
1 

       Rapport 2014ht01448 
 
Institutionen för  
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. 
Examensarbete i  
Pedagogik C, 15 hp 

 
 
 
 

Frihet under ansvar 

En studie om krav och villkor i det nya arbetslivet  
 

 
 
 
 

Linnéa Eriksson & Lisette Nordh Lind 
 
 

Handledare: Joacim Andersson 
 
Examinator: Guadalupe Francia 

 
 



2 

 
Sammanfattning 
Stora delar av dagens arbetsliv utgörs av flexibla arbeten, särskilt inom tjänstemannasektorn, 
vilket innebär att medarbetaren själv styr, kontrollerar och ansvarar för sitt arbete vad gäller när, 
var och hur arbetet ska utföras. Utifrån detta syftar vår uppsats till att studera hur medarbetare 
inom HR-branschen upplever villkoren i dagens gränslösa arbetsliv och hur medarbetarna 
hanterar dessa villkor i sitt dagliga arbete. Med en fenomenografisk utgångspunkt fokuseras 
undersökningen till individers uppfattning och vi har ett förståelseinriktat angreppssätt i studien. 
Vidare är studien kvalitativ och empirin hämtas från kvalitativa intervjuer med åtta medarbetare 
inom HR-branschen. Resultatet visar att det nya arbetslivet ställer krav på medarbetarna att 
själva organisera arbetet, identifiera sina arbetsuppgifter samt initiera samarbeten med såväl 
kunder som kollegor för att utföra arbetet. Medarbetaren förväntas även vara flexibel och kunna 
arbeta mer efter företagets behov såväl som ständigt utvecklas och anpassa sig till förändringar 
av arbetssätt. Detta samtidigt som medarbetaren ska vara socialt och emotionellt kompetent för 
att hantera kollegor och kunder samt vara personligt engagerad i sitt arbete.  
 
Nyckelord: gränslöst arbete, flexibilitet, social kompetens, emotionell kompetens och 
psykologiska kontrakt.   
 
 
Abstract  
Large parts of today's working life consists of flexible working, especially within the civil 
service, which means that the employee him-/herself regulates, controls and has the 
responsibility for their work in terms of when, where and how work gets done. Based on this, our 
thesis is aimed at studying how the employees in the HR industry experience working in today's 
boundary-less working life and how employees handle these conditions in their daily work. With 
a phenomenographical base the study focuses on individuals' perception and thereby we take a 
learning-oriented approach in the study. Furthermore the study is qualitative and the empirical 
data are gathered from interviews with eight employees in the HR industry. The result shows that 
the new working life requires employees to organize the work, identify their tasks and initiate 
partnerships with both customers and colleagues to be able to execute the work tasks. Employees 
are also expected to be flexible and able to work according to the needs of the company, as well 
as constantly develop and adapt to changes in working methods. This while the employee also is 
required to be socially and emotionally competent in order to manage colleagues and customers. 
Furthermore the employee is expected to be personally involved in their work. 
 
Keywords: boundary-less work, flexibility, social competence, emotional competence and 
psychological contrac
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1. Inledning  
 

Dagens tjänstemän befinner sig många gånger i komplexa miljöer som karaktäriseras av 
globalisering, snabb teknisk utveckling, minskande och begränsade resurser, samt ökad 
kostnadsjakt. Företag rationaliserar, omstrukturerar, använder tillfällig arbetskraft och kräver 
flexibilitet, lojalitet och engagemang från medarbetare. (Unionen, 2011)  

 
I en rapport från Unionen (2011) konstateras att arbetsvillkoren för tjänstemän har förändrats 
betydligt de senaste decennierna. Tydliga ramar och regleringar för var, hur och när arbetet 
utförs har övergått till att bli mer flytande, där allt fler arbetsförhållanden präglas av gränslöshet 
och flexibilitet. Ny teknik gör det möjligt att arbeta var som helst, när som helst och med vilka 
som helst, vilket har lett till ett ökat självbestämmande som gör arbetet mer gränslöst. Villkoren 
för arbete har förändrats och fortsätter att göra så allt fortare vilket ställer ytterligare krav på att 
individen också ska kunna anpassa sig till dessa.  
 
Dagens arbetslivspedagogiska forskning visar på denna förändring på arbetssätt och vilka villkor 
och krav detta medför på arbetslivet. Pedagoger som forskat i ämnet är bland andra Allvin et al 
(2006) som menar att individer nu erhåller större frihet i arbetet utan specifika instruktioner 
vilket innebär att medarbetaren även erhåller större kontroll över var, när och hur hen vill utföra 
sina arbetsuppgifter. Dock försvinner kontrollen över vad som är ens arbetsuppgifter i och med 
att branschens, marknadens och konkurrensens krav nu styr arbetet i större utsträckning (Allvin 
et al. 2006, s. 9-11). I den här idén om föränderligt arbete menar Jarvis et al (2003, s. 65-69) att 
kravet på kunskap snarare än färdighet på arbetsmarknaden har ökat, och då arbetet och 
arbetssätten förändras så förändras även vilka kunskaper som är eftersträvansvärda. I och med 
detta blir lärande i arbetet essentiellt för att företag ska hänga med i sociala förändringar och vara 
konkurrenskraftiga på den globala arbetsmarknaden. Förmågan att lära och anpassa sig blir då 
viktig för både individen och organisationen enligt Jarvis et al (ibid) då de anställda har större 
ansvarsområden och är friare än tidigare. Detta är eftersträvansvärt då förändring som innebär 
nya villkor gör att din tidigare kunskap snabbt kan bli mindre värd och du är då lättare att ersätta 
när en ny kunskap eller ett nytt arbetssätt blir mer eftertraktat (Hagström 2007, s. 260.)  
 
Att arbetslivet har styrts om från detaljstyrning till flexibilitet och från industri- till tjänstemanna- 
och serviceyrken menar Hagström (2007, s. 261) kan ha förstärkt vissa kompetenskrav som idag 
ställs på medarbetare. Inom det gränslösa arbetet är det allt viktigare att bland annat inneha social 
och kommunikativ förmåga och på det sättet kryper kraven i arbetslivet allt närmare individens 
personlighet. Detta visar på att man som medarbetare måste investera mer i sig själv.  
 
Utöver förmågan att kunna lära visar arbetslivspedagogisk forskning alltså att den moderna 
medarbetaren behöver vara flexibel över tid och rum, lojal, social, personligt engagerad och 
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ständigt kunna anpassa sig till nya situationer. Det nya arbetslivet kräver flexibilitet i inte bara de 
dagliga arbetsuppgifterna och hur de utförs, utan också i det att arbetsuppgifterna helt och hållet 
kan komma att förändras när som helst. Individerna i det nya arbetslivet måste därmed förhålla 
sig till ett arbetsliv där man inte bara arbetar utefter färdiga ramar och regler utan också kunna 
skapa sig egna, ofta unika ramar inför varje ny situation. För att kunna styra detta medarbetarens 
självstyre på något sätt, har en ny form av ledarskap utvecklats som bland annat kallas för 
transformativt ledarskap. En transformativ ledare är enligt Bass (1985, s. 20) någon som kan 
motivera medarbetarna till att prestera utöver förväntan. Det är ännu ett exempel på hur 
medarbetare med friare ramar och mindre riktlinjer förväntas åstadkomma mer än på förhand 
angivet.  
 
En bransch som till mångt och mycket påverkar dessa ideal och krav på medarbetare är HR-
branschen. Branschen arbetar aktivt med att konstruera värdet av medarbetarskap genom att 
bedöma detta inför rekryteringar som genomförs. Vi vill därmed undersöka en bransch som 
aktivt arbetar med att utvärdera hur individer uppfyller de krav som ställs på arbetsmarknaden 
idag och även hur de kraven ser ut.  
 
Enligt denna beskrivning av det nya arbetslivet finns det många krav och förväntningar som den 
moderna medarbetaren måste hantera. Vi vill i vår undersökning utgå ifrån hur det nya 
arbetslivet ser ut och vad det finns för konsekvenser i arbetet för den grupp av individer som 
arbetar i detta. Vår studie avgränsas till medarbetare inom HR-branschen och ämnar undersöka 
hur faktorer så som en föränderlig värld med krav på ständigt lärande hos individer påverkar 
deras dagliga arbete.  
 
När man tvingas investera mer av sin person i arbetet och då ledarskapet i arbetslivet är uppbyggt 
så att det fungerar styrande mot självstyrning av medarbetare, undrar vi vilka krav man som 
medarbetare känner i arbetslivet och hur dessa krav hanteras och motiveras samt vilket slags 
ledarskap som upplevs med villkoren i det nya arbetslivet. Detta utmynnar i följande 
problemformulering:  
 

1.1 Syfte 
Att studera hur medarbetare inom HR-branschen upplever villkoren i dagens gränslösa arbetsliv 
och hur medarbetarna hanterar dessa villkor i sitt dagliga arbete.   
 

1.2 Frågeställningar 
• Vilka villkor och krav upplever medarbetarna i sitt dagliga arbete?  
• Vad innebär den ökade flexibiliteten för medarbetarens utförande av arbetsuppgifter?  
• Hur synliggörs och upprätthålls kraven och förväntningarna i relationen mellan en 

anställd och dennes chef i det gränslösa arbetet?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs för både bakgrund och den tidigare forskning i området som vi utgår 
ifrån i vår studie. Vi kommer att koncentrera oss på att dels visa på utvecklingen av det gränslösa 
arbetet men även visa vad andra har kommit fram till i empiriska studier av liknande slag. För att 
ge läsaren en helhetsbild över hur samhällets utveckling lett till en förändring av arbetslivet, och 
därmed en förändring av såväl ledarskap som medarbetarskap kommer bakgrund att varvas med 
tidigare forskning. Det finns inom området väldigt mycket forskning och denna genomgång 
ämnar ej vara representativ för all forskning kring problemområdet utan endast lyfta fram för oss 
relevanta delar. Genom kapitlet hålls ett fokus på tjänstemannasektorn och arbetslivet. Vidare 
kommer vi inte lägga fokus på sociologiska eller psykologiska aspekter av det gränslösa arbetet 
utan vi utgår ifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv genom hela denna uppsats. Vi valde att 
endast behandla transformativt ledarskap eftersom det anses vara en av de faktorer som det 
föränderliga samhället präglas av och tar alltså ej upp andra typer av ledarskap eller 
ledarskapsstilar. Vi vill vidare undersöka medarbetare i arbetslivet och har därför tagit upp 
tidigare forskning om ledarskap enbart för att kunna se hur det ledarskapet påverkar 
medarbetarna, inte ledarna själva. 
 

2.1 Det moderna samhället och dess organisationer 
Vårt samhälles utveckling sker i allt högre takt och detta visar sig framförallt under de senaste 
tvåhundra åren (Giddens, 2007, s. 47, 59). Detta har utmynnat i globaliseringen som under de 
senaste två decennierna har skapat en värld som alltmer knyts samman, där samhällen påverkar 
varandra i mycket hög grad och där informations- och kommunikationsutvecklingen fört 
världens delar närmare varandra (Giddens, 2007, s. 65). Globaliseringen berör även 
organisationer och därigenom människors arbetsplatser som också påverkas av den allt mer 
föränderliga och globaliserade värld vi lever i idag (Giddens, 2007, s. 487). På vägen mot denna 
utveckling ansågs byråkratin till en början vara den främsta typen av organisationer och man 
menade att regler och tydlig styrning var det som kunde hantera de allt större systemen som 
företag och organisationer måste hantera när marknaden expanderar (Weber, 1976, refererat till i 
Giddens, 2007, s. 490). Därefter har dock utvecklingen fortsatt öka och då arbetskraven 
förändras på ett mer oförutsägbart sätt blir generella mål viktigare än byråkratins kontroll (Burns 
och Stalker,1976, refererat till i Giddens, 2007, s. 493).  
 
De typer av företag som Burns och Stalker (ibid.) kallar organiska organisationer har lösare 
hierarkier och delar ut mer ansvar på individerna i företaget som förväntas kunna lösa olika 
problem som dyker upp. Att ha högre flexibilitet blir alltmer viktigt för att hinna reagera på de 
förändringar som sker allt snabbare på marknaden och på så sätt kunna anpassa sig mer effektivt.  
Giddens (2007, s. 513) beskriver även hur organisationers fysiska gränser blivit alltmer öppna 
och mer flytande i och med den nya informationsteknologin som innebär att man inte måste hålla 
sig inom företagets byggnad för att kunna arbeta. Sennet (2000, s. 74) beskriver också nya 
arbetssätt som företag måste använda sig av för att anpassa sig till den föränderliga världen och 

lisettelind
Markering



8 

han kallar det flexibel specialisering. Där läggs vikt vid nytänkande för att kunna matcha 
marknadens krav. Detta kan tas i uttryck i mer frihet för medarbetare vad gäller vilken tid de vill 
arbeta då man som individ kan anpassa sina arbetstider med flextid. Samordningen av arbetet är 
också något som påverkas i en organisation vars gränser är mer flytande, då det behövs mer 
kommunikation mellan enheterna. Därmed skapas nätverk som fungerar styrande för 
organisationen och som kopplar samman organisationen med utomstående grupper då gränserna 
dessa emellan upphör alltmer (Giddens, 2007, s. 513-514). Manuel Castell förklarar det som han 
kallar för nätverkssamhället som ursprunget ur informationsteknologins utveckling och som vår 
tids organisatoriska struktur (Castell, refererat i Giddens, 2012, s. 513). Han menar vidare att 
denna teknologi ombildar företags uppbyggnad på det sättet att företagen har en starkare tendens 
att bli mindre till storleken men allt mer flexibla (ibid).  
 

2.2 Det moderna arbetslivet 
Hanson skriver i sin avhandling från 2004 (s. 4-7) att forskning kring arbetets villkor pågått 
under decennier och litteraturen kring vad som är ett gott, utvecklande och flexibelt arbete är 
både omfattande och mångsidigt. Generellt kan dock sägas att forskning kring vad som är ett 
“gott” arbete handlar om vad som utgör goda arbetsvillkor och dess betydelse för individens 
välbefinnande och utveckling. Med välbefinnande menar man med detta synsätt inte bara vara 
frånvaron av psykisk och fysisk ohälsa utan också som ett tillstånd av ”fysiskt, socialt och 
mentalt välbefinnande”. Det goda arbetet antas gynna balansen mellan vilka möjligheter och 
krav arbetet ställer och individens förmåga att hantera dessa utifrån de resurser som finns att 
tillgå. Arbetet bör således enligt denna utgångspunkt vara lagom utmanande utan att ställa för 
höga krav som leder till negativ stress hos individen, samt vara tillräckligt informerande om 
helheten för att individen ska kunna sätta sitt eget arbete i ett större sammanhang och på så sätt 
uppleva meningsfullhet. Hanson (2004, s. 8) menar att visionen om det goda arbetet även kan 
beskrivas som en vision om ett utvecklande arbete, ett arbete som är kvalificerande såväl som 
intellektuellt stimulerande. Förväntningen är att medarbetarna blir motiverade och engagerade 
utav kvalificerade uppgifter med högt ansvar vilket leder till ökad prestation och mer effektiv 
produktion. Lärande anses här betydelsefullt för såväl individens som organisationens 
utveckling, och beror av det självbestämmande som flexibla arbeten utgör. 
  
Det flexibla arbetet beskrivs av Hanson (2004, s. 11) som liknande ett gott utvecklande arbete, då 
även det grundas i medarbetarnas självständighet och ansvar såväl som vikten av individens 
utveckling och välbefinnande i arbetet som kopplat till organisationens produktivitet och 
effektivitet. Författaren menar att begreppet flexibelt arbete används för att beskriva allt ifrån 
arbetsmarknaden eller organisationsformen till hur de anställda utför sitt arbete vilket gör det till 
ganska vagt och omfattande. Hanson (2004, s. 12) hänvisar till ett antal författare (Atkinson, 
1985; Harrison, 1994; Piore & Sabels, 1984, Karlsson & Eriksson; 2000) för att beskriva olika 
typer av flexibilitet. Dels kan flexibilitet innebära medarbetarnas förmåga att anpassa sig, dels 
graden av frihet i handlingsutrymme. Flexibilitet kan också delas upp i funktionell-, numerär-, 
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tids- och arbetsplatsflexibilitet. Med funktionell flexibilitet avses arbetets innehåll, medan 
numerisk flexibilitet innebär möjligheten att öka eller minska antalet anställda beroende på 
produktion. Tidsflexibilitet beskrivs som möjligheten att variera antal arbetstimmar beroende på 
organisationens behov. Slutligen avser arbetsplatsflexibilitet flexibilitet i själva utförandet av 
arbetet. Exempel på detta är distansarbete där medarbetaren har möjlighet att arbeta på annan 
plats än kontoret och arbetstiden inte är begränsad till kontorstiderna. Att flexibelt arbete kan 
definieras på många olika sätt samt att det kan vara svårt att mäta medför att forskning kring 
detta kan skilja sig i sina resultat. Hur flexibelt arbete definieras i studien bör alltså tas hänsyn till 
då det påverkar resultatens spridning och omfattning. (Hanson, 2004, s. 12).   
 
Susan N. Houseman (2003, s. 39-47) fastställer i sin studie att det som hon kallar flexibla 
arbetsförhållanden har ökat markant i olika delar av världen som en del av det flexibla arbetet. 
Hon menar att det dels kan vara en efterfrågan från anställdas sida att till exempel jobba deltid 
för att kunna studera, ta hand om familj eller annat. Flexibla arbetsförhållanden, menar hon dock, 
har ökat till stor del för att gynna företagen och de fördelar som det finns med att anta en flexibel 
strategi. Fördelar kan vara att undvika extra skatter som är förlagda heltidsanställda, att kunna 
använda deltidsanställda då nedskärningar på heltidspersonalen måste göras eller för att komma 
runt andra lagar och regler som måste följas i och med att en medarbetare är heltidsanställd. 
Grunden för den ökade populariteten hos företagen med att tillämpa flexibla arbetsförhållanden 
ligger alltså mycket i det som företaget kan spara rent ekonomiskt (ibid.). 
 
Utöver studier om det flexibla arbetets omfattning, inriktar sig studier om det flexibla arbetet 
även åt bland annat effekterna av det på individers hälsa såväl som organisationers effektivitet. 
Hanson (2004, s. 13) menar att beroende på vilken typ av flexibilitet i arbetet som undersöks 
visar litteraturen på positiva och negativa konsekvenser av det.  
 
Studier av Appiah-Mfodwas et al från 2000 (s. 99-101) visade att 98% av de medverkande 
organisationerna använde sig av någon form av flexibilitet, där numerisk flexibilitet var den 
vanligaste på 81%. Trots att tidigare studier enligt författarna visat på ett samband mellan ökad 
produktivitet och flexibilitet i arbetet fann de detta samband i endast 12% av organisationerna. 
Appiah-Mfodwa et al menar dock att eftersom en organisations produktivitet påverkas av fler 
faktorer än endast graden av flexibilitet kan förbättringar med flexibelt arbete begränsas av andra 
mindre effektiva processer i organisationen.  
 
Anne Grönlund (2007, s. 11-14, 20-22) beskriver i en artikel sin studie om det gränslösa arbetet i 
Västeuropa och Sverige ett allt mer strukturlöst arbetsliv där självbestämmandet hos de anställda 
har ökat och att arbetsgivaren ser det som en möjlighet att hålla en högre flexibilitet som kan öka 
lönsamheten och minska frånvaron och personalomsättningen. Denna kontroll som individen 
erhåller kan innebära problem då medarbetaren själv tvingas dra gränserna mellan arbete och 
fritid, prioritera mellan de olika uppgifterna och mellan sina egna och andra behov. Dessa 
gränsdragningsproblem blir i sin tur tydligare i tjänstemannasektorn där resultatet av arbetet inte 
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kan mätas lika tydligt. En hög kontroll över det egna arbetet konstateras vidare kunna bli extra 
påfrestande för tjänstemän vilkas arbetsuppgifter alltid kan få ett resultat som är över förväntan 
och mer än bra nog. Vidare påvisar Grönlund (ibid.) att det flexibla arbetet med högre grad av 
kontroll är mer förekommande i Sverige än i övriga Västeuropa som en enhet. Andra resultat av 
studien, då man jämför de yttersta variablerna mycket hög kontroll och mycket låg kontroll, har 
visat att de medarbetare med mycket hög kontroll har ett högre välbefinnande än de med mycket 
låg kontroll, samt att medarbetare med högre innehav av kontroll oftare arbetar övertid 
(Grönlund, 2007, s. 20 och 22). 
 

2.3 Det moderna ledarskapet 
I det nya föränderliga arbetet har även en ny ledarskapsstil utvecklats för att passa det flexibla 
och mer gränslösa arbetet och denna ledarskapsstil kallas för det transformativa ledarskapet.1  
Partsrådet har i en rapport från 2012 sammanfattat den aktuella forskningen om det moderna 
ledar- och medarbetarskapet, där de beskriver övergången från ledarskap som drivs med regler, 
tydliga instruktioner och kontroll gentemot de anställda till ett ledarskap där ledaren delar ut 
både makt och ledarskap, och är den som står för större visioner och inspiration till ett gott arbete 
i samförstånd med medarbetarna. Normen för ledarskap har gått från transaktionellt ledarskap till 
transformativt ledarskap då det bland annat är viktigare att motivera än att kontrollera 
(Partsrådet, 2012, s. 2). Viktigt för en transformativ ledare är att låta individen ta plats och 
utvecklas genom att ges utrymme för egna initiativ inom tydliga ramar för arbetet och att 
samtidigt skapa tydlighet i vart arbetet ska leda genom gemensamma visioner och mål. Ledaren 
ska vidare visa på uppskattning då medarbetare bidrar till arbetets utveckling och främja den 
genom att se till att utrymmet finns för att tänka utanför boxen och ha en öppen dialog kring 
arbetet och dess utformning. En modern ledare anpassar sig till individernas förutsättningar och 
söker det bästa sättet att leda utifrån just sin grupp med målet att kunna kontrollera i viss mån 
men främst motivera gruppen och individerna (Partsrådet, 2012, s. 3-4). Detta ställer nya krav på 
medarbetarna som förväntas kunna ta ansvar för sin egen arbetssituation och hur den bidrar till 
företagets utveckling, ta egna initiativ, kunna fatta och genomföra beslut på egen hand och ha en 
klar bild över vad målet med arbetet är och sin egen roll i vägen mot att uppfylla målet 
(Partsrådet, 2012, s. 5). 
 
Det transformativa ledarskapet har precis som vårt nya globala samhälle, utformats under en 
längre tid och utgjorde en motsats till det traditionella, transaktionella ledarskapet (Burns 2003, 
s. 23). Distinktionen mellan transaktionellt och transformativt ledarskap som James Burns gör 
anses vara starten för den halvnya ledarskapsorienteringen som den kallas av Sveningsson och 
Alvesson (2010) och orienteringen kännetecknas enligt nämnda av just åtskillnaden mellan 
transaktionellt och transformativt ledarskap men även separeringen av chefskap och ledarskap 
som begrepp och ett “fokus på det karismatiska och/eller visionära ledarskapet.” Transaktionellt 

                                                
1 Denna typ av ledarskap kallas oftast för det transformativa ledarskapet och vi har valt att genom denna 
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ledarskap kopplas ihop med begreppet chefskap och vid transformativt ledarskap används istället 
ledarskap. Det menas alltså att det egentliga ledarskapet är transformativt och att transaktionellt 
ledarskap inte är ledarskap utan chefskap (ibid. s. 31). Chefskap beskrivs av Sveningson och 
Alvesson (ibid) som att endast svara på frågorna “Hur?” och “När?” som i mer administration, 
planering och budgetarbete medan ledarskap svarar på och utvecklar frågorna “Vad?” och 
“Varför?” och arbetar för att inspirera, utveckla och motivera medarbetarna i grunden för att öka 
effektiviteten och arbetsviljan (ibid). 
  
Bass (1985, s. 31-34) vidareutvecklade Burns idéer kring transformativt ledarskap och menar att 
en transformativ ledare motiverar medarbetarna till att prestera utöver förväntan vilket kan ske 
på olika sätt. Ett sätt kan vara att ledaren ökar medvetenheten hos medarbetarna kring värdet av 
målen och sätt att nå dessa, medan ett annat sätt kan vara att få medarbetarna att överge sina 
personliga mål för gruppens eller organisationens mål. Bass (1998, refererad till i Northouse, 
2013, s. 190) menar vidare att transformativt ledarskap är inriktat mot det kollektivt goda och att 
ledaren bör sätta andras intressen framför sina egna. Även Burns (1978, refererad till i Alvesson 
& Sveningsson, 2010 s. 70-90) hävdar att transformativt ledarskap är moraliskt då det rör social 
tillhörighet, självkänsla och självförverkligande och därmed bidrar till moralisk mognad som 
helst ska stämma överens med det kollektivt goda. Alltså att även en enskild medarbetares arbete 
ska vara riktat mot det kollektivt goda. 
 
Den transformativa ledaren är enligt Bass (1991, s. 21) karismatisk och inspirerar medarbetarna 
till att se längre än sina egna intressen för att fokusera på gruppens mål. Visioner och mål 
tydliggörs för medarbetarnas arbete samtidigt som engagemang, respekt och tillit till ledaren 
skapas. Ledaren inspirerar medarbetarna till att vilja vara likadan som ledaren och följa med i 
tanken att man kan uppnå större mål med extra ansträngning. Transformativa ledare ser även till 
individernas behov såväl som gruppens, de ser skillnader mellan de anställda och hjälper alla att 
utvecklas utifrån sin individuella utgångspunkt och möjlighet. Intellektuell stimulans ges från 
ledaren genom att bidra med nya perspektiv på problemlösning och att understryka betydelsen av 
rationella lösningar (ibid). 
 
För att kunna mäta effekter av transformativt ledarskap utformade Bass (1985, s. 31-34) ett 
frågeformulär som kallas MLQ och står för Multifactor Leadership Questionnaire där man med 
hjälp av fem faktorer anses kunna mäta ledarskap. Bass studier med MLQ har visat en högre 
positiv korrelation mellan upplevd effektivitet  och transformativt ledarskap än vid 
transaktionellt ledarskap, vilket Bass menar innebär att när ledare visar transformativa 
ledaregenskaper leder det till ökad ansträngning hos medarbetarna som överlägset överstiger den 
ansträngning som följs av enbart transaktionella faktorer. (ibid.) Ytterligare användning av MLQ 
i ledarskapsforskning har enligt Pounder (2008, s. 2-4) visat att transformativt ledarskap har 
anmärkningsvärd och positiv påverkan på medarbetares tillfredsställelse, prestation och 
ansträngning.  
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2.4 Den moderna medarbetaren 
Det svenska fackförbundet Unionen, som inriktar sig mot tjänstemän, gjorde 2012 en kvantitativ 
studie vid namn ”Kontoret på fickan” som beskriver det moderna arbetslivet som snabbt 
föränderligt och som med teknikutvecklingen möjliggjort ständig tillgänglighet. Undersökningen 
genomfördes av 2282 tjänstemän inom den privata sektorn. Unionen (2012, s. 5) inleder sin 
undersökning med att sammanfatta studier kring området och fastslår att det finns ett ökat 
självbestämmande som lett till att medarbetarna själva får sätta gränser och ramar för sitt arbete. 
Detta kan ge utrymme för utveckling i arbetet och alltså vara positivt, men kan även leda till att 
tjänstemännen överskrider de rumsliga och tidsmässiga ramarna för arbetet då dessa allt mer 
luckras upp och därmed öka arbetsinsatsen och minska på den lediga tiden för att hinna med 
arbetet. Att på detta sätt använda sin fritid till arbetet blir då vanligare i och med att gränserna för 
var arbetet slutar och fritiden börjar suddas ut (Unionen, 2012, s. 5).  
 
När tjänstemän nu i allt högre grad måste bestämma själva var och när de ska jobba och vara 
tillgängliga knyts arbetet allt närmare medarbetaren som individ och förväntningarna ökar på vad 
som ska hinnas med i arbetet. Det som möjliggör detta är tekniken i mobiltelefoner, bärbara 
datorer och internet och detta ger en gränslös arbetssituation som tjänstemän omedvetet eller 
medvetet anpassar sig till. Det kan finnas outtalade krav om att på detta sätt ständigt vara 
tillgänglig och att inte vara det kan leda till att man känner att man missar något viktigt 
(Unionen, 2012, s. 6).  Slutsatser som dras i studien är att detta gränslösa arbete kan leda till 
ökade krav på medarbetarna som förväntas anpassa sig efter företagets eller kundens behov. 
Många använder teknik för att göra sig så tillgängliga som möjligt och undersökningen visar att 
allt större krav vad gäller detta ställs på medarbetare som att snabbt kunna ge svar på mejl eller 
samtal (Unionen, 2012, s. 11).  
 
I en kvalitativ studie angående flexibilitet i avreglerade organisationer fokuserar Helen Peterson 
(2007, s. 30-32) på arbetstagarens perspektiv och problematiserar arbetsgivarnas förtroende till 
arbetstagarna genom att se till medarbetares egna berättelser om frihet och självständighet. Det 
finns en förväntan på medarbetarna att arbeta självständigt, ta initiativ och att kunna anta nya 
arbetsuppgifter eller arbetstekniker. Medarbetarna förväntas även vara ”flexibla, ansvarstagande 
och initiativtagande i relation till arbetstid och arbetsuppgifter”. Det förtroende som 
arbetstagarna visar för medarbetarna i studien leder till positivt upplevd frihet och självständighet 
medan ett bristande förtroendet för cheferna från medarbetarnas sida som kommer fram också 
det grundas i just flexibiliteten. Då den flexibilitet som företaget har vad gäller utbytbarhet av 
medarbetare gör det viktigt för medarbetarna att hålla sig anställningsbara, skapas denna 
otrygghet. Och med detta som grund dras slutsatsen att dessa två slags förtroenden måste finnas 
på en flexibel arbetsplats för att flexibiliteten ska ha en positiv verkan både för företaget och 
individen. Arbetsgivaren måste lita på medarbetarens förmågor att utföra arbetet och 
medarbetaren måste lita på att de kommer få behålla sitt arbete (Peterson, 2007, s. 33-38).  
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2.5 Sammanfattning  
I detta kapitel har vi sett att det flexibla arbetet är något som blir allt större som koncept och att 
det som en del av det nya arbetslivet präglas av nya villkor. Detta har även medfört en ny typ av 
ledarskap som ska kunna se till att medarbetarna följer de nya kraven. De nya kraven på 
medarbetaren innebär en förväntan på dem att i allt större utsträckning utforma villkoren för 
arbetet som när, var och hur det ska utföras. Detta ger medarbetaren dels en större frihet men kan 
även innebära ett större ansvar som gör att flexibiliteten i arbetet kan utnyttjas för att tänja på 
gränserna för arbetet. Då organisationer ständigt måste vara beredda på förändring och en 
organisation inte är något utan de som jobbar inom den, finns även krav på medarbetarna inom 
dessa organisationer att kunna anpassa sig till förändringarna och lära sig nya system, områden 
eller arbetssätt för att anpassa sig till företagets behov. I och med detta ser vi i vår tidigare 
forskning att det i det nya arbetslivet ställs krav på medarbetaren vad gäller initiativtagande, 
ansvarstagande, utveckling samt kommunikation. Vi undrar hur dessa utmaningar och 
möjligheter som det flexibla arbetet innebär upplevs av medarbetarna och hur det påverkar deras 
dagliga arbete. Med denna bakgrund och tidigare forskning som utgångspunkt har vi som syfte 
att studera hur medarbetare inom HR-branschen upplever villkoren i dagens gränslösa arbetsliv 
och hur medarbetarna hanterar dessa villkor i sitt dagliga arbete. Med vår studie vill vi ge en 
ökad förståelse av det gränslösa arbetet från medarbetarens perspektiv och särskilt inom HR-
branschen vars verksamhet till stor del påverkas av de krav och förväntningar som arbetslivet 
ställer på medarbetaren. Med våra frågeställningar undrar vi närmare vilka villkor och krav 
medarbetarna upplever i sitt dagliga arbete, vad den ökade flexibiliteten innebär för 
medarbetarens utförande av arbetsuppgifter samt hur kraven och förväntningarna i relationen 
mellan en anställd och dennes chef synliggörs och upprätthålls i det gränslösa arbetet.  
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3. Teori 
För att förstå bakomliggande orsaker till och olika aspekter av flexibiliteten i det gränslösa 
arbetet har vi inledningsvis valt att redogöra för Allvin et al. (2006) som behandlar detta område. 
Som vi sett i vår tidigare forskning ställs, i det nya arbetslivet, krav på medarbetaren att vara 
initiativtagande, ansvarstagande samt att utvecklas och att kunna kommunicera. För att förstå 
empiriska exempel på dessa krav tar vi hjälp av Hagström (2007) som menar att det nya 
arbetslivets krav på kompetens kan ses utifrån fyra olika dimensioner; kognitiv, kommunikativ, 
kollektiv och existentiell dimension. Vi har valt att närmare beskriva två av dessa krav vilka är 
det kognitiva och det kommunikativa kompetenskravet som vi anser särskilt relevanta för vår 
studie. Detta då dessa två kompetenskrav kan urskiljas i vår tidigare forskning samt genom att 
behandla aspekter av medarbetarens dagliga arbete relaterar till vårt syfte och empiriska material. 
Det kognitiva kompetenskravet kopplar vi sedan till Ellströms (2005) teori om reproduktivt och 
utvecklingsinriktat lärande. Det ökade kravet på kommunikativ kompetens i arbetslivet förstås 
utifrån begrepp som Psykologiska kontrakt som beskrivet av Rousseau (1995) såväl som Conway 
& Briner (2002). Även Perssons (2000) begrepp Social kompetens och Golemans (2007) begrepp 
Emotionell kompetens kopplas till det kommunikativa kravet. Dessa teorier och begrepp bidrar 
till en ökad förståelse för olika aspekter av villkoren i det nya arbetslivet och hur de upplevs och 
hanteras av medarbetarna som vi kan se i vårt empiriska material.  
 

3.1 Det nya arbetslivet - gränslöshet och flexibilitet 
Det höga tempot och förändringstakten som präglar det nya arbetslivet kan av vissa upplevas 
som en frihet, medan andra upplever det som en ökad otrygghet. Trots att dagens arbetsliv 
erbjuder oändligt många möjligheter kan inte alla ta tillvara på och förverkliga dessa på grund av 
individuella förutsättningar och begränsningar så som fysiska, kognitiva, sociala eller 
ekonomiska. Den ökade friheten i det nya arbetslivet innebär att individen får en större kontroll i 
sitt eget arbete då ingen säger åt en vad som ska göras, samtidigt som kontrollen över själva 
arbetet minskar eftersom det numera är branschens, marknadens och konkurrensens krav som i 
mycket större utsträckning än förr styr arbetet (Allvin et al. 2006, s. 9-11). Anledningen till detta 
förklarar Allvin et al (2006, s. 14-15) med att genom att svenska företag blivit alltmer 
internationaliserade sedan 80-talet, har marknadskrafternas inflytande ökat. Framförallt inom tre 
olika områden ser man att detta inflytande ökat. Den finansiella ekonomins omfattning vuxit då 
internationella investerare gjort expansionen av företagen på världsmarknaden möjlig men 
samtidigt lett till att företagen dras in i finanshandelns spekulativa aktiemarknad som gör att 
företagets ledning agerar mer kortsiktigt för att kunna tillgodose investerarnas krav på hög och 
kortsiktig avkastning. Det andra området där marknadsinflytandet ökat är genom utvecklingen av 
företagsekonomiska styrsystem som blir allt viktigare då ledningen i och med expansionen får 
svårare att överblicka företagets olika delar. Istället ser ledningen till att alla delar i företaget 
genererar vinster, vilket kontrolleras med bokföringssystem där de enheter som inte levererar 
säljs eller läggs ned för att köpa ny verksamhet. Utvecklingen av ekonomistyrsystem och 
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kontrollsystem hade dock inte varit möjlig utan spridningen och vidareutvecklingen av 
informationstekniken vilket är det tredje området. Mot bakgrund av detta menar alltså Allvin et 
al (2006, s. 16) att arbetslivet blivit mer marknadslikt. Bland annat har nya och förändrade 
anställningsförhållanden uppkommit där tillfälliga anställningar ökar för att kunna anpassa 
personalstyrkan efter marknaden, och framförallt har kravet på kompetens både ökat och 
förändrats. Industrisektorn med lågkvalificerade arbeten minskar medan mer kunskapsintensiva 
högkvalificerade arbeten och lågkvalificerade servicearbeten ökar, vilket har lett till en 
förskjutning från generella krav på kollektivanställda till mer personliga och individuella krav på 
den enskilda medarbetaren. Dessa krav handlar bland annat om krav på teknisk såväl som social 
kunskap, där den kognitiva förmågan att tillägna sig och därefter applicera kunskap är precis lika 
viktig som social kompetens och sociala nätverk för att kunna utföra arbetet. Från att det har 
varit relativt gemensamma förutsättningar är det numera mer personliga och individuella 
förutsättningar som präglar arbetslivet. Allvin et al (2006 s. 17) skriver att “Istället för kollektiv 
nyttighet och en gemenskap blir arbetet mer av ett personligt utvecklings- eller 
överlevnadsprojekt.” 
  

3.1.1 Flexibilitet genom förtroende eller utbytbarhet 
Flexibilitet är en av de aspekter som präglar det nya arbetslivet. Allvin et al (2006, s. 35) skiljer 
mellan flexibilitet genom förtroende och flexibilitet genom utbytbarhet där det förra står för 
medarbetarnas självbestämmande över arbetet och det senare att företaget är oberoende av 
individen och kan byta ut denne. Flexibilitet genom förtroende innebär en frånvaro av 
traditionella ramar och regler för hur arbetet ska utföras, utan varken fasta arbetstider eller en 
bestämd arbetsplats. Istället är det upp till individen själv att reglera var, när och hur mycket man 
ska arbeta. Hur man ska genomföra arbetet blir också upp till individen att definiera, planera och 
ansvara för. (ibid.) Traditionella organisatoriska styrinstrument ersätts av speciella tekniker som 
kan användas som verktyg inom tre olika områden eller nivåer för att styra individens arbete. 
Den första nivån är administrativa resurser som exempelvis kan vara gemensam administrativ 
mjukvara, och den andra nivån är riktade instrument som utvecklingssamtal eller 
avdelningsmöten där individuella prestationer redovisas. Den tredje nivån innebär strategiska 
symbolsystem för att styra det gemensamma arbetet. Detta kan vara exempelvis varumärken för 
att skapa en företagsidentitet som skiljer sig från andra och bidrar med en positiv bild av 
företaget utåt. Även inåt i företaget har varumärket betydelse som en förebild för medarbetarna 
att följa och leva efter (Allvin et al, 2006, s. 41-43). Som företagets ansikte utåt förväntas 
medarbetarna att representera företaget och i sin tur erbjuder företaget en möjlighet för de 
anställda att identifiera sig med och spegla sig i företagets varumärke.  
 
Där flexibilitet genom förtroende innebär ett individberoende kan flexibilitet genom utbytbarhet 
däremot sägas innebära ett individoberoende. Behovsanställningar och bemanningspersonal är 
exempel på flexibilitet genom utbytbarhet, där det är medarbetarna snarare än arbetet som är 
flexibelt. Arbetstiden är ett exempel på en aspekt av arbetet som kan göra arbetet mer flexibelt 
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utefter företagets behov, antingen genom att medarbetarna får jobba över eller att införa helg-, 
skift- eller jourarbete. En annan aspekt av flexibilitet som företaget kan åstadkomma är att 
variera platsen där arbetet ska utföras, antingen genom så kallade distribuerade verksamheter där 
hela verksamheter kan förläggas till andra platser, eller flexibla kontor som innebär att 
medarbetarna inte har bestämda platser vilket underlättar både samarbeten i grupper och 
förändringar när gruppkonstellationerna ändras. Ytterligare aspekter av flexibilitet genom 
utbytbarhet är att såväl arbetsutförandet som sociala relationer standardiseras, i form av att 
exempelvis arbetsuppgifterna och servicen rutiniseras och bestäms av manus eller liknande, 
vilket gör företaget oberoende av individen (Allvin et al, 2006, s. 44-52).  
 
Allvin et al (2006, s. 53-54) menar att det verkar finnas en uppfattning om att flexibilitet genom 
förtroende anses vara ett bra och utvecklande arbete, till skillnad från flexibilitet genom 
utbytbarhet vilket förutsätts vara motsatsen och således ett dåligt arbete. Trots detta menar 
författarna att det utvecklande “goda” arbetet inte saknar såväl psykiska som sociala 
konsekvenser. Dessa handlar om en annan typ av stress och intellektuell påfrestning, eftersom 
det blir upp till individen att själv definiera, planera och ansvara för arbetet vilket leder till en 
hög tidspress, men också krav på förmågan hos individen att kunna avgränsa och planera kring 
både arbetsliv och privatliv. Det utvecklande, goda arbetet behöver således inte vara bättre än 
arbeten med flexibilitet genom utbytbarhet, utan att det snarare handlar om individens förmåga 
att hantera arbetets krav och hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom att vara 
anställningsbar2.  
 

3.1.2 Att hantera ökade krav genom att arbeta mer 
Att det nya arbetslivet påverkas av marknaden i så pass stor utsträckning som idag leder till en 
flexibilitet som gör att det blir upp till individen att bestämma när, var, hur och med vilka arbetet 
ska utföras, och därmed även ta ansvar för konsekvenserna av arbetet. Detta verkar enligt Allvin 
et al (2006, s. 149-150) ofta leda till att individerna möter de ökade kraven genom att arbeta 
betydligt mer. Ett flexibelt arbete behöver därmed inte bara betyda möjligheter för individen, 
utan kan också innebära en press på att arbeta mer. Antingen kommer pressen inifrån individen 
själv att denne drivs av en vilja och ett intresse för att arbeta, eller också kommer pressen utifrån 
när individen arbetar direkt mot marknaden eller kunden och måste hantera snabba förändringar 
under ständig tidspress. Allvin et al (2006, s. 151-152) identifierar tre olika strategier för att 
hantera arbetslivets krav genom att arbeta mer. Den första strategin är att arbeta mer inom 
arbetets ramar vilket kan vara att exempelvis dra in på kaffepauser, möten, minska lunchen eller 
hoppa över lunchen helt. Att öka arbetstakten är också ett sätt att arbeta mer inom arbetets ramar, 
men är inte möjligt inom alla arbeten. Den andra strategin är att arbeta mer genom att överskrida 
arbetets ramar, övertid är ett exempel på detta men är svårt att mäta då det inte finns någon 
statistik på obetald övertid. Gemensamma drag för yrkesgrupper med hög obetald övertid verkar 
                                                
2 Med att vara anställningsbar menar vi att man ständigt utvecklar sin kompetens för att vara attraktiv på 
arbetsmarknaden. 
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vara att arbetsuppgifterna är målorienterade och kontrolleras genom att se till resultat, samt att 
det inte är självklart när arbetet är helt klart och inte kan förbättras. Till detta hör också 
utvecklingen av informationstekniken som gör det möjligt för tjänstemän och kontorsarbetare att 
ta med arbetet hem och utföra arbete som inte hinns med under ordinarie arbetstid på kvällar, 
helger eller semestrar istället. Den tredje strategin är att arbeta mer genom att överskrida 
förutsättningarna för hälsa, genom exempelvis sjuknärvaro där medarbetare går till jobbet trots 
att de är sjuka. Anledningar till detta kan vara att arbetsuppgifterna är under tidspress eller inte 
kan utföras av någon annan och därmed samlas på hög (Allvin et al, 2006, s. 152-153). 
 

3.2 Nya villkor i arbetet leder till nya krav på kompetens 
Hagström (2007 s. 260) menar att tidigare forskning visat att de strukturella förändringarna som 
skett på arbetsmarknaden med mer flexibla villkor innebär ökade kompetenskrav inom fyra 
dimensioner, nämligen kognitiva, kommunikativa, kollektiva och existentiella krav. 
Kognitiva kunskapsdimensionen avser de tekniska kunskapskrav som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna, medan kommunikativa kunskapskrav innebär krav på individen i relation till 
andra människor i arbetet. Den kollektiva kunskapsdimensionen är kopplad till det sociala och 
kulturella sammanhang som ställer krav på individen i arbetet, och existentiella krav innebär 
individens krav i förhållande till sig själv i arbetet (Allvin et al, 2006, s. 63). Nedan kommer vi 
att beskriva mer ingående vad kognitionskrav och kommunikationskrav innebär då vi anser dessa 
vara särskilt relevanta för vår analys.  
 

3.2.1 Kognitionskrav 
Allvin et al. (2006, s. 66) skriver att “När vi talar om kunskaper och lärande i relation till 
arbetsprocessen menar vi individens förmåga att själv utföra sitt arbete”. Författarna definierar 
sedan två typer av förmågor hos individen att utföra arbetet; för det första handlar det om en 
förtrogenhetskunskap som innebär förmågan att utföra arbetet utifrån tidigare erfarenheter, och 
för det andra handlar det om en intellektuell kunskap genom förmågan att utföra arbetet utifrån 
ständig analys och planering. Beroende på om villkoren för arbetet är stabila eller inte kommer 
dessa former av kunskaper användas i olika utsträckning. Ju mer stabila villkoren är desto mer 
van blir medarbetaren och kommer därmed använda sig av förtrogenhetskunskapen i större 
utsträckning än intellektuell kunskap. För att arbeta självständigt när förutsättningarna hela tiden 
ändras behöver dock medarbetaren använda sig av intellektuell kunskap för att utföra arbetet. 
Den föränderlighet, oförutsägbarhet och komplexitet som karaktäriserar flexibla arbeten innebär 
därmed högre krav på kognition i form av förmåga till självständig analys, abstrakt-logiskt 
tänkande samt metakognition. Metakognition benämner Hagström (2007, s. 260) som en 
komplex kompetens vilken innebär att kunna anpassa sig till olika kontexter, så som olika typer 
av arbetsuppgifter såväl som olika arbetsplatser och arbetsgivare. Förmågan till självreflektion 
blir viktig, precis som att kontinuerligt lära sig för att kunna vara ”anställningsbar” på dagens 
arbetsmarknad.  
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Ellström et al (1996, s. 259) har på liknande sätt utifrån tidigare studier funnit att de ökade 
kraven i arbetslivet tycks handla om dels krav på teoretiska och intellektuella färdigheter som att 
identifiera, planera, lösa problem och fatta beslut baserat på analytiskt-logiskt tänkande. Det 
ställs även krav på attitydmässiga och sociala färdigheter som till exempel förmågan att 
kommunicera med kollegor och att kunna arbeta i team. Författarna hänvisar till en rapport av 
Nordiska Ministerrådet från 1995 som belyser vikten av informellt lärande i det dagliga arbetet 
som en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar då det i dagens arbetsliv inte enbart 
krävs specifika yrkeskunskaper, utan även förmågan till att lära nytt, samarbeta och att ha en 
helhetssyn över verksamheten blir alltmer väsentligt (Ellström et al, 1996, s. 142-143). 
 

3.2.2 Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande i arbetet 
Ellström (2005, s. 182-183) menar att det finns en tvåsidighet i forskning kring 
arbetsplatslärande; å ena sidan handlar det om ett reproduktivt lärande3 där man lär genom att 
följa instruktioner och direktiv, å andra sidan om ett utvecklingsinriktat lärande som går ut på att 
ifrågasätta, experimentera och kritiskt reflektera för att lära sig hantera komplexa situationer. 
Dessa former av lärande sker i en växelverkan, där båda behövs för att kunna lösa komplexa 
arbetsuppgifter i dagens arbetsliv.  
 
Genom att se lärande som något reproduktivt, menar man att lärande är en reproduktion av 
kunskaper, värderingar och sätt att lösa problem i förhållande till givna förutsättningar som 
exempelvis mål och uppgifter. Lärande innebär således individens anpassning och förmåga att 
utföra uppgiften under givna förutsättningar. I arbetslivet tar sig det reproduktiva lärandet i 
uttryck genom rutinmässiga arbetsuppgifter eller lära sig att anpassa sig till uppkomna 
situationer, detta enligt Ellström (2005, s. 184) som vidare menar att för att kunna tillägna sig 
kunskap och regler samt hantera återkommande arbetsuppgifter är denna form av lärande 
väsentlig. Att handla efter rutin och vana vid olika situationer och för olika arbetsuppgifter kan 
vara ett sätt för individen att hantera situationer som ständigt uppkommer och kan fungera som 
en typ av avlastning där individen får möjlighet att lägga de mentala resurserna på andra 
uppgifter. Om ett överraskande problem uppkommer kan vi dock inte längre agera efter rutin, då 
krävs förmågan att kunna bryta det rutiniserade handlandet för att istället använda reflektion och 
kunskap som vägledning i handlandet (ibid.). Med utvecklingsinriktat lärande betonar man 
vikten av att utveckla kunskap och kompetens för att främja individens, och i förlängningen 
verksamhetens utveckling. Vilken typ av lärande som är möjligt beror på vilka villkor för lärande 
det finns på arbetsplatsen, då detta synsätt fokuserar på ett ifrågasättande och kritiskt prövande 
förhållningssätt till förutsättningar som uppgifter och mål i arbetet. Istället för att endast lära sig 
lösa givna problem innebär utvecklingsinriktat lärande att även kunna identifiera och formulera 
problemet eller situationen. Man ifrågasätter rådande rutiner och utvecklar nya tillvägagångssätt 
genom prövning och experimenterande, vilket kräver att man är beredd på att förändra och 
                                                
3 Även kallat anpassningsinriktat lärande, se Ellström 1996 s. 151 
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påverka sina arbetsvillkor. Ellström (2005, s. 186) har i tidigare forskning funnit att något som 
verkar underlätta utvecklingsinriktat lärande på arbetsplatsen är individens möjlighet att 
självständigt få pröva olika handlingsalternativ för att lösa uppgifter. Det handlar om förmågan 
att anpassa sig när omständigheter förändras, såväl som att själv kunna förändra de egna 
omständigheterna. Utvecklingsinriktat lärande innebär både förmågan att se till arbetsuppgiftens 
sammanhang, men också att kunna arbeta för förändring av förhållanden. 
Reproduktivt lärande och utvecklingsinriktat lärande kan ses som att de kompletterar varandra 
och tillsammans utgör en sammansatt lärandeprocess. Reproduktivt lärande innebär att effektivt 
kunna tillägna sig rutiner eller begrepp att arbeta med, medan förmågan att kunna tänka nytt och 
konstruera nya mönster för att tänka och handla, vilket kännetecknar utvecklingsinriktat lärande, 
krävs för vissa situationer. Ellström (2005, s. 186) menar därmed att det finns ett krav på att båda 
former av lärande sker omväxlande på arbetsplatsen. 
 

3.2.3 Kommunikationskrav 
En annan dimension av kompetenskrav som ökat i det gränslösa arbetet är krav på social och 
kommunikativ förmåga vilket enligt Hagström (2007, s. 261) har förstärkts av att servicesektorn 
expanderat kraftigt de senaste decennierna. Allvin et al (2006, s. 71) menar att där kunskap och 
lärande i relation till andra människor tidigare, i den byråkratiskt styrda organisationen, 
framförallt handlat om att följa reglerna och veta sin plats, innebär det i det nya arbetslivet att 
delta, ta plats och påverka de mänskliga relationerna på arbetsplatsen. Dagens arbetsliv ställer 
krav på att individer självständigt tar kontakt med och initierar samarbete med varandra både på 
och utanför arbetsplatsen för att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter. Vikten av sociala 
nätverk för arbetet leder till ökade krav på medarbetarnas sociala förmåga och blir därmed mer 
emotionellt krävande. Nätverken kan vara utvecklande för individen, men kan likväl medföra att 
man fastnar i roller. (Hagström, 2007, s.261; Allvin et al 2006, s.76). Samarbete baseras mer på 
person än position, vilket gör att social kompetens och personkemi ges allt större vikt. De sociala 
relationerna i arbetet blir mer komplicerade och medarbetare ger mer av sin egen person i arbetet 
än tidigare (Allvin et al, s. 153). 
 

3.2.4 Psykologiska kontrakt - en ny form av styrning 
När den yttre styrningen av arbetet minskar i och med att flexibiliteten i arbetet ökar, menar 
Hagström (2007, s. 261) att en ny form av reglering uppstår. Relationen mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren kan istället bygga på ömsesidiga förväntningar, där exempelvis engagemang 
från arbetstagarens sida kan erbjudas i utbyte mot befordringsmöjligheter. Denna form av 
reglering kallas psykologiska kontrakt, och beskrevs först av Argyris (1960, refererat till i 
Barling & Cooper, 2008, s. 18) som menade att psykologiska kontrakt kan ses som en tyst 
överenskommelse mellan en grupp anställda och deras chef, där de anställda i utbyte mot 
acceptabla löner och jobbsäkerhet erbjuder högre produktivitet och effektivitet i sitt arbete. 
Således innebär denna definition av psykologiska kontrakt ett utbyte av något konkret och främst 
ekonomiskt där båda parters behov tillfredsställs. Rousseau (1995, s. 7) utvecklade begreppet 
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under början av 1990-talet, och definierade psykologiska kontrakt som en individs övertygelser, 
formade av organisationen, gällande villkor för ett utbyte mellan individer och deras organisation 
(Rousseau, 1995, s. 9). Övertygelser i det här fallet syftar på en anställds upplevda löften, såväl 
implicita som uttryckta. Genom att anställda skapar och följer psykologiska kontrakt, kan dessa 
fungera som förutsägande för framtiden. Detta hävdar Rousseau (1995, s. 8) eftersom att när 
villkoren i det psykologiska kontraktet mellan en anställd och dennes chef är accepterat av båda 
och det parterna emellan skapas en förståelse för varandras åtagande över tid. En slags ömsesidig 
förutsägbarhet blir därmed möjlig där den anställde vet vad chefen vill ha och chefen vet vad den 
anställde vill ha. Denna ömsesidiga förståelse kan baseras på antingen kommunikation, vanor 
eller tidigare erfarenheter (ibid.). Psykologiska kontrakt är en viktig del av relationen mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren, enligt Rousseau (1995, s. 6). Ett kontrakt kan ses som ett 
utbytesavtal mellan dessa två parter, det kan vara skriftligt, uttryckt i tal eller fungera som 
förväntningar grundat i vana, tradition eller kultur. För att en anställd ska skapa eller följa ett 
psykologiskt kontrakt bör utfallet enligt Rousseau (1995, s. 9) vara positivt och gynnsamt då det 
annars inte finns någon motivation för den anställde att följa detta. En central del av 
psykologiska kontrakt är att individen frivilligt går med på att skapa och acceptera vissa löften så 
som hen förstår dem. Det är vad personen själv tror att hen har gått med på, snarare än personens 
intention, som utgör kontraktet. Men även om individer ofta kan ha olika förståelser för 
villkoren, så finns i varje individs psykologiska kontrakt en uppfattning av överenskommelse och 
ömsesidighet (ibid.). 
 
Conway & Briner (2002, s. 282) skriver att forskning kring psykologiska kontrakt har använts 
för att bättre förstå förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, och för att förstå anställdas 
attityder och beteende i arbetet. Conway & Briner (ibid.) menar vidare att tidigare studier visat 
på att psykologiska kontrakt som uppfylls har ett positivt samband med jobbtillfredsställelse, 
organisatoriskt engagemang samt prestanda. Psykologiska kontrakt som inte upplevs uppfyllas 
har däremot visat sig leda till misstro och missnöje i arbetet enligt Robinson & Rousseau (1994, 
s. 245).  
 

3.2.5 Social och emotionell kompetens  
Ytterligare begrepp som kan kopplas till kravet på social och kommunikativ förmåga är social 
och emotionell kompetens som anses viktiga i dagens arbetsliv. Hur man definierar vad social 
kompetens är beror på sammanhanget, Persson (2003, s. 175) beskriver begreppet social 
kompetens som bestående av dels en relationsaspekt och dels en gruppaspekt, och definierar det 
som “Individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället” 
(Persson, 2003, s. 185). Vilket kan vara exempelvis förmågan att samspela i relation med andra 
och kunna anpassa sig till en grupp. Att man är medveten om sin egen och andras personliga 
territorium och verkar för att inte kränka någon annans personliga territorium utan samspelar på 
ett sätt som verkar rimligt utifrån situation, kultur eller samhälle. Social kompetens innebär 
också att kunna kommunicera med omgivningen på ett framgångsrikt sätt, vara lyhörd och ingå i 
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relationer (ibid.). Social kompetens är ingenting som vanligen krävs i nära relationer med 
familjemedlemmar eller vänner, utan det är snarare i ytliga relationer i samhället och i arbetet 
som social kompetens kommer till nytta.  Inom arbetslivet kan social kompetens anses vara 
medarbetarens förmåga att smälta in i arbetsgruppen, men också att det i dagens arbetsliv ofta 
krävs att man har social kompetens för att kunna utföra arbetet då det är något som ofta utmärks 
av sociala nätverk eller grupper och ytliga relationer.  I dagens samhälle möter vi okända 
människor i mycket större utsträckning än i exempelvis jordbrukssamhället, och är i högre grad 
utelämnade till andra än tidigare. Persson (2003, s. 104-105, 185) tror därmed att samhällets 
förändring har bidragit till att intresset för social kompetens och efterfrågan av det uppstått de 
senaste två decennierna.  
 
Det liknande begreppet emotionell kompetens, som även kallas emotionell intelligens, innebär 
förmågan att kunna styra sina känslor och hantera andras känslor, kontrollera sina impulser och 
känna empati (Goleman 2007, s. 54-56). Traditionell intellektuell intelligens och studieförmåga 
har enligt Goleman (ibid.) inte visat sig kunna förutsäga hur bra högpresterande studenter klarar 
sig i arbetslivet jämfört med normalpresterande studenter. Utöver intellektuell begåvning 
påverkar nämligen även känslolivet ens framgångar i livet, och emotionell kompetens kan 
därmed anses vara en förmåga hos en individ att utnyttja de övriga förmågorna denne besitter, 
som exempelvis intellektuell begåvning. Goleman (2007, s. 192-193) hävdar att emotionell 
kompetens som en viktig aspekt i arbetslivet inte erkänts förrän idag med den hårdnande 
konkurrensen där samarbete är essentiellt. Att någon exempelvis exploderar av ilska eller inte 
lyssnar på resten av arbetsgruppen kan ha negativa effekter inte minst på tankeförmågor som 
koncentration och beslutsfattande. Förmågan att vara lyhörd och kunna hantera andras känslor 
för att inte skapa konflikter på arbetsplatsen är värdefullt för organisationen då dagens arbetsliv 
består till stor del av samarbete. Alltifrån möten och arbetsgrupper till informella nätverk och 
elektroniska nätverk gör att vikten av att besitta emotionell kompetens blir allt större då det är 
förmågor som hjälper individer att samarbeta och komma överens (Goleman, 2007, s. 205). 
Ökningen av kunskapsbaserade tjänster ställer krav på att företagen kan ta vara på medarbetarnas 
intellektuella kapital genom förbättrat samarbete. Goleman (2007, s. 209) menar avslutningsvis 
att “För att växa, och kanske rentav överleva, gör företagen bäst i att öka sin kollektiva 
emotionella intelligens”.  
 

3.3 Sammanfattning 
Enligt ovanstående redogörelse kan vi se att vad som är kännetecknande för dagens arbetsliv är 
bland annat en gränslöshet och flexibilitet som är en konsekvens av att arbetslivet alltmer styrs 
av marknaden och därmed måste kunna anpassa sig efter förändringar. Att flexibilitet utgör en 
stor del av dagens arbetsliv innebär att medarbetaren i stor utsträckning själv får bestämma när, 
var och hur arbetet ska utföras såväl som definiera sina egna arbetsuppgifter då arbetet saknar 
tydliga ramar. (Allvin et al. 2006). Detta kan innebära dels att medarbetarna arbetar mer för att 
hantera hög tidspress, men också att ansvaret att skilja mellan privatliv och arbetsliv i hög grad 
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läggs på individen själv. Förändringarna av arbetslivet har även lett till att kraven på kompetens 
ändrats, istället för att det endast funnits krav på specifika yrkeskompetenser har det skett en 
ökning av krav på kognitiv och kommunikativ kompetens för att företaget ska kunna anpassa sig 
efter arbetslivets förändringar. Den ökade flexibiliteten i arbetslivet ställer krav på att 
medarbetaren självständigt kan analysera, utföra sina arbetsuppgifter samt förhålla sig till nya 
kontexter. Dessa förmågor menar såväl Allvin et al (2006) som Hagström (2007) innebär att det 
nya arbetslivet ställer krav på kognitiv kompetens och förmågan att lära. Ellström (2005) 
beskriver två olika typer av lärande; reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. Det 
reproduktiva lärandet avser individens förmåga att anpassa sig till och utföra arbetsuppgifter 
under givna förutsättningar. Utvecklingsinriktat lärande innebär däremot att kunna identifiera, 
formulera och lösa uppgifter men också ifrågasätta rutiner, utveckla nya tillvägagångsätt och 
anpassa sig efter förändrade förutsättningar. Ellström (2005) betonar vikten av båda former av 
lärande på en arbetsplats då olika situationer förutsätter båda typer av lärande för ett effektivt 
arbete. 
 
Det ökade kravet på kommunikativ kompetens som Hagström (2007) menar är ytterligare ett 
krav som kännetecknar det nya arbetslivet, avser krav på individen i relation till andra människor 
i arbetet. Det nya arbetslivet består av sociala nätverk och en förutsättning för att medarbetarna 
ska kunna utföra sina arbetsuppgifter är att de självständigt initierar samarbete med varandra 
både på och utanför arbetsplatsen. Att samarbeten och sociala relationer blir viktigare innebär att 
begrepp som social och emotionell kompetens kan öka förståelsen för de villkor medarbetare 
inom HR-branschen arbetar under. Där social kompetens handlar om förmågan att hantera 
sociala relationer och kunna samspela med andra människor (Persson, 2003, s. 185), innebär 
emotionell kompetens förmågan att hantera sina egna och andras känslor för att underlätta bland 
annat samarbete i arbetslivet. I relation till att den sociala aspekten av arbetet blir viktigare bör 
detta betyda att man i arbetet bör ta större hänsyn till sociala relationer som blir mer 
komplicerade än tidigare.  
 
Relationen mellan en medarbetare och dennes chef i det nya arbetslivet där den yttre styrningen 
minskar, kan förstås med begreppet psykologiska kontrakt som en ömsesidig förväntan gällande 
villkor för ett utbyte mellan medarbetaren och chefen, exempelvis högre lön för högre 
engagemang i arbetet. En problematik att ta hänsyn till vid psykologiska kontrakt är att eftersom 
de är outtalade innebär det att parterna har varsin uppfattning om vad kontraktet innebär vilket 
inte alltid behöver vara samma sak. Med hjälp av ovanstående beskrivning av dagens arbetsliv 
och vilka krav det ställer vill vi förstå vårt empiriska material för att kunna besvara vårt syfte 
vilket är att studera hur medarbetare inom HR-branschen upplever villkoren i dagens gränslösa 
arbetsliv och hur medarbetarna hanterar dessa villkor i sitt dagliga arbete. Teorin kommer att 
appliceras på vårt empiriska material utefter de fem teman vi funnit i vårt analysarbete och 
kommer att bidra med en ökad förståelse för i vilken kontext medarbetare inom HR-branschen 
arbetar i, de villkor som de måste hantera i sitt dagliga arbete samt vilka krav som dagens 
arbetsliv ställer. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs för vilken metod som använts i uppsatsens olika delar och hur arbetet 
med uppsatsen fortskridit. Vissa diskussioner kring val av metod följs av beskrivningen av 
densamma för att de ej ska förlora sitt sammanhang medan andra övriga eller allmänna 
diskussioner kring metoden samlas i en avslutande metoddiskussion.  
 

4.1 Metodansats 
Vi har i denna uppsats valt att genomföra en kvalitativ undersökning framför en kvantitativ då vi 
vill veta hur personer upplever och uppfattar något och därigenom utveckla mening, alltså förstå 
fenomenet vilket görs bäst med kvalitativ metod då kvantitativ metod snarare vill förklara 
fenomen eller samband (Fejes och Thornberg, 2009, s. 18-19). En kvalitativ undersökning ger 
oss alltså en öppnare ingång vilket är bra då vi vill veta hur personer upplever ett fenomen i deras 
vardagsliv och då vi inte kan veta på förhand vad det innebär för just våra informanter anser vi 
att detta är en metod som ger möjlighet till öppnare frågor och svarsmöjligheter. Vad gäller 
metodansatsen för vår uppsats så har vi funnit inspiration i och präglats av det fenomenografiska 
synsättet. Detta i enlighet med uppsatsens syfte att studera hur medarbetare inom HR-branschen 
upplever villkoren i dagens gränslösa arbetsliv och hur medarbetarna hanterar dessa villkor i sitt 
dagliga arbete. Denna metodansats har inspirerat eftersom den har som grundidé att kunna 
analysera material från enskilda individer och beskriva deras upplevelser och tankar om ett visst 
fenomen eller situation som de upplevt (Fejes och Thornberg, 2009, s. 122). Fenomenografin 
fungerar som en grundtanke och utgångspunkt för uppsatsen och som inspiration för metodval i 
analysen även då vi inte följt ansatsens alla delar eller hela innebörd som en mall utan använt oss 
av metoder som vi ansett passa bäst både i förhållande till syftet och till våra egna preferenser.  
 

4.2 Urval 
För att avgränsa vårt urval har vi valt att söka informanter som alla jobbar inom den privata 
sektorn på företag inom HR-branschen och som på företaget där de arbetar ej har en 
chefsbefattning eller ledarposition. Populationen vi undersöker är alltså medarbetare som arbetar 
på HR-företag inom den privata sektorn. Urvalet var vidare icke slumpmässigt (Trost, 2002, s. 
31-32) då kontakt initierades med företag vi på förhand kände till. Vi skickade ut mejl till dessa 
företag där uppsatsens syfte och vår urvalsavgränsning beskrevs och har när svar återkommit 
bokat in intervjuer med intresserade på deras arbetsplats, tre intervjuer bokades på detta sätt. För 
att få tag på fler informanter än dessa till vår studie bad vi även personer i vår närhet som 
jobbade på företag inom HR-branschen att be sina kollegor ställa upp på intervjuer, resterande 
fem informanter hittades på detta sätt och de fick samma information om studiens syfte och vår 
urvalsbegränsning innan de tackade ja. Vi använde oss alltså av ett bekvämlighetsurval gällande 
informanterna i vår undersökning (Trost s. 31). 
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Informanterna var alla mellan 26 och 43 år gamla och har jobbat inom HR i 0,5-7 år. Det var två 
män och sex kvinnor som deltog i undersökningen. Företagen som informanterna arbetar vid hör 
alla till HR-branschen och sex av informanterna är anställda på företag som arbetar inom 
rekrytering och bemanning. Informanterna som ej jobbar inom bemanning eller rekrytering 
jobbar på HR-avdelningar på ett ekonomiföretag respektive en advokatbyrå. Vi har intervjuat 
informanter från sju olika företag, två av informanterna arbetar alltså inom samma företag men 
på olika avdelningar. Informanterna kommer i resultatdelen att benämnas Informant 1- Informant 
8 efter den ordning som vi höll intervjuerna för att underlätta arbetet och som en försäkran att vi 
inte blandar ihop informanternas olika utsagor.  
 
Storleken på urvalet kan diskuteras och spelar roll för att göra resultatet statistiskt hållbart (Trost, 
2002, s. 37-38) men då vi vill ge en bild av dessa personers uppfattningar och upplevelser 
framför att se till hur hela populationen förhåller sig till detta fenomen är denna faktor ej relevant 
vid denna typ av undersökning.  
 

4.3 Datainsamlingsmetod 
För att samla in empiriska data till studien valde vi att använda intervjuer som metod då det är ett 
bra sätt att som forskare få ta del av flera individers tankar och upplevelser om ett visst fenomen 
(Ahrne och Svensson, 2011, s. 36). Närmare bestämt genomfördes kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuer då vi med intervjuerna vill få en bild av informanternas upplevelser och känslor av 
ämnet. Vikt lades vid att låta informanterna tala fritt och i större utsträckning kunna välja själva 
mer precist vad de ville ta upp inom frågans ämne (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 41). I än mer 
specifika ordalag genomfördes halvstrukturerade livsvärldsintervjuer då ämnet för uppsatsen 
utgår ifrån informanternas upplevda vardagsvärld och intervjuerna blev ett sätt att komma åt och 
kunna förstå den (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 44). Med stöd i denna intervjumetod byggde vi 
upp en intervjuguide baserad på teman som med hjälp av öppna frågor togs upp i intervjun 
(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 43). Vidare användes uppföljningsfrågor för att få så långa och 
uttömmande svar som möjligt från informanten (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 151). Frågorna 
samlades i olika block för att vi lättare skulle kunna prata fritt kring ämnena. Vi använde oss utav 
följande frågeblock: Bakgrund, Flexibilitet och ramar i arbetet, Krav och motivation, Mål och 
visioner i arbetet, Ledarskapets påverkan på arbetet, Engagemang och anpassning till ideal och 
Avslutande. Inom dessa frågeblock skapades sedan mer specifika frågor för att få veta mer om 
till exempel hur mycket eget ansvar informanterna förväntades ta, hur mycket flexibilitet som 
tillämpades i arbetet och vad det ger för konsekvenser och vad som förväntades utav individerna 
i deras yrkesroll samt hur det påverkar personen i hens arbete. Vi vill veta informanternas 
upplevelser angående specifika fenomen men vill ändå att informanterna inom ramen för 
frågeblocken ska berätta just det som de själva kopplar till frågan. Därför ställde vi utefter dessa 
teman inledande frågor som: ”Berätta om dina arbetsuppgifter och arbetstider” eller ”Vad är din 
uppfattning om företagets mål och visioner?” för att som sagt öppna upp brett i ämnena och 
därefter ställa mer riktade uppföljningsfrågor så som ”Känner du att ansvaret att se till att du inte 
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jobbar för mycket ligger på dig?” och ”Vad uppfattar du att det förväntas av dig och ditt arbete i 
förhållande till företagets mål och visioner?” För att se den fullständiga intervjuguiden som 
användes vid intervjutillfällena se Bilaga 1.  
  
Intervjuerna hölls på respektive informants arbetsplats i sex av fallen. Den främsta orsaken till 
detta var för att spara tid och göra det så enkelt som möjligt för deltagarna att medverka i 
studien. Egna rum bokades av informanten till samtliga tillfällen. Resterande två informanter 
ville hellre komma till oss till vilkas intervjuer rum bokades på universitetet. Under alla 
intervjuer satt vi avskilt och ostört vilket underlättade samtalet. Samtliga intervjuer varade 
mellan 45-75 minuter. Att intervjuer hölls på informanternas arbetsplatser kan enligt Ahrne och 
Svensson (2011, s. 45) påverka informanterna till att vilja framstå som goda medarbetare. Detta 
hoppas vi ha kunnat undvika genom att säkerställa anonymitet och att intervjuerna alltid hölls i 
ett avskilt rum, utom hörhåll för någon annan anställd på arbetsplatsen. Att vissa av intervjuerna 
hölls just på informanternas egna arbetsplatser tror vi även kunde skapa en trygghet och att 
informanterna kände sig hemma och bekväma under intervjun och därmed hade lättare att dela 
med sig av upplevelser och tankar. Övriga två intervjuer hölls i bokade rum på Uppsala 
Universitet som var bekanta både för oss som intervjuade och för informanterna som i dessa fall 
var studenter. Även detta för att nå avskildhet och lugn och för att informanterna skulle känna sig 
trygga och bekväma.  
 

4.4 Analys av material 
För att kunna analysera materialet med hjälp av teorin har vi valt ut de delar av datamaterialet 
som vi ansett vara de mest framstående för uppsatsen och att det kan svara på vår 
problemformulering. Detta har vi gjort genom att använda oss av det som Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 221-223) kallar meningskoncentrering vilket innebär att man använder sig av 
informantens utsagor och utifrån dessa tas citat ut som i kortare men ej omgjord formulering 
visar på det meningsfulla i utsagorna. Med detta som övergripande utgångspunkt har materialet 
bearbetats utifrån Hjerm et al (2014, s. 34) begrepp kodning, tematisering och summering vilka 
enligt författarna är de beståndsdelar som utgör tillvägagångssättet för de flesta analysmodeller. 
Det som kännetecknar en kvalitativ analysprocess, enligt Hjerm et al (ibid), är dels att den är 
iterativ, vilket innebär att man går igenom materialet flera gånger, och att det i detta arbete sker 
en växelverkan mellan processens olika delar för att nå det slutgiltiga resultatet.  
 
Då allt datamaterial samlats in och transkriberats så påbörjades kodningen genom en reduktion 
av datan då materialet fick en övergripande ordning. Här identifierades nyckelbegrepp och 
bredare tematiska områden (Hjerm et al, 2014, s. 37-39). I detta steg lästes transkriberingarna av 
intervjuerna igenom av oss båda och uttalanden som vi fann intressanta markerades utefter sju 
övergripande teman som vi under detta arbete fann i materialet med nyckelbegrepp så som 
flexibilitet och gränslöst arbete. På detta sätt kortades materialet ned och blev mer hanterbart. 
Därefter följde tematiseringen då vi ordnade materialet mer noggrant i centrala teman och sökte 
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mönster i dessa för att kunna koppla dem med varandra och ytterligare specificera våra funna 
teman (Hjerm et al, 2014, s. 40). I detta steg specificerades de teman vi skapat till de fem 
slutgiltiga som vi använder i resultat- och analysdelen av uppsatsen. Temana blev här tydligare 
då vissa mer specifika teman slogs ihop och andra inte fick plats. Citaten delades här upp på nytt 
och därefter valdes de mest relevanta citaten för temana ut och på detta sätt växlade vi mellan 
kodning och tematisering i vårt arbete tills temana med tillhörande citat var tydliga och 
sammanhängande. Till sist summerades materialet och slutsatser drogs genom att analysera 
materialet utifrån vårt teoriavsnitt. Detta för att förstå och verifiera vårt resultat och på så sätt 
komma fram till uppsatsens slutsatser (Hjerm et al, 2014, s. 73).  
 
Resultatet redovisas genom att först visa på de viktigaste delarna av det empiriska materialet där 
detta beskrivs och understöds av citat från intervjuerna. Citaten är utmärkta med mindre 
typsnittsstorlek och indrag i texten. Citaten som återfinns i texten är återgivna så exakt vi har 
funnit det möjligt men vi har från citaten avlägsnat vissa talspråkliga uttryck som till exempel 
hmm och öh. I vissa citat har även längre meningar eller stycken som ej hör till ämnet tagits bort 
för att behålla fokus och detta har markerats med [...]. Då förtydliganden av utsagor varit 
nödvändiga då informanten till exempel syftar tillbaka på något tidigare nämnt har hakparenteser 
används med information som förenklar läsningen. Då informanten gjort en paus i sin utsaga 
men sedan fortsatt på sitt resonemang har detta markerats med … för att visa på denna paus och 
för att underlätta läsningen då meningsbyggnaden ofta efter en sådan paus förändras.    
 

4.5 Etiska överväganden 
Vi har i arbetet med denna uppsats förhållit oss till det Vetenskapliga rådets etiska riktlinjer och 
detta genom att följa de fyra kraven som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Vi har i enlighet med 
informationskravet informerat samtliga informanter om vilken roll de kommer att ha i uppsatsen, 
de villkor som deltagandet innebär och de ämnen och frågeställningar som uppsatsen ämnar 
undersöka (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi har i enlighet med detta även öppnat tillfälle för 
deltagarna att ställa frågor både innan och efter intervjun. Samtycke för deltagande har inhämtats 
som samtyckeskravet kräver (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) i och med att alla deltagare anmält sig 
själva till att delta i undersökningen. Vidare har deltagarna själva fått bestämma tid och plats för 
intervjuerna och de har även vid intervjutillfället informerats om att deltagandet är helt frivilligt, 
kan avbrytas när som helst och att de inte måste svara på alla frågor om de inte vill, även det i 
enighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). För att följa konfidentialitetskravet 
har informanternas personliga uppgifter så som namn och arbetsplats avidentifierats så att 
enskilda deltagare ej kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I resultatdelen använder vi 
benämningen Informant X för att beskriva vem av våra sju informanter som citeras och om 
namnet på deras arbetsplats nämns byts det ut mot företaget. Som nyttjandekravet anger har vi 
även undanhållit allt insamlat material för annan användning än som empiriskt bidrag till vår 
undersökning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta genom att endast spara inspelningarna och 
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transkriberingar av intervjuerna på våra personliga bärbara datorer som endast vi själva har 
tillgång till.  
 

4.6 Litteraturgenomgång 
Uppsatsen tar främst avstamp från pedagogiken, närmare bestämt arbetslivspedagogiken, och 
därmed har tidigare forskning och teorier sökts inom ramen för ämnet. Sökningarna har filtrerats 
dels med bredare sökord som flexibilitet, gränslöst arbete, livslångt lärande samt mer specifika 
sökord som psykologiska kontrakt, social- och emotionell kompetens samt transformativt lärande 
i databaser som Uppsala Universitets biblioteksdatabas men främst användes Ebsco och Google 
Scholar. Vi har varit noga med att få databaserna att visa träffar inom ämnet pedagogik eller att 
utgå från teorier av forskare som är pedagoger genom att söka igenom sådana författares verk. 
De teoretiska utgångspunkter vi refererat till har använts i syfte att kartlägga hur fenomenet 
tidigare har studerats och vad man kommit fram till för att på så sätt kunna anpassa och avgränsa 
vårt arbete. I teoriavsnittet har de teorier med vilka vi kommer förstå och analysera det empiriska 
materialet redogjorts för. Detta är viktigt för att kunna tolka och förstå det empiriska material 
som samlats in genom att se dessa upplevelser och uppfattningar som informanterna har utifrån 
och genom någonting. På så sätt skapas en ordning och kategorisering av materialet hos oss som 
forskare som är nödvändig för att kunna göra en sammanhängande analys (Ahrne och Svensson 
s. 184-185).  
 
4.7 Metoddiskussion 

4.7.1 Forskarrollen 
Vi som forskare kan vid en intervju påverka informantens svar genom hur vi ställer frågor och 
följdfrågor eller hur ett svar tas emot. För att hålla sig objektiv är det därför viktigt att försöka 
minimera effekten vi som forskare har på informanten genom att inte ställa ledande frågor eller 
på annat sätt söka de svar som vi vill ha utav informanten. Detta har vi försökt undvika genom 
att endast ställa öppna frågor eller följdfrågor där vi utgår ifrån speglingar av vad informanten 
själv sagt till exempel genom att säga: Du nämner att det under en period förra året var väldigt 
stressigt, kan du berätta mer om vad som orsakade denna stress? På detta sätt förhålls även 
följdfrågorna öppna och neutrala för att inte föra in informanten på spår som hen själv inte 
kopplade till frågan. Det finns även en risk för oss som forskare att vi med hjälp av vår 
förförståelse eller tanken om vad vi vill ha för svar på de olika frågorna tolkar utsagorna på ett 
vis som informanten ej menade. Detta har vi sökt att undvika genom att vi båda har närvarat 
under intervjuerna och då efteråt tillsammans kunnat diskutera tolkningsbara utsagor med målet 
att vara objektiva i den tolkningen.  
 

4.7.2 Dolda syften hos informanterna 
Under vissa av intervjuerna upplevde vi en känsla av att informanten ville göra reklam för sitt 
företag och de olika faktorer som gjorde det till ett bra företag. Vissa av informanterna kan ha 
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sett deltagandet i studien delvis som en chans att få nå ut med just detta då de vill skapa ett gott 
intryck hos oss studenter som alldeles snart ska ut i arbetslivet. Detta kan ha påverkat svaren vi 
fått på ett sätt där informanten ville framställa sitt företag i god dager. Då vi undersöker hur 
samhällets förändringar i stort påverkar medarbetares dagliga arbete och inte lika mycket hur 
företagen som sådana gör det och under dessa intervjuer ändå fått beskrivningar av negativa 
sidor av detta hoppas vi ändå ha kunnat “beta av” reklamen vid de inledande frågorna och sedan 
kunnat komma in på djupare frågor och ämnen och där nått informantens faktiska upplevelser.  
 

4.7.3 Analysmetod 
Angående analysmetoden menar Kvale & Brinkmann (2009, s. 223) att det vid användandet av 
denna analysmetod är viktigt att informantens beskrivningar av fenomenet är rikliga och även att 
intervjuarens egna teorier om ämnet inte framgår vid intervjutillfällena. För att ej påverka 
informanternas svar eller tro om vad vi vill att de ska svara har vi valt att informera om vad vi 
vill undersöka i stort alltså hur detta föränderliga samhälle yttrar sig för en medarbetare men ej 
närmare än så för att inte spela ut deras egna upplevelser eller tolkningar. Informanterna har 
delgivits information om att det är en studie som ämnar undersöka det flexibla arbetslivet och 
vad det kan innebära för medarbetare i HR-branschen men inte att vi vill fråga närmare om hur 
mycket av sin personlighet de lägger i arbetet eller om företaget på något vis förväntar sig att 
medarbetare i och med det flexibla arbetet ska arbeta mer. Den fullständiga informationen som 
getts informanterna på förhand kan läsas i Missivbrevet som återges i Bilaga 2.  
 

4.7.4 Validitet  
Kvalitativ forskning är enligt traditionella perspektiv ej kapabel att uppnå validitet då den ej 
resulterar i siffror (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 264). Däremot så finns även validitet 
utformad för kvalitativa undersökningar och är då utökad till att se ifall metoden undersöker det 
som är meningen att undersöka då den information vi tagit del av faktiskt motsvarar det fenomen 
som vi syftar till att undersöka (Pervin, 1984, s. 48 refererat till i Kvale och Brinkmann, 2009, s. 
264). Vi anser, enligt validiteten för kvalitativa undersökningar, att vi genom kvalitativa 
intervjuer med medarbetare inom HR-branschen kan uttala oss hur de upplever villkoren i 
dagens arbetsliv och hur de hanterar dessa villkor i sitt dagliga arbete. Då det är just individers 
uppfattningar och upplevelser vi är ute efter i det uppsatsen syftar till så menar vi att vi i den mån 
det är möjligt för kvalitativa undersökningar har sökt uppnått hög validitet.  
  

4.7.5 Reliabilitet  
Vi har genom arbetet med denna uppsats strävat efter att vara så transparenta som möjligt för att 
nå hög reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 263). Detta genom att till exempel ha mycket 
öppna frågor till informanterna och lämna utrymme för eftertanke genom att svara med tystnad 
så att svar inte stressas fram och vi hoppas att detta gör att informanterna känner sig säkra på sitt 
svar som då förhoppningsvis skulle vara detsamma i en ny intervju (ibid.). Att vi använt oss av 
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ett bekvämlighetsurval och delvis sökt informanter i vårt kontaktnät gör studien svårare att 
upprepa på exakt samma sätt då detta nätverk utgår ifrån oss som individer och ej forskare.  
 

4.7.6 Generalisering 
Då vi i denna uppsats syftar till att nå en förståelse för och en bild utav hur just de medarbetare i 
HR-branschen som vi intervjuat upplever villkoren i dagens arbetsliv och hur de hanterar dessa 
villkor i sitt dagliga arbete så är det svårt att tala om generaliserbarhet. Eftersom intervjuerna är 
en djupare undersökning av individers upplevelser så är det svårt att säga ifall fler personer 
tycker likadant eller upplever samma saker. Detta att kvalitativa metoder inte får fram resultat 
som är lika generaliserbara som vid kvantitativa metoder är en negativ aspekt av den kvalitativa 
forskningen i direkt jämförelse med den kvantitativa (Ahrne och Svensson, 2011, s. 28). Något 
som ändå gör att vi på något vis kan tala om generaliserbarhet är att vi använt informanter från 
olika företag och två olika orter (Uppsala och Stockholm) men med liknande befattning och 
inom samma bransch och på detta sätt kan vi se större mönster än endast individuella (Ahrne och 
Svensson, 2011, s. 29). Vi ämnar dock ej att med denna studie göra en generalisering och de 
resultat som i studien framkommer gäller endast de åtta medarbetare som deltagit i vår 
undersökning.  
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5. Resultat och analys 
I denna del av uppsatsen presenterar vi vårt resultat genom att återge det centrala i vårt empiriska 
material och analysera detta för att kunna besvara vårt syfte hur medarbetare inom HR-branschen 
upplever villkoren i dagens gränslösa arbetsliv och hur medarbetarna hanterar dessa villkor i sitt 
dagliga arbete. Resultatet framställs i fem teman som vi funnit i materialet. Dessa fem teman är 
när gränserna suddas ut - flexibilitetens krav på tillgänglighet, Att organisera och ansvara för sitt 
eget arbete, Lärande i ett föränderligt arbetsliv, Ledarens roll i det gränslösa arbetet samt Det 
sociala kravet i relation till yrkeskompetensen. Under varje temarubrik presenteras inledningsvis 
det centrala i temats innehåll vilket därefter stöds av citat från det empiriska materialet. Varje 
tema avslutas sedan med en analys som utgår ifrån teorikapitlet.  
 

5.1 När gränserna suddas ut - flexibilitetens krav på tillgänglighet 
Ett av de teman vi funnit i våra resultat behandlar det nya arbetets flexibilitet och hur det kan 
leda till att medarbetare har svårt att släppa arbetet och sin yrkesroll utanför arbetstid. 
Möjligheten att arbeta när och var som helst verkar sudda ut gränsen mellan arbetstid och ledig 
tid, där krav på tillgänglighet utanför arbetets ramar som arbetstid eller arbetsplats kan leda till 
att arbetet smyger sig in på privatlivet. Denna flexibilitet medför för det första att medarbetarna 
upplever svårigheter i att lämna arbetet på sin lediga tid särskilt då det för det andra även upplevs 
en förväntan på medarbetarna att vara tillgängliga utanför arbetstid. En tredje faktor i detta blir 
då att medarbetarna känner ett behov av att ta av sin lediga tid för att arbeta mer. Dessa tre 
faktorer som är påföljder av det flexibla arbetet illustrerar detta tema.  
 
I nedanstående citat beskriver informanterna att de upplever att det kan vara svårt att lämna 
arbetet efter en arbetsdag. Informanterna menar att de ofta tänker på arbetsuppgifter på sin fritid 
och att det är svårt att släppa arbetet och vara helt ledig när man kommer hem. I citatet nedan 
beskrivs hur förebyggande tankearbete kring arbetet följer med medarbetaren även under ledig 
tid och att även då informant 4 var medveten om att det kanske inte var sunt så var det svårt att 
koppla bort.  
 

Och sen att man gick här och funderade även då kvällen innan när man skulle ha den 
här jouren dagen efter klockan sex att man liksom redan på kvällen funderade att 
undra vad som kommer hända och vad gör jag om det blir sjukdomar på den 
receptionen och så. Jag satt och tänkte på det även utanför arbetstid så det var väl 
inte helt sunt kanske alltid. (Informant 4) 

 
Denna problematik i att vilja vara ledig och koppla bort arbetet på sin lediga tid beskriver även 
informant 1 som även påpekar att det kan bero på att gränserna suddas ut och man gärna vill 
arbeta mera då arbetet är något roligt.  
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Det är väldigt få tillfällen tror jag som man kopplar bort jobbet på fritiden. [...] Det 
är en svår fråga, riktigt svår för å andra sidan så vill man ju svara att när man går 
hem från jobbet så går man hem men så ser det ju inte riktigt ut. [...] och det jag gör, 
det gör jag ju för att jag tycker det är jävligt roligt. [...] Gränserna kanske bara har 
suddats ut helt enkelt. (Informant 1)  

 
Att ta med arbetet till fritiden beskrivs även av informant 2 som något som är svårt att inte göra 
men också att det är helt frivilligt även om det finns ett visst ansvar i det då de personer hen 
ansvarar för jobbar andra tider vilket gör att hen måste hålla sig tillgänglig.  
 

Jag känner ju att man inte släpper arbetet helt nån gång egentligen. Sen är det inte så 
att det stressar mig och jag sitter och känner att det är jobbigt men jag kan sitta och 
tänka på arbetet på ett annat sätt för det är inte så att man går hem och så lämnar 
man allt för man har hela tiden möjlighet att…ja men jag kanske ska ringa dit eller 
göra det så att…att man aldrig kan släppa arbetet och det gör väl att ja, asså, man 
aldrig är helt ledig för du kan alltid ringa någon och det kan alltid hända något. Asså 
har jag en läkare utbokad och så ringer vårdcentralen att han kom inte, då får ju jag 
fixa det, och då spelar det ingen roll vilken dag det är eller vad klockan är. Så just 
det här att man aldrig helt kan släppa på det, men det känner jag ändå. (Informant 2) 

 
I ovanstående citat beskriver informanten en svårighet att koppla bort arbetet på fritiden och att 
man aldrig är helt ledig eftersom det alltid finns en möjlighet att arbeta mer eller att det kan 
inträffa något som man behöver ta tag i. Utöver att tänka på arbetet under fritiden beskriver 
informanten alltså att möjligheten att arbeta utanför arbetstiden även kan upplevas som ett krav 
på tillgänglighet för arbete under fritiden. Denna förväntan tar sig i uttryck på olika sätt och även 
om det inte är något uttalat så kan det visas genom andra medel som att chefer eller andra 
kollegor väljer att kommunicera kring arbetet utanför arbetstid. Informant 7 beskriver det så här:  
 

Ja, alltså det kan ju vara det där när kanske de förväntar sig att man är mer 
tillgänglig än vad man faktiskt är liksom när vi har haft mycket att göra och med att 
jobba med projekt på kvällstid och sådant för det kan vara att på en morgon då har 
jag sett att det har varit en mejlkonversation vid elvatiden mellan dem två andra 
projektledarna och då får jag dåligt samvete att fan, varför kollade jag inte mobilen 
innan jag gick och lade mig? För att nu missade jag någonting, nu känns det som att 
jag inte är lika engagerad i arbetet som de är. (Informant 7) 

 
Ytterligare en faktor som medarbetare upplever som en ökad förväntan att arbeta utanför 
kontorstid är att man ges möjligheten genom en jobbtelefon som kan tas med hem och att det kan 
göra att man känner en förväntan att den ska användas utanför arbetstid.  
 

Jag har en jobbtelefon och en privat. Så jag har ju alltid min jobbmejl och min 
privata. Så får jag mejl på helgen eller på kvällen så... jag fick sjutton mejl av min vd 
igår 22.30 när vi kollade på en serie och jag kände att jag bara, måste kolla, måste 
kolla. Så det är ju, nej inte all kommunikation är inte förlagd mellan 8-17 skulle jag 
säga. (Informant 5) 
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Informant 5 beskriver i citatet ovan hur möjligheten att besvara mejl via jobbtelefonen gör att 
hen upplever en förväntan på att göra det även om det är utanför arbetstid.  
 
Informanterna beskriver även att de behöver ta av sin lediga tid för att kunna uppfylla de krav på 
tillgänglighet som arbetet ställer. Det handlar således inte bara om att gränserna för arbetet 
suddas ut och att arbetstiden är flexibel, utan även att när arbetstiden inte räcker till arbetar man 
mer för att kunna bemöta de krav som ställs i arbetet genom att ta från fritiden.  
 

Det brukar vara lite så att ibland så prioriterar jag skolan mer och ibland så 
prioriterar jag arbetet mer men om jag måste plocka ifrån någon tid då blir det den 
lediga tiden så då kan det bli en ledig kväll när vi bara skulle ligga hemma i soffan 
och titta eller någonting ja, då tar jag av den tiden för att göra det arbetet för att 
kunna leverera det som jag ska göra. (Informant 7)  
 

Informant 7 ovan menar att hen tar av sin lediga tid för att kunna leva upp till arbetets krav och 
leverera det som förväntas. Anledningar till detta kan vara att man arbetar mer för att slippa 
känna ångest eller stress eller ha för hög arbetsbörda som väntar då man kommer tillbaka till 
arbetet. Följande citat visar på hur informanten arbetar på fritiden just för att minska eventuell 
stress eller arbetsbörda.   

 
[…] man smällde upp datorn där på kvällar och helger mest för att minska den 
ångesten över den bomben som annars skulle falla på en på morgonen och då var det 
ju värt att ta en timme när man var hemma. [...] Så det blir ju att försöka handskas 
emotionellt med det men också att jobba mer för att hantera det. (Informant 3) 

 

5.1.1 Analys 
En problematik framkommer i temat kring svårigheter för medarbetarna att dra gränser kring hur 
flexibla de faktiskt ska vara leder till att arbetet ofta följer med hem och dessutom in på fritiden. 
Denna strategi medarbetarna visar på kan vi förstå utifrån Allvin et al (2006, s. 149-150) som ett 
sätt för individerna att bemöta ökade krav då man arbetar mer genom att överskrida arbetets 
ramar. Möjligheten som ges medarbetarna att arbeta när, var och hur de vill gör att medarbetaren 
upplever krav på sig att vara tillgängliga och arbeta när det behövs även om det är utanför 
arbetstiden. Vi kan med hjälp av Allvin et al även förstå uppkomsten av denna problematik som 
vi målat upp i temat som sprunget ur påverkan av marknaden som idag styr allt mer utav 
arbetslivet och så är marknadsstyrning en del av det nya arbetslivet. Det som kan upplevas som 
möjligheter att få saker gjorda för att minska bördan inför nästa dag och att man som 
medarbetare är just fri att välja detta själv som informanterna beskrivit kan också enligt Allvin et 
al kan innebära en press att arbeta mer även om pressen kommer från individen själv genom 
vilja och intresse eller om det är direkt styrt av krav och förväntningar från företaget eller 
chefen. Detta förstår vi genom Rousseau (1995, s. 6) som beskriver detta upplevda krav hos 
medarbetarna som en tyst överenskommelse, ett psykologiskt kontrakt som i dessa fall verkar 
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grunda sig i den kultur som skapas på arbetsplatsen då möjligheten att arbeta överallt och hela 
tiden finns och i det skapas en upplevd förväntan hos medarbetaren på att göra just det. Precis 
som informanterna beskriver det så är det dock något som upplevs vara frivilligt även om man 
kan se konsekvenser i att inte arbeta mer eller på ledig tid till exempel genom att man då skulle 
uppfattas som mindre engagerad i sitt arbete.  
 
Utifrån Allvin et al (2006, s. 44-52) kan vi förstå det som att de aspekter som vi hittat i 
materialet som tid- och platsoberoende som gör arbetet mer flexibelt även kan vara ett sätt för 
företag att få arbetet anpassat efter företagets behov. Detta kan förtydliga den upplevda 
förväntan medarbetarna har på att fortsätta arbeta utanför arbetstid och arbetsplats att de kan 
känna av detta behov och att de förväntas möta de krav som behovet ställer genom de 
möjligheter som flexibiliteten ger. Hur detta kan tas i uttryck är något som vi ej funnit i vår teori 
men som i det empiriska materialet framkommit genom informanternas utsagor. Vi ser ett tydligt 
exempel på detta i beskrivningen av att då chefer eller kollegor kommunicerar utanför arbetstid 
då det är mycket att göra så påverkas även medarbetare till att göra detta. En förväntan på 
medarbetarna upplevs att till exempel svara på ett mejl för att man får en fråga en viss tid eller 
att man inte skulle vara lika engagerad i företaget om man inte tar del av den kommunikation 
som sker även om den sker när man är ledig. Här kan vi se hur den flexibilitet som företaget 
skapat påverkar medarbetare att arbeta mer när det finns behov då man påverkar medarbetare att 
arbeta på sin fritid. Vi kan därmed se hur denna i teorin beskrivna flexibiliteten framkommer och 
upprätthålls. Vidare skapas flexibilitet genom den pressen medarbetare känner då man får en 
uppgift med ett mål och en deadline men själv får ansvara för när och var arbetet ska genomföras 
och hur mycket tid som ska läggas på just den arbetsuppgiften. Detta kan då leda till att man som 
medarbetare och ansvarig för uppgiftens resultat tar det säkra före det osäkra och arbetar med det 
så mycket man kan för att ge ett så bra resultat som möjligt.  
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5.2 Att organisera och ansvara för sitt eget arbete 
I detta tema beskriver vi hur det gränslösa arbetet och de allt mer fria ramar som det innebär 
ställer högre krav på att medarbetarna själva skapar de ramar som de behöver för att genomföra 
arbetet. Där det förra temat handlar om flexibiliteten och gränslöshetens påverkan på när arbetet 
utförs, kan detta tema sägas kännetecknas av hur arbetet utförs. Hur man går tillväga för att nå 
målen i arbetet blir nämligen inte lika viktigt, utan huvudsaken är att de nås. En förväntan 
upplevs att klara av målen och arbetsuppgifterna och även kunna lösa eventuella problem som 
uppstår. Medarbetarna ges en frihet i den mening att arbetet kan utföras i princip när, var och hur 
de vill men det kan även upplevas som ett större ansvar på individen att uppgiften faktiskt blir 
utförd och dessutom med ett tillfredsställande resultat. Betoningen ligger således på en typ av 
självorganisering av sitt arbete, där krav och ansvar ställs för att uppgifterna utförs oavsett 
tillvägagångssätt.  
 
Följande citat beskriver denna förväntan som upplevs att klara av en viss arbetsuppgift och att 
kunna leverera resultat: 
 

Det kanske inte förväntades att jag skulle kunna allting men däremot förväntades det 
att jag alltid skulle ta fullt ansvar för att allt skulle bli gjort och jag upplevde att jag 
inte hade någon tid till det. (Informant 6)  

 
Särskilt under perioder med hög arbetsbelastning upplevs denna förväntan visa sig och då vi 
ställde frågan om vilka förväntningar de kände att de hade på sig i förhållande till sina 
arbetsuppgifter i dessa perioder fick vi bland andra följande svar:  
 

Att lösa uppgifterna. Det var verkligen så. Jag skulle hitta rätt utbud på webbaserade 
utbildningar som de här personerna skulle kunna sitta och göra. Och det var verkligen 
såhär, det fanns ingenting av det vi ville ha på marknaden. Det var verkligen så här att 
min chef bara “Men lös det.” Men det finns inte! Hon bara “Nej, men då får du tänka 
utanför boxen.” Hon bara “Vad vill vi ha? Hur kan du lösa det?” (Informant 5) 

 
Informant 4 utvecklar detta och menar att om man inte lyckas leverera finns 
konsekvenser i att förtroendet från kunders sida förloras.  
 

Jag kunde ju liksom inte bara skippa det för då hade vi tappat förtroendet hos våra 
kunder så man var tvungen att lösa det. Det fanns inget alternativ att bara kunna 
strunta i det utan förväntningarna var ju liksom att man skulle lösa det. (Informant 4) 

 
Informanterna beskriver i ovanstående citat att förväntningarna var att de skulle lösa uppgiften 
oavsett hur de gick tillväga eller vilka förutsättningar eller ramar som fanns för att utföra arbetet. 
Att ramarna i det gränslösa arbetet blir allt lösare syns även i informanternas beskrivning av att 
det är de själva som avgör hur uppgiften utförs och att det som förväntas är ett visst resultat, inte 
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en viss arbetsgång. I följande citat beskrivs hur det inte läggs vikt vid hur en arbetsuppgift utförs 
så länge ett resultat levereras.  
 

Sen om jag får målet att här ska hittas en kandidat som passar för den här tjänsten, 
det är kanske inte lika tydligt, målet är tydligt men det finns fler olika vägar som jag 
kan komma till det målet [....] mitt arbete präglas ganska mycket av tydliga mål, 
tydliga saker med vad som ska fås ut sen själva arbetsuppgifterna kan vara mer eller 
mindre tydliga. (Informant 3) 

 
Utöver att ansvara för att arbetsuppgiften blir gjord uttryckte informanterna även att det är upp 
till dem själva att planera och disponera den tid de vill lägga på arbetet, det spelar ingen roll hur 
mycket tid eller när de lägger ner den tiden utan det som betyder något är vad resultatet av det 
blir. Denna aspekt belyser informanten i följande citat:  

          
Du ska vara klar med det här det datumet men om du inte är det då har du personligt 
ansvar i att du liksom måste sitta, du måste disponera din tid, planera din tid så att du 
faktiskt är klar med det, det datumet. Och att det är inte någon annan som kommer 
att sitta och dalta med dig tills du blir klar... (Informant 5)  

 
Informanterna beskriver även hur de lösare ramarna innebär ett ansvar på medarbetaren själv att 
inte arbeta för mycket utan att sätta sina egna gränser även vad gäller arbetsmängden. På frågan 
ifall de upplevde att det var deras eget ansvar som medarbetare att hålla arbetsmängden inom en 
rimlig gräns svarade följande informant: 
 

Jo, men då är det absolut mitt ansvar. För de vet ju inte hur mycket liksom jag kan 
eller vill jobba liksom rent krasst så, utan jag får ju verkligen såhär här att nej, men nu 
är det lite för mycket. Jag är ju verkligen den som får signalera det. (Informant 7)  

 
Nedanstående citat visar på hur informanten menade att hen går på känsla för vad som är för 
mycket, och att dennes chef är tydlig med att ansvaret ligger på individen att inte arbeta över sin 
kapacitet:  
 

Jag fyller inte i ett excelblad eller för statistik utan jag går på känsla och har en chef 
som är väldigt öppen och tydlig med att det är eget ansvar. Så det hänger lite på 
respektive att man inte jobbar för mycket. Vilket kan vara svårt. (Informant 8) 

 

5.2.1 Analys 
I det empiriska materialet ovan synliggörs hur villkoren i det nya arbetslivet innebär dels en 
förväntan om att nå målen och lösa uppgiften, samt att hur man väljer att utföra arbetsuppgifterna 
inte är lika viktigt såvida man levererar resultat. Denna frihet under ansvar handlar både om att ta 
personligt ansvar för resultaten såväl som eget ansvar för att sätta gränser för hur mycket man 
arbetar. Enligt beskrivningen som Allvin et al (2006, s. 9-17) gör av det gränslösa arbetet kan vi 
förstå att denna förväntan om att medarbetaren ska lösa arbetsuppgiften och nå målen är en 
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konsekvens av förändringen av arbetsmarknaden de senaste decennierna. I och med att den 
finansiella marknaden i högre grad styr arbetsmarknadens villkor samtidigt som 
kunskapsintensiva högkvalificerade arbeten ökar, innebär det att företagsledningen inte längre 
kan vara insatt i alla delar av arbetet som tidigare vilket leder till en större frihet och kontroll i 
individens arbete. Hur denna frihet kan yttra sig finner vi beskrivet i våra resultat som en frihet 
kring hur man utför sina uppgifter, vilka tillvägagångssätt och arbetssätt man använder för att 
utföra arbetet. Att arbetet koncentreras mot mål snarare än tillvägagångssätt kan vi således förstå 
utifrån det Allvin et al (ibid.) beskriver med att den finansiella marknaden får större inflytande 
över arbetsmarknaden, vilket gör att arbetet styrs av de mål som företaget sätter upp för att vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Exempel på hur marknadens inflytande påverkar 
medarbetarnas mål och eget ansvar för att de nås kan vi i resultaten finna där informanterna 
pratar om hur ansvaret ligger på dem själva att lösa uppgiften för att exempelvis inte tappa 
förtroende hos kunderna. 
 
Vår empiri i detta tema kring att medarbetaren själv får bestämma hur och hur mycket de ska 
arbeta kan vi även se som uttryck för det Allvin et al (2006, s. 35-43) menar är flexibilitet genom 
förtroende, då informanterna beskriver att de arbetar mot mål och har ett ansvar för att 
arbetsuppgiften utförs men får själva disponera sin tid och planera hur de ska gå tillväga för att 
nå målet. Ett av de styrsätt som beskrivs användas vid flexibilitet genom förtroende kan vi finna 
uttryck för i våra resultat där informanterna redogör för att det viktiga i arbetet är att kunna 
leverera resultat då det är det man bedöms utefter som medarbetare. 
 
Att arbeta med frihet under ansvar som informanterna beskriver kan även förstås utifrån 
fenomenet psykologiska kontrakt (Rousseau 1995, s. 7-9). För medarbetarna innebär det 
gränslösa arbetet en upplevd frihet i och kontroll över hur de själva vill planera och utföra 
arbetsuppgifterna, såvida de möter de mål och når de resultat som förväntas av arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren får i sin tur medarbetare som tar personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs 
och där de psykologiska kontrakten upplevs uppfyllas från båda parter kan prestationen i arbetet 
öka. När förståelsen för vad som förväntas av båda parter är ömsesidig, kan därmed det gränslösa 
arbetets utformning för medarbetaren innebära en typ av självorganisering som understöds av ett 
närvarande tryck från ledarskapet genom att resultaten blir det som mäter arbetsprestationen. 
 
Dessa teoretiska aspekter gör att vi kan förstå uppkomsten och orsakerna bakom den ökade 
flexibiliteten i dagens arbetsliv och det är för företagen något positivt vilket framkommer i 
teorin. En annan aspekt av fenomenet som framkommer i vårt empiriska material är dock hur 
denna “frihet” kan belasta medarbetaren genom det ansvar som läggs på denne som ovan 
beskrivits. Det syns inte om medarbetaren har lagt en vecka eller en dag på uppgiften då det som 
kontrolleras är resultatet vilket medför att om man inte hinner klart på ordinarie arbetstid så är 
det upp till medarbetaren att lägga mer tid på uppgiften för att hinna med. Den frihet i att kunna 
lägga upp arbetet som man vill kan också leda till en upplevd stress och tyngre arbetsbelastning 
genom att man aldrig känner sig helt ledig som beskrivs av informanterna i empirin. Man kan 
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alltid slå upp datorn på kvällen och själv se till att det inte är för mycket att göra nästa dag och 
det är då svårt att motstå att göra det då ansvaret att få klart uppgiften i tid inte tas av någon 
annan än medarbetaren själv.  

5.3 Lärande i ett föränderligt arbetsliv 
I detta tema ser vi hur det nya arbetslivet ställer krav på lärande och utveckling hos medarbetarna 
som ska kunna anpassa sig till en ständig förändring. Såväl arbetsmarknaden som arbetssätten 
förändras och det förväntas att man kan lära sig av en situation såväl som att man i en ny 
situation ska kunna utföra arbetet utan förkunskaper. Att arbetssättet ändras i en snabbare takt än 
tidigare innebär även en större avsaknad av arbetsrutiner, för att organisationerna lättare ska 
kunna anpassa sig till nya situationer som uppkommer. Istället för att medarbetarna ska lära sig 
hur man utför någon arbetsuppgift handlar lärande här främst om att kunna testa nya situationer, 
upptäcka nya möjligheter och prova sig fram när det uppstår okända problem. Att ständigt 
befinna sig i nya situationer kan dock betyda att man inte kan relatera till tidigare erfarenheter 
och sakna en grund att bygga på för lärandet vilket kan innebära en stress för medarbetaren.  
 
Det ökade kravet på att kunna lära sig vid nya situationer yttrar sig för medarbetarna som 
utmaningar i arbetet genom att de uppmanas att testa nya saker och på det sättet utvecklas. Att 
det inte finns färdiga ramar eller mallar för alla situationer skapar innovation och nytänkande 
som utvecklar medarbetare menar informant 1, och således påverkar det tillväxten positivt. 
 

[...] det ges väldigt mycket utrymme för innovation och tillväxt och nytänk och sådär 
eftersom det inte finns satta ramar för allting så det är ju aldrig någon som säger Nej 
när man kommer med ett nytt projekt. De säger Ja, men kör, testa. Om det inte 
funkar så gör det inte det, men testa! Och det är ju också väldigt kul liksom. 
(Informant 1) 
 

Även informant 2 menar att hen saknar ramar för hur arbetet ska utföras och uppmuntras till att 
våga testa sig fram i nya situationer för att därmed både utvecklas i sin roll och att själv forma 
ramarna för sitt eget arbete. 
 

Jag har inga ramar eller riktlinjer utan det…det är bara såhär liksom att lär dig så 
mycket du kan, utvecklas. Eller kommer jag till en ny situation som jag vet att de 
andra egentligen jobbar med så säger de att men kör du, testa. De säger liksom att 
det är du som sätter gränser, så att, det är inget såhär typ, det här är ditt jobb och det 
här är mitt jobb, utan jag får ta de steg jag själv vill ta i företaget. (Informant 2)  

 
Vidare beskriver informant 2 att då arbetsuppgifterna i sig också är väldigt föränderliga och 
oförutsägbara så krävs anpassning till detta som då också leder till utveckling.  
 

Jag gör tusen saker och man kan inte förutse hur en dag ska se ut för det kommer 
nytt hela tiden. Så dels för att jag har vuxit som person men också för att det blir 
absolut inget monotont arbete och man får lära sig så mycket mer liksom. (Informant 
2)   
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Informant 5 beskriver nedan hur även arbetssätten för medarbetarna kan förändras i en hög takt 
för att utveckla företaget vilket inte alla medarbetare har lätt att anpassa sig till. 
 

[...] och det kan ju verkligen vara så att nu bestämmer vi oss för att jobba på det här 
sättet och nästa vecka kan det vara att, Nämen nu ska du inte göra så längre utan nu 
ska du göra såhär. Och vissa, det finns absolut personer i företaget som tycker att det 
är jättejobbigt och som inte alls klarar av den typen av helomvändning för det krävs 
verkligen att man tycker att det är spännande med utveckling. (Informant 5) 

 
Hur detta kan se ut och vad det kan orsakas av beskriver informant 1 närmare och hen menar 
även att förutsättningarna för arbetet kan förändras plötsligt och att hens organisation nog inte är 
ensamma om att förutsättningarna ofta förändras.    
 

Men det är ju också att då måste man ändra inriktning på arbetet för helt plötsligt så 
har man ytterligare ett affärsområde eller ytterligare ett varumärke att implementera 
i verksamheten och ta hand om då allt ifrån sociala media kanaler till webbsidor till 
kunder att förhålla sig till. Så då blir det här ramverket som fanns från början då 
luckras det upp och då får man göra nytt och tänka om från början. Och vi är nog 
inte ensamma om det att förutsättningarna förändras rätt ofta. (Informant 1)  

 
Att det nya arbetslivet därmed kan innebära förväntningar på utveckling och lärande är något 
som vi funnit i empirin. Bland annat beskriver informant 4 att denne har förväntningar på sig 
själv att utvecklas och lära nya saker, och att motivationen annars kan tappas om det inte sker 
utveckling. Hen säger först att lärande inte är något som förväntas från organisationens sida men 
ändrar sig sedan mitt i meningen.    
 

Jag har ju förväntningar på mig själv i alla fall på att jag ska utvecklas och bli bättre 
och lära mig nya saker, det har väl lite med motivationen att göra också, alltså om 
det bara står still liksom så gör det att jag tröttnar som sagt så jag vill lära mig nya 
saker. Inte så mycket från organisationen eller jo på ett sätt så är det ju det för i den 
här rollen som jag har som strategisk och för att skapa resultat så måste det komma 
nya saker. (Informant 4) 

 
Förväntningar på att lära sig nytt beskrivs även av informant 5, i det här fallet handlar det om 
förväntningar från chefen om att medarbetaren ska vilja lära sig som en del av ett beteende. 
 

I och med att jag satte den standarden från början så föder ju det förväntningar hos 
henne liksom att jag beter mig på ett visst sätt så.. men det är väl det, att jag ska vara 
intresserad och hungrig på att lära mig. (Informant 5)  

 
Informant 8 kopplar denna upplevda förväntning på lärande och utveckling till att det är 
medarbetarna som utgör företaget och därmed behöver utvecklas för att företaget ska utvecklas. 
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[Företaget] är ju ett företag som vill utvecklas hela tiden. Ett företag i sig lever ju inte 
utan det är vi medarbetare som är livet i företaget och det är nog inget företag som vill 
att en medarbetare ska stå still och stampa. (Informant 8) 

 

5.3.1 Analys 
I detta tema belyser informanterna en aspekt av det nya arbetslivet som handlar om det ökade 
kravet och förväntningarna på lärande och utveckling i arbetet. Betoningen är på att 
medarbetarna ska testa nya situationer i arbetet för att på så sätt skapa innovation och tillväxt för 
företaget, samtidigt som arbetsuppgifterna förändras i en hög takt. Detta gäller såväl mindre, 
dagliga arbetsuppgifter som större förändringar av företagets hela verksamhet. Den uppmuntran 
till lärande och utveckling i arbetet som informanterna beskriver kan vi förstå utifrån det som 
Hagström (2007) menar med att det i arbetslivet skett ett ökat krav på kognitiv kunskap, och då 
framförallt metakognition då medarbetarna självständigt förväntas kunna anpassa sig till olika 
kontexter så som olika arbetsuppgifter och arbetsplatser.  
 
Vi kan även förstå detta utifrån Allvin et al (2006, s. 66) som menar att lärande i relation till 
arbete handlar om en typ av självständighet i arbetet. Utifrån den uppdelning författarna gör av 
vilka förmågor som krävs för att en individ ska kunna utföra sitt arbete kan vår empiri anses ge 
uttryck för vikten av intellektuell kunskap snarare än förtrogenhetskunskap då förutsättningarna 
för arbetet beskrivs som ständigt föränderliga. Detta medför högre krav på medarbetarens 
förmåga att självständigt analysera och använda sig av metakognition. I vår empiri ser vi att de 
ökade kraven på lärande och utveckling i arbetet i form av att bland annat kunna anpassa sig till 
nya situationer och arbetsuppgifter synliggörs genom att informanterna uppmanas att testa och 
prova nya lösningar och situationer. Att informanterna uppmanas till detta kan vi förstå utifrån 
Allvin et al (2006, s. 53-54) som att det kan innebära en intellektuell påfrestning och stress i 
arbetet.   
 
Med hjälp av Ellströms (1996) teori om utvecklingsinriktat lärande kan vi förstå vår empiri i 
detta tema som uttryck för ett främjande av denna form av lärande då experimenterande och 
prövande uppmuntras i det dagliga arbetet. Förväntningar från organisationen om att 
informanterna ska lära och utvecklas för att skapa resultat och i förlängningen utveckla 
organisationen som beskrivits av informanterna, kan också detta förstås utifrån teorin om 
utvecklingsinriktat lärande då det där läggs vikt vid utvecklingen av kunskap hos individen för 
att utveckla företaget.  
 
Utifrån vår empiri kan vi också sluta oss till att våra informanters villkor för lärande på 
arbetsplatsen tycks kunna vara så att de till stor del förutsätter och underlättar ett 
utvecklingsinriktat lärande då de får möjlighet att utveckla nya tillvägagångssätt för arbetet och 
självständigt får pröva olika lösningar på situationer för att kunna anpassa sig till förändringar 
och lösa nya problem. Ellström (2006) menar i sin teori kring utvecklingsinriktat och 
reproduktivt lärande att båda typer av lärande bör ske omväxlande på en arbetsplats, då det 
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utöver de fördelar som det utvecklingsinriktade lärandet ger för utvecklingen av företaget även 
krävs reproduktivt lärande som kan fungera som en typ av mental avlastning när man utför 
arbetsuppgifter utefter vana. I vår empiri ser vi alltså i detta tema uttryck för hur 
utvecklingsinriktat lärande till stor del uppmuntras av ledning, medan uttryck för Ellströms 
(1996) reproduktiva lärande kan ses i det som vi i det tidigare temat tar upp kring att 
informanterna arbetar mot givna förutsättningar som exempelvis mål. Därmed kan vi sluta oss 
till att trots att informanterna ovan beskriver ett arbete som till stor del karaktäriseras av att 
ständigt anpassa sig efter nya förändringar, lära nya arbetssätt och arbetsuppgifter, förekommer 
även reproduktivt lärande i den mening att det finns ett mål som medarbetarna ska förhålla sig 
till. Ytterligare en aspekt av det reproduktiva lärandet som vi kan se i detta tema är att det som 
präglar arbetsplasterna är de gemensamma värderingarna där man värdesätter nytänkande och att 
prova sig fram till nya arbetssätt. 
 
Samspelet mellan det utvecklingsinriktade lärandet och det reproduktiva lärandet kan således i 
detta tema ses som att den reproduktiva lärandeaspekten handlar om att medarbetarna arbetar 
utifrån ett givet mål och har gemensamma värderingar på arbetsplatsen och att man värdesätter 
utveckling, initiativtagande och att prova sig fram. Samtidigt finns det ingen given väg för att nå 
målet vilket står för den utvecklingsinriktade aspekten av arbetet som beskrivet av informanterna 
då de menar att de uppmuntras till att testa nya arbetssätt för att i förlängningen utveckla 
företaget. 
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5.4 Ledarens roll i det gränslösa arbetet  
I föregående teman har vi sett att det gränslösa arbetets krav på arbetsutförandet främst gäller 
resultatet vilket kan upplevas som frihet under ansvar. Att medarbetarna ska kunna utföra sitt 
arbete enligt de nya förutsättningarna i arbetslivet hänger ihop med vilka förutsättningar 
ledarskapet ger. Då medarbetaren själv ska kunna ansvara för när, var, hur och hur mycket hen 
ska jobba som beskrivits i föregående teman blir ledarskapet viktigt för att denna förväntan ska 
vara tydlig för medarbetaren. Ett ledarskap som formar lärande individer som är i ständig 
utveckling och har en förmåga att anpassa sig till nya situationer och hantera det flexibla i arbetet 
på egen hand blir viktigt för att bevara flexibiliteten och på så sätt som företag hänga med i det 
nya arbetslivet ständiga förändringar. Tillit till att medarbetaren utför sitt arbete och en 
uppmuntran till att utvecklas i sitt arbete är något som informanterna beskriver som viktigt vad 
gäller relationen med sin chef. I följande tema beskriver vi hur dessa krav och förväntningar 
mellan en medarbetare och dennes chef synliggörs och upprätthålls i det gränslösa arbetet. Vi ser 
till hur medarbetarna leds och vilken påverkan ledarskapet har för deras dagliga arbete. 
 
I vår empiri har vi funnit att informanterna upplever sina chefer som ett stöd i sitt arbete som 
finns att tillgå och att de uppmuntrar till utveckling och initiativtagande av medarbetarna. Bland 
annat beskriver informant 7 att dennes chef upplevs som en mentor och fungerar som ett stöd i 
arbetet genom att fråga hur det går och ifall det upplevs som utvecklande. 
 

Hon kan kännas lite som en mentor eller liksom en coach. Hur går det för dig? Det du 
gör nu, hur känner du att det utvecklar dig? (Informant 7) 

 
En angelägenhet om att arbetsuppgifterna ska vara utvecklande för individen visar sig i citatet 
ovan och beskrivs även i nedanstående citat. Det som dessutom kommer fram här med informant 
3 är hur chefen ämnar skapa denna utveckling och lärandet hos medarbetaren. Vi får det 
beskrivet att informantens chef är mån om att hen ska lära och utvecklas i sitt arbete genom 
feedback och utmanande arbetsuppgifter. Chefen både berättar vad informanten bör bli bättre på, 
vad som kan utvecklas och vad som är bra och informanten får tuffa arbetsuppgifter för att på det 
sättet lära sig och utvecklas i sitt arbete.  
 

Jag får ju mycket feedback, det är hon väldigt mån om för att utveckla mig. Hon 
säger vad jag behöver bli bättre på och är bra på och vad jag behöver utveckla och 
sådär. Och det är det största och hon ger mig ju nya uppgifter som är på gränsen till 
vad jag behärskar som jag får ta tag i. Och det är också bästa sättet att lära sig på 
något sätt också. Och även att jag får följa med på konsultmöten som hon bjuder 
med mig för att hon tycker det är en bra grej för mig att utvecklas och läras och 
komma in i det lite mer. (Informant 3) 

 
Informanterna beskriver även vikten av tillit mellan chef och medarbetare i det flexibla 
arbetslivet då chefen i det flexibla arbetet, som vi i tidigare teman beskrivit närmare måste, lita 
på att medarbetaren utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Detta särskilt då målen och resultaten 
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är det viktiga med arbetsuppgifterna och inte hur man kom dit. Informant 6 beskriver hur denna 
relation mellan en chef och en medarbetare kan fungera och menar att hens chef inte påverkar 
hur hen arbetar i annan mening är med måluppföljning. Informanten menar sedan även att det ju 
också är en påverkan på hur hen arbetar mot dem målen för att göra det på det sätt som hen tror 
att företaget med målen menar att man ska.  
      

Jag känner mig väldigt fri att jobba som jag vill med min chef. Jag upplever att hon 
ger mig fullt mandat att göra som jag vill egentligen. Så jag skulle nog inte säga att 
hon påverkar mig överhuvudtaget mer än att hon följer upp mål och så…på något 
sätt påverkar det i och för sig hur jag jobbar mot mål och att jag på något sätt drar 
verksamheten åt rätt håll. (Informant 6)  
 

Tilliten från chefens sida att medarbetaren klarar av att utföra arbetsuppgifter med endast ett 
slutmål gäller som tidigare nämnt för hur utförandet sker men även att, som informant 1 
beskriver nedan, medarbetaren själv ansvarar för var och när det utförs. Ansvaret gäller även att 
ta hjälp om så behövs för att klara uppgiften under den utsatta tiden menar informant 1.  
 

Alltså, så som hon funkar, hon är ganska tillåtande... Hon är ingen sådan där som styr i 
detalj utan hennes förväntningar är att om hon eller vi tillsammans sätter upp ett mål 
som vi ska nå innan 2014 är slut då litar hon på att jag driver det projektet framåt och 
gör saker i utsatt tid och sådär och att man kanske kommer till henne om det skulle 
uppstå problem. Så dem förväntningar finns ju att man har ett väldigt självständigt 
arbete och sköter det på egen hand mycket då. (Informant 1) 

 
Ytterligare en aspekt av ledarskapet i det gränslösa arbetet som beskrivs av informanterna är hur 
ledaren kan uppfattas som en förebild för hur och när arbetet ska utföras då det inte finns några 
tydliga ramar i det gränslösa arbetet. Att man som medarbetare i brist på riktlinjer ser till hur 
chefen gör för att veta vad som är önskvärt och detta kan även upplevas som förväntningar. I 
nedanstående citat menar informanten att om en chef arbetar utöver arbetstiden kan detta 
uppfattas som en förväntning på medarbetarna att även de ska göra det. 
 

Din närmsta chef är oftast den du har som förebild. [...] Och lika har du en chef som är 
väldigt ambitiös som är på jobbet sju och går sex på kvällen så har man ju som 
medarbetare förväntan att ok, min chef jobbar såhär så då är det den förväntan han har 
på mig. Så chefen är jätteviktig och sätter ribban faktiskt för hur... [man jobbar] och där 
har vi en jättebra chef som själv är ett gott föredöme för det här med balans. (Informant 
8) 

 
Att även medarbetarens motivation till att prestera kan påverkas av chefen beskrivs av 
informanterna som även menar att det finns en “ge och ta relation” mellan dem och chefen. 
Informant 7 beskriver hur hen vill ge bra resultat till sin chef som gett goda förutsättningar för 
hens arbete.  
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hon är en bra ledare och jag vill ju också prestera för henne för att jag tycker att hon, 
hon ger mig goda förutsättningar och då vill jag ge ett bra resultat tillbaka.  
(Informant 7)        

 

5.4.1 Analys  
I detta tema har vi kunnat visa på vikten av att hålla medarbetare i ständig utveckling för att som 
arbetsplats och företag vara anpassade till det nya föränderliga arbetslivet. Det nya arbetslivet 
karaktäriseras av ett ledarskap som är mer än styrning, då det även är undervisande och ska få 
medarbetaren att växa och utvecklas.   
 
Relationen mellan ledare och medarbetare beskrivs i det empiriska materialet mer som 
motiverande än kontrollerande och att medarbetarna fått mer makt och kontroll över hur, när och 
var de ska utföra sina uppgifter. Medarbetarna beskriver att chefen fungerar som en mentor som 
är mån om deras utveckling i arbetet. Det finns ett tryck i organisationen och det nya arbetslivet 
på att fostra medarbetare till att organisera sitt eget arbete men med detta kommer också ett 
ledarskap som trycker på att man ska organisera sitt eget arbete men även organisera och ta 
ansvar för utvecklingen av sig själv.  
 
Varför cheferna är så måna om medarbetarnas utveckling och att detta tryck finns på dem kan vi 
förstå genom Ellströms (2005, s. 186) teori om utvecklingsinriktat lärande som även togs upp i 
föregående tema som betonar vikten av att utveckla medarbetares kunskaper och förmågor för att 
i förlängningen nå utveckling av företaget. Vi kan alltså förstå de bakomliggande faktorerna till 
denna typ av ledarskap i att företagen i det nya arbetslivet måste hålla sig i ständig utveckling 
och när arbetssätt och metoder hela tiden förändras måste medarbetarna kunna anpassa sig till 
denna förändring som beskrivet i tidigare teman och ett ledarskap behövs för att främja och 
framkalla denna utveckling. Genom att ge medarbetaren avancerade arbetsuppgifter, fria händer 
vad gäller tillvägagångssätt och endast ett övergripande mål med uppgiften, utmanar chefen 
ständigt medarbetarens kompetens och kunskaper vilket utvecklar medarbetaren och i 
förlängningen även företaget. Den styrning av detta som vi kan vi se i det empiriska materialet, 
exempelvis genom att medarbetaren får utrymme för prövning och experimenterande, kan vi 
förstå utifrån Ellström (ibid.) som essentiell för att kunna tillämpa ett utvecklingsinriktat lärande.  
 
Hur kan man då som chef påverka medarbetare att arbeta i denna riktning mot ständig utveckling 
och hur synliggörs och upprätthålls kraven och förväntningarna mellan en chef och en anställd i 
det gränslösa arbetet? Medarbetarna själva beskriver tillit som grundstenen i förhållandet mellan 
en chef och dennes medarbetare i ett flexibelt och föränderlig arbete. Denna typ av ledning i 
form av ömsesidig tillit som vi i empirin visat på kan kopplas till och förstås igenom det 
teoretiska begreppet psykologiska kontrakt som enligt Argyris (1960,  refererat till i Barling & 
Cooper, 2008, s. 18) fungerar som en tyst överenskommelse mellan en grupp anställda och deras 
chef. Detta psykologiska kontrakt gäller, som Rousseau (1995, s. 6-9) beskriver, medarbetarnas 
övertygelse om vad de ska få ut av arbetet samt vad som förväntas av denne själv även om det är 
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något som chefen uttryckligen sagt eller något som implementerats genom vanor eller tidigare 
erfarenheter. Genom dessa psykologiska kontrakt kan medarbetaren uppleva förväntningar och 
krav från chefens sida utan att denne behöver uttrycka detta specifikt. Detta genom att chefen 
själv arbetar mycket utanför arbetstid vilket ger en upplevd förväntan hos medarbetaren att också 
arbeta mera. Eller som en annan medarbetare beskriver det att om en chef ger goda 
förutsättningar för medarbetarens arbete så vill hen ge goda resultat tillbaka. Det finns en tyst 
överenskommelse om att ge och ta utan att detta är något explicit uttryckt. Ett psykologiskt 
kontrakt kan vi förstå utifrån Hagström (2007, s. 261) som ett sätt för chefen att reglera det 
flexibla arbetet, genom att skapa denna ömsesidiga tillit och de förväntningar som de medför  
som medarbetarna i empirin beskriver.   
 
Även utifrån Conway & Briner (2002, s. 282) kan vi förstå detta förhållandet mellan medarbetare 
och dess chef som inte enbart bygger på tillit som beskrivs i empirin men även attityder och 
beteende som uppvisas av medarbetare då psykologiska kontrakt som inte uppfylls leder till 
misstro och missnöje i arbetet. De medarbetare vi intervjuat har dock indirekt beskrivit sina 
psykologiska kontrakt som uppfyllda då ett uppfyllt psykologiskt kontrakt enligt Conway & 
Briner innebär att ett positivt samband med jobbtillfredsställelse, engagemang och prestanda 
finns. I empirin har vi hittills hos medarbetarna sett en stor tillfredsställelse med arbetet och en 
vilja att prestera högt och som framkommer i nästa tema så upplevs av medarbetarna även höga 
förväntningar på engagemang i arbetet.  
 
Utifrån detta är relationen mellan en medarbetare och dennes chef beroende av inställningen och 
engagemanget hos medarbetaren som leder till en vilja och motivation att uppfylla 
förväntningarna från chefen. På detta sätt har även medarbetarens personlighet en roll att spela i 
denna relation mellan chef och medarbetare. För att kunna förstå denna relation på ett djupare 
plan vill vi därför även i följande tema undersöka hur det nya arbetslivet är kopplat till 
personlighet, engagemang och sociala krav som är viktiga kompetenser för en medarbetare att 
inneha i det nya arbetslivet.  
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5.5 Det sociala kravet i relation till yrkeskompetensen 
Som vi sett i tidigare teman innebär det nya arbetslivet att medarbetarna själva behöver 
identifiera och formulera sina arbetsuppgifter. Då dagens arbetsliv till stor del består av sociala 
relationer av olika slag innebär detta även att medarbetarna behöver kunna initiera samarbete för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I vår empiri har vi funnit att det nya arbetslivet därmed 
ställer sociala och personliga krav som exempelvis engagemang hos medarbetarna. Krav på 
sociala förmågor ställs på såväl kundrelationer som kollegiala relationer och arbetets villkor 
handlar således inte bara om att kunna utföra arbetsuppgiften utan även att individens sociala 
förmågor blir en del av arbetet. Man förväntas som medarbetare ha ett servicetänk och kunna 
vara social och trevlig mot kunder och andra anställda för att skapa en bra bild av företaget 
gentemot kunderna och på arbetsplatsen skapa en trivsam miljö för de andra medarbetarna. 
Sociala relationer har på detta sätt blivit en viktig del av arbetet. Vad gäller kraven på 
personlighet beskrivs det av informanterna att det finns en förväntan från företagens sida på hur 
man ska vara personlighetsmässigt. Att man som medarbetare till exempel är engagerad betonas 
vara av stor vikt och detta medför att medarbetare i större utsträckning tar yrkesrollen till sin 
personlighet och identifierar sig med sitt yrke. 
 
Att vara social är en förmåga som det i vårt material särskilt framkommit att det ställs krav på att 
medarbetare ska vara och det är något som samtliga informanter upplever. Detta anses vara något 
som krävs för att klara av arbetsuppgifterna som de ser ut enligt informant 8.  
 

Vi har mycket kontakter med kunder och konsulter så jag tror att man ska gilla det 
där sociala ganska mycket för annars skulle man nog inte trivas själv, för jag tror 
inte det är så kul att åka på kundbesök, att det är lite läskigt, men ja så det är nog en 
förutsättning i det långa loppet. (Informant 8)  

 
För att utföra arbetsuppgifterna beskriver informant 6 nedan att hen som medarbetare behöver ha 
en viss serviceförmåga och attityd som denne inte upplever komma naturligt för att man vill, 
utan att det snarare är ett krav på hur man ska utföra arbetet. 
 

[...] det är en roll som kräver att man har ett servicetänk hela tiden. Det är ju en ram 
att hålla sig till för man kan inte alltid agera utifrån egna preferenser…det kan vara 
att jag till exempel alltid måste finnas tillgänglig en viss tid, måste alltid svara på ett 
visst sätt i telefon, måste alltid förmedla att jag är villig att hjälpa till, det kan vara 
att jag alltid måste förmedla att jag har tid fast jag egentligen inte alls har det. Det 
kräver en viss typ av attityd som jag inte alltid upplever kommer naturligt utan jag 
tror att jag har för att jag vet att jag borde. (Informant 6) 

  
Även att vara social med kollegorna utanför det som rör själva arbetsuppgifterna upplevs som en 
del av arbetet, enligt våra informanter. Citatet nedan visar hur informant 1 anser att det ibland är 
lättare att arbeta hemma för att få arbetsuppgifterna gjorda, då man förväntas vara social på 
arbetsplatsen och då inte alltid hinner med alla arbetsuppgifter.  
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När man är på kontoret så har man ju alla sina kollegor runt omkring sig och de har 
ofta frågor och funderingar och man vill gärna finnas till hands och svara på det och 
sätta sig ner och ta en kaffe eller bara prata och sådär och vara social. Och då hinner 
man ju inte riktigt med den delen som är att sitta i lugn och ro och administrera, då 
är det lättare att göra det hemma. (Informant 1) 
 

Genom att vara social med sina kollegor och på så vis bidra till en god stämning på företaget  är 
något som anses okej att göra även på arbetstid då det ses som ett sätt att visa sin ambition 
gentemot företaget. Detta menar även informant 3 som säger att: 
 

Företaget värdesätter liksom hög ambition vilket kanske bidragit till att jag kämpat 
väldigt mycket och lägger mycket tid och engagemang i arbetet och att… nu gillar jag 
att vara social väldigt mycket på en arbetsplats men nu känner jag att det är ok att… 
ibland kan det vara ok att snacka skit några minuter med de omkring en för det 
kommer något positivt av det och det är inget som ses ned på i företaget. Snarare 
tvärtom. (Informant 3) 

 
Vikten av att engagera sig i arbetet märks tydligt hos informanterna som många även tar arbetet 
närmare sin person genom att de till viss del tänker på arbetet som sin fritidssyssla. Informant 4 
beskriver arbetet som sin hobby och att det därmed känns som en viktig del av livet som hen 
därför är berättigad att lägga ner mycket tid på.  
 

Jag tycker om att jobba också, det är viktigt för mig liksom, det är mitt fokus. Man 
brukar ju snacka om det här med vad man har för intressen och då glömmer man 
kanske bort det här med att ja, jag kanske inte har så jättemånga intressen tänker jag 
ibland sådär som jag... [...] men däremot så tycker jag om att jobba och det är ju 
också ett intresse egentligen om man tänker efter att för att kunna utvecklas i sitt 
jobb liksom så är det ju rätt många timmar man lägger på jobbet. (Informant 4)  

 
Detta kan även göra att man som medarbetare identifierar sig med sitt arbete och sin yrkesroll 
och som informant 1 beskriver till och med gör arbetet till en livsstil då företagets värdeord riktas 
till hur man ska vara som person. I detta fall låter hen företagets värdeord påverka även personen 
som hen är utanför arbetet då det upplevs som enklare.  
 

Det här med liksom kvalité och passion för sitt jobb och sådär det är ju svårt att 
stänga av från den ena stunden till den andra. Det är lättare att göra det till en livsstil. 
Gud vad hemskt det låter. Fy. (Informant 1) 

 
Att det faktiskt ställs krav från företagens sida på hur medarbetare ska vara som person är något 
som i empirin framkommit då samtliga informanter upplever någon form av förväntan på sig 
kring hur de ska vara. Det kan vara genom värdeord som finns på företaget som i föregående 
citat eller helt enkelt i vilken typ av människor de väljer att anställa. På så sätt bildas en idealbild 
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av en medarbetare som det finns förväntningar på att man ska anpassa sig till. Informant 5 
beskriver detta fenomen på följande sätt.  
 

Vi vill ju ha en person som vill just ha de här sakerna som vi pratar om som är vår 
värdegrund så det är klart att det påverkar våra värderingar som hänger ihop med 
individen som vi rekryterar och som skapas när man kommer in i organisationen. 
[...] En person som är nyfiken, en person som är intresserad och en person som 
brinner för att få Sveriges företagare att sova gott på natten och ha kul på dagen. Nej, 
men verkligen en person som ja, men det jag har sagt verkligen som är nyfiken 
intresserad, som gillar att ta ansvar, som gillar en balans i livet, som vill lära sig, 
som tycker att det är spännande som vi gör, som brinner för det vi gör och som tror 
på det vi gör. (Informant 5) 
 

Då företagets värderingar påverkar ens personliga värderingar anses man som medarbetare vara 
engagerad och driven i sitt arbete och det blir då eftersträvansvärt. Att man som person ska vara 
passionerad eller brinna för sitt arbete återkommer i materialet som synligt i föregående citat och 
då vi frågade om man som privatperson också lever i företagets värderingar svarade informant 1 
följande. 
 

Jag tror att det är svårt att inte göra det. För de är så tätt sammankopplade. Hur man är 
som person. [...] jag tror att man lever och andas ganska mycket det man gör och man 
behöver nog tycka att det är kul. [...] Passionen måste finnas att man liksom brinner 
för det man gör. (Informant 1) 
 

5.5.1 Analys  
Gränslösheten i arbetet tillsammans med en förväntan på engagemang kan leda till att arbetet får 
en större del av livet och att det kan färga personligheten. Medarbetarna påverkas här av 
företagets värdeord och vilka de anställer och skapar så en norm för personlighetstyp på 
arbetsplatsen vilken man gärna anpassar sig till. Bland annat beskrivs i vår empiri hur social 
kompetens efterfrågas i själva utförandet av arbetsuppgifterna så som vid kundkontakt och att det 
i arbetslivet ställs krav på medarbetarnas sociala förmåga. Detta kan vi se som ett uttryck för det 
ökade kravet på kommunikation som beskrivet av Hagström (2007) och framförallt intresset för 
social kompetens som enligt Persson (2003) uppkommit de senaste decennierna i och med 
samhällets förändring. Den här aspekten av våra resultat som belyser efterfrågan på social 
kompetens för att utföra arbetsuppgifterna kan förstås utifrån den del av begreppet social 
kompetens som innebär att kunna samspela i relation till andra. Bland annat att kunna 
kommunicera på ett framgångsrikt sätt ser vi uttryck för i våra resultat där informant 6 beskriver 
att detta är något hon upplever som ett krav som inte alltid faller sig naturligt. 
  
En annan typ av krav på social kompetens som vi finner i vår empiri behandlar vikten av sociala 
relationer på arbetsplatsen och förväntningar kring att socialisera med kollegor för att bidra med 
en god stämning för att det i förlängningen ska gynna arbetsprestationen. Det här kan vi förstå 
utifrån Allvin et al (2006) såväl som Persson (2003) som skriver att sociala nätverk är en stor del 
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av dagens arbetsliv och det är därför väsentligt att medarbetare självständigt kan initiera 
samarbete med andra både på och utanför arbetsplatsen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Att empirin visar på att det finns ett krav på social förmåga i dagens arbetsliv som ovan nämnt 
kan vi också förstå enligt Allvin et al (2006) som något potentiellt utvecklande för medarbetarna, 
men att det även kan upplevas som emotionellt krävande. Ytterligare ett begrepp som kan hjälpa 
oss att förstå våra resultat är Golemans (2007) emotionell kompetens. Detta är en relevant aspekt 
att ta hänsyn till då samarbete till stor del utgör dagens arbetsliv, och att socialisering med 
kollegor kan vara ett sätt att nå bättre resultat vilket uttrycks i empirin och kan ses som ett 
uttryck för hur emotionell kompetens värdesätts i arbetslivet. Även hur en av informanterna 
beskriver att denne som en del av sitt arbete behöver kunna förmedla en känsla till kunder av att 
exempelvis vara tillgänglig trots att denne inte är det kan förstås utifrån emotionell kompetens 
som en kompetens kopplat till attityd och något som krävs utifrån de villkor som dagens arbete 
ställer.  
 
I det empiriska materialet framkommer att då det flexibla arbetet suddar ut gränserna för var, 
hur, när och hur mycket medarbetaren ska arbeta blir det viktigare att arbetet är roligt och något 
man brinner för, för att kunna vara mer engagerad i arbetet och därför också vilja lägga ner mer 
tid på arbetet eller arbeta på fritiden. Då arbetsuppgifterna i det flexibla arbetet förändras snabbt 
värderas inte praktiska kunskaper i lika hög grad i det nya arbetslivet. Alltså värderas inte 
kompetenser kring specifika arbetsmetoder utan snarare som vi visat på i detta tema så tänker sig 
informanterna en idealmedarbetare utifrån olika personlighetskriterier. För att behålla 
anställningsbarheten blir det så viktigare med social kompetens och personliga egenskaper då det 
fortfarande kan användas då arbetssätten eller företaget förändras.  
 
Förväntningar på medarbetare att vara engagerade och brinna för företagets värderingar blir 
viktigare då det fungerar som styrande. De personer som är mer engagerade kan lättare anpassa 
sig för att tillfredsställa företagets behov, då det kan upplevas som en förväntan att jobba mer för 
att anses vara engagerad som informant 7 uppfattar det. Detta kan vi se som uttryck för den 
komplexitet som Allvin et al (2006, s. 153) talar om och som gör att medarbetare ger mer av sin 
personlighet i arbetet än tidigare. Genom att se företagets värderingar som strategiska 
symbolsystem som enligt Allvin et al (2006, s .41-42) finns för att styra det gemensamma arbetet 
kan vi förstå företagens värderingar som i empirin framkommit och som allt mer gäller 
personligheten hos medarbetare som styrande för hur företaget vill att medarbetarna ska vara. 
Denna systematiska påverkan utgör en mall för medarbetaren hur man förväntas vara och genom 
att anpassa sig till den ökar värdet på medarbetaren som resurs för företaget och blir då mindre 
utbytbar. Genom att som företag ha starka värderingar och mål som informanterna beskriver kan 
de styra sina medarbetare till att anpassa sig till företagets behov. 
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6. Diskussion 
Syftet med den här studien är att studera hur medarbetare inom HR-branschen upplever villkoren 
i dagens gränslösa arbetsliv och hur medarbetarna hanterar dessa villkor i sitt dagliga arbete. 
Våra frågeställningar som vi kommer att besvara i respektive ordning är: 
• Vilka villkor och krav upplever medarbetarna i sitt dagliga arbete? 
• Vad innebär den ökade flexibiliteten för medarbetarens utförande av arbetsuppgifter? 
• Hur synliggörs och upprätthålls kraven och förväntningarna i relationen mellan en anställd 

och dennes chef i det gränslösa arbetet?  
Utifrån våra resultat kan vi se att det nya arbetslivets villkor till stor del präglas av en gränslöshet 
och flexibilitet i arbetet genom de ökade möjligheterna att kunna arbeta var och när som helst. 
Att arbetslivet blivit alltmer marknadsstyrt ser vi i resultaten där flexibiliteten i arbetet innebär 
att företagen kan anpassa sig efter förändringar av marknaden. Arbetets utförande blir mindre 
beroende av tid och plats vilket beskrivs av informanterna som en upplevd frihet och kontroll 
över sitt eget arbete då de själva får välja när, hur och var de vill arbeta. Denna frihet och 
kontroll gäller även för perioder av olika hög arbetsbelastning, där informanterna beskriver att de 
anser det positivt att ha möjligheten att arbeta mer under hög arbetsbelastning och sedan mindre 
när det finns mindre att göra. 
 
För de villkor och krav som medarbetarna upplever i sitt dagliga arbete har vi i vårt resultat 
funnit att arbetet är mer styrt av mål än av fasta rutiner och ramar, vilket gör att ansvaret för att 
organisera arbetet såväl som att nå målen ligger på medarbetaren. Hur arbetet utförs är inte lika 
viktigt som att målen nås, och detta kräver en förmåga att själv kunna identifiera och planera sitt 
arbete. Detta är även kopplat till att medarbetarna själva initierar samarbete. För att kunna utföra 
arbetet förväntas man som medarbetare ha såväl social som emotionell kompetens för att kunna 
hantera den sociala aspekten av arbetslivet. Detta handlar om såväl serviceförmåga för att kunna 
utföra arbetet, som att kunna socialisera med kollegor. Personligheten blir i det föränderliga 
arbetslivet som beskrivits allt viktigare då arbetssätt och praktiska kompetenser förändras i allt 
snabbare takt och därmed blir personliga egenskaper en större del av yrkeskompetensen. Detta 
innebär att det i det föränderliga arbetslivet ställs krav på hur man är som person snarare än att 
man innehar en viss praktisk kompetens. Ytterligare krav som vi i våra resultat funnit att den 
föränderliga arbetsmarknaden ställer på medarbetarna är att de ska kunna lära sig i den mening 
att de ska kunna testa nya situationer och lära sig att anpassa sig efter ändrade förutsättningar. 
Att ständigt lära nya arbetssätt och hantera nya situationer borde dock kunna leda till en slags 
stress att inte få vila i handlingsrutiner eller erfarenheter. Det bör inte heller vara särskilt effektivt 
om man till stor del låter medarbetarna pröva nya tillvägagångssätt vid varje arbetsuppgift istället 
för att också använda sig av befintlig kunskap inom företaget.  
 
Den ökade flexibiliteten i medarbetarnas utförande av arbetsuppgifter innebär utifrån våra 
resultat ett högre ansvar på medarbetaren som måste möta målen då resultaten är det som mäter 
arbetsprestationen. Om målen inte nås är det medarbetaren själv som får stå till svars då detta 
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kan anses bero på dennes arbetsutförande, något som tidigare kunnat hänvisas till att 
medarbetaren endast följde de rutiner och ramar som fanns för arbetet. Att ansvaret för att nå 
målen blir mer personligt förefaller därmed innebära att informanterna är benägna att arbeta mer 
för att nå dessa. Saknaden av fasta ramar och rutiner för arbetet beskrivs dock av informanterna 
som positivt då det innebär en större kontroll över hur man vill lägga upp sitt arbete. Det nya 
arbetslivets flexibilitet i arbetsutförandet karaktäriseras av relationen mellan frihet och ansvar, 
där friheten avser medarbetarens möjlighet att bestämma var, när och hur denne vill arbeta, och 
ansvaret för att arbetsuppgifterna utförs och att målen i största möjliga mån nås blir ett personligt 
och därmed större ansvar. Denna flexibilitet kan ses som ett sätt för företagen att kunna anpassa 
sig och förändra sig efter marknadens skiftningar och det blir således en typ av styrning av 
medarbetarnas arbete utefter företagets behov. I empirin har även informanterna beskrivit att de 
tar med arbetet hem för att få klart vissa saker för att inte ha för hög arbetsbörda dagen efter, 
vilket kan tolkas som en typ av press på medarbetarna att utföra arbetet på fritiden för att hinna 
med det som ska göras nästa dag.  
 
Kraven och förväntningarna i relationen mellan en anställd och dennes chef i det gränslösa 
arbetet är kopplat till att företaget ska kunna anpassa sig efter marknadens förändringar. Detta 
förutsätter att medarbetarnas villkor för arbetet är flexibla, vilket i sin tur förutsätter ett ledarskap 
som tillåter den flexibiliteten. Den självorganisering av arbetet som kännetecknar det nya 
arbetslivet är således understött av ett ledarskap som uppmanar till initiativtagande, utveckling 
och eget ansvar för resultaten. Trots att arbetsutförandet är flexibelt då medarbetaren till stor del 
själv får bestämma när var och hur denne vill jobba, är ledarskapet ständigt närvarande på så sätt 
att medarbetaren kontrolleras utifrån resultaten och en förväntan på att medarbetaren 
självständigt löser arbetsuppgifterna oavsett hur denne går tillväga. I våra resultat kan vi se att 
denna förväntan förutsätter att det finns en tillit mellan parterna, från ledarens håll handlar det 
om en tillit till att medarbetaren utför sina arbetsuppgifter utifrån bästa förmåga, och från 
medarbetarens håll en tillit till att ledaren visar hänsyn och finns där som ett stöd om så skulle 
behövas. Ett annat sätt för chefer eller företag att synliggöra och upprätthålla krav och 
förväntningar på medarbetare är genom att skapa värdeord som gäller medarbetarnas 
personlighet på arbetsplatsen vilka i sin tur skapar en idealmedarbetare. En person som är väldigt 
engagerad i sitt arbete och som vi kunde se i vissa fall i empirin till och med har det som livsstil 
eller hobby tror vi är en person som lättare ställer upp på kraven på flexibilitet som arbetet 
ställer. Företags användande av värdeord så som att man ska vara engagerad eller sprida energi 
på arbetsplatsen leder därmed till att medarbetare i strävan att uppfylla dessa ideal anpassar sig 
efter företagets behov.  
 
Likt tidigare studier av bland annat Appih Mfodwas et al (2000), Hanson (2004) och Houseman 
(2003) visar våra resultat på att flexibilitet är en stor del av det nya arbetslivet. Enligt dessa 
tidigare studier kan flexibiliteten ses som positivt från medarbetarnas sida för att kunna 
kombinera arbetslivet med privatlivet, medan det för företag handlar om produktivitet, 
effektivitet och ekonomi. I likhet med det Grönlund (2007) fann i sina studier om att då 



51 

medarbetarna själva tvingas dra gränser för arbete och privatliv, kan det innebära att man ofta 
arbetar mer än normaltid eftersom man kan få resultat som når över förväntan, har vi i våra 
resultat funnit att informanterna ofta arbetar mer för att nå de mål som sätts upp. Detta är något 
som möjliggörs i det gränslösa arbetet genom den flexibilitet som ges i både tillvägagångssätt, 
arbetsutförande och när man kan arbeta. I studien från Partsrådet (2012) lyftes kraven på att 
medarbetarna själva förväntas ta ansvar för deras utveckling och hur detta utvecklar företaget, 
och i våra resultat har vi funnit att medarbetarna själva drar kopplingen däremellan. Även 
Hansons (2004) resultat om att det förutsätts att medarbetarnas utveckling i sitt arbete och ett 
högt eget ansvar för arbetsuppgifterna leder till ökad prestation och utveckling av företaget liknar 
de resultat vi fått i vår studie. Partsrådets studie (2012) visade även att ledarens roll i det nya 
arbetslivet tycks vara att uppmuntra till att medarbetaren utvecklas och att tänka i nya banor för 
att nå målen, något som vi i våra resultat sett exempel på hur det kan se ut. 
 
Resultaten i denna studie anser vi vara bidragande till forskningsfältet då fokus hålls på 
medarbetarens perspektiv av det gränslösa arbetets villkor. Vidare anser vi att studien kan bidra 
med en arbetslivspedagogisk aspekt på de konsekvenser som det gränslösa arbetet kan innebära. 
Detta då vi med studien undersökt de konsekvenser som påverkar medarbetarens arbetsuppgifter 
och det i tidigare forskning främst fokuserats på psykologiska och sociologiska konsekvenser av 
det gränslösa arbetet. 
 

6.1 Slutsats 
Utifrån vår studie kan vi se att det nya arbetslivet ställer krav på medarbetarna att själva 
organisera arbetet, identifiera sina arbetsuppgifter samt initiera samarbeten med såväl kunder 
som kollegor för att utföra arbetet. Medarbetaren förväntas även vara flexibel och kunna arbeta 
mer efter företagets behov och ständigt utvecklas och anpassa sig till förändringar av arbetssätt. 
Detta samtidigt som medarbetaren ska vara socialt och emotionellt kompetent för att hantera 
kollegor och kunder samt vara personligt engagerad i sitt arbete.  
 

6.2 Vidare forskning 
Utifrån det nya arbetslivet som beskrivits ovan kan man fråga sig om det nya arbetslivet är 
anpassat efter medarbetare som vill göra karriär, och det vore därför intressant att studera hur 
detta arbetsliv upplevs av de medarbetare som endast vill ha ett arbete att gå till kl. 8-17, 
måndag-fredag och sedan lämna det för att ge plats åt privatlivet? Vår studie har fokuserat på 
medarbetarnas perspektiv på det gränslösa arbetet, så förslag på vidare forskning inom ämnet är 
att studera det gränslösa arbetet utifrån ett ledarskapsperspektiv på det gränslösa arbetet. Hur går 
det att leda medarbetare som ska organisera sitt eget arbete? Vikten av personligheten i arbetet 
och hur det påverkar hur framgångsrik man är i sitt arbete vore intressant att studera vidare inom, 
då vi sett att det är något som våra informanter tagit upp som är en stor del i det nya arbetslivet 
men som vi inte funnit tidigare forskning om.  

lisettelind
Markering



52 

7. Referenser 

7.1 Artiklar 
         
Appiah-Mfodwa, A., Horwitz, F., Kieswetter, G., King & D., Solai, L. (2000). Flexible work 
practices, productivity improvement and employment.  Society in transition, 31(2), 95-110. 
 
Bass, B.M. (1985). Leadership: Good, better, best. Organizational Dynamics, 13(3), 26-34. 
 
Bass, B. M. (1991). From transactional to transformational leadership: Learning to share the 
vision. Organizational dynamics, 18(3), 19-31. 
 
Conway, N., Briner, R. (2002) Full-Time versus Part-Time Employees: Understanding the Links 
 between Work Status, the Psychological Contract, and Attitudes. Journal of Vocational 
Behavior, s. 279-301.  
 
Ellström, P-E. (2005). Arbetsplatslärandets janusansikte. Pedagogisk forskning i Sverige. 10(3), 
182-194.  
 
Grönlund, A. (2007). Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i 
Västeuropa och Sverige. Arbetsmarknad & Arbetsliv. 13(2), 11-25.     
 
Hagström, T. (2007). Arbetslivspedagogik och det gränslösa arbetet - en transaktionell ansats. 
Pedagogisk Forskning i Sverige. 12 (4), 257–280.  
 
Hanson, M. (2004). Det flexibla arbetets villkor: Om självförvaltandets kompetens. Arbetsliv i 
omvandling. 8, 1-159. 
 
Peterson, H. (2007). Flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer – ett 
arbetstagarperspektiv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13(2), 27-40.  
     
Pounder, J. (2008) Transformational Leadership: Practicing What We Teach in the Management 
Classroom. Journal of Education for Business. 61.  2-5. 
 
Robinson, S. & Rousseau, D. (1994). Violating the psychological contract: not the exception but 
the norm. Journal of organizational behaviour. 15, 245-259.  
 



53 

7.2 Litteratur  
        
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U. (2006) Gränslöst arbete. 
Malmö: Liber.  
 
Ahrne, G., Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.  
 
Burns, J. M. (2003). Transforming leadership: A new pursuit of happiness (Vol. 213). New 
York: Grove Press.  
 
Dahlgren, L.O., Johansson, K. (2009). Fenomenografi. Fejes, A., Thornberg, R. (Red.). Handbok 
i kvalitativ analys. (s. 122-135). Stockholm: Liber.  
 
Ellström, P-E., Gustavsson, B., Larsson, S. (1996). Livslångt lärande. Lund: Studentlitteratur 
 
Eriksson-Zetterquist, U., Ahrne, G. (2011). Intervjuer. Ahrne, G., Svensson, P (Red.), Handbok i 
kvalitativa metoder. (s. 36-57). Stockholm: Liber.  
 
Fejes, A., Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  
 
Giddens, A. (2007). Sociology. Lund: Studentlitteratur.  
 
Goleman, D. (2007). Känslans intelligens: Om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett 
tryggare och mänskligare samhälle. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB.  
 
Jarvis, P., Holford, J., & Griffin, C. (2003). The theory & practice of learning. London: 
Psychology Press.  
 
Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Persson, A. (2000). Social kompetens: När individen, de andra och samhället möts. 2:a uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Sennet, R. (2000). När karaktären krakelerar: Människan i den nya ekonomin. Stockholm: 
Atlas.  
 
Sveningsson, S. och Alvesson, M. (2010). Ledarskap. Malmö: Liber AB. 
 

lisettelind
Markering



54 

Svensson, P., Ahrne, G. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. Ahrne, G., 
Svensson, P (Red.), Handbok i kvalitativa metoder. (s.19-33). Stockholm: Liber.  
 
Svensson, P. (2011). Teorins roll i kvalitativ forskning. Ahrne, G., Svensson, P (Red.), Handbok 
i kvalitativa metoder. (s. 182-193). Stockholm: Liber.  
 
Trost, J. (2002). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  
 

lisettelind
Markering

lisettelind
Markering



55 

7.3 Publikationer  
         
Partsrådet. (2009). Det moderna ledar- och medarbetarskapet. Köpenhamn: Nordiska 
Ministerrådet.  
 
Unionen. (2011). Alltid uppkopplad - Aldrig avkopplad. Stockholm: Unionen. Hämtat den 15/11 
via länk: 
http://www.unionen.se/sites/default/files/2_uni_201_rapport_alltid_uppkopplad_1658_1.pdf  
 
Unionen. (2012). Kontoret på fickan - en studie om gränslöshet och mobilanvändning i 
arbetslivet. Stockholm: Unionen. Hämtat den 4/12 via länk:  
http://www.unionen.se/sites/default/files/kontoret_pa_fickan.pdf  
 

7.4 Elektroniska källor  
         
Barling, J., Cooper, C.L. (2008) The Sage handbook of Organizational Behavior. (Vol 1) Micro 
Approaches. Californien: Sage Publications Inc. Hämtat den 19/12 via länk: 
http://www.sagepub.com/upm-data/24805_Barling___Chapter_One.pdf  
 
Houseman, S. (2004).  The drive for flexibility and the growth of “flexible” staffing 
arrangements. Tokyo: International institute of labour studies. Hämtat den 3/12 via länk: 
http://www.newunionism.net/library/internationalism/ILO%20-
%20Work%20in%20the%20Global%20Economy%20-%202003.pdf  
 
Northouse, P. (2013). Leadership: Theory and Practice. 6:e uppl. Californien: Sage Publications                                                                   
Inc. Hämtat den 29/11 via länk: 
http://www.books.google.se/books?id=NbE0poIMufkC&printsec=frontcover&dq=northouse+tra
nsformational+leadership&hl=sv&sa=X&ei=oHCJVJ21GMSBywPHjIHYBg&ved=0CCgQ6AE
wAQ#v=onepage&q=northouse%20transformational%20leadership&f=false 
 
Rousseau, D.M. (1995). Psychological Contracts in Organizations: Understanding written and 
unwritten agreements. Californien: Sage Publications Inc. Hämtat den 2/12 via länk:  
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=r2O3AwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=rousseau
+1995+psychological+contracts&ots=ulb5o4rJ5U&sig=bKk97rwqZE9r7KcYktHITdDumXM&r
edir_esc=y#v=onepage&q=rousseau%201995%20psychological%20contracts&f=false  
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. ISBN 91-7307-008-4. Hämtat den 24/11 via länk: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 



56 

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Intervjuguide:  
 
Introduktion 
Vi är två personalvetarstudenter på Uppsala Universitet som nu skriver C-uppsats inom ämnet pedagogik 
och har riktat in oss på ledarskap och villkor för medarbetare i det nya arbetslivet. Vi är intresserade av att 
ta reda på hur medarbetare upplever villkoren i dagens arbetsliv.  
 
Etiska krav:  
Vi kommer att använda ett annat namn för både personen och företaget. (Informant 1-8) 
Kommer att användas till C-uppsats som publiceras där alla kan gå in och läsa den.  
Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan eller säga till om du inte vill svara på en viss fråga.  
Är det ok att vi spelar in intervjun?  
Har du några frågor till oss? 
 
Bakgrund 
• Berätta om dig själv.  
• Utbildning, (tidigare erfarenhet) antal år på företaget och varav dessa på nuvarande 
  position. 
• Berätta om dina arbetsuppgifter?  
• Hur ser dina arbetstider ut? (Finns det flexibilitet i arbetstiderna?) 
• Händer det att du jobbar fler timmar än vad ditt kontrakt säger?  
• Förväntas det av dig att göra det?  
• Känner du att ansvaret att se till att du inte jobbar för mycket ligger på dig?  
 
• Vilka ramar finns för ditt dagliga arbete? 
• Hur tycker du att dessa ramar underlättar ditt arbete? 
• Hur begränsas du av ramarna? 
• På vilket sätt anser du att ditt arbete är flexibelt? 
• Beskriv fördelarna med att arbetet är flexibelt 
• Beskriv vilka nackdelar du anser att det finns med ett flexibelt arbete 
 
• Beskriv en period i ditt arbetsliv där du anser att det var mycket att göra på arbetet.  
Hur hanterade du det? 
• Vad upplevde du att det förväntades av dig under den perioden? 
• Vilka känslor upplevde du under den perioden? 
• Vad hände sen? (När slutade det?) 
• Hur mådde du när den perioden var över?  
 
• Vad motiveras du av i arbetet? 
• Vad kan få dig att tappa motivationen i arbetet? 
• Vad är din uppfattning om företagets mål och visioner?  
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• Beskriv hur företagets mål och visioner hör ihop med ditt arbete. Vad uppfattar du att det förväntas av 
dig och ditt arbete i förhållande till företagets mål och visioner?  
 
• Beskriv samarbetet med din närmsta chef.  
• Hur tycker du att din chef/ledare påverkar ditt arbete? positivt och negativt. På vilket sätt tror du att 
detta kan påverka din arbetsprestation? 
• Vad anser du är viktigt i relationen mellan en ledare och dennes anställd? 
• Beskriv hur kommunikationen ser ut mellan dig och din ledare/chef?  
• Kring vad kretsar kommunikationen? 
• Beskriv vad som förväntas av dig vad gäller tillgänglighet i arbetet.  
• Hur upplever du att din ledare värnar om ditt personliga välmående? 
• Beskriv hur din personliga utveckling uppmuntras (eller inte) av din ledare? Konkreta exempel? Hur 
uppmuntras detta av dina kollegor?  
 
• Hur upplever du att ditt engagemang för ditt arbete är? På vilket sätt (ge exempel?) 
• Upplever du att du ger av din person i arbetet? Beskriv hur/ På vilket sätt?  
• Upplever du att du tar personligt ansvar för företagets resultat? Beskriv hur/ På vilket sätt? 
• Vilket ansvar känner du att det förväntas att du ska ta gentemot företagets mål och visioner.  
• Beskriv vad du tror är företagets idealbild av en medarbetare? 
• I vilken utsträckning anser du att du passar in på den idealbilden? 
• På vilket sätt anpassar du dig för att passa in i den idealbilden? Dig själv och arbetssätt. 
 
Avslutande 
• Är det något du vill förtydliga, utveckla eller lägga till? 
• Har du några frågor till oss?          
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8.2 Bilaga 2 
Missivbrev 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som läser vår sjätte och sista termin på personalvetarprogrammet 
på Uppsala Universitet. Programmet inkluderar kurser inom sociologi, pedagogik, psykologi, 
företagsekonomi samt arbetsrätt. Vi skriver för närvarande vår kandidatuppsats i ämnet pedagogik. 
Uppsatsen handlar om ledarskap och vad medarbetare upplever är krav respektive möjligheter i dagens 
arbetsliv. Vi är intresserade av att se hur dagens ledarskap och företagsstruktur påverkar medarbetares 
dagliga arbete.  
 
Vi kommer att undersöka detta genom att hålla i personintervjuer med 8-10 personer och vi undrar ifall 
någon på ert företag skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju? Intervjun tar ca 45-60 min och vi 
vill gärna hålla dessa senast den 30/11. Vi vill intervjua medarbetare för att få en bild av vad som idag 
upplevs som förutsättningar och krav för just medarbetare och vill därför ej intervjua personer med ledar-
/chefspositon. Vi skulle vara ytterst tacksamma om du skulle vilja sprida detta vidare bland dina kollegor!  
Om intresse för finns deltagande nås vi på: 
linnea_eriksson3@hotmail.com eller lisettelind@hotmail.com  
 
Tack på förhand,  
Linnéa Eriksson & Lisette Lind 


