negativa 

konsekvenserna.” – Informant 4  

En komplexitet som finns i detta fenomen är att det är väldigt svårt att uttala sig enhetligt. 

Fördelarna och nackdelarna med det flexibla arbetet är något som blir väldigt individuellt och 

det som kan vara en perfekt lösning för den ena individen kan skapa en miserabel livsituation 

för den andre. Att det ser ut på detta sätt skapar ett delikat dilemma för de fackliga 

organisationerna då det är svårt att sätta ned foten alltför hårt i frågorna utan det ska istället 

hitta en välbalanserad medelväg.  

”Nej, vi har väl tagit ställning till att det ju inte är svart eller vitt, och det är ju sällan det är 

svart eller vitt. På många olika områden är det ju så, de är bra för mig, men det är kanske 

mindre bra för dig. Och då gäller det ju att försöka hitta något som gör att det blir bra för 

alla, så minsta möjliga alltså att källargolvet blir bra för alla. Det här ska jag göra och det 

här förväntas utav mig, och då är de bra.” – Informant 1   

En informant lyfter fram att frågan kan ha att göra med generationers olika preferenser. Att en 

äldre generation som inte vuxit upp med den kommunikativa tekniken eventuellt är mera 

negativt inställd till möjligheten som kommer med flexibiliteten. De menar att yngre 

medarbetare ha en vana att vara tillgängliga och nåbara under dygnets alla timmar utan att se 

det som ett stressmoment. Vidare kan det finnas en fördel för en yngre generation som 

troligen har en högre andel småbarnsföräldrar i gruppen att styra över arbetet på ett sätt som 

gör det möjligt att få ihop livspusslet. 

”Men, om jag skulle gå runt och fråga här så tror jag, att inom den äldre generationen säg 

45 plus så skulle man vara ganska avog mot flexibelt arbete om det skulle införas i någon 

större mängd. Däremot bland de yngre som är mer van att vara kanske uppkopplade eller 

checka Facebook är det kanske, ja, det har det som en livsstil att ha koll.” – Informant 3 

En ytterligare fråga som bör lyftas är hur den som inte vill vara flexibel ska hanteras. Att ha 

flexibilitet på en arbetsplats kan automatiskt skapa förväntningar på att samtliga anställda ska 

vara tillgängliga och nåbara, även de som hellre har en klar och tydlig skiljelinje mellan 

arbete och fritid som fasta tider ger.  

”Det där är en viktig synpunkt, inte för alla/../ Ser man det här med flexibelt arbete som en 

möjlighet för dem som vill och, man liksom, hellre att man kan hämta barn på dagis och i 

lugn och ro, istället för att sitta här och tokstressa då och så gör jag en timmes arbete på 

kvällen när dom har lagt sig, trivs jag bättre med det och man kan vara lugn och sansad mot 

barnen och sådär, jättebra tycker jag då men de som verkligen inte vill utan vill ha sin 8:45 

till 16:30 tid då blir det ju svårt om det tas för givet att nu ska alla ställa upp.”  – Informant 

3 

Det finns dessutom en viss problematik i att hantera en situation som inte riktigt gått att sätta 

fingret på vad det är. Flexibiliteten och dess gränslöshet är inte något som i sig är helt nytt, 
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tjänstemän har exempelvis tagit med sig arbetet hem under en längre tid, men med de nya 

förutsättningarna som den moderna tekniken bidragit med så har den kraftiga ökningen skapat 

ett nytt fenomen och det kommer ta tid att identifiera vad problemet egentligen innehåller för 

komponenter.  

”Vi har haft svårt att hantera frågan för vi har inte vetat riktigt hur man ska hantera den 

först och det har väl varit att vi inte riktigt har, alltså de tar ändå ett tag att ringa in ett 

problem och veta exakt vad det beror på.” – Informant 4 

Denna problematik förklaras i viss mån av informanterna som något som uppkommer i och 

med att allt för stort ansvar för att göra avgränsningar överlämnas till medarbetarna själva. 

När förväntningarna på hur mycket någon bör arbeta utanför kontorstid tydliggjorts helt leder 

det till gränsdragningsproblem för vissa medarbetare. Detsamma gäller för ramar kring vad 

som förväntas kring de anställdas tillgänglighet. 

”Det betyder kanske att man har svårt att sätta gränser ännu mer. Man kanske går hem vid 

fyra men jobbar 20 till 24 istället eller någon timme på helgen också.” – Informant 1 

Det moderna sättet att arbeta ställer enligt flera av informanterna nya krav på arbetsgivare då 

det är de som har det övergripande ansvaret för sina anställda. Som det ser ut idag så finns det 

många arbetsplatser som saknar ett ramverk för hur de anställda ska förhålla sig till det 

flexibla arbetet, vilket lämnar frågan öppen för tolkning hos de anställda. Denna öppenhet är 

en stor fara då det som anställd kan vara väldigt svårt att veta var linjen ska dras. Det skapar 

en situation för den enskilde att fatta ett beslut om hur mycket arbete som ska hinnas med, och 

då finns det självklart en risk att vissa arbetar för mycket och anser sig behöva hinna med 

mera än vad som egentligen är nödvändigt.  

”Min ram kanske är den här och jag tycker den är bra men om jag är chef och inte berättar 

den för någon så gör någon annan en ram här, en tredje en ram här, och de blir ju väldigt 

otydligt, någon gör en stor ram och tar med allting bara för att man tycker att såhär borde 

det vara, och de kan göra att man bygger på väldigt mycket stress. De följer kanske ett 

nytänk, att man måste bli väldigt tydlig med ramar. En ramsättning som kanske saknas i det 

här nya moderna sättet att tänka. ”– Informant 1  

Det är också viktigt att förmedla att det inte enbart är ur arbetstagarperspektiv som frågan kan 

behöva redas ut. Det finns såklart en viss risk att pendeln svänger åt det andra hållet, det vill 

säga att de anställda jobbar mindre än vad som är tänkt för att det flexibla blir svårt att 

överskåda. Det handlar om att finna en balans i det ramverk som sätts, en balans som gagnar 

alla i den mån det går. 

”Den kanske blir för arbetsgivarvänlig eller för arbetstagarvänlig. Och det är inte bra åt 

något håll. Framförallt inte enhetlig. Så det är nog bra att kunna har något som vi ska hålla 

oss inom.” – Informant1 

Idag är det mycket upp till den enskilde individen att ta ett eget ansvar för att hålla arbetet 

avskilt från sin fritid. Det är dock med den moderna tekniken något som är lättare sagt än 

gjort. Enkelheten i att titta på sin smartphone för att se om det dykt upp något mail om 

morgondagens möte gör att det sker mer frekvent än tidigare. Det skapar en situation där den 

enskilde kan få det svårt att skilja sitt arbete från sin fritid. I och med att förutsättningarna för 

att arbeta flexibelt har blivit bättre så har det också ökat i frekvens och omfång. Den moderna 

tekniken skapar en möjlighet att ständigt vara tillgänglig för sin omgivning och många 

arbetare har svårt att stänga ute omgivningen från sin fritid. Att som människa ständigt vara 
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tillgänglig för sitt arbete skapar på sikt en situation som kan ses som riskfylld enligt 

informanterna. Samtidig som det finns en medvetenhet om att det är svårt att säga till någon 

att göra sig otillgänglig eller oanträffbar då det kan skapa ett annat stressmoment i att inte 

hinna med sitt arbete.  

5.3.6 Flexibilitetens fördelar 

En annan orsak till att flexibiliteten vuxit på arbetsmarknaden är att de flesta familjer idag har 

en tvåförsörjarmodell där hushållets samtliga föräldrar arbetar. Det tillsammans med att 

många arbetsplatser har skifttid kan ge situationer då den anställde inte ha möjlighet att 

befinna sig på arbetet till klockan 17 då barn måste hämtas redan klockan 16. Att då kunna 

välja att gå en timme tidigare för att hämta barnen och sedan jobba in den timmen när 

möjlighet finns är en verklig fördel enligt samtliga informanter. Det ger också en bild av att 

flexibiliteten skapats i ett samspel mellan arbetare och arbetsgivare för att skapa så goda 

möjligheter för den anställde som möjligt.  

”Hellre att man kan hämta barn på dagis och i lugn och ro, istället för att sitta här och 

tokstressa då och så gör jag en timmes arbete på kvällen när dom har lagt sig, trivs man 

bättre med det och man kan vara lugn och sansad mot barnen.” – Informant 3  

Informant 1 beskriver även att det finns en ekonomisk fördel för den förälder som inte har råd 

att gå ned i arbetstid utan istället kan styra sin arbetstid efter de tider som passar familjen på 

bäst sätt. Det kan vara så att en möjlighet till flexibilitet i tid gör så att individen kan behålla 

ett arbete som denne annars inte skulle ha möjlighet till på grund av omständigheter som rör 

familjen. Även det är något som visar på att tidens flexibilitet vuxit fram som något 

fördelaktigt för den enskilde individen och dennes familj. 

”Är du småbarnsförälder så kan det vara en fantastisk fördel att slippa gå ned i arbetstid för 

att du inte har råd. Har du inte råd men vill jobba heltid så har du en möjlighet att göra det 

idag.” – Informant 1 

Även när det kommer till rummets betydelse så lyfter informant 3 fram vilken påverkan det 

har för de som är föräldrar att ha möjligheten att sköta sitt arbete hemifrån när det behövs. 

Istället för att inte kunna sköta sitt arbete när den anställde måste vara hemma med sjukt barn 

så kan denne få sköta sitt arbete från sitt hem och på så sätt inte slösa vabbdagar eller riskera 

att hamna efter på arbetet. Att få tillgodoräkna sig de timmar man arbetar från hemmet är för 

många en fördel.  

”Jag tror många är nog ganska överens om att de är bra, istället för att vabba, ta ut mina vab 

dagar så kan man sitta hemma och jobba några timmar i varje fall, jag tror många tycker 

nog att det är ganska okej.” - Informant 3 

Den stora positiva faktorn som lyfts fram när flexibelt arbete diskuteras är den att kunna få 

ihop det så kallade livspusslet för den enskilde individen. Flexibiliteten ses som en 

förutsättningsskapande mekanism som på olika sätt bidrar till att fler människor kan få en 

vardag där arbete och familj hinns med på ett smidigare sätt. Möjligheten att på ett enkelt sätt 

förändra sin arbetsdag från dag till dag har enligt samtliga informanter en positiv inverkan på 

arbete, familj och ekonomi. 
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5.3.7 Avsaknaden av tvister och sjukskrivningar 

Informanterna betonar att de ser på problematiken med det flexibla arbetet som en del av ett 

arbetsmiljöproblem, och det är den psykosociala arbetsmiljön som det handlar om. Den 

psykosociala arbetsmiljön är ett område där mängder av olika faktorer spelar in och 

tillsammans bildar det en arbetsplatsstruktur som kan vara skadlig på sikt. I dagens läge går 

det inte att se några kraftiga ökningar när det kommer till fackliga ärenden eller förhandlingar 

som rör det flexibla arbetet och inte heller några större ökningar när det kommer till 

sjukskrivningar som kan relateras till detta. Informant 2 pratar om att ett ärende ofta är en 

flerstegsraket som skapats av arbetets natur men som inte visar sig som en följd av flexibelt 

arbete i rapporteringen. Andra diskuterar bristen på konkreta ärenden som något som handlar 

om att fenomenet är så pass nytt så att de eventuella långsiktiga stressreaktionerna inte hunnit 

visa sig fullt ut ännu. Informant 4 lyfter trots avsaknaden av en stor mängd konkreta ärenden 

att det är utifrån organisationsmedlemmars önskemål som det förebyggande arbetet tagit fart, 

att medlemmar börjar uppleva att varningsklockorna ringer ute på arbetsplatserna.  

”Det är inte så att vi reagerar på arbetsskadorna som gör att vi nu har börjat fokusera på det 

här, utan det handlar snarare om medlemmars önskan. Vi tittar ju på att man ska må bra på 

och utav jobbet och det är väl snarare där som vi sett att det kommer fram. Det är klart att vi 

ser risker med det här, att hanterar vi det inte så tror jag nog mycket väl att vi kan se ökade 

sjukskrivningstal framöver. Och vi har inte jättemånga tvister kring det här heller, det är få 

som tvistar om det.  Och jag tror att det är för att det är en fråga som är väldigt svår att 

greppa och få in i både lag och avtal.”  – Informant 4 

Riskerna med det flexibla arbetet formuleras ofta som en tro om att det på sikt kommer 

innebära risker och problem. Antaganden som att anställda jobbar mer, har svårare att släppa 

arbetet och alltid måste vara tillgängliga ligger till grund för en tro om att detta kommer skapa 

problem för anställda i framtiden. Unionens medlemmar börjar ge uttryck för oro kring 

flexibiliteten får, detta ligger till grund för att Unionen väljer att arbeta med det flexibla 

arbetet. 

5.3.8 Om unionens arbete med flexibelt arbete 

Det sätt på vilket Unionen presenterar sina ställningstagande och sitt arbete med det flexibla 

arbetet i officiella dokument återkommer också i svaren från informanterna. Arbetet med att 

uppmana till att skaffa policys och ramar ute på arbetsplatserna är ett arbetssätt kring 

flexibilitet som återkommer. Detta relaterar till den problematik som beskrivs utifrån hur 

bristen på ramar kan leda till att individuella anställda skapar egna ramar som skiljer sig från 

en anställd till en annan.  

”Det tycker vi är en väldigt bra väg att gå, inte bara det mobila utan all form avverksamhet, 

att man har någon form av regelverk. Det är klart att om man går hem tidigt och jobbar 

heltid då måste man ju jobba igen den tiden någon annanstans, då kan man inte säga att det 

är fel. Däremot att om du jobbar heltid men samtidigt fortsätter att jobba hemma då kan de 

gå ganska snett, så ett regelverk är väldigt viktigt, exempelvis mobilpolicy eller någonting 

annat. Du ska se till att du har koll på de här grejerna, det är ju arbetsgivarens ansvar. VI 

vill at man gör det i samråd med personalen och vi har ju skyddsombud som vi och fackliga 

klubbar som ju ska vara involverade i arbetet.” – Informant 1 

Bristen på lokala ramar eller policys förväntas också kunna leda till att det skapas 

förväntningar eller krav som är outtalade och som i ett senare skede blir problematiska. Både i 

intervjuer och i material från Unionen går det att utläsa ett förhållningssätt till det flexibla 
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arbetet där det inte ensidigt ses som enbart positivt eller negativt. Denna syn på fenomenet 

återkommer också i motiveringen till varför Unionen valt att arbeta med problemet genom att 

i stor utsträckning uppmana till att diskutera det och formulera lokala ramar.   

”Nej, vi har väl tagit ställning till att det ju inte är svart eller vitt, och det är ju sällan det är 

svart eller vitt. På många olika områden är det ju så, de är bra för mig, men det är kanske 

mindre bra för dig. Och då gäller det ju att försöka hitta något som gör att det blir bra för 

alla, så minsta möjliga alltså att källargolvet blir bra för alla.” – informant 1 

Arbetet med policys och ramar relateras precis som i riktlinjer och centrala dokument till 

arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet presenteras i flera fall som en möjlig 

arena för att just de frågor som rör det flexibla arbetet eftersom Unionen oftast identifierar 

flexibelt arbete som en fråga som rör psykosocial arbetsmiljö pekas arbetsmiljöarbetet ut som 

en viktig arena för att arbeta med fenomenet.  

”Och vi försöker inte förbjuda någonting eller reglera någonting, det är inte det som är vår 

ingång i det här utan snarare att vi försöker hitta nya arbetssätt och där är väl vår ingång 

främst systematiskt arbetsmiljöarbete, att det ska fungera, att man ska ta med de 

psykosociala riskerna i arbetsmiljöarbetet, att man ska ha policys kring vad det är för 

förväntningar som ligger kring tillgänglighet, alltså nysta upp dom här outtalade 

förväntningarna till att göra, till att få upp dem till diskussion och få dem på pränt, så att 

man kan diskutera kring dem, om hur man faktiskt vill ha det på en arbetsplats och i sitt 

arbetsliv.”  – Informant 4 

Arbetet med det flexibla arbetet bedrivs alltså av Unionen i form av påtryckningar på politiker 

och andra instanser. Detta för att få tillstånd förändring i ännu mer övergripande bestämmelser 

som rör arbetsmiljö. På samma sätt vill Unionen både enligt material som deras riktlinjer och 

enligt vissa uttalanden från informanter se mer forskning kring ämnen som flexibelt arbete, 

gränslöshet och dess inverkan på anställda.  

 

Unionen har alltså identifierat tänkbara risker med flexibelt arbete och kringliggande 

fenomen. Arbetet med att förebygga problem innan de uppstår görs genom att uppmana till att 

sätt ramar lokalt och genom att göra insatser med mer opinionsbildande karaktär. För att 

komma ut med denna information om vilka idéer som Unionen centralt har kring ämnet 

används flera metoder. Dels hålls utbildningar, skapas reklamkampanjer och informations-

material och dels nyttjas de nätverk för arbetsmiljöarbete som Unionen redan etablerat. När 

frågan diskuteras längre ner i organisationen finns en medvetenhet om att frågan bearbetas 

centralt och att den är prioriterad. En informant uppger dock att det förmodligen inte hunnit 

leta sig hela vägen ner till medlemsnivå på alla ställen. Något som även relateras till 

förekomsten av problem med frågor kring flexibilitet på just den enskilda arbetsplatsen, 

”Jag menar det är ju Unionen Centralt som jobbar fram lösningar, sen kommer vi på 

klubbnivå och sen våra medlemmar i tredje hand. Och det där börjar ju säkert komma, man 

kommer nog säkert behöva jobba mycket mer framöver med det. Så jag vet att Unionen 

Centralt har tagit fram det men vi här har inte pratat så mycket om det för vi, det är inte en 

sådär jättestor fråga än för våra medlemmar.”  – Informant 3 

Med medlemmar avses i det här fallet de medlemmar som Unionen har på en specifik större 

arbetsplats. 
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6 ANALYS  

6.1 Sammanfattning av resultatet 

I resultatet för den här studien har material presenterats som rör fackliga organisationers syn 

på och arbete med flexibla arbetsvillkor. Särskilt fokus har legat på fackförbundet Unionen 

och deras arbete med flexibelt arbete.  

Först och främst visar resultatet att facken anser att mängden flexibelt arbete har ökat, redan 

från 90-talet och framåt men särskilt tydlig har ökningen varit de senaste fem åren. Ökningen 

beskrivs till stor del bero på hur arbetet är organiserat och att modern kommunikativ teknik är 

en del i att möjliggöra denna typ av organisering. Arbetet är utformat så att många anställda 

idag får i uppgift att nå ett uppsatt mål utan att instrueras i exakt hur de förväntas gå tillväga. 

Detta är i synnerhet sant för tjänstemannayrken och visar sig också i och med att 

tjänstemannaförbundet Unionen valt att prioritera frågor som rör det flexibla arbetet. I relation 

till andra yrkesgrupper visar det sig att Unionens tjänstemän har goda möjligheter till 

flexibilitet i tid och rum medan andra yrkeskategorier snarare blir flexibla på andra sätt. Detta 

återspeglar sig exempelvis hos Handels i hur deras medlemmar med hög andel deltidstjänster 

skapar en flexibel arbetsstyrka. 

Unionen beskriver i sina dokument att de har uppmärksammat tänkbara problem med 

flexibilitet dels på grund av ökade frågor och oro hos medlemmar men även på grund av 

resultat som forskning presenterat. Det visar sig dock vara något svårt att ta på problemen 

med flexibilitet. I exempelvis ett fall där någon sjukskrivits på grund av stressrelaterade 

symptom framträder sällan flexibilitet som den enda orsaken utan den ligger med som en av 

fler orsaker. Denna relativa avsaknad av konkreta ärenden tillsammans med att flexibiliteten i 

grunden anses vara positiv bidrar också till att fenomenet i ett senare steg hanteras som det 

gör av Unionen.  

En aspekt av att problemet anses vara positivt är hur det antas kunna underlätta exempelvis 

familjeliv och möjligheten för anställda att få ihop sitt privatliv med arbetet. Samtidigt 

beskrivs riskerna med att arbete och fritid flyter ihop och i värsta fall att arbetet går ut över 

fritiden. Denna typen av resonemang utgör återkommande ett exempel på hur bedömningen 

av flexibelt arbete sällan mynnar ut i att det är enbart positivt eller negativt. 

Denna balansgång mellan potentiella fördelar och potentiella risker leder i sin tur till ett arbete 

där Unionen försöker uppmärksamma medlemmarna om fenomenets tänkbara risker medan 

de samtidigt arbetar för att behålla fördelarna. Unionen arbetar dels med att få arbetsplatser att 

lokalt skapa ramar för vad som förväntas när det kommer till exempelvis tillgänglighet 

samtidigt som de bedriver ett mer övergripande arbete med att förändra regler kring 

exempelvis arbetets form och arbetsmiljö.  

I det lokala arbetet med flexibilitet på enskilda arbetsplatser betonas i flera fall samspelet 

mellan en mängd parter. Dels uppmärksammas anställdas samspel, med förväntningar, normer 

och värderingar, bidrar lika mycket till att sätta ramarna på en viss arbetsplats som relationen 

mellan arbetsgivare och anställd. Framförallt i de fall där det inte finns tydliga ramar för vad 

som förväntas eller är acceptabelt från arbetsgivarens sida. Både anställa och arbetsgivare är 

delaktiga i att skapa en struktur där flexibilitet kan leda till problem med vad som beskrivs 

som psykosocial arbetsmiljö. Återkommande betonas det dock att arbetsgivaren i slutändan 

bär ansvaret för arbetsmiljön. 
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6.2 Övergripande diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur och varför fackförbund arbetar med och 

ser på frågor som rör flexibilitet i arbetslivet. Här presenteras de analyser som gjorts utifrån 

det material som undersökningen genererat.  

6.2.1 Relationen med medlemmar 

Fackliga organisationer har under en längre tid tappat medlemmar och ställs inför nya 

problem med att motivera kostnaden att fortsätta vara medlem (Kjellberg 2009). 

Tjänstemannaförbund tycks ha klarat sig något bättre än arbetarförbund och således tycks 

detta antyda att de inte i lika stor utsträckning lider av bristande legitimitet och hotad fortsatt 

existens så som Meyer och Rowan beskriver fallerande legitimitet (1977). Det framkommer i 

intervjuer att Unionen och andra fackförbund är tydligt medlemsstyrda och att detta avgör 

vilka frågor som kommer att prioriteras på sikt. En inte särskilt chockerande insikt är att 

facklig verksamhet ständigt måste legitimera sin existens i relation till sina medlemmar men 

även i relation till potentiella nya medlemmar och andra parter på arbetsmarknaden. 

Medlemmar som överlag beskrivs som allt mer individualiserade och kalkylerande i sitt 

förhållningsätt (Allvin och Sverke 2002). Unionens arbete med hanteringen av flexibelt arbete 

kan alltså ses som en fråga som förmodligen blivit prioriterad av legitimitetsskäl. Främst för 

att den inte beskrivs ha identifierats som orsak till en explosionsartad trend bland de 

tvisteärenden eller sjukskrivningar som Unionen får hantera. Frågor kring flexibelt arbete har 

istället dykt upp som ett önskemål från medlemmar, samma medlemmar som Unionen med 

sitt arbete måste se till att behålla som just medlemmar. 

Då det flexibla arbetet inte uppfattas som svart eller vitt av varken Unionen i officiella 

dokument, av deras medarbetare eller deras medlemmar så blir hanteringen av frågan en 

balansgång. Alla kan se fördelar med möjlighet till flexibilitet medan riskerna inte alla gånger 

är helt lätta att ta på. Fördelarna tycks utgöra samma situationer som nackdelarna på kort sikt 

och det långsiktiga effekterna är inte alltid så lätta att identifiera, speciellt då många ser 

utbredningen av det flexibla arbetet som ett relativt nytt fenomen. För att bibehålla sin 

legitimitet och samtidigt kunna arbeta med frågan blir lösningen att uppmärksamma och i viss 

mån uppmana. Som det visar sig i resultatet säger Unionen inte att de anställda ska låta bli att 

arbeta flexibelt utan de uppmanar till eftertanke om någon arbetar flexibelt. Denna balansgång 

går också att koppla tillbaka till det faktum att Unionen inte med eftertryck kan måla upp 

flexibilitet som negativt då deras medlemmar kanske inte delar den uppfattningen. Samtidigt 

finns utbredd tanke inom Unionen om att en individ som befinner sig mitt i flexibiliteten inte 

alltid klarar av att inse var gränsen till gränslöshet faktiskt går. En intervention av 

uppmärksammande karaktär uppmanar därför medlemmarna att fundera kring frågan innan 

det eventuellt är för sent.  

Hur Unionens strategier ter sig går också koppla samman med samma samhällsförändringar 

som utgör en potentiell orsak till fackliga organisationers långsiktiga medlemsförluster, 

nämligen ett ökat fokus på individ förre kollektiv. Unionens lösningar förefaller i stor 

utsträckning vara utformade med hänsyn till enskilda individer situation. I och med att 

Unionen under en längre tid säger sig ha jobbat med inflytande över exempelvis arbetstidens 

förläggning är det troligt att detta också påverkar hur de hanterar fenomenet idag. Det är 

tänkbart att Unionen på grund av legitimitetsskäl inte vill gå ut och förkasta flexibelt arbete då 

de varit delaktiga i att skapa förutsättningarna för det.  
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6.2.2 Unionens faktiska arbete och hur andra influerat strategierna 

Influenserna mellan fackförbunden verkar inte vara speciellt stark när det gäller flexibelt 

arbete. Frågan utgör inte en punkt på programmet som kännetecknas av hög grad av 

isomorfism där organisationer inom samma fält börjar likna varandra (Powell och DiMaggio 

1983). Snarare beror frågan på vilken typer av trender som finns i arbetets form hos 

yrkeskategorin som ett fack representerar. Hos organisationerna där Unionens medlemmar är 

verksamma är det däremot tänkbart att en hög grad av isomorfism av olika slag legat till 

grund för att det flexibla arbetet fått fotfäste. En noggrannare jämförelse mellan olika 

fackförbunds strategier för att hantera dagens arbetsliv skulle förmodligen kunna reda ut hur 

de eventuellt liknar varandra eller till och med samarbetar. I fallet flexibelt arbete som baseras 

på förtroende och får sig uttryck i flexibilitet i tid och rum verkar Unionens arbete dock 

framstå mer som en föregångare än en organsation som tar efter.  

Unionens arbete med att uppmana till införandet av policys eller ramar på arbetsplatser kan i 

sin tur ses som ett arbete bidra med isomorfism till andra organisationer. Framförallt de arbete 

som görs för att förankra krav på lokala ramar i föreskrifter kring arbetsmiljö. Blir sådana 

ramar verklighet kommer det att vara en tvingande faktor för hela arbetslivet. Arbete med 

policys kan dock ses som något som förekommer av legitimitetsskäl och som riskerar att 

löskopplas. Det vill säga att organisationen utger sig göra på ett visst sätt för att bibehålla 

legitimitet medan den i verkligheten inte alls gör som den säger (Meyer och Rowan 1977). 

Först och främst är detta aktuellt inom Unionens egen organisation om arbetet med det 

flexibla arbetet inte får det genomslag ända ut till medlemmarna som avses centralt. I andra 

hand är det tänkbart att det ligger till grund för att en policy faktiskt skrivs på en arbetsplats 

men att den senare inte efterlevs.  

Beskrivningen av hur Unionen tänker sig att de ska jobba med frågan och få arbetsplatser att 

lyfta den verkar inte heller hunnit få fullt genomslag. Motiveringarna till att problemet finns 

och att det har tänkbara konsekvenser är lätt för de flesta engagerade inom Unionen att förstå. 

Det verkar däremot inte alltid finnas starka lokala motiv för att ta tag i ett policyarbete. Detta 

är förmodligen något som skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats och kanske inte kan ses 

som en egentlig löskoppling mellan vad Unionen säger att de ska göra och vad de faktiskt gör. 

Framförallt när Unionens centrala riktlinjer är av mer upplysande och uppmanande karaktär. 

En alternativ förklaring till att det ännu inte i alla fall finns ett starkt tydligt arbete med frågor 

som rör flexibilitet när vår studie rört sig längre ner i organisationen kan också förklaras 

utifrån en tidsaspekt. Det vill säga att informationen helt enkelt inte hunnit sippra nedåt och 

sätta sig i i på alla nivåer och i alla led. Frågan är dock hur stor plats fenomenet kommer ha 

ute på arbetsplatserna när riktlinjerna funnits ytterligare ett antal år.  

Fackliga organisationer utsätts också för tryck att styra sin organisation på ett sätt som liknar 

andra organisationer i dess omgivning. Även om syftet med den här undersökningen inte har 

varit att undersöka fackliga organisationers eventuella målstyrning i relation till flexibla 

arbetsvillkor i deras egen organisation är det en intressant aspekt. Under studien har 

informanter i vissa lägen problematiserat sin egen organisations och sina arbetskamraters 

metoder för att hantera flexibilitet. Detta antyder att det kan uppkomma en löskoppling för 

fackliga organisationer mellan hur de uppmanar andra att arbeta och hur de själva arbetar. 

Detta rör förmodligen inte bara arbetet med flexibilitet utan i viss mån all facklig verksamhet.  
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6.2.3 Slutsatser och vidare implikationer 

I denna studie har det framkommit, vilket redan uttrycks av andra, att övergripande 

förändringar i hur arbetet organiseras påverkar fackförbund strategier och handlande. Själva 

identifierar Unionen teknisk utveckling som en huvudorsak till ökad flexibilitet men studiens 

material visar även att andra förutsättningar som målstyrning och styrning till självstyrning är 

av betydelse. Fackförbund och Unionen i just detta fall måste relatera till en allt mer 

individualiserad värld där flexibiliteten och tillgängligheten accepterats som en naturlig del 

tillvaron. 

Just när det kommer till flexibelt arbete framträder det som ett område där det är lätt att 

identifiera både det positiva och det negativa vilket gör problemet till en balansgång. Detta 

faktum gör också att det inte blir önskvärt eller möjligt att ta absolut ställning för eller mot 

flexibiliteten, framförallt om riskerar att påverka medlemmarnas lojalitet negativt. 

Unionen jobbar för förändring i övergripande lagstiftning och reglering i form av exempelvis 

arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter. Det som visar sig är en vilja att inte skapa 

lagstiftning som blir så rigid att de identifierbara fördelarna med flexibilitet går förlorade. 

Unionen arbetar snarare mot något att stödja sig mot i sin strävan att få frågan att diskuteras 

och sättas på pränt ute på arbetsplatserna. En ram som säger att det är obligatoriskt med en 

ram. Arbetet med arbetsmiljö när en anställd arbetar i hemmet kan dock ses som 

problematiskt, kan arbetsgivarens vara ansvarig för arbetsmiljön vid arbete hemma?  

Det flexibla arbetet och det sätt på vilket det lyfts som ett fenomen med potentiella fördelar 

och potentiella risker kanske egentligen bara är ett uttryck för problem som egentligen 

grundar sig i någonting mer omfattande. Något som också kan sägas återspegla sig i att en 

facklig organisation som Unionen har det flexibla arbetet som en del i deras större vision om 

arbetets utformning. Flexibilitet i sig föranleder den i verkligheten direkt att någon går in i 

väggen eller beror sådana problem snarare på hur arbetet är organiserat i förhållande till 

konkurrens om tid. Blir flexibiliteten i detta fall snarare en ventil som öppnar möjligheter för 

tjänstemän att hantera arbetsbelastning, riskerar flexibiliteten att i viss mån bli skuldbelagd för 

effekter som i realiteten beror på mycket mer övergripande förhållanden.  

Unionen och andra fackliga organisationer tvingas hantera en värld där arbetet organiseras 

med ökat fokus på individen. Individen står i centrum när det kommer till förläggningen av 

arbetstid enligt flexavtal och när det kommer till att överlåta ansvar i form av möjlighet till 

självstyrning mot mål. Det flexibla arbetet och hur det hanteras kan ses som ett uttryck för hur 

fackliga organisationer tvingas hantera och hanterar en öka individualisering. Då både en 

individualisering i hur arbetet är utformat men också i hur individer själva förhåller sig till sin 

livssituation. En individualisering som i grunden kan tyckas hota eller ifrågasätta fackens 

kollektiva grundprinciper. Frågor som kommer kvarstå, och som också lyfts av andra som 

identifierat utmaningar för fackförbund; vilket är det bästa sättet är att hantera flexibelt arbete 

och andra moderna förhållanden? Och vad kommer detta få för konsekvenser för fackförbund 

och även i förlängningen för samhället? Frågor som förmodligen inte helt och hållet kommer 

gå finna svar på till fullo förrän svaret återfinns i en historisk återblick på den tid vi idag lever 

i.  

En annan intressant aspekt, som befinner sig på en något mer praktisk nivå, är att följa upp 

vad arbetet med flexibiliteten får för effekter inom Unionens egen organisation på sikt och 

vilken inverkan Unionen har på sin omgivning, Denna uppföljning är naturligtvis av intresse 

för Unionen och fackliga organisationer själva men även för utomstående som en del i att 

fortsätta följa fackens anpassning till nya tider och nya förutsättningar. Förutsättningar som 

om några år kanske inte längre stavas smartphone.  
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