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Sammanfattning 
Det flexibla arbetet blir allt mer vanligt och får ökad legitimitet i dagens samhälle. Flexibilitet ses 

som en eftertraktad förmån som ger medarbetare frihet att strukturera sin arbetstid, distansarbeta 

och organisera innehållet i arbetet. Tidigare forskning om flexibelt arbete påvisar 

meningsskiljaktigheter som utgörs av vad flexibelt arbete innebär, vem flexibiliteten gynnar och 

hur det flexibla arbetet upplevs av medarbetare. Syftet med denna uppsats är att skildra 

medarbetares upplevelser av styrning i det flexibla arbetet genom att studera medarbetares 

förhållningssätt och känslouttryck i samband med graden av styrning i det flexibla arbetet. 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie innehållandes nio intervjuer med medarbetare från fyra 

olika fackliga branschtidningar inom personal och arbetsliv. Uppsatsens begreppsliga referensram 

utgörs av begreppen disciplinär övervakning, tacksamhet och känslostrategier. Resultatet påvisar 

att medarbetares upplevelser av flexibelt arbete grundar sig i en subjektiv tolkning av 

flexibilitetens innebörd. Genom att sträva efter belöning och undvika bestraffning i arbetet 

disciplineras medarbetare till att förhålla sig på ett sätt som gör att flexibiliteten inte nyttjas till 

fullo. Förhållningssätten karaktäriseras således av dold styrning. Vidare påvisar resultatet att 

medarbetare känner tacksamhet över sin flexibla arbetssituation. Känslan av tacksamhet medför att 

medarbetare accepterar ökad arbetsbelastning. Trots att somliga medarbetare upplever missnöje 

med den rådande graden av flexibilitet förhåller de sig på ett medgörligt sätt, vilket kan förklaras 

genom känslostrategier. Strävan efter belöning och rädslan för att bli bestraffad, som medför att 

medarbetare disciplinerar sina känslor, leder till att medarbetare strategiskt förminskar de upplevda 

känslorna av missnöje. Känslouttrycken karaktäriseras således av organisatoriskt åtagande och 

lojalitet. 

 
Nyckelord: Flexibelt arbete, styrning, känslor 
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1. Inledning  
“Jobbet är inte en plats där man ska befinna sig under en viss tid på dygnet – utan något som man 

gör” (Letmark, 2014, 20 maj). Så lyder Microsofts motivering till att låta medarbetare ta större 

egenansvar för att arbeta effektivt och producera mer. Microsoft ligger i frontlinjen för det flexibla 

arbetet, som sprider sig likt en löpeld bland dagens organisationer.  

  

Trots att flexibelt arbete blir allt vanligare visar studier att det är mer effektivt att kommunicera 

öga mot öga än över internet. I kontrast till Microsofts arbetsfilosofi begränsar Yahoo flexibelt 

arbete med följande motivering: ”För att bli den bästa arbetsplatsen kommer kommunikation och 

samarbete vara viktigt, så vi behöver arbeta sida vid sida” (Rofler, 2013, 27 februari).  

  

Den ovan beskrivna diskussionen rörande flexibelt arbete utgör en angelägenhet för vidare studier. 

I följande avsnitt utvecklas debatten ytterligare och vidare beskrivs hur det flexibla arbetet har växt 

fram och vilken inverkan flexibiliteten har på medarbetare i organisationer.  

  

1.1 Bakgrund  
Dagens organisationer överskrider nationella gränser och har således ökade möjligheter till 

kommunikation världen över (Ahrne & Papakostas, 2014: 36-39). Den tekniska utvecklingen 

medför nya sätt för organisationer att kommunicera utan att fysiskt interagera med varandra och 

globaliseringen leder till ett arbetsliv alltmer präglat av distans (Nordengren & Olsen, 2006: 

11-12). Med globaliseringen följer således ett förändrat arbetsliv, vilket gör att organisationer 

anpassar sig till nya omständigheter och i ett försök att svara upp mot de förändrade 

omständigheterna skapas alternativa tekniker och strategier för att strukturera det dagliga arbetet 

(Allvin, 2006: 16; 31).  

  

Med förändringen av arbetslivet följer ett mer flexibelt arbetssätt där kunskap värderas högt. Den 

snabba innovationskraften och nya teknologier kräver att organisationer är anpassningsbara till en 

föränderlig omvärld. I strävan efter att vara konkurrenskraftig på en global marknad har kunskap 

blivit en värdefull tillgång på arbetsplatser. Högutbildad personal är således den viktigaste 
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resursen för organisationer i det nya kunskapssamhället (Bajzikovaa et al. 2013). Vid rekrytering 

av ny personal lockas de mest kompetenta kandidaterna av ett flexibelt arbetsupplägg. Flexibilitet 

är även ett starkt incitament för organisationer att behålla den mest värdefulla personalen 

(Anderson & Kelliher, 2009).  

  

Det flexibla arbetslivet påverkar inte bara organisationer, utan ger även implikationer på 

individnivå. Det finns delade meningar om vilka konsekvenser flexibelt arbete får för medarbetare 

och forskningen går åt motstridiga håll. Flexibilitet kan dels ses som ett sätt att ställa höga krav på 

medarbetare och dels som en möjlighet för medarbetare att få ökat inflytande. Allvin (2006: 17) 

menar att flexibelt arbete ställer stora krav på medarbetare att på egen hand planera, organisera 

och ansvara för arbetets utförande. Att så mycket ansvar läggs på medarbetarna själva kan 

resultera i en känsla av att vara utelämnad till sig själv (Allvin, 2006: 37). Däremot menar Ahrne 

& Papakostas (2014: 35) att flexibelt arbete gör att individer får ta del av ökade maktresurser, 

vilket ger dem inflytande och makt att påverka sin egen arbetssituation.  

  

I flexibilitetsdebatten uppmärksammas ofta att organisationers flexibla system ger medarbetare 

mer handlingsutrymme och ett större mått av frihet. Mycket av den allmänt positiva bilden av 

flexibilitet ifrågasätts av Sennett (1999), som menar att nya former av maktstrukturer och 

kontrollmekanismer växer fram inom ramen för flexibilitet i arbetslivet. För medarbetare blir den 

nya styrningen svårare att identifiera och förhålla sig till. Trots implementering av flexibilitet 

fortsätter organisationer att utöva inflytande över medarbetare och begränsa deras frihet. I tron på 

att flexibelt arbete är frihetsskapande kan medarbetare vilseledas, vilket Sennett (1999: 18) ser 

som en falsk frihet.  

  

Trots de motstridiga uppfattningarna förekommer fenomenet flexibilitet allt mer frekvent i 

arbetslivet och flexibelt arbete är en uppåtgående trend. I annonser söker organisationer den 

flexibla medarbetaren och lockar nya medarbetare med flexibilitet som en attraktiv förmån. Det 

växande intresset för mer flexibilitet i sitt arbetsliv visar sig exempelvis genom ett bristande 

intresse för att arbeta på ett kontor; endast 14 % vill i framtiden arbeta i ett traditionellt 

kontorslandskap (Consultancy, 2015). Eftersom flexibilitet blir allt vanligare på arbetsplatser 
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berörs allt fler medarbetare av detta fenomen (Grönlund, 2004) och därför sätts medarbetarnas 

upplevelser av flexibelt arbete i centrum för denna uppsats.   

 

1.2 Problemformulering  
Medarbetares dagliga arbete har förändrats som följd av globaliseringen, ett förändrat arbetsliv och 

ökad flexibilitet. Det råder delade meningar om det flexibla arbetets inverkan på individen och hur 

styrningen tar sig uttryck. Meningsskiljaktigheterna är av intresse då flexibiliteten förväntas få 

ökad legitimitet och spridning. Därför är det av stor vikt att på individnivå förstå medarbetares 

upplevelser av och förhållningssätt till flexibelt arbete samt uppmärksamma vilka känslor som 

uttrycks till följd av det flexibla arbetet. I och med att omfattningen av flexibelt arbete ökar, vill vi 

i denna uppsats kartlägga om eventuella meningsskiljaktigheter kan identifieras även mellan 

enskilda individer.  

  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att skildra hur styrning i det flexibla arbetet upplevs av medarbetare. 

Genom att uppmärksamma och beskriva hur medarbetare upplever styrning i det flexibla arbetet 

bidrar det till ökad förståelse för hur upplevelsen av flexibilitet skiljer sig mellan olika 

medarbetare. Utifrån syftet konkretiseras följande två frågeställningar:   

  

1. Hur förhåller sig medarbetare till graden av styrning i det flexibla arbetet?  

2. Vilka känslor uttrycks i samband med medarbetares förhållningssätt till styrning?  

  

För att kunna undersöka upplevelsen av styrning krävs en kartläggning av medarbetares 

förhållningssätt till styrning inom ramen för arbetets utformning och struktur. Med förhållningssätt 

syftar vi till de beteenden som uppkommer hos medarbetare till följd av styrning. För att 

möjliggöra en djupgående förståelse för individers upplevelser riktas intresse mot de känslor som 

uttrycks i samband med medarbetares förhållningssätt till graden av styrning. Känslouttryck är 

således en indikator för hur medarbetare upplever och förhåller sig till styrning i det flexibla 

arbetet.  
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1.4 Avgränsningar  
Det flexibla arbetet är ett brett fält med ett flertal olika områden, vilket inte minst synliggörs i 

tidigare forskning och därför krävs en tydlig avgränsning i uppsatsens omfattning. Uppsatsen  

avgränsas till att undersöka upplevelser hos medarbetare och exkludera chefer, med avsikt att 

undvika risken att chefer döljer eller förnekar problem som kan uppfattas av medarbetare. 

Fortsättningsvis kommer uppsatsen att undersöka vilka förhållningssätt och känslor som uttrycks 

vid upplevelsen av styrning i det flexibla arbetet, snarare än hur flexibilitet påverkar produktivitet 

och lönsamhet. Slutligen tas ingen hänsyn till faktorer såsom kön, klass, ålder eller etnicitet. Dock 

kan det finnas tänkbara skillnader beroende på dessa faktorer, men uppsatsen avgränsar sig till att 

fokusera på enskilda individers upplevelser, snarare än skillnader grupper emellan.      

  

1.5 Uppsatsens disposition  
I uppsatsens inledande kapitel har det beskrivits hur flexibelt arbete har utvecklats över tid och 

vidare har det presenterats skilda perspektiv på flexibilitetens konsekvenser i arbetslivet. 

Inledningen innehåller även en problemformulering som motiverar varför flexibelt arbete är av 

intresse att undersöka och det följs av uppsatsens syfte och frågeställningar, samt vilka 

avgränsningar som gjorts. Därefter presenteras tidigare forskning som framhåller positiva 

respektive negativa aspekter av flexibelt arbete utifrån de tre dimensionerna tid, rum och innehåll. 

Fortsättningsvis följer uppsatsens teoretiska ramverk med utgångspunkt i Foucaults (2003) 

begrepp disciplinär övervakning samt Hochschilds (2003; 2012) begrepp tacksamhet och 

känslostrategier. Detta följs av ett metodkapitel innehållandes metodologisk ansats, empiriskt 

urval, utformning av intervjuguide, insamling av empiriskt material, analysmetod, validitet och 

reliabilitet, etiska överväganden samt metodologiska överväganden och begränsningar. Därefter 

följer uppsatsens resultat, där materialet redovisas i bearbetad form och ställs i förhållande till 

tidigare forskning. I det avslutande diskussionskapitlet ställs resultatet i relation till det teoretiska 

ramverket och vidare förs en diskussion om de begränsningar som de teoretiska och 

metodologiska valen medfört. Slutligen redogörs för uppsatsens slutsatser och implikationer för 

framtida forskning.     
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2. Tidigare forskning  
För att få en överblick av vad flexibilitet i arbetslivet innebär och förtydliga fenomenet flexibelt 

arbete presenteras ett urval av den tidigare forskning som gjorts inom området. I kapitlet 

uppmärksammas att organisationer har olika grader av flexibilitet som kan variera mellan flexibel 

arbetstid, distansarbete och inflytande över arbetets utformning. Då fenomenet flexibelt arbete är 

komplext struktureras materialet genom att tematiseras i tre olika dimensioner: tid, rum och 

innehåll. De olika dimensionerna inleds med en beskrivning av hur flexibelt arbete kan ta sig 

uttryck inom respektive dimension. Vidare följer en redogörelse av den tidigare forskning som 

gjorts inom dimensionen, där intresset riktas mot dess positiva respektive negativa inverkan på 

medarbetare. Avslutningsvis sammanfattas kapitlets centrala delar och diskuteras i relation till 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

  

2.1 Tid  
Flexibelt arbete kan innebära möjligheten att arbeta olika tider på dygnet. Istället för ett 

traditionellt 09:00 till 17:00-schema fem dagar i veckan gör flexibelt arbete att tiden kan 

organiseras på det sätt som passar individen bäst. Flexibel arbetstid innebär att medarbetare i 

mindre utsträckning styrs av exakta regler, som reglerar och styr medarbetares närvaro på 

arbetsplatsen till ett visst antal timmar under månaden. Flexibel arbetstid innebär således tillåtelse 

för medarbetaren att justera den tid i vilken hen är på arbetet för att möta organisationens behov 

och, om möjligt, egna önskemål (Bajzikovaa et al. 2013).  

  

Flera studier har visat att det finns en koppling mellan flexibel arbetstid och ökat välbefinnande 

samt effektivitet. Kattenbach et al (2010) konstaterar att om arbetsgivare tar hänsyn till 

medarbetares önskan att själva styra över arbetstiden medför det ökat välbefinnande och goda 

arbetsresultat. Även Baltes & Young (2007) fastställer att upplevda fördelar såsom 

medarbetarnöjdhet medför ökad produktivitet och effektivitet. Medarbetare kan genom flexibel 

arbetstid få möjlighet att själva kunna bestämma över vilken tid på dygnet de arbetar, vilket gör att 

medarbetare kan nyttja sin naturliga dygnsrytm och på så sätt arbeta som mest effektivt (Baltes & 

Young, 2007). 
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Kattenbach et al (2010) har även fokuserat på hur flexibel arbetstid påverkar medarbetares 

åtagande och engagemang. Författarna konstaterar att flexibel arbetstid ger möjlighet att balansera 

arbetsliv och privatliv, vilket på sikt ger ett ökat åtagande gentemot organisationen. Möjligheten 

att självständigt styra över sin arbetstid visar sig vara en central drivkraft i arbetet, vilken 

åstadkommer ett större engagemang hos medarbetare. Genom att variera arbetstidens varaktighet 

och fördelning enligt medarbetares egna behov sker en positiv inverkan på medarbetares 

engagemang (Kattenbach et al. 2010). 

  

Det finns en konflikt om vad flexibel arbetstid innebär och huruvida flexibilitet införs med avsikt 

att gynna arbetsgivare eller medarbetare. Kattenbach et al (2010) fastställer att ökad flexibilitet på 

uppdrag av arbetsgivaren inte innebär flexibilitet för den anställdes räkning och vice versa. 

Exempelvis kan flexibilitet för en arbetsgivare ses som ett sätt att öka produktiviteten utifrån 

föränderliga krav på arbetsmarknaden, medan den flexibla arbetstiden för medarbetare kan 

innebära ett sätt att kombinera arbetsliv och privatliv. De olika innebörderna av flexibelt arbete 

kan enligt Kattenbach et al (2010) komma i konflikt och rent av motverka varandra.  

  

Möjligheten att förena arbetsliv och privatliv ses ofta som ett incitament för flexibelt arbete. I 

kontrast till detta hävdar Kattenbach et al (2010) att flexibel arbetstid kan leda till en konflikt 

mellan arbetsliv och privatliv. Författarna menar att det uppstår negativa konsekvenser när arbetet 

intensifieras och när individens privatliv krockar med arbetskraven, vilket kan leda till utmattning. 

Även Kelliher & Anderson (2008) menar att självreglering av arbetstid resulterar i att medarbetare 

arbetar mycket övertid och att det leder till ökad arbetsbelastning. Författarna konstaterar att 

medarbetares arbetsbelastning i termer av tid ökar vid flexibelt arbete, då 80 % av de tillfrågade 

individerna i deras studie anger att de varje vecka arbetar mer än fem timmar mer än vad deras 

kontrakterade arbetstid ursprungligen innefattar. Arbetsbelastningen kan även innebära att 

medarbetare exempelvis skickar mail efter kontorstimmar, bär på jobbtelefonen dygnet runt och 

finns tillgängliga under lunchraster (Felstead et al. 2003).  
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Vidare upplever medarbetare negativa konsekvenser av flexibel arbetstid när de inte kan 

kommunicera och samarbeta med kollegor som arbetar efter ett annorlunda tidsschema. Ökad 

flexibilitet i termer av tid har på så sätt blivit mer en nackdel än en fördel för medarbetares 

samarbetsförmåga (Kelliher & Anderson, 2008). Utöver bristande kommunikation kollegor 

emellan menar Leslie et al (2012) att flexibel arbetstid gör det svårare för chefer att kommunicera 

och lära känna sina medarbetare. Genom att istället arbeta enligt traditionella kontorstider påvisar 

medarbetare ett engagemang som blir synligt genom närvaro under en specifik tidsram, 

exempelvis genom att medarbetare kommer tidigt till arbetet och går därifrån sent (Leslie et al. 

2012). 

  

2.2 Rum   
Framsteg inom informations- och kommunikationsteknologin har utvecklat verktyg som möjliggör 

arbete på distans, där fokus ligger på avståndet från den traditionella arbetsplatsen. Med 

distansarbete menas att medarbetare kan genomföra sitt arbete på varierande platser såsom i 

hemmet eller på café, alternativt förflytta sig mellan olika platser, samtidigt som medarbetaren 

arbetar. Arbetet blir således inte ett ställe du går till, utan något du gör, och det behöver 

nödvändigtvis inte äga rum på specifika platser utan kan ske var som helst (Morgan, 2004).  

  

Det finns ett flertal faktorer som attraherar medarbetare till att arbeta för organisationer som 

möjliggör distansarbete, varav de praktiska fördelarna är framträdande. En av de främsta 

fördelarna med rumslig flexibilitet är att geografiska begränsningar kan överbryggas, vilket gör att 

medarbetare kan arbeta för en organisation oavsett fysisk placering (Morgan, 2004). Flexibelt 

arbete i termer av rum ses även som en möjlighet att arbeta ostört utan rumsliga distraktioner från 

kollegor, vilket gör att medarbetare kan fokusera på arbetet (Allvin, 2001).  

  

Genom att på egen hand välja var arbetet ska äga rum upplever medarbetare även högre grad av 

tillit och lojalitet i förhållandet till arbetsgivaren. Anderson & Kelliher (2009) uppmärksammar att 

möjligheten att välja sina arbetsmönster och fatta egna beslut om den bästa platsen att utföra 

arbetet på gör att medarbetare upplever en högre grad av tillit från organisationens sida. 

Medarbetare är dessutom lojala mot sin arbetsgivare, eftersom flexibelt arbete möjliggör att de 
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lättare kan tillgodose sina individuella behov. Lojaliteten visar sig genom stolthet över att vara en 

del av organisationen och en personlig vilja att bidra till organisationens framgångar (Anderson & 

Kelliher, 2009). Slutligen konstaterar Morgan (2004) att den lojalitet som uppstår vid distansarbete 

korrelerar med en stark medarbetarnöjdhet och med en högre grad av personlig motivation att 

utföra arbetet.  

  

I kontrast till den ökade tilliten och lojaliteten visar tidigare forskning att det finns negativa 

aspekter av distansarbete, såsom att brist på synlighet gör det svårt att bevisa sin lojalitet mot 

organisationen och dess medlemmar. Felstead et al (2003) poängterar att trots digitala verktyg som 

möjliggör kommunikation utan närvaro saknar medarbetare system som bevisar deras ärlighet och 

lojalitet. Vidare kan det finnas en skämtsam jargong om att medarbetare som inte är närvarande på 

kontoret gör andra sysslor som inte är förenade med arbete under arbetstid, vilket resulterar i en 

avsaknad av tilltro på arbetsplatsen (Felstead et al. 2003). Den upplevda problematiken med att 

inte finnas tillgänglig fysiskt på arbetsplatsen kan leda till misstro, både i förhållandet mellan 

medarbetare och arbetsgivare samt kollegor emellan. Genom explicita eller implicita anklagelser 

om att inte vara närvarande upplever medarbetare en paranoid känsla och det uppstår ett behov av 

att försvara sig genom att överföra upplevda anklagelser till andra kollegor. Anklagelserna kan 

leda till uppkomst av grupperingar och motsättningar mellan medarbetare (Allvin, 2001).  

  

Avslutningsvis riktar ett flertal författare intresse mot vilka förutsättningar som krävs för att 

implementera distansarbete hos medarbetare i en organisation. Medarbetare som arbetar på distans 

ska väljas med omsorg, då de bör vara erfarna och väl integrerade i organisationskulturen (Allvin, 

2001). Olika slags attityder och egenskaper hos medarbetare är faktorer som påverkar 

effektiviteten vid distansarbete, vilket gör att medarbetares lämplighet att arbeta på distans är av 

stor vikt (Harris, 2003). Dessutom menar Morgan (2004) att det bör utvecklas en policy för 

medarbetare som arbetar på distans, samt kartläggas vilka typer av arbetsuppgifter som kan utföras 

utanför arbetsplatsen. Harris (2003) påpekar även vikten av att implementera teknisk utrustning 

som underlättar kommunikation och social kontakt mellan kollegor som jobbar på distans för att 

förhindra att gemenskap och samhörighet påverkas negativt.  
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2.3 Innehåll  
Flexibelt arbete kan innebära mer än flexibel arbetstid och distansarbete. Andra aspekter i det 

flexibla arbetet är frihet att välja hur arbetet ska utföras och bli tilldelad eget ansvar över sina 

prestationer. Det finns således inga tydliga instruktioner eller detaljerade anvisningar för hur 

arbetet ska utföras, utan det är upp till medarbetare själva att organisera innehållet i arbetet. Detta 

kan uttryckas som “frihet under ansvar”, vilket innebär att så länge önskat resultat levereras får 

individen bestämma vägen dit själv (Kelliher & Anderson, 2008).  

  

Flexibelt arbete leder således till en ansvarsförflyttning från chefer till medarbetare. Det blir upp 

till medarbetare att på egen hand distribuera humankapitalet och identifiera förbättringspotential i 

sina projekt, vilket leder till ökad självdisciplin (Sewell & Wilkinson, 1992). Även Barker (1993) 

konstaterar att medarbetares ökade ansvar för produktivitet och resultat främjar självdisciplin. Med 

ökat ansvar skapas egna värdebaserade system och normativa regelverk, vilka medarbetare följer 

med avsikt att gemensamt strukturera det dagliga arbetet. Författaren konstaterar att medarbetare 

accepterar den nya formen av disciplin, då de själva skapat systemet och därför kan identifiera sig 

med det (Barker, 1993).  

  

Studier om flexibelt arbete visar att självbestämmande och det nya ansvaret i arbetslivet har positiv 

inverkan på medarbetare. Medarbetare som tilldelas mer ansvar att organisera arbetets innehåll 

upplever en högre grad av inflytande över sin arbetssituation och ju mer självbestämmande 

medarbetaren har, desto högre känsla av delaktighet upplevs (Greasly et al. 2008). Det flexibla 

arbetets positiva inverkan på medarbetare kan även visa sig genom känslan av glädje. Brist på 

flexibilitet har lett till minskad arbetsglädje och frivillig uppsägning från organisationen (Atkinson 

& Hall, 2011).  

  

Vikten av flexibilitet uppmärksammas även när det kommer till att attrahera och behålla personal. 

Flexibelt arbete ses som en proaktiv förutsättning för att locka eftertraktade medarbetare och som 

ett sätt för organisationen att visa hur högt verksamheten värderar sina medarbetare (Atkinson & 

Hall, 2011). Vidare menar Leslie et al (2012) att flexibilitet inte bara ger fördelar för 
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organisationen, utan även ur ett medarbetarperspektiv ses flexibelt arbete som en eftertraktad 

förmån.  

Skarp kritik riktas däremot mot sådan retorik som omfattar ensidigt positiva beskrivningar av 

flexibelt arbete. I kontrast till den retoriken framhåller Allvin (2001) det faktum att medarbetares 

flexibla självständighet i praktiken ständigt avgränsas och struktureras, vilket görs genom 

alternativa regleringsinstrument som säkerställer att friheten inte inkräktar på ansvaret. Det faktum 

att arbetet inte längre behöver kontrolleras genom fysisk närvaro innebär inte frånvaro av all 

reglering (Allvin, 2001). Exempel på alternativa verktyg för reglering är målstyrning och 

utvecklingssamtal, samt den rådande kulturen och det språkbruk som används inom 

organisationen. Dessa verktyg vägleder medarbetare till ökad självdisciplin. Allvin (2001) 

fastställer att den nya formen av självdisciplin kan ses som redskap för kontroll snarare än för 

frihet och det flexibla arbetet kan således förstås som en omreglering snarare än en avreglering.  

  

Ytterligare ett verktyg för kontroll är känslan av förpliktelse. Kelliher & Anderson (2009) 

problematiserar att det både finns ett samband mellan flexibelt arbete och hög trivsel, samt mellan 

flexibelt arbete och arbetsintensifiering. Författarna förklarar motsägelsen med att det sker en 

förhandling om flexibilitet i utbyte mot ökad ansträngning. Flexibilitet ses inte sällan som en 

ömsesidig överenskommelse, där organisationen ger medarbetare något som värderas högt och 

därför är medarbetare villiga att ge tillbaka nytta för sin arbetsgivare i form av ökad ansträngning 

(Anderson & Kelliher, 2009). Efter ytterligare forskning inom området konstaterar författarna att 

viljan att öka ansträngningen kan ses som en känsla av förpliktelse. Författarna drar slutsatsen att 

flexibla medarbetare uppfattar någon form av skyldighet, vilket gör dem beredda att ge till synes 

mer än de tar i detta utbyte (Anderson & Kelliher, 2010). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Det råder uppenbara meningsskiljaktigheter i forskningen om flexibelt arbete. Genom de tre olika 

dimensionerna tid, rum och innehåll identifieras ett flertal motsättningar i resultaten från olika 

studier. Det finns en konflikt om vad flexibel arbetstid innebär och huruvida det gynnar eller 

missgynnar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Fortsättningsvis identifieras en motsättning 

mellan huruvida flexibilitet leder till ökad tillfredsställelse eller till utmattning. En annan 
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motsättning som behandlas i tidigare forskning är frågan om tillit och lojalitet i flexibelt arbete, 

där det råder delade meningar om tillit för medarbetare respektive förtroende för organisationer 

ökar eller minskar vid flexibelt arbete. Slutligen förs en diskussion om maktfördelningen och hur 

den har förändrats i det flexibla arbetet, där det dels finns forskning som tyder på att medarbetare 

med flexibelt arbete får ökat inflytande och självbestämmande i arbetslivet, dels forskning som 

pekar på att makten endast tagit ny skepnad.  

 

Som följd av de motsättningar som råder inom den presenterande tidigare forskningen gällande 

flexibelt arbete är det en empirisk fråga hur flexibilitet i arbetslivet verkligen upplevs av 

medarbetare. För att studera fenomenet närmare har uppsatsens syfte inriktats på hur styrning i det 

flexibla arbetet upplevs av medarbetare inom journalistbranschen. För att möjliggöra en 

djupgående förståelse för individers upplevelser riktas därför intresse mot de känslor som uttrycks 

i samband med förhållningssättet till graden av styrning. Den tidigare forskningen med dess 

tydliga motsättningar har bidragit till en ökad förståelse för att flexibelt arbete är ett komplext 

fenomen. För att uppmärksamma vad flexibelt arbete kan innebära kommer samtliga tre 

dimensioner, tid och rum samt innehåll, ligga till grund för den intervjuguide som redogörs för i 

metodkapitlet. På så sätt inkluderas flera aspekter av flexibilitet, vilket genererar ett brett spektra 

av infallsvinklar på flexibelt arbete.   
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3. Teoretiskt ramverk  
I föregående kapitel har tidigare forskning presenterats, där fokus ligger på de motsättningar som 

finns gällande hur makt fördelas mellan chefer och medarbetare i det flexibla arbetet. Då tidigare 

forskning uppmärksammar graden av styrning i de tre dimensionerna tid, rum och innehåll har det 

teoretiska ramverket valts ut för att skildra hur styrning i det flexibla arbetet kan upplevas av 

medarbetare. I detta kapitel redovisas inledningsvis Michel Foucaults (2003) teori om 

maktutövning och hur makt verkar genom begreppet disciplinär övervakning. Vidare presenteras 

Arlie Russell Hochschilds (2003; 2012) teori om känslor, där det redogörs för begreppen 

tacksamhet och känslostrategier. Avslutningsvis görs en sammanfattning och vidare förs en 

diskussion om teoriernas relevans i förhållande till uppsatsens frågeställningar.  

  

3.1 Foucault  
Med utgångspunkt i Foucaults (2003) verk Övervakning och straff redogörs här nedan för 

begreppet disciplinär övervakning, där författaren genom en historisk tillbakablick beskriver hur 

maktutövning förändrats. Ur ett foucauldianskt perspektiv läggs stor vikt vid hur makt utövas, 

snarare än vad makt är. Foucaults (2003: 205-207) framträdande budskap är hur makt genom 

övervakning påverkar människors handlingar och tränger djupare in i deras beteendemönster. Att 

studera makt med utgångspunkt i Foucault är av intresse eftersom det flexibla arbetet i mycket 

liten utsträckning bygger på fysisk närvaro, men fortfarande kräver styrning. I uppsatsens 

diskussionskapitel kommer begreppet disciplinär övervakning användas som ett redskap för att 

tolka vad graden av styrning innebär för upplevelsen av det flexibla arbetet, då makten byter 

skepnad och styr medarbetare genom diskreta handlingar. 

  

3.1.1 Disciplinär övervakning  

Foucault (2003) redogör för olika tekniker som används för att övervaka och kontrollera individers 

beteenden. Författaren beskriver Panoptikon som en samordning av maktmekanismer, vilken 

utgörs av en byggnadskonstruktion som genom sin cirkelrunda utformning möjliggör en konstant 

övervakning och därmed en oavbruten maktutövning (Foucault, 2003: 229). Panoptikon är ett 

ekonomiskt och effektivt verktyg för övervakning, då byggnaden möjliggör en minskning av 
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antalet personer som utövar makten, men en ökning av antalet individer som makten utövas på 

(Foucault, 2003: 207). Trots att övervakningen i själva verket kan vara slumpartad och sporadisk 

blir den permanent i sin verkan, eftersom individer har en ihållande känsla av att vara övervakade. 

Makten verkar per automatik genom att individer ständigt är medvetna om att någon kan iaktta 

deras beteende. Makten blir därför så fullkomlig att den inte behöver utövas, utan individer 

övervakar istället sig själva och varandra (Foucault, 2003: 201-205).   

  

Det faktum att individer inte vet när eller hur övervakning sker leder till en annan maktskapande 

teknik: disciplin. Disciplinen verkar genom individens självreglering, vilken innebär en strävan 

efter belöning och att undvika bestraffning. Genom den disciplinära makten socialiseras individer 

in i ett beteendemönster med förväntningar på vilka beteenden som ska uppmuntras och belönas, 

samt vilka beteenden som är oacceptabla och bör bestraffas (Foucault, 2003: 179-180). 

Straffmekanismer är sällan direkta och fysiska i det moderna samhället. Att inte anpassa sitt 

beteende i linje med förväntningarna kan istället leda till indirekta och subtila sanktioner såsom 

förödmjukelse av individen samt återtagande av särskilda privilegier och förmåner (Foucault, 

2003: 180-181). Makten breder ut sig som ett mångfaldigt nätverk av olika system, i syfte att 

observera och disciplinera individer. När dessa makttekniker etablerats i samhället har individers 

beteende i relation till makten normaliserats, vilket resulterar i en självdisciplinering som kan 

påträffas i allt fler moderna organisationer (Foucault, 2003: 306-307).  

  

3.2 Hochschild  
Med avsikt att få ökad förståelse för känslouttryck i ett arbetsliv som utmärks av flexibilitet tar vi 

avstamp i Hochschilds (2003) bok Commercialization of intimate life. För att tolka hur 

medarbetare förhåller sig till den frihet och det ansvar de blivit tilldelade av sina chefer används 

begreppet tacksamhet. Med utgångspunkt i Hochschilds (2012) verk The managed heart tillämpas 

begreppet känslostrategier för att tolka medarbetares känslouttryck och hur de hanterar känslor 

som uttrycks i det flexibla arbetet. Begreppen tacksamhet och känslostrategier tillämpas således i 

ett maktperspektiv kopplat till upplevelser av det flexibla arbetet, med avsikt att identifiera hur 

tacksamhet kan påverka maktrelationen mellan chefer och medarbetare samt vilka känslostrategier 

som används vid förhållningssättet till styrning.  
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3.2.1 Tacksamhet  

För att förstå begreppet tacksamhet behöver begreppet sättas i relation till det Hochschild (2003) 

benämner som gåva. En gåva är konventionellt sett en tjänst eller ett objekt som är skänkt av 

någon, men Hochschild (2003: 106-109) använder termen i relation till det emotionella som 

uppstår mellan två parter och dess förväntningar på varandra. Ett utbyte av gåvor synliggör 

kulturella aspekter, då kulturen styr över vilka beteenden som förtjänar tacksamhet och vilka 

beteenden som är förgivettagna i en viss kontext (Hochschild, 2003: 104-105). Begreppet 

tacksamhet behandlas i förhållande till de förväntningar människor har om vilka gåvor som är 

värda att känna tacksamhet över. Beroende på den förväntan individer har över hur, var och när 

samt av vem gåvan ges varierar tacksamheten och uppskattningen (Hochschild, 2003: 104-105). 

Känslan av tacksamhet är även beroende av individers tidigare erfarenheter, vilka formar 

personliga referensramar om vad som är värt att vara tacksam över. Utöver tidigare erfarenheter 

utformas dessa referensramar av sociala trender som dominerar i den rådande kulturen 

(Hochschild, 2003: 118). Känslan av tacksamhet är en typ av uppskattning som synliggör att 

individer vill ge tillbaka till den som gåvan kom från. Makt kan således studeras genom analys av 

tacksamhet, då makten kan komma till uttryck i form av att känna sig tacksam (Hochschild, 2003: 

118).  

  

3.2.2 Känslostrategier  

Känslor framträder och filtrerar ut bevis för vad som verkligen uppfattas av en individ. Enligt 

Hochschild (2012: 17) fungerar känslor likt människans sinnen, såsom syn och hörsel, och förser 

oss med kunskap om individens subjektiva verklighet. På så sätt ses känslouttryck som ledtrådar 

till sanningen, då de kan kommunicera något till omvärlden när de kommer till uttryck 

(Hochschild, 2012: 27). I samhället finns en uppsättning normativa känslouttryck som förväntas 

infinna sig i en viss kontext och i vissa situationer. De normativa känslouttrycken ledsagar 

individer när det gäller hur stark en känsla bör vara samt när och hur den bör uttryckas 

(Hochschild, 2012: 95–97). Känslouttryck blir således viktiga för att styra hur individer ska känna 

och därmed agera i en specifik social kontext (Hochschild, 2012: 56-57). När det uppstår 

diskrepans mellan vad individer verkligen känner och vilka känslor som förväntas uttryckas, kan 
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individer tillämpa känslostrategier som hjälper dem att förhålla sig till rådande normer 

(Hochschild, 2012: 33). 

     

Diskrepansen mellan verkliga upplevda känslor och förväntningar på uppvisade känslouttryck kan 

exempelvis uppstå i yrkessammanhang och hanteras genom känslostrategier. Strategierna går ut på 

att dölja vad individer känner och istället ge sken av att de känner något annat, på så sätt att de 

kontrollerar vilka signaler som sänds ut till omgivningen (Hochschild, 2012: 33). Känslostrategier 

syftar således till att hjälpa individen att hantera vilka känslor som bör uttryckas respektive döljas. 

Genom att upprätthålla en fasad stämmer de känslouttryck som visas upp inte alltid överens med 

vad individen egentligen känner. Exempelvis kan individer förhålla sig till en yrkesroll som kräver 

filtrering av känslor (Hochschild, 2012: 37-38). I yrkessammanhang kan detta leda till en 

tvetydighet om huruvida det är individens äkta känslor som uttrycks eller om det är 

organisationens kulturella förväntningar som styr individens känslouttryck (Hochschild, 2012: 33–

38). 

 

3.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  
I det teoretiska ramverket ovan har det redogjorts för hur makt genom disciplinär övervakning 

påverkar människors beteende och leder till självdisciplinering av individer. Därtill kan makt 

synliggöras genom känslan av tacksamhet för en tilldelad gåva. Slutligen kan känslostrategier 

påvisa hur individer förhåller sig till de känslouttryck som är accepterade i den givna kontexten.  

  
Varken Foucault (2003) eller Hochschild (2003; 2012) uttalar sig specifikt om hur medarbetare 

förhåller sig till och känslomässigt hanterar styrning i det flexibla arbetet. Begreppsbilden i de 

båda teorierna kan däremot beskrivas som allmängiltig, det vill säga att begreppen är applicerbara 

i ett flertal olika sammanhang. Allmängiltigheten gör det möjligt att applicera begreppen på det 

flexibla arbetet och använda det teoretiska ramverket som ett redskap för att analysera de 

förhållningssätt och känslor som kommer till uttryck vid styrning av medarbetare i det flexibla 

arbetet.  
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Det teoretiska ramverket tillämpas på grund av dess användbarhet i förhållande till att besvara 

frågeställningarna om hur medarbetare förhåller sig till graden av styrning i det flexibla arbetet, 

samt vilka känslor som uttrycks i samband med styrningen. För att förstå hur medarbetare 

förhåller sig till styrning krävs en redogörelse för vad styrning kan innebära. Med avsikt att 

besvara uppsatsens första frågeställning tillämpas därför begreppet disciplinär övervakning för att 

kartlägga hur styrning kan ta sig uttryck i ett arbetsliv som präglas av flexibilitet, snarare än direkt 

reglering och fysisk närvaro. Vid besvarandet av den första frågeställningen kompletteras 

begreppet disciplinär övervakning med begreppet tacksamhet, vilket används för att studera 

medarbetares förhållningssätt till styrning. Tillsammans verkar begreppen disciplinär övervakning 

och tacksamhet för ökad förståelse för medarbetares förhållningssätt till styrning. För att besvara 

uppsatsens andra frågeställning tillämpas känslostrategier, då begreppet används för att tolka de 

känslouttryck som medarbetare visar i samband med deras förhållningssätt till styrning. Begreppet 

känslostrategier ger även ökad förståelse för en eventuell diskrepans mellan medarbetares känslor 

och känslouttryck.  
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4. Metod  
I föregående kapitel har det teoretiska ramverket presenterats med utgångspunkt i ett sociologiskt 

maktperspektiv. För att förstå enskilda individers upplevelser av styrning i det flexibla arbetet 

genomförs kvalitativa intervjuer utifrån en etnografisk forskningsmetod, vilket redogörs för i det 

inledande avsnittet metodologisk ansats. Därefter motiveras de val som gjorts i samband med 

urvalet av intervjupersoner. De två efterföljande avsnitten behandlar utformning av intervjuguide 

och insamling av empiriskt material. I analysmetoden redogörs för hur materialet transkriberats, 

kodats och analyserats genom ett abduktivt tillvägagångsätt och en latent innehållsanalys. Vidare 

diskuteras uppsatsens giltighet och tillförlitlighet i termer av validitet och reliabilitet, samt de 

etiska överväganden som tagits hänsyn till. Slutligen förs ett resonemang om uppsatsens 

metodologiska lämplighet i förhållande till tidigare forskning och det teoretiska ramverket.  

   

4.1 Metodologisk ansats  
För att undersöka hur medarbetare i journalistbranschen beskriver upplevelsen av styrning i det 

flexibla arbetet utgår uppsatsen från en etnografisk forskningsmetod, vilket är en kvalitativ ansats 

där datainsamling ofta baseras på intervjuer. Målet med etnografi är att beskriva och tolka 

människors omvärld samt ge rika holistiska insikter om individers åsikter och handlingar (Reeves 

et al. 2008). Eftersom frågeställningarna avser att besvara individuella förhållningssätt och 

känslouttryck är en kvalitativ ansats mest lämplig. Då uppsatsens syfte är att skildra medarbetares 

upplevelser av styrning i det flexibla arbetet lämpar sig en kvalitativ ansats, eftersom intresset 

riktas mot att förstå människors subjektiva verklighet genom intervjuer (Trost, 2010: 32). På så 

sätt präglas uppsatsen av att undersöka på djupet istället för att anta ett brett perspektiv. 

  

Med avsikt att få en fördjupad förståelse tillämpas ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där vi som 

uppsatsförfattare har förkunskap och förförståelse om det valda fältet som studeras. Förförståelsen 

är grundad i dels vardagsförståelse, dels i teoretisk kunskap (Aspers, 2011: 38). För att tolka 

empiriskt material används den hermeneutiska cirkeln som bidrar med förståelse för helheten 

genom att se till delarna och vice versa (Aspers, 2011: 25). Den hermeneutiska cirkeln tillämpas 

även på så sätt att empirin under analysen tolkas i ljuset av vår förkunskap och förförståelse om 
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fältet. Tolkningsprocessen är så till vida väl anknuten till den hermeneutiska cirkeln. För att få 

ökad förståelse om individers upplevelser kopplas empirin samman med en teoretisk och 

begreppslig referensram. Utgångspunkten för att hantera det empiriska materialet är vad som 

benämns som ”första ordningens konstruktioner”, det vill säga de förgivettaganden som individer 

uttrycker genom språk, gester och mimik (Aspers, 2011: 46). Med hjälp av teorier, vilka 

representerar ”andra ordningens konstruktioner”, besvaras uppsatsens frågeställningar genom att 

sätta ord på det förgivettagna (Aspers, 2011: 47). På så sätt verkar första och andra ordningens 

konstruktioner för att koppla samman det teoretiska ramverket och det empiriska materialet, vilket 

ger oss en ökad förståelse för medarbetares upplevelser av flexibelt arbete.  

   

4.2 Empiriskt urval   
Det fält som valts att undersöka är journalistbranschen, då yrkets mobila och kreativa karaktär 

indikerar ett flexibelt arbetssätt. Teknikutvecklingen inom journalistbranschen har varit 

omfattande och genom de nya digitala verktygen går branschen i linje med det flexibla arbetets 

ökade möjligheter att kommunicera samt ta med sig arbetet från arbetsplatsen. Slutligen är yrket 

kunskapsintensivt och präglat av kreativt tänkande (Arbetsmiljöupplysningen, 2015), vilket vi 

förmodar ger journalister ett ökat behov av inflytande över deras texters innehåll.  

 

Inom journalistbranschen valdes fackliga branschtidningar ut, varav samtliga har intresseområdet 

personal och arbetsliv. De utvalda tidningarna går till tryck med en tidsperiod på en till tre 

månader, vilket stämmer överens med kriteriet att det empiriska materialet inte skulle utgöras av 

dagstidningar, utan ha en längre tidsram mellan de utgivna numren. Kriteriet motiveras med att vi 

förmodar att tidningar med täta deadlines kräver mer struktur och inte möjliggör flexibilitet på 

samma sätt som tidningar som har långa projekt under ett flertal veckor. Gemensamma nämnare 

för samtliga tidningar vilka valdes ut är frågor rörande arbetsmiljö, ledarskap samt arbetsrätt. 

Valet av tidningar som behandlar dessa intresseområden grundar sig i vår utbildningsbakgrund 

inom personal och arbetsliv. Förkunskapen vi bär med oss från utbildningen gav stöd i 

kommunikationen med medarbetare på tidningarna och känslan av att vara påläst medförde en 

ökad trygghet i forskarrollen. Det gemensamma intresset för uppsatsens innehåll gjorde det relativt 

enkelt för oss att få tillgång till fältet samt bygga ett förtroende hos respondenterna. Dessutom 
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medförde uppsatsens fokus på flexibelt arbete att respondenterna var engagerade, då flexibilitet är 

ett aktuellt fenomen som behandlas i branschtidningar inom personal och arbetsliv.  

   

Beslutet fattades att intervjua reportrar på branschtidningarna samt medarbetare istället för chefer. 

Det finns en risk att chefer högre upp i organisationens hierarkiska system strävar efter att bevisa 

sin trovärdighet genom att förneka eller dölja problem som uppfattas av medarbetare i 

organisationen. Chefer kan således utelämna intressanta perspektiv som inte gynnar 

organisationen och kan därmed ge ofullständiga berättelser (Becker, 2008: 101-102). För att 

minska denna risk riktades intresset mot hur medarbetare upplever graden av styrning, snarare än 

hur chefer upplever sig styra.  

   

Utifrån fyra stycken branschtidningar gjordes ett strategiskt urval av nio medarbetare som samtliga 

bekräftade att de upplever flexibilitet i sitt arbete. I studier med kvalitativ metod är det fördelaktigt 

med ett heterogent urval inom ramen för det fält som ska studeras. Strategiskt urval kan ses som 

ett hjälpmedel att få den variation i urvalet som önskas (Trost, 2010: 137-139). Det var därför 

eftersträvansvärt att intervjua medarbetare från olika tidningar, då olika organisationer har olika 

grad av flexibelt arbete. Variationen medförde att samtliga dimensioner, det vill säga flexibel 

arbetstid, distansarbete samt inflytande över arbetets innehåll, kom till uttryck. En annan aspekt av 

det strategiska urvalet är huruvida samma förutsättningar för flexibilitet kan upplevas olika, vilket 

ligger till grund för att vi intervjuade ett flertal medarbetare från en av de utvalda tidningarna.   

   

4.3 Utformning av intervjuguide  
Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av låg grad av standardisering och hög grad av strukturering. 

Standardisering syftar till graden av variation i intervjufrågor, där en låg grad av standardisering 

innebär en liten variation i hur och när intervjufrågor ställs (Trost, 2010: 39). Intervjuguiden 

utgick från sex delområden: (1) medarbetarens bakgrund, (2) organisationens bakgrund, (3) 

medarbetarens roll inom organisationen, (4) arbetets utformning, (5) kommunikation mellan 

kollegor samt (6) förväntningar och krav (se Bilaga 1). Delområdena skapades så att frågorna inte 

behövde ställas i någon specifik ordning, utan till stor del kunde anpassas till medarbetarens svar. 

Den låga graden av standardisering möjliggjorde således att respondenterna kunde påverka 
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ordningsföljden i intervjun. Under respektive delområde formulerades ett antal potentiella frågor. 

Ju mer frågorna berör ämnet vi vill undersöka, desto högre grad av strukturering har intervjun 

(Trost, 2010: 40). När frågorna i intervjuguiden inte direkt berörde medarbetares känsloliv 

tillämpades en lägre grad av strukturering. Däremot kompletterades svaren på intervjuguidens 

frågor med följdfrågor som fokuserade på de känslor som uppkom hos medarbetarna. På så sätt 

kan uppsatsens intervjuer med tillhörande intervjuguide ses som semi-strukturerade, vilket innebär 

att vi som uppsatsförfattare hade ett antal fasta frågor inför intervjun, men kompletterade dem med 

ytterligare frågor som föranleddes av de svar som medarbetare gav. Denna form av intervju ger ett 

visst utrymme för dialog, trots att den utgår från en intervjuguide med specifika frågor (Aspers, 

2011: 142-143).  

   

Vid utformning av frågor i en intervjuguide har en rad faktorer tagits i beaktande. De inledande 

frågorna är exempelvis ofta avgörande för hur resterande intervju fortlöper (Trost, 2010: 84). 

Därför valde vi att låta respondenterna inledningsvis berätta fritt i anslutning till uppsatsens 

ämnesområde flexibilitet. Respondenter kan uppfatta frågor som inleds med ”varför” som 

påträngande och därmed svara kortfattat (Becker, 2008: 69). För att få respondenter att detaljerat 

redogöra för sina svar formulerades därför intervjuguidens frågor i hur-form istället för 

varför-form. Det är dessutom av stor betydelse att vara påläst inom ämnesområdet inför en 

intervju (Trost 2010: 71). Internaliseringen av intervjuguiden gjorde det möjligt för oss att känna 

trygghet i materialet, lyssna uppmärksamt och ställa kompletterande följdfrågor.  

   

4.4 Insamling av empiriskt material  
Inför huvudstudien genomfördes en förstudie, vilket kan ses som en övningsprocess där relativt 

stora förändringar kan behöva göras (Aspers, 2011: 16). För att dra nytta av det här tillfället att lära 

och öva oss på att agera professionellt valdes inte samma fält som i huvudstudien. Därför 

genomfördes två intervjuer med medarbetare i konsultbranschen, istället för journalistbranschen. 

De intervjuade medarbetarna ansåg själva att deras arbete kunde karaktäriseras som flexibelt. Det 

empiriska underlaget från förstudien användes inte i huvudstudien, utan förstudien fungerade 

istället likt ett verktyg för att testa om den metodologiska ansatsen var lämplig för uppsatsens syfte 

och frågeställningar, samt om det teoretiska ramverket kunde appliceras på empirin. Vidare gjorde 
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förstudien det möjligt att testa om frågorna i intervjuguiden gav svar på det uppsatsen avser att 

studera. Efter förstudien utvärderades uppsatsens syfte och frågeställningar, teoretiska ramverk 

samt intervjuguide. Samtliga centrala delar reviderades till att även inkorporera känslouttryck, då 

detta visade sig vara framträdande i det empiriska materialet.  

   

Efter att urvalet genomförts kontaktades de nio utvalda medarbetarna på samtliga fyra tidningar. 

Då uppsatsens syfte är att skildra hur individer personligen upplever flexibelt arbete kontaktades 

inte den organisation som medarbetarna för tillfället arbetar på, utan enskilda individer. Valet att 

direkt kontakta medarbetare motiveras med att respondenterna på så sätt inte blir utvalda 

representanter för deras nuvarande arbetsgivare, utan står för sin egen upplevelse. Vi bedömer att 

detta minskar risken för att medarbetare framställer organisationen och dess varumärke på ett 

socialt önskvärt sätt, utan istället vågar diskutera både för- och nackdelar med det flexibla arbetet. 

Valet motiveras även med att frågorna som ställs i intervjun inte enbart riktas till upplevelser som 

härstammar från respondenternas nuvarande arbetsplats, utan även rör tidigare upplevelser av 

flexibelt arbete inom journalistbranschen. Slutligen riktar sig frågorna mot vilken grad av 

flexibilitet i arbetet som respondenten hade föredragit om hen fick välja fritt, vilket är beroende av 

individens subjektiva upplevelser.  

   

Inför kontakten med medarbetarna skapades ett missivbrev via e-post innehållandes en kort 

beskrivning av oss själva, uppsatsens intresseområde samt etiska förhållningssätt (se Bilaga 2). 

Mailet kompletterades även med kontaktuppgifter till både uppsatsförfattare och handledare. I 

missivbrevet öppnade vi upp för att respondenten själva fick välja en plats att utföra intervjun på. 

Det finns fördelar och nackdelar med de flesta platser att hålla intervju på, men det viktiga är att vi 

som uppsatsförfattare är medvetna om inverkan av olika platser samt hur det kan påverka 

trovärdigheten (Trost, 2010: 65). Majoriteten av intervjuerna genomfördes på ett fik som föreslogs 

av respondenterna själva. Valet gjordes trots medvetenhet om att miljön kunde uppfattas som 

högljudd. Resterande intervjuer tog plats på respondenternas arbetsplats i en lokal som inte låg i 

direkt anslutning till det gemensamma kontoret. För att undvika känslan av att chefer eller 

kollegor avlyssnar eller iakttar samtalet valdes denna avskilda och tysta plats.  
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Att vara två intervjuare kan medföra risken att maktbalansen blir ojämnt fördelad och att 

respondenten hamnar i underläge (Trost, 2010: 67). Vi tog därför beslutet att genomföra hälften av 

intervjuerna var, eftersom detta ansågs vara ett enkelt sätt att undvika att respondenten upplever en 

utsatt situation. I missivbrevet informerades respondenterna om att intervjuerna skulle äga rum 

under cirka 45 minuter, men ett flertal av intervjuerna överskred de tilltänkta 45 minuterna. 

Majoriteten av intervjuerna hade därför en total längd som sträckte sig mellan 45-60 minuter, 

vilket låg till grund för beslutet att inte genomföra fler än nio intervjuer.  

  

Under intervjuerna användes ljudupptagare och anteckningsunderlag. Fördelarna med att spela in 

intervjuer är att vi som uppsatsförfattare kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger efter att 

intervjun ägt rum, vilket medför en mer detaljerad studie av de intervjuades beskrivningar (Trost, 

2010: 74-76). Ljudupptagning kompletterades med att föra personliga anteckningar för att fånga 

kroppsspråk, mimik och känslouttryck. Att anteckna för mycket under intervjun kan uppfattas som 

störande och tar fokus från samtalet (Trost, 2010: 76). Anteckningarna kompletterades därför med 

minnesanteckningar som skrevs efter intervjuns slut. I efterhand antecknades iakttagelser och egna 

tolkningar av samtalet som respondenten nödvändigtvis inte behöver ta del av. 

  

4.5 Analysmetod   
För att underlätta analysprocessen och göra det empiriska underlaget mer överskådligt 

transkriberades det insamlade materialet. Transkriberingen genomfördes i tät anslutning till 

intervjuerna med avsikt att ta till vara på de mest centrala sinnesintrycken. Inom en tidsram på tre 

veckor genomfördes och transkriberades således samtliga nio intervjuer. Det är inte önskvärt att 

någon annan transkriberar det inspelade materialet, då vissa kopplingar endast kan förstås av den 

som genomfört intervjun (Aspers, 2011: 158). Därför fattades beslutet att den uppsatsförfattare 

som genomfört intervjun även transkriberar den. För att ta tillvara på iakttagelser från 

minnesanteckningarna sammanfördes dessa med det övriga transkriberade materialet, genom att 

markera uttryck i texten och koppla det till förändringar i exempelvis ljudvolym, kroppsspråk och 

mimik. Detta gjordes för att minnas respondenternas starka uttryck som förstärkte deras 

upplevelser. Efter att samtliga intervjuer transkriberats lades stort fokus på att noggrant läsa 
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igenom varandras material och komplettera läsningen med att beskriva eventuella oklarheter, som 

det krävdes ett sammanhang för att kunna förstås.  

  

Efter att vi genom transkriberingsprocessen fått en helhetsbild av det insamlade materialet kunde 

det fattas beslut om på vilket tillvägagångssätt materialet skulle kodas och analyseras. Vi utgick 

från en kvalitativ latent innehållsanalys av Graneheim & Lundman (2003), som beskriver att 

forskare alltid gör en mer eller mindre djup tolkning av en text. Innehållsanalysen möjliggjorde 

således en tolkning av underliggande meningar i det transkriberade materialet och vi kunde på så 

sätt tolka betydelsefullt innehåll i texten som inte uttryckligen sades. Trots att den latenta 

innehållsanalysen förutsätter en fortlöpande kodning utan i förväg bestämda teman fanns en 

medvetenhet om att det teoretiska ramverket var närvarande vid tolkningen av det empiriska 

materialet. Vidare utgick studien från ett abduktivt tillvägagångssätt där teorin fungerar som en 

vägledning och därmed inte styr det empiriska materialet (Aspers, 2011: 99-100). På så sätt är det 

empirin som inledningsvis styr analysen, men för att få en mer djupgående analys och på ett 

utförligt sätt kunna uppnå uppsatsens syfte genom att besvara frågeställningarna reducerades det 

empiriska materialet och kvar återstod det som kunde ses i ljuset av det teoretiska ramverket.   

  

För att praktiskt kunna genomföra en kodningsprocess användes marginalmetoden, vilket innebär 

upprättande av olika koder utifrån materialet med hjälp av färgöverstrykning av möjliga 

gemensamma nämnare. Färgkodning gör materialet överskådligt och därmed underlättas 

analysprocessen (Aspers, 2011: 185). Ur det transkriberade materialet valdes ord och meningar 

som var relevanta för att besvara frågeställningarna. De utvalda delarna av materialet kallas 

meningsbärande enheter och kodas samt grupperas i kategorier, som slutligen sorteras in i teman 

(Graneheim & Lundman, 2003). Ett grafiskt kodningsschema skapades för att visualisera koderna, 

kategorierna och teman (se Bilaga 3). Koderna i schemat ger en definition på hur materialet 

struktureras och består av empiri som mer eller mindre kan ses i ljuset av teoretiska begrepp 

(Aspers, 2011: 168). Exempelvis identifierades koden “Avsaknad av riktlinjer”, som därefter 

kategoriserades in i “Otydlighet” och slutligen tematiserades i “Flexibilitetens innebörd”. 

Ytterligare ett exempel, med starkare anknytning till det teoretiska ramverket än det första 
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exemplet, är koden “Undvika prata om negativa upplevelser” som kategoriserades in i 

“Organisatoriskt åtagande” och därefter tematiserades i “Tillgivenhet”.   

 

4.6 Validitet och reliabilitet  
För att säkerhetsställa uppsatsens giltighet och tillförlitlighet har en reflektion gjorts över de 

metodologiska beslut som tagits. Validitet innebär giltighet och huruvida studien undersöker det 

som avses undersökas (Trost, 2010: 133). Hänsyn har tagits till validitet genom att intervjuns 

frågor formats så att dessa har anknytning till uppsatsens syfte och frågeställningar. Frågorna i 

intervjuguiden lägger stor vikt vid att besvara den första frågeställningen. Genom att ställa frågor 

som exempelvis “När arbetar du?”, “Var arbetar du?” och “Hur arbetar du?” kartläggs 

respondenternas förhållningssätt till flexibelt arbete. De olika svaren till dessa frågor är av relevans 

för den första frågeställningen och uppsatsens validitet tillgodoses därmed, så till vida att vi 

undersöker det som uppsatsen syftar till att undersöka. Trots att frågorna i intervjuguidens 

delområden inte uttryckligen frågar om medarbetares känslor, besvaras den andra frågeställningen 

rörande känsloupplevelser genom de kompletterade följdfrågorna, såsom “Hur känns det?” och 

“Vad betyder det här för dig?”. Dessa följdfrågor är ställda på ett rakt och enkelt sätt, vilket 

möjliggör att respondenternas känslor inte enbart synliggörs som resultat av uppsatsförfattarnas 

egna tolkningar av dem, utan att känslorna uttrycks av medarbetarna själva. Iakttagelser som 

kroppsspråk, röstläge och mimik styrker deras känslobeskrivningar.  

   

Reliabilitet syftar till hur tillförlitligt resultatet är och hög reliabilitet kännetecknas genom 

uteblivande av slumpmässiga fel (Trost, 2010: 131). För att säkra reliabiliteten har denna uppsats 

främst fokuserat på att samtliga medarbetare har haft likartade förutsättningar vid insamling av 

empiriskt material, såsom att alla medarbetare tillhandahållits samma missivbrev och genomfört 

intervjun i en miljö som de fått välja själva. För att säkerställa att medarbetaren tolkat 

intervjufrågan rätt har frågor utformats på ett så tydligt sätt som möjligt. Vidare har vi ställt en 

fråga i taget och undvikt att ställa flera frågor i en. Medvetenhet om reliabilitet är av stor vikt för 

att undvika eventuella missförstånd, som kan vilseleda medarbetare och därmed orsaka 

slumpmässiga fel. Något som kan ha påverkat uppsatsens reliabilitet negativt är det första fysiska 

mötet med medarbetarna, då informationen som tilldelats avseende uppsatsens innehåll varierat 
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med avseende på två olika aspekter. Den första aspekten är att medarbetares grad av nyfikenhet 

och engagemang varit avgörande för hur många frågor som ställts angående uppsatsens syfte. Ju 

större intresse som visats för uppsatsen, desto utförligare har beskrivningarna blivit. Den andra 

aspekten är att uppsatsens beskrivning varierat beroende på hur långt vi kommit i uppsatsens olika 

delmoment. Ju mer insatta vi själva blivit i området, desto utförligare har beskrivningarna blivit.  

 

Att reflektera över reliabilitet i de metodologiska valen går i linje med uppsatsens transparens. 

Därför har de metodologiska valen genomgående redovisats, motiverats och reflekterats över. 

Exempelvis bifogas missivbrev, intervjuguide och kodschema med avsikt att visa hur uppsatsen 

steg för steg kommit närmare dess resultat. I metodkapitlets avsnitt har uppsatsens ansats, urval, 

intervjuguide, genomförande samt analysmetod motiverats och argumenterats för. Något som ökar 

uppsatsens transparens ytterligare är hänsynstagande till etiska aspekter, vilket följer nedan.  

 

4.7 Etiska överväganden  
I vetenskapliga studier är etiska regelverk det främsta redskapet för att orientera sig om rätt och fel 

i forskningssammanhang. Etiska ställningstaganden ska alltid vara självklara och närvarande 

genom hela studien (Aspers, 2011: 82-83). I enlighet med god forskningssed har medarbetare i 

denna uppsats behandlats respektfullt och uppsatsens utgångspunkter, metoder samt resultat 

redovisats öppet. Nedan presenteras de forskningsetiska principer som tagits i beaktande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002: 6).  

  

Informationskravet innebär att respondenter ska tilldelas all den information som rimligen kan 

tänkas påverka deras villighet att delta i studien och informeras om vilka villkor som gäller för 

deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002: 7). Inledningsvis informerades medarbetarna om 

uppsatsens intresseområde i det missivbrev som mailades ut vid första kontakt. När de visat 

intresse för att delta kompletterades informationen med uppsatsförfattarnas respektive 

handledarens kontaktuppgifter. Innan intervjuns genomförande gavs muntligen ytterligare 

information om att intervjun när som helst kunde avbrytas och att de inte behövde besvara alla 

frågor. Dessutom gavs en beskrivning om vad uppsatsen avser att undersöka.  
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Den andra forskningsetiska principen, samtyckeskravet, innebär att respondenter i en studie har 

rätt att bestämma över sin medverkan. Mer specifikt betyder det att de har rätt att självständigt 

bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar. Utöver det har respondenter rätt att avbryta 

intervjun utan negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet 2002: 9). Innan intervjuerna ägde rum 

informerades medarbetarna om sina villkor och samtliga gav muntliga samtycken. För att försäkra 

deras samtycke skickades ett mail ut efter intervjuernas genomförande, vilket innehöll information 

om att dem var välkomna att kontakta uppsatsförfattarna eller handledaren vid eventuella frågor 

eller tvivelaktigheter över deltagandet.  

  

Fortsättningsvis innebär konfidentialitetskravet att samtliga personuppgifter ska antecknas, lagras 

och transkriberas på sätt som försvårar för utomstående att identifiera enskilda individer eller 

grupper av individer (Vetenskapsrådet 2002: 12). Med hänsyn till utlovad konfidentialitet 

redovisas inte respondenternas personuppgifter, såsom kön, ålder samt antal år i branschen 

respektive på den aktuella tidningsredaktionen. Viss korrigering av citat har gjorts med hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Avidentifiering och korrigering av citat gäller i synnerhet känsliga 

uppgifter såsom kritik gentemot kollegor, chefer eller arbetsplats.   

 

Den fjärde och sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet som innebär att insamlade 

uppgifter om respondenter endast får användas i forskningssyfte. Uppgifterna får därför inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002: 14). Respondenterna informerades därför om att samtliga insamlade 

uppgifter endast används i denna uppsats och således inte för privat bruk.  

  

4.8 Metodologiska överväganden och begränsningar   
Detta avsnitt behandlar huruvida uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt är lämpligt i 

förhållande till uppsatsens kapitel om tidigare forskning och teoretiska ramverk. En stor del av de 

studier som presenterats i tidigare forskning kombinerar en kvantitativ och kvalitativ ansats. Denna 

kombination möjliggör en reflektion över två olika perspektiv av flexibelt arbete: chefsperspektivet 

och medarbetarperspektivet. Den kvantitativa ansatsen kan komplettera den kvalitativa genom 
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statistiska mätningar av det flexibla arbetets inverkan på exempelvis produktivitet och lönsamhet. 

En stor del av den tidigare forskning som presenterats studerar båda perspektiven och mynnar ut i 

en ”verktygslåda” för hur organisationer bör förbättra och förändra flexibilitet ur ett 

chefsperspektiv. Även en stor del av de studier som endast utgår från ett medarbetarperspektiv 

avslutas med en diskussion om resultatet utifrån ett chefsperspektiv. Exempelvis presenteras olika 

rekommendationer för att implementera flexibelt arbete i organisationer, huruvida flexibilitet 

lämpar sig för organisationens kultur eller inte, samt hur chefer kan anpassa sig till och hantera den 

nya flexibiliteten i arbetslivet. Eftersom studier i kapitlet om tidigare forskning i stor utsträckning 

fokuserar på ett chefsperspektiv motiverar det oss att istället föra en diskussion om hur det 

organisatoriska fenomenet flexibelt arbete påverkar medarbetares förhållningssätt och 

känslouttryck.  

  

För att kunna tyda och tolka förhållningssätt och känslouttryck tar vi hjälp av det teoretiska 

ramverket. Då valet av metod utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket bygger på förståelse 

genom tolkning, lämpar sig det teoretiska ramverket väl eftersom det hjälper oss att identifiera 

förhållningssätt till styrning och att tolka känslouttryck. Uppsatsens legitimitet förstärks således av 

att det teoretiska ramverket bidrar med ökad kunskap om hur medarbetares upplevelser av det 

flexibla arbetet kan tolkas. 
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5. Resultat   
Detta kapitel presenterar resultatet i form av det bearbetade empiriska materialet i relation till 

tidigare forskning, som det redogjorts för i ett tidigare kapitel. Resultatet delas in i följande fyra 

teman: yrkets karaktär, flexibilitetens innebörd, handlingsutrymme och tillgivenhet. Samtliga 

teman inleds med en kort sammanfattning om dess innehåll. Första temat behandlar 

journalistyrkets inverkan på medarbetare. Därefter följer ett tema som beskriver vad flexibilitet 

kan innebära och vilka diversifierade uppfattningar om flexibelt arbete som identifierats, samt hur 

flexibilitet upplevs olika av de intervjuade medarbetarna. Vidare uppmärksammas medarbetares 

upplevelser av handlingsutrymme, där känslan av delaktighet och förtroende ses som betydande 

delar av det flexibla arbetet. Resultatet avslutas med det fjärde och sista temat som redogör för 

hur tillgivenhet tar sig uttryck i stora delar av det empiriska materialet.   

  

5.1 Yrkets karaktär   
En utmärkande diskussion, som präglat en stor del av de intervjuer som genomförts med nio 

medarbetare på fackliga branschtidningar, är deras syn på journalistbranschens framtid. Bristen på 

jobb resulterar i få valmöjligheter och får medarbetare att anpassa sig till rådande förhållanden på 

den nuvarande arbetsplatsen. Trots medarbetares upplevelser av en hotad bransch finns två 

framträdande faktorer som får dem att acceptera den utsatta situationen: ett starkt personligt 

engagemang och en inbyggd variation i yrket.   

  

5.1.1 Framtidsutsikter   

Journalistbranschen beskrivs som en döende bransch som går en osäker framtid till mötes. 

Papperstidningar i synnerhet är hotade av nya digitala medier och det finns en hård konkurrens 

mellan fackliga branschtidningar inom personal och arbetsliv. Det genomförs nedskärningar 

kontinuerligt på redaktioner och frånvaron av alternativa jobb är framträdande i samtliga 

intervjuer. De alternativa jobb som återstår är geografiskt placerade på landsbygden, erbjuder 

sämre lön eller är tillfälliga vikariat alternativt deltidsanställningar som ersätter 

tillsvidareanställningar. I brist på valmöjligheter accepterar Respondent 3 organisatoriska 
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premisser som strider mot hens egna värderingar och anpassar sig till de förhållanden som råder på 

arbetsplatsen, trots att de inte går i linje med hens egna önskemål.  

 

R3 Jag får göra så gott jag kan då, så blir cheferna nöjda till slut förhoppningsvis. Det är 

inte värre än så. Vi blir tvungna att anpassa oss till det. Det kanske är något man får köpa 

om man ska vara kvar på en arbetsplats.   

  

Den utsatta branschen och dess osäkra framtidsutsikter medför känslor av otrygghet och ängslan 

hos medarbetare. Det finns även en stark rädsla över att ersättas av frilansjournalister, vilka har 

ännu otryggare arbetsförhållanden och saknar den känsla av stöd som det upplevs att en redaktion 

med anställda medarbetare kan erbjuda. Därtill målas det upp en bild av att frilansjournalister är 

utelämnade till sig själva, men fortfarande starkt beroende av en arbetsgivare. Samtidigt som 

rädslan ständigt finns närvarande uttrycker Respondent 8 känslan av att journalistyrket är 

meningsfullt och att samhället är i behov av granskande journalistik.  

  

R8 Man sparkar journalister över hela Sverige. Men känslan är ändå så att journalister, vi 

är viktiga för demokratin och ge folket sanningen […] Klart att jag är rädd att bli av med 

jobbet. Det tror jag alla är.  

  

I en allt mer konkurrensutsatt bransch prioriteras lönsamhet framför den nytta fackliga tidningar 

gör för sina medlemmar på arbetsmarknaden. Redaktioner blir således beroende av finansierande 

företag, vilka vill bli marknadsförda i fackliga branschtidningar i positiva ordalag. Respondent 6 

problematiserar därför en minskning av granskande journalistik rörande företags 

tillkortakommanden och misslyckanden. En kritisk granskning av företag kan enligt Respondent 6 

resultera i minskad lönsamhet för den fackliga tidningen och medföra begränsade resurser att 

kunna behålla personal, vilket i slutändan drabbar medarbetares egen anställning.   
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5.1.2 Ett privilegierat yrke   

Trots den rådande arbetssituationen finns ett flertal incitament för journalistyrket, vilka väger 

tyngre än den osäkerhet och rädsla som branschen medför. Medarbetare på fackliga 

branschtidningar upplever ett starkt samhällsengagemang och Respondent 7 ser sin roll som 

betydelsefull för en fungerande arbetsmarknad.   

  

R7 Mitt mål är att läsarna ska bli hjälpta av det jag skriver, att läsarna ska kunna använda 

sig av min artikel för att hjälpa sig i sitt beteende mot sina chefer. Den bästa feedback har 

jag fått från min läsare som skrev att ”Nu har jag fått mod till att gå in till min chef”. Så 

det är det bästa!  

  

Bekräftelsen för ett väl utfört arbete synliggörs genom återkoppling från läsare som vågat agera till 

följd av en medarbetares artikel, vilket medför en starkt positiv känsla. Det finns även ett 

personligt engagemang hos medarbetare, då yrkets karaktär uppfattas ligga nära ens personlighet 

och skrivandet ses som ett hantverk för att uttrycka sin kreativitet. Vidare förutsätter denna 

kreativitet en inbyggd variation och flexibilitet i yrket, vilket gör att det inte finns någon typisk 

arbetsdag och att arbetet på så sätt inte blir rutinartat. Dessa faktorer möjliggör ett flexibelt arbete 

och gör att medarbetare upplever sin arbetsmiljö som privilegierad. Det finns likheter mellan 

resultatet och tidigare forskning, då Morgan (2004) konstaterar att flexibelt arbete korrelerar med 

en hög grad av personlig motivation att utföra arbetet och Leslie (2012) beskriver hur flexibilitet 

ses som en eftertraktad förmån. Känslan av att det flexibla arbetet är privilegierat återfinns i 

resultatet och beskrivs av Respondent 2.  

  

R2 Och sedan i någon mån är det ändå ett privilegium att ha den här typen av arbete att 

kunna få ta kontakter och få en variation som är inbyggd i jobbet också. Även fast om jag 

jobbar 9-17 så är det mer varierande än de som har ett mer rutinmässigt jobb.  

  

Ett flexibelt arbete som väcker stort engagemang kan medföra svårigheter att släppa fokus på 

arbetet, då medarbetare ser arbetet som del av sin personlighet och likt ett intresse som är en 

naturlig del av vardagen. Balansen mellan arbetsliv och privatliv upplevs olika bland medarbetare 

eftersom vissa behöver mer distans och andra ifrågasätter behovet av att skilja mellan arbetsliv och 
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privatliv. Balansen är av särskilt stor vikt när det är upp till medarbetare själva att organisera och 

disponera arbetet, då det kan uppstå en risk att arbetet inkräktar på privatlivet. Respondent 8 

beskriver sitt privatliv som heligt och för att inte låta arbetet ta för mycket tid från familj och 

vänner håller medarbetaren fast vid de traditionella ramar som finns kvar, trots att arbetsplatsen 

kan erbjuda en högre grad av flexibilitet. Det flexibla arbetet medför även att Respondent 5 har 

svårt att disciplinera sig själv till att sätta egna gränser för sitt arbete.   

 

R5 Jag tycker att ett flexibelt arbete är jättebra, och det har ju vi också. Ehmm... Men som 

sagt, det finns faror med det. Man kan jobba i det oändliga. Och som med mig, om man 

inte skärper sig så kan man väldigt väldigt lätt ta med sig jobbet hem.   

  

När arbetsramar i termer av när, var och hur medarbetare arbetar försvinner, krävs det av dem att 

kunna sätta sina egna gränser. Samtidigt finns irritation över att behöva skilja på arbetsliv och 

privatliv, då Respondent 9 upplever att det är ett eget val att arbeta på kvällar och helger. Så länge 

arbetet känns lustfyllt uppfattas inte de otydliga gränserna mellan arbetsliv och privatliv som ett 

problem, utan det arbete som Respondent 9 gör frivilligt på sin fritid beskrivs endast som uttryck 

för att medarbetaren tycker att arbetet är roligt. Trots att de otydliga gränserna mestadels ses som 

oproblematiska finns det vissa arbetsmoment som gör intrång i privatlivet och stör medarbetarens 

återhämning från arbetet.   

  

R9 Samtidigt har jag ju stängt av alla pushnotiser på mobilen för att kunna koppla av lite 

mer på helger och kvällar. Sen i början hade jag på mailnotiser, men jag höll på att bli 

galen, så nu har jag lärt mig att disciplinera mig själv, lite i alla fall -skrattar- Jag tror 

man måste hitta en balans själv och jag har fortfarande inte hittat en balans säkert, men 

börjar väl komma dit.  

  

I sin strävan efter att hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv krävs det av Respondent 9 att 

utestänga vissa aspekter från arbetet och på så sätt skapa distans. Flera medarbetare stämmer av 

tidningsredaktionens mail och sociala medier upprepade gånger under de tider på dygnet som inte 

räknas som arbetstid och arbetar dagligen under lång pendling till och från arbetet, utan att 

betrakta det som arbetstid. Vissa av de intervjuade medarbetarna beskriver att dessa beteenden inte 
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förväntas, men de arbetsrelaterade handlingarna utförs ändå. Felstead et al (2003) påvisar att 

beteenden såsom att skicka arbetsrelaterade mail på helger och kvällar samt bära på jobbtelefonen 

dygnet runt kan bidra till ökad arbetsbelastning, vilket även framgår av uppsatsens empiriska 

material.   

  

5.2 Flexibilitetens innebörd   
Medarbetare på tidningsredaktioner inom personal och arbetsliv upplever sig ha olika grader av 

flexibilitet och denna kan variera mellan flexibel arbetstid, distansarbete och inflytande över 

arbetets utformning. Utöver variationen av flexibelt arbete uppfattas fenomenet som mycket 

svåröverskådligt. Vad som egentligen gäller på en arbetsplats i termer av flexibilitet grundar sig 

ofta i en subjektiv tolkning. Den subjektiva tolkningen är personlighetsbaserad och vilar i många 

fall på medarbetares tidigare arbetserfarenhet, vilket diskuteras längre fram under avsnittet om 

personliga värderingar.   

  

5.2.1 Otydlighet   

Det flexibla arbetet i journalistbranschen saknar tydliga riktlinjer för när, var och hur medarbetare 

ska arbeta. De intervjuade medarbetarna upplever att det inte är förbjudet att komma och gå som 

de vill, men inte heller helt accepterat att nyttja flexibiliteten fullt ut. Flera av de beteenden som 

beskrivs, såsom att arbeta hemma kvällar och helger, kan inte förankras i något aktuellt avtal eller 

någon policy avseende flexibelt arbete. Brist på tydlighet om vad flexibelt arbete innebär och hur 

det praktiseras diskuteras även av Kattenbach et al (2010) som lyfter frågan om vem som 

egentligen gynnas av flexibiliteten: chefer eller medarbetare. När det inte finns en tydlig struktur 

för flexibelt arbete får medarbetare göra sin egen tolkning och själv hitta en balans mellan vad som 

är förbjudet och accepterat. Den subjektiva tolkningen baseras på informella riktlinjer om vad som 

är godkänt att göra och vad som strider mot normerna. Flexibilitetens otydlighet visar sig 

exempelvis i frågan om vad som egentligen räknas som arbetstid.   
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R2 Sen har vi ju det som kallas för förtroendearbetstid, egentligen kan vi jobba när vi vill. 

Men så blir det ju inte, utan nästan alla är ju här 9-17 och det sitter lite mer i väggarna. 

Så det vore ju bra om man kunde komma ifrån det där. Det känns som att man ändå tittar 

på varandra och förväntar sig att lite grann att det är 9-17 som gäller.  

  

Tolkningen av den grad av flexibilitet som råder på arbetsplatsen påverkas av föråldrade regelverk 

som aldrig sagts upp och inte heller förnyats, vilket hämmar det flexibla arbetet för Respondent 2. 

Flera av de intervjuade medarbetarna ser inte desto mindre flexibilitet som en del av det 

privilegierade arbetet och som förmånligt. Resultatet går i linje med Bates & Young (2007) som 

ser flexibel arbetstid likt en attraktiv förmån vilken ökar medarbetares välbefinnande. Uppsatsens 

resultat visar att ett par av de faktorer som blir lidande av en låg grad av flexibilitet är möjligheten 

att nyttja sin naturliga dygnsrytm och att undvika pendlande i rusningstrafik. Vidare visar 

resultatet att en låg grad av flexibilitet även begränsar möjligheten att anpassa sig till individuella 

familjeförhållanden, såsom att hämta och lämna på förskola samt stanna hemma med sjukt barn. 

När medarbetare önskar nyttja den högt värderade flexibiliteten finns en önskan att konkretisera 

graden av flexibilitet. Samtidigt är det av stor betydelse för Respondent 9 att inte överträda eller 

misstolka flexibiliteten.  

   

R9 Ähhm. Det tyckte jag var lite jobbigt i början, för då visste jag inte vad som 

förväntades av mig -tystnad- Då kände jag att jag inte visste om jag presterar nog eller så. 

Så jag bad om ett feedbackmöte med cheferna för att jag ville veta om jag räckte till. Jag 

ville ju vara kvar här, men jag visste inte vad de tyckte om mig. Presterar jag nog? Vad 

vill ni att jag gör mer av? Vad kan jag göra bättre?   

  

För att kunna hantera den osäkerhet som uppkommer vid ett flexibelt arbete med otydliga riktlinjer 

och avsaknad av policy begärs någon slags tydlighet från medarbetarens sida. Rädslan av att inte 

räcka till och oron över att prestera under förväntningarna uttrycks genom en önskan att få direkt 

respons på sitt beteende och sin prestation. I kontrast till resultatets avsaknad av riktlinjer anser 

Morgan (2004) att det är av stor vikt att utveckla en policy för flexibelt arbete. Författaren ser 

dessa riktlinjer som en förutsättning för att flexibiliteten ska kunna bidra med nytta för både chefer 

och medarbetare. Trots avsaknaden av regler och policy för flexibelt arbete upplever medarbetare 
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att chefer skulle reagera på överträdelse av flexibilitetens informella riktlinjer. Respondent 7 

uppger att “Om någon skulle komma klockan 8 och gå 12, då skulle de få ett samtal från någon av 

cheferna att vi faktiskt har kontorstid, så att det är ingen som har fått för sig det”. De informella 

förväntningar som trots allt råder gällande närvaro på arbetsplatsen gör således att medarbetare 

inte nyttjar flexibiliteten till fullo.  

   

5.2.3 Personliga värderingar   

Vissa av de intervjuade medarbetarna uppfattar det som att deras tidigare arbetslivserfarenhet är av 

stor betydelse för upplevelsen av flexibelt arbete. Tidigare erfarenhet som innefattat en hög grad 

av flexibilitet medför höga förväntningar på den nuvarande arbetsplatsens flexibilitet. En 

arbetsrelaterad erfarenhet som präglas av en låg grad av flexibilitet leder till acceptans av att 

förhållandena på den nuvarande arbetsplatsen inte lever upp till den önskvärda graden av 

flexibilitet. Somliga medarbetare på tidningsredaktioner har en tidigare vana att som reporter få 

mycket att säga till om gällande planering av tidningen, medan andra medarbetare har en tidigare 

erfarenhet av att få utdelade uppdrag som är på förhand bestämda av chefer. Utdelning av uppdrag 

är ofta förekommande inom dagspress, där det förekommer täta deadlines som förutsätter en tydlig 

delegering av arbetsuppgifter. På en månadstidning blir däremot artiklar och andra uppdrag 

behandlade under en längre tidsram, vilket möjliggör en högre grad av flexibilitet. Att få utdelade 

uppdrag medför en tydligare reglering av hur arbetet ska genomföras i termer av vem som ska 

intervjuas, vid vilken tidpunkt och på vilken plats intervjun ska genomföras, vilka frågor som ska 

ställas, hur materialet ska bearbetas samt från vilken vinkel artikeln ska skrivas. Respondent 8 

beskriver delegationen från chefer likt “Du gör det”, “Du ska intervjua den” och “Du ska skriva 

om det”. Däremot beskriver Respondent 3, som har tidigare erfarenhet av att bli tilldelad uppdrag, 

att fördelen med delegation är att slutresultatet av allas arbete blir en tidning som är mer 

sammanhängande och mindre spretig. “Jag tror att det är bra när man gör en tidning att ha 

kraftigare styrning uppifrån, man ska ju få ihop det här materialet så att det går åt ett håll”. 

Utöver en enhetlig tidning beskriver medarbetare att fördelarna med delegering av arbetsuppgifter 

är mer vägledning och stöttning. Det faktum att chefer sätter gränser för när, var och hur 

medarbetare ska arbeta upplevs således inte som kreativitetshämmande, utan snarare som ett sätt 

att få stöd uppifrån.   
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R6 Jag gillar deadlines. Jag har inga problem att få jobb utlagda. Jag gillar uppstyrda 

tider, kontorstider. Annars kan jag flumma iväg. Jag gillar när folk begränsar mig. Jag 

gillar folk när styr mig. Annars skulle jag sväva ut.  

  

Begränsad flexibilitet i arbetet upplevs således komplettera personligheten och hjälpa Respondent 

6 att hålla sig inom ramarna för vad som leder till ett eftersträvansvärt slutresultat. Medarbetarens 

behov av begränsningar stämmer överens med Harris (2003) diskussion om att attityder och 

egenskaper hos medarbetare påverkar lämpligheten att arbeta flexibelt. Fördelarna med en låg grad 

av flexibilitet upplevs dock inte av samtliga medarbetare inom journalistbranschen. De kritiska 

medarbetarna upplever att delegering av arbetsuppgifter medför att deras fulla kompetens inte 

nyttjas och att arbetet därför blir tråkigt. Medarbetare som blir tilldelade uppdrag och inte själva 

får använda sin kreativitet till att komma på egna idéer upplever att de mister känslan av 

arbetsglädje. Motsättningarna i frågan om begränsad flexibilitet synliggörs i synnerhet på en 

tidningsredaktion där flexibiliteten har begränsats över tid och där två medarbetare från samma 

redaktion, Respondent 1 och Respondent 5, upplever samma situation olika. Respondent 1 

uppfattar inte situationen som lika allvarlig som Respondent 5, men beskriver andra kollegors 

starka reaktioner på förflyttning av flexibilitetens gränser.  

  

R1 Och hos oss har det varit så otroligt fritt att om man flyttar tillbaka en gräns, att ”Ni 

ska vara här en dag i veckan”, så blir folk jätteupprörda. Men hade vi inte... hade vi varit 

på en vanlig arbetsplats så hade det ju varit ”Det är klart att vi är det”. Så det blir väldigt 

svårt att flytta tillbaka gränser tror jag.  

  

Respondent 1 ser de rådande arbetsförhållandena ur ett större perspektiv och jämför med andra 

arbetsplatser där flexibilitet inte betraktas som en lika stor självklarhet. Att minska graden av 

flexibilitet, som tidigare tagits för given, tas dock på större allvar av andra medarbetare på samma 

arbetsplats. Gränsdragningarna leder till starka känslor och en oförståelse för syftet med 

begränsningen av flexibilitet. Respondent 5 upplever förändringen väldigt hårt och känner sig 

anklagad för att vara förändringsobenägen på grund av de starka känslor som uppkommer vid 

tillbakadragande av flexibilitet. I samband med anklagelsen uppkommer ännu starkare känslor. 
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Respondent 5 uttrycker att “Det är väldigt frustrerande. Tycker jag. Jag blir ju arg. Och de andra 

reportrarna blir ju även de förbannade”. En tidigare vana av att ha en hög grad av flexibelt arbete 

resulterar i starka reaktioner från medarbetarnas sida, medan lägre förväntningar på flexibilitet ger 

mildare reaktioner. Personliga värderingar påverkar således medarbetares åsikter om hur mycket 

flexibilitet som är rimligt och som krävs för att utföra ett bra arbete som reporter inom 

journalistbranschen.   

  

5.3 Handlingsutrymme   
Medarbetare som upplever att de har ett arbete som präglas av flexibilitet uppmärksammar känslor 

av delaktighet och förtroende. Känslan av delaktighet uppkommer vid tillfällen där medarbetare 

upplever någon form av inflytande, såsom att bli informerad och inkluderad vid beslutsfattande. 

Vid snäva tidsramar som begränsar delaktigheten minskar arbetsglädjen. Känsla av förtroende 

upplevs av medarbetare när de får möjlighet att lägga upp sina egna arbetsrutiner utan att 

rapportera till chefer. Medarbetare upplever att det finns vissa svårigheter med ett arbete som har 

hög grad av flexibilitet och beskriver förtroendet som utmanande, men belyser samtidigt att 

känslan av förtroende är en förutsättning för engagerade medarbetare.   

  

5.3.1 Delaktighet   

På frågan om vad flexibilitet innebär uppmärksammar flera medarbetare inflytande över arbetets 

innehåll som en viktig aspekt. Flexibilitet beskrivs även som frihet att välja hur arbetet ska utföras 

och bli tilldelad eget ansvar över sina prestationer. Den tilldelade friheten innebär att det är upp till 

medarbetare själva att organisera innehållet i arbetet, vilket ger möjligheten att efter eget huvud 

välja hur ett uppdrag ska genomföras och själv avgöra de bästa tillvägagångssätten för att nå ett 

lyckat resultat. Genom att tilldelas mer ansvar över sin arbetssituation och få ökat 

självbestämmande menar Greasly et al (2008) att medarbetare upplever en högre grad av 

delaktighet. Utöver självbestämmande uppskattas känslan av att få vara delaktig och inkluderad i 

de beslut som fattas rörande tidningens innehåll. Utan inflytande på produkten upplevs arbetet för 

detaljstyrt, vilket leder till känslan av att vara en del av ett maskineri på en fabrik. Något som 

istället höjer känslan av delaktighet är att bli tillfrågad och lyssnad på, samt att få utrymme att säga 

sin mening. Att få tycka till om beslut som rör hela organisationen upplevs som en mer 
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demokratisk process, trots att det inte är majoriteten som i slutändan bestämmer vilket beslut som 

tas. Inflytande handlar således inte bara om att få ta beslut, utan värdet kan ligga i att känna sig 

delaktig i bestämmelser.   

  

R3 Jag tycker det har varit roligast att jobba när man fått vara med från starten och ända 

fram till layouten har man möjlighet att vara med och delta. Man blir tillfrågad. Jag kan 

ingenting om layout, men man blir ändå tillfrågad, ”Är det bra? Borde man göra såhär?” 

[...] Så man inte är den här lilla delen, utan man får vara delaktig i helheten. Det tycker 

jag är roligt!   

  

Respondent 3 beskriver att delaktighet i hela processen, från en tidnings första planeringsmöte tills 

det att tidningen går i tryck, resulterar i en känsla av arbetsglädje. Sambandet mellan delaktighet 

och glädje kan även ses i tidigare forskning där Atkinson & Hall (2011) visar att brist på 

delaktighet och inflytande leder till minskad glädje i arbetet. Delaktighet gör det även lättare för 

medarbetare att identifiera sig med organisationen och acceptera de förändringar som görs, då 

medarbetare får ta del av de faktorer som ligger bakom besluten till förändringarna. Genom att bli 

informerad om syftet med förändringar får Respondent 4 en ökad förståelse för varför de 

genomförs. Något som minskar känslan av delaktighet är de fall där medarbetare får sina artiklar 

kraftigt redigerade och således inte känner sig delaktiga i slutprodukten. När chefer har möjlighet 

att ändra innehållet i artiklar utan att medarbetare blir informerade om revideringarna upplever 

Respondent 4 att något sker bakom ryggen på hen, vilket utvecklas till känslor av respektlöshet 

och stress.   

  

R4 Det är mer det här, bristen på respekt. Att man går in och ändrar i någons text utan att 

fråga. Så det kan hända grejer på vägen och det är jääävligt stressande att man inte kan 

lita på att om man fått en text godkänd, att det som sedan hamnar i tidningen som delas ut 

inte är den versionen man skrivit.  

  
Flera medarbetare känner sig ansvariga för de intervjuer som genomförts och för de personer som 

intervjuats. Respondent 4 upplever känslor av skuld och skam när intervjun är påtagligt redigerad 

efter att materialet lämnats till cheferna. Utöver redigeringen av texter minskar känslan av 
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delaktighet när medarbetare blir tilldelade så snäva tidsramar att det i praktiken inte fungerar att 

genomföra arbetet på ett önskvärt sätt. Fastän arbetsplatsen erbjuder flexibilitet och det är upp till 

medarbetarna själva att lägga upp arbetet begränsas medarbetarna av snäva tidsramar, vilket leder 

till att möjligheten att nyttja flexibiliteten i slutändan går förlorad. Med tidspress och snäva 

deadlines utför medarbetare exempelvis intervjuer via telefon istället för att göra intervjuer öga 

mot öga, trots att flera respondenter poängterar att de föredrar att bege sig ut på fältet för att 

genomföra intervjuer. Vidare begränsas inflytandet på innehållet i tidningen av den stora 

arbetsbelastning som tilldelas medarbetare. Även om de i många fall har möjligheten att skriva 

artiklar utifrån eget initiativ, tilldelas medarbetare utöver det en stor mängd uppdrag från sina 

chefer. Hög arbetsbelastning medför att medarbetare måste bestämma sig för vad de prioriterar: de 

tilldelade arbetsuppgifterna eller sina egna idéer.   

  

R3 De kommer ju ändå och ger en jobb liksom, så det är inte att jag behöver sitta 

sysslolös, utan jag får ju saker att göra. Och jag tänker mig att om jag kommer med egna 

idéer också så får jag jättejättemycket att göra. Förstår du? -skrattar-  

  

Respondent 3 upplever att det inte är praktiskt genomförbart att både utföra tilldelade 

arbetsuppgifter och egna idéer. Vikten av att tillgodose chefers önskemål medför att vissa 

medarbetare i första hand väljer att ta sig an de uppdrag som på förhand är bestämda. Till skillnad 

från att endast prioritera chefers uppdrag genomför Respondent 4 båda uppgifterna, men lägger 

störst fokus på sina egna idéer, då dessa känns mer meningsfulla för medarbetaren.   

  

R4 Det som jag får tilldelat kanske jag gör lite med vänsterhanden för att få med det, men 

cheferna brukar vara nöjda med det. Mer nöjda med dem än med de som jag lägger ner 

jättemycket tid på.   

  
Medarbetaren lägger mer tid och energi på egna uppslag, medan de på förhand bestämda 

uppgifterna genomförs med en känsla av plikt och med en avsaknad av ambition att leverera bästa 

möjliga kvalitet. Även Kelliher & Anderson (2009) uppmärksammar att känslan av förpliktelse 

kan medföra ökad ansträngning och ses som en slags skyldighet, vilket speglar Respondent 4:s 

beteende att trots allt inte bortse från de tilldelade uppgifterna. Efter slutförandet av artiklarna 
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upplever Respondent 4 att chefer riktar mer uppmärksamhet mot de tilldelade uppgifterna, snarare 

än medarbetarens egna uppslag, och att de tilldelade uppdragen publiceras i allt större 

utsträckning. De olika definitionerna på vad som är en innehållsrik artikel leder till en upplevelse 

av att det med högst värde för Respondent 4 inte bemöts av tillräckligt mycket uppskattning från 

cheferna.   

  

5.3.2 Förtroende   

Flera medarbetare beskriver förtroende som en viktig komponent i det flexibla arbetet, då känslan 

av förtroende speglar att medarbetaren tar sitt ansvar och uppvisar ett engagemang för sin 

arbetsplats. Respondent 7 upplever att hen har bristande förtroende från sina chefers sida och 

uppvisar därför ett beteende som styrker chefernas förtroende för hen. Respondent 7 bevisar sin 

ärlighet och lojalitet genom att tydligt poängtera att “Jag är på kontoret nästan först fastän jag 

pendlar”. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning, då Leslie et al (2012) kommer fram 

till att medarbetarens engagemang synliggörs genom att komma tidigt till arbetet, vilket kan bli 

problematiskt vid flexibelt arbete utan specifika tidsramar.  

  

I kontrast till att behöva hävda sin arbetsinsats upplever medarbetare en högre grad av förtroende 

när arbetet är mer flexibelt. Ett flexibelt arbetssätt med en hög grad av tillit stämmer överens med 

det som Respondent 2 uttrycker som “frihet under ansvar”, vilket grundar sig i en känsla av att 

vara betrodd. Flera medarbetare uppfattar beteenden som att inte behöva stämpla in sin ankomst 

och att kunna publicera artiklar utan chefers granskning som bevis på en hög grad av förtroende 

från chefernas sida.  

  
R2 Dels är det nog en känsla, att det känns som att du har förtroende, att du har “frihet 

under ansvar”, och inte behöver rapportera hela tiden och visa att du är på plats.  

  

Upplevelser som karaktäriseras av en hög grad av tillit får medarbetare att känna att de har 

förtroendet med sig när de är ute på fältet. När medarbetare stöter på eventuella problem stödjer de 

sig på det tilldelade förtroendet. Tilliten medför att medarbetare känner sig mer säkra på att 

situationen är hanterbar, vilket ger en känsla av självsäkerhet. Vid en lägre grad av förtroende 
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upplevs en problematisk situation som mer svårhanterlig och Respondent 5 uppger att “Jag 

känner att jag tappar tron på mig själv”. Vidare upplever Respondent 4 att förtroendet måste visas 

genom handling för att det ska bidra till att stärka självsäkerheten. Medarbetaren poängterar att det 

inte räcker med att säga att “Jag litar på dig”, utan det krävs att chefer bevisar tilliten genom 

handlingar, såsom att få förtroende att på egen hand lägga upp sitt arbete, bestämma vem som ska 

intervjuas och fatta beslut om hur texten ska vinklas. Respondent 8 upplever däremot fortfarande 

sitt arbete flexibelt trots vissa begränsningar, såsom fasta hållpunkter i form av regelbundna 

möten.  

  

R8 Jag jobbar främst kontorstid, men på tal om det här med flexibelt arbete så skulle jag 

kunna jobba precis när jag vill. Så jag skulle kunna jobba en hel helg och vara ledig på 

vardagen eller jobba kväll och ta lång sovmorgon om jag vill det […] Men vi ska helst 

kunna vara med på möten och så där. Sen så… Sen så har vi alltid morgonmöte 9:15 då 

går vi igenom “Vad gör du? Vad skriver du om?   

  

Respondent 8 upplever att särskilda situationer som kräver närvaro och deltagande bör tas hänsyn 

till, då dessa moment uppfattas som en naturlig del av arbetet och det ses som en självklarhet att 

delta på både regelbundna och spontana möten. Respondent 8 belyser sin frihet att jobba precis när 

som helst, men att ta ledigt på vardagen eller ta lång sovmorgon skulle samtidigt innebära att 

Respondent 8 inte kan delta i vissa situationer som kräver närvaro. Trots att samma medarbetare 

poängterar sitt tilldelade förtroende att jobba precis när som helst begränsas förtroendet att lägga 

upp sina egna arbetsrutiner av att chefer beslutar om oplanerade möten. De spontana mötena leder 

till en känsla av skyldighet att förhålla sig tillgänglig och inte befinna sig på alltför lång distans 

från arbetsplatsen. Respondent 8 medger slutligen att “Så visst, hundra procent flexibelt är det 

inte, kanske. Inget arbete är kanske det”. Flexibiliteten inbegriper således inte allt, utan det finns 

fasta hållpunkter att ta hänsyn till.   

  

Vidare värderar medarbetare graden av flexibilitet olika eftersom förtroendet att lägga upp sitt eget 

arbete förutsätter olika mycket ansträngning. Vid ökat förtroende upplever vissa medarbetare 

arbetet som svårare, men samtidigt känns arbetet mer meningsfullt. Förtroendet att skapa sina egna 
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arbetsvanor motiverar medarbetare och ger känslan av att chefer respekterar deras kunskap och ger 

dem möjlighet att nyttja sin kompetens till fullo. Respondent 9, som är nyanställd på en 

tidningsredaktion, upplever dock att det är svårt att på egen hand hitta ett arbetssätt som uppfyller 

det förväntade resultatet och som samtidigt går i linje med organisationens flexibla arbete.   

  

 
R9 Men det har ju också varit ganska svårt… Ja, jag är inte så van att arbeta så här 

flexibelt som de gör här. Jag är mer van att rapportera av hela tiden. Det var väldigt 

jobbigt i början. Innan man hittar sin roll och liksom hur… veta hur arbetet ska gå till 

och såhär.   

  

Respondent 9 poängterar att det tar längre tid än förväntat att komma in i en ny roll som präglas av 

mycket förtroende, i synnerhet när hen sedan tidigare haft arbeten med en låg grad av flexibilitet. 

När medarbetaren bär på ansvaret att utföra arbetet och hitta ett lämpligt arbetssätt, samt göra det 

inom en specifik tidsram, framkommer känslan av stress och det känns betungande. Den 

nyanställde medarbetarens oerfarenhet av flexibelt arbete stämmer överens med Allvins (2001) 

tidigare forskning, som konstaterar att medarbetare som arbetar flexibelt ska väljas med omsorg, 

då arbetstagaren bör vara erfaren och väl integrerad i organisationskulturen. Trots utmaningen att 

vårda förtroendet upplevs det som attraktivt att bli tilldelad vad som benämns som “frihet under 

ansvar”. I kontrast till en hög grad av flexibilitet upplever medarbetare att arbetet vid en lägre grad 

av flexibilitet är mindre utmanande och förhållandevis okomplicerat. Respondent 3 beskriver att 

“Man behöver inte själv uppfinna saker på nytt” och att på förhand få bestämda instruktioner om 

hur en uppgift ska lösas gör livet lite lättare. Samtidigt minskar både friheten och ansvaret när 

medarbetare blir tilldelade detaljerade uppgifter från chefer och får bestämda riktlinjer för inom 

vilka ramar arbetet ska utföras. Arbetet upplevs som tråkigare och engagemanget hos Respondent 

3 minskar i takt med att förtroendet minskar.  

  

R3 Jobbet blir lite lättare och samtidigt lite tråkigare. Samtidigt tror jag att många har lite 

samma upplevelse som jag, att det är mera styrt idag, och att det har tappat lite av sin 

charm sådär. Själva jobbet.  
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Det råder således delade meningar om huruvida medarbetare föredrar ett arbete som präglas av hög 

eller låg grad av flexibilitet. Dels medför en högre grad av flexibilitet och ett ökat förtroende att 

arbetet upplevs som svårare, men känns samtidigt mer meningsfullt. Dels medför en lägre grad av 

flexibilitet och ett minskat förtroende att arbetet upplevs som lättare, men tappar då charmen.  

  

 

5.4 Tillgivenhet   
Medarbetare som upplever sig ha en hög grad av flexibilitet visar en stark känsla av tillgivenhet 

gentemot sin nuvarande arbetsplats. Tillgivenheten grundar sig i ett organisatoriskt åtagande där 

flexibiliteten förutsätter ett gemensamt ansvar för arbetsförhållandena. Medarbetare upplever att 

ett fungerande flexibelt arbete förutsätter en ökad förståelse för chefers perspektiv och känslan av 

tillgivenhet medför att medarbetare framhäver arbetsplatsen i positiva ordalag. Förekommande 

negativa aspekter av flexibelt arbete beskrivs som medarbetares egna subjektiva upplevelser, vilka 

inte kan generaliseras till hela organisationen eller kan betraktas som ett faktum.  

  
5.4.1 Organisatoriskt åtagande   

När det flexibla arbetet inte uppfyller den grad av frihet som medarbetare eftersträvar riktas en 

kritik mot chefers sätt att leda och strukturera arbetet. Exempelvis förs en kritik mot brist på 

feedback på arbetsplatser. Respondent 3 upplever dock att ansvaret ligger på både chefer och 

medarbetare.  

  

R3 Vi är över huvud taget dåliga på feedback mellan varandra också. Och det är ju inte 

bara chefernas ansvar att ge feedback, utan det är ju vårt ansvar också.  
  

Medarbetaren lyfter betydelsen av sin egen roll i arbetet och poängterar att arbetet kräver ett 

givande och tagande från båda parter. Med ökad flexibilitet och delaktighet ligger ansvaret på 

organisationens samtliga medlemmar att verka tillsammans för att få ett givande arbetsklimat. I 

enlighet med Sewell & Wilkinson (1992) sker en ansvarsförflyttning och medarbetarna själva får 

ökat ansvar för att strukturera arbetet och ge feedback. För att lyckas med detta krävs det att 

medarbetare vidgar perspektivet och försöker sätta sig in i chefers situation. Däremot upplevs det 



47	
 

till en viss grad problematiskt att ta chefers parti, eftersom medarbetare på de fackliga 

tidningsredaktionerna upplever att de har som uppgift att representera och försvara arbetstagare 

vid konflikter mellan chefer och medarbetare.   

  
R5 Guppen är säkert också knepig, vi är, även jag, vi är väldigt starka reportrar. Och det 

är nog väldigt jobbigt för många. Vi tycker och vi vågar säga vad vi tycker. Det är också 

ganska typiskt fackförbundspressen, vi är väldigt tydliga och självgående och ganska 

orädda, vilket också känns obekvämt -skrattar-  

  

Respondent 5 uttrycker en förståelse för att det kan vara utmanande att leda en viljestark grupp 

med ett tydligt medarbetarperspektiv. Vid situationer där medarbetare inte är nöjda med chefers 

beslut rörande flexibilitet riktas fokus mot andra faktorer som värdesätts högt och Respondent 1 

uttrycker att “Då tänker jag på hur otroligt bra vi har det också på så många andra sätt”. Andra 

sätt att hantera situationer där chefer och medarbetares åsikter går isär är att poängtera vikten av 

chefers positiva egenskaper. Exempelvis betonar Respondent 8 att “Jag vill bara säga att [hen] är 

ändå en bra chef”. Båda dessa situationer hanteras genom att framhäva positiva aspekter i arbetet, 

vilka väger upp negativa upplevelser. Ett annat sätt som flera medarbetare använder sig av för att 

hantera negativa aspekter är att undvika att berätta om det som uppfattas som organisationens 

brister. När en intervju lett fram till något som upplevs som negativt så förklarar Respondent 5 att 

“Det är det här som är svårt att prata om -tystnad- Det här kan du inte skriva om känner jag…”. 

På så sätt undviker ett flertal medarbetare att kommentera känsliga områden som kan relateras till 

missnöje och frustration över organisationen.  

  

5.4.2 Känsloladdade problem 

Vid beskrivning av att arbetsplatsen inte tillåter så mycket flexibilitet som efterfrågas avslutar flera 

medarbetare sina meningar med ett skratt och skämtar således bort konflikter. Vid känsliga 

samtalsämnen är medarbetare även försiktiga med orden, sänker röstläget, samt uttrycker sig 

trevande och tvekande.   
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R8 Men… den här omorganisationen… jag tycker inte det känns… stämningen är inte 

lika… jag vet inte… Det jag gör, mitt arbete är helt okej och rätt kul liksom. Sen är det 

ju andra saker som gör att det känns olustigt… Jag känner att jag inte vill vara här 

längre, jag kan tänka mig att byta… En otrygg stämning och lite kvävd. Jag vet inte 

hur jag ska beskriva den. Men det är säkert bara jag som inbillar mig lite också 

-skrattar-  

  
Respondent 8 har svårt att sätta fingret på varför stämningen upplevs otrygg och kvävd. Trots att 

känslan av otrygghet är framträdande förminskar Respondent 8 problemets tyngd genom att 

betvivla att problemet existerar. Känslan av tvivel visar sig även genom att överväga om 

problemet ligger hos en själv. Respondent 4 rättfärdigar sina chefer med att beskylla sig själv och 

överföra det organisatoriska problemet till att handla om personliga svårigheter. Medarbetaren 

reflekterar över att “Jag kanske är sådär anti. Det kanske är jag som har svårt med auktoriteter. 

Kanske. Jag vet inte”. Även Respondent 3 tvivlar på att den subjektiva upplevelsen verkligen 

stämmer och ifrågasätter på så sätt sin egen upplevelse.   

  

R3 Det är svårt att konkretisera vad skillnaden ligger i faktiskt. Men jag kan säga att det 

var friare förr. Men egentligen kanske det inte är så stor skillnad. Det kanske mer är min 

upplevelse av att det känns inte riktigt lika kul.   

  
Medarbetaren likställer flexibilitet med arbetsglädje och när arbetsglädjen inte återfinns i det 

vardagliga arbetet så antas det att flexibiliteten minskat. Däremot ses arbetsglädje som ett 

opålitligt verktyg för att mäta graden av flexibilitet, vilket leder till tvivel på att upplevelsen av 

flexibelt arbete stämmer med verkligheten. Ett arbete som är uttalat flexibelt och går inom ramen 

för vad som benämns “frihet under ansvar” upplevs således inte alltid som flexibelt i praktiken.  
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5.5 Sammanfattning av resultat   
Det insamlade empiriska materialet har presenterats i resultatet ovan där medarbetares upplevelser 

av flexibelt arbete tematiserats i följande centrala teman: yrkets karaktär, flexibilitetens innebörd, 

handlingsutrymme och tillgivenhet. Vidare har i kapitlet om tidigare forskning redovisats 

uppenbara meningsskiljaktigheter i forskningen om flexibelt arbete. Motsättningarna utgörs av vad 

flexibelt arbete innebär, vem flexibiliteten gynnar och hur flexibelt arbete upplevs av medarbetare. 

Då fenomenet flexibelt arbete växer och blir allt mer legitimt i det moderna samhället är det av 

intresse att i ljuset av tidigare forskning fortsätta att utveckla förståelse och kunskap om dessa 

meningsskiljaktigheter. För att få ökad förståelse för medarbetares upplevelser av flexibelt arbete 

har vi valt att studera förhållningssätt och känslouttryck, vilka har tydliggjort att det förekommer 

meningsskiljaktigheter av nämnda slag också mellan enskilda individer inom samma bransch och 

på samma arbetsplats.   

  

Det finns ett flertal gemensamma områden som det empiriska resultatet och den tidigare 

forskningen berör. Samtidigt finns det vissa aspekter där resultatet skiljer sig från de studier som 

presenterats i kapitlet om tidigare forskning. Det faktum att journalistbranschen går en osäker 

framtid till mötes bidrar till medarbetares rädsla för att förlora jobbet, då det finns en tydlig brist 

på alternativa anställningar. Detta kan dock inte påträffas i den tidigare forskning som 

presenterats, då dessa studier inte undersökt medarbetare inom personal och arbetsliv som 

specifikt urval och heller inte journalistbranschen som fält. Däremot har yrket kunnat identifieras 

som eftertraktat och varierande, vilket grundar sig i ett personligt och fackligt engagemang samt 

en hög grad av flexibilitet. I enlighet med tidigare forskning bidrar dessa aspekter till en personlig 

motivation att utföra arbetet. Medarbetare upplever dock även att graden av flexibilitet är otydlig. 

Brist på regler och policys medför att medarbetare förhåller sig till personliga värderingar och 

informella riktlinjer för att strukturera sitt arbete. Den informella flexibiliteten i resultatet skiljer 

sig emellertid från tidigare forskning, då dessa studier lyfter vikten av att konkretisera 

flexibiliteten för att kunna bidra med nytta för både chefer och medarbetare. Både uppsatsens 

resultat och tidigare forskning överensstämmer däremot beträffande de positiva aspekter som 

följer av flexibelt arbete, såsom medarbetares upplevelser av att vara delaktig och känslan av 

förtroende. Slutligen upplever medarbetare ett delat ansvar över arbetet, då flexibiliteten medför 
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utmaningar för chefer att samordna medarbetare som befinner sig på olika platser, vid olika 

tidpunkter på dygnet och som dessutom arbetar på olika sätt. Även tidigare forskning konstaterar 

att med flexibelt arbete följer en ansvarsförflyttning från chefer till medarbetare. Dock skiljer sig 

uppsatsens resultat från tidigare forskning så till vida att tillgivenhet här visas genom flera 

förhållningssätt, exempelvis då medarbetare undviker att lyfta kritik mot chefer och betvivlar att 

det upplevda problemet existerar.   
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6. Diskussion  
Det avslutande diskussionskapitlet inleds med en återkoppling till uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt en beskrivning av det teoretiska ramverkets relevans i förhållande till att 

uppnå syftet och besvara frågeställningarna. Därefter diskuteras resultatet i relation till det 

teoretiska ramverket i följande två avsnitt: “Dold styrning på flexibla arbetsplatser” och “Lojala 

medarbetare i journalistyrket” där uppsatsens frågeställningar besvaras. Fortsättningsvis förs en 

diskussion om hur alternativa tillvägagångssätt, såsom val av teori och metod, skulle kunnat 

påverka resultatets riktning. Diskussionskapitlet avslutas med ett resonemang om framtida 

forskning inom flexibelt arbete.  

 

6.1 Resultatet i relation till det teoretiska ramverket  
Syftet med uppsatsen är att skildra hur styrning i det flexibla arbetet upplevs av medarbetare i 

journalistbranschen. Med avsikt att uppnå syftet genom att få en förståelse för vad olika 

upplevelser innebär konkretiseras syftet i två frågeställningar, varav den första frågeställningen 

innefattar beteenden och den andra frågeställningen inbegriper känslor. Det teoretiska ramverket 

med utgångspunkt i Foucaults (2003) begrepp disciplinär övervakning bidrar med en djupgående 

förståelse för hur styrning tas i uttryck i det moderna samhället, där fenomenet flexibilitet får ökad 

spridning och legitimitet på arbetsplatser. Utöver den fördjupade förståelsen för vad styrning kan 

innebära bidrar det teoretiska ramverket med en förståelse för hur medarbetare upplever styrning. 

Medarbetares förhållningssätt studeras därför med utgångspunkt i Foucaults begrepp disciplinär 

övervakning och ett framträdande förhållningssätt kompletteras även genom Hochschilds (2003) 

begrepp tacksamhet. Slutligen diskuteras medarbetares tacksamhet och känslouttryck utifrån 

Hochschilds (2003; 2012) begrepp tacksamhet och känslostrategier, där även Foucaults (2003) 

maktperspektiv används för att ge ökad förståelse för medarbetares känslouttryck i det flexibla 

arbetet.  

 

Det teoretiska ramverket verkar således tillsammans för att uppnå uppsatsens syfte genom att 

besvara frågeställningarna om hur medarbetare förhåller sig till graden av styrning i det flexibla 

arbetet, samt vilka känslor som uttrycks i samband med den upplevda styrningen. Det första 

avsnittet “Dold styrning på flexibla arbetsplatser” besvarar uppsatsens första frågeställning om hur 
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medarbetare förhåller sig till graden av styrning i det flexibla arbetet. Det andra avsnittet “Lojala 

medarbetare i journalistbranschen” kompletterar besvarandet av uppsatsens första frågeställning, i 

det avseende där tacksamhet medför ytterligare ett förhållningssätt. Uppsatsens andra 

frågeställning, rörande vilka känslor som uttrycks i samband med medarbetares förhållningssätt till 

styrning, besvaras genom att åter igen applicera begreppet tacksamhet och addera begreppet 

känslostrategier. 

 

6.1.1 Dold styrning på flexibla arbetsplatser  

De intervjuade medarbetarna upplever att deras flexibla arbete präglas av otydlighet. Den 

upplevda otydligheten grundar sig i en avsaknad av formella riktlinjer som styr arbetets 

utformning i termer av när, var och hur medarbetare förväntas arbeta. Flexibilitetens otydlighet 

medför att medarbetare gör egna subjektiva tolkningar baserade på föråldrade regelverk som 

aldrig sagts upp, men inte heller förnyats. Med utgångspunkt i Foucault (2003: 205-207) verkar 

makt genom övervakning, vilket påverkar människors handlingar och tränger djupare in i deras 

beteendemönster. I ljuset av Foucault (2003) tolkar vi det som att medarbetare upplever informella 

regler som “sitter i väggarna”, vilka styr deras förhållningssätt till den otydliga graden av 

flexibilitet i arbetet. Förhållningssätten karaktäriseras av antingen motstånd eller medgörlighet. En 

del av medarbetarna gör motstånd till den rådande graden av flexibilitet genom att bete sig på ett 

sätt går att härleda till deras tidigare arbetslivserfarenhet. Beteendet karaktäriseras även av det som 

medarbetare anser genererar hög kvalitet på arbetet och som lämpar sig bäst för deras 

personlighet, utan att ta hänsyn till om beteendet strider mot den nuvarande arbetsplatsens grad av 

flexibilitet.  

 

Majoriteten av de intervjuade medarbetarna förhåller sig dock på ett medgörligt sätt. Känslan av 

rädsla för att överträda de otydliga gränserna medför att medarbetare arbetar enligt traditionella 

kontorstider och finns närvarande på arbetsplatser samt låter sig styras i arbetets utformning. Ur ett 

foucauldianskt perspektiv tolkar vi medarbetares förhållningssätt som en konsekvens av det 

moderna samhällets övervakning (Foucault, 2003: 306-307). Genom subtila maktskapande 

tekniker, som är permanenta i sin verkan, får medarbetare en känsla av att vara ständigt 

övervakade. Medarbetare börjar då disciplinera sig själva genom den övervakning som etableras 
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genom informell styrning och övervakningen verkar således genom självdisciplinering. Resultatet 

visar att medarbetare upplever att de egentligen får komma och gå som de vill, men att de 

samtidigt måste förhålla sig till dagliga morgonmöten som inte är uttalat obligatoriska men ändå 

betraktas som en informell självklarhet. Med utgångspunkt i Foucaults (2003: 306-307) 

resonemang om normalisering som informell maktteknik tolkar vi det som att det traditionella 

sättet att arbeta styr medarbetare utifrån närvaro, vilket står i kontrast till det flexibla arbetets 

innebörd. Utöver de regelbundna mötena styr spontana möten medarbetare till att disciplinera sig 

själva genom att hålla sig tillgängliga och befinna sig i närheten av arbetsplatsen. Ytterligare en 

subtil maktteknik är att medarbetare som upplever sitt arbete som flexibelt har möjlighet att kunna 

skriva om vad de vill, men blir tilldelade så mycket uppgifter av chefer att de inte hinner 

förverkliga sina egna idéer.  

 

Trots att det flexibla arbetet upplevs som otydligt finns det en gemensam nämnare för vad 

fenomenet flexibilitet innebär för de intervjuade medarbetarna. Den gemensamma nämnaren för 

majoriteten av medarbetarna är känslan av att få vara delaktig i arbetets utformning. Känslan av 

delaktighet, som delvis består av att få skriva och publicera artiklar sprungna ur egna idéer, 

hämmas av tilldelade uppdrag som delegeras av chefer. Enligt Foucault (2003: 179-181) består det 

disciplinära maktsystemet av en belönings- och bestraffningsmekanism som verkar med avsikt att 

skapa ideal för individer och korrigera deras beteende. Utifrån teorin om disciplinära maktsystem 

drar vi paralleller till att medarbetare genomför de tilldelade uppgifterna eftersom de är 

förknippade med belöning och uppmuntran. Belöning kan innebära positiv feedback på utfört 

arbete och att de artiklar som medarbetare skrivit utifrån chefers direktiv publiceras i allt större 

utsträckning. På så sätt disciplineras medarbetare till att anpassa sitt beteende till de rådande 

förväntningarna och uppoffra den eftersträvansvärda delaktigheten till förmån för att bli belönade 

av sina chefer.  

Utöver strävan efter belöning kan det disciplinära maktsystemet bestraffa sådana beteenden hos 

medarbetare som inte går i linje med chefers förväntningar. Att inte anpassa sitt beteende till 

förväntningarna kan enligt Foucault (2003: 179-181) leda till indirekta och subtila bestraffningar, 

såsom att bli förödmjukad. Känslan av delaktighet minskar när medarbetare får sina egna artiklar 

kraftigt redigerade bakom ryggen, så till vida att redigeringen leder till att de inte känner sig 
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delaktiga i slutprodukten. När chefer tar sig friheten att ändra innehållet i medarbetares artiklar 

uppkommer känslor av respektlöshet och förödmjukelse samt skuld och skam, då medarbetare 

känner ett stort ansvar över sitt hantverk. Känslorna som uttrycks tolkar vi som en indikator på det 

som Foucault (2003) beskriver som bestraffning. För att undvika bestraffning väljer medgörliga 

medarbetare att inte prioritera sina egna artikelidéer och disciplineras således till att inte nyttja 

flexibiliteten till fullo.   

Ur ett foucauldianskt perspektiv tolkar vi hur styrning verkar genom att uppmärksamma 

medarbetares förhållningssätt. Trots att flexibilitetens innebörd är otydlig upplever medarbetare 

fortfarande att arbetet är flexibelt. Däremot visar medarbetares förhållningssätt det motsatta. Med 

utgångspunkt i Foucault (2003) tolkar vi det som att det upplevda flexibla arbetet med dess 

otydliga riktlinjer medför ett återtagande av särskilda privilegium och förmåner, vilket kan ses 

som mjuka och milda former av disciplinär övervakning. Beteenden som innefattar en låg grad av 

flexibilitet uppmuntras och belönas, medan beteenden som karaktäriseras av en hög grad av 

flexibilitet förhindras och bestraffas. Med utgångspunkt i Foucaults (2003) begrepp disciplinär 

övervakning tolkar vi det som att de intervjuade medarbetarnas förhållningssätt karaktäriseras av 

dold styrning på flexibla arbetsplatser. 

För att besvara uppsatsens första frågeställning rörande medarbetares förhållningssätt till graden 

av styrning i det flexibla arbetet har det foucouldianska perspektivet bidragit med en förståelse för 

disciplinär övervakning i det moderna samhället. Resultatet visar att medarbetares upplevelser av 

flexibilitet på arbetsplatser grundar sig i en subjektiv tolkning av flexibilitetens olika aspekter. 

Förhållningssätten karaktäriseras av antingen motstånd eller medgörlighet till styrning i det 

flexibla arbetet. Motstridiga förhållningssätt inbegriper exempelvis att bete sig i enlighet med 

tidigare arbetslivserfarenhets grad av flexibilitet och på ett sätt som passar medarbetarens 

personlighet. Medgörliga förhållningssätt innebär att medarbetare disciplinerar sig själva genom 

att exempelvis arbeta enligt traditionella arbetstider, finnas närvarande på arbetsplatser samt låta 

sig styras i arbetets utformning. Resultatet visar även att medarbetare disciplineras genom att 

sträva efter belöning och undvika bestraffning, vilket medför att medarbetare förhåller sig på ett 

sätt som gör att flexibiliteten inte nyttjas till fullo. Medarbetares olika förhållningssätt 

karaktäriseras således av dold styrning. 
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6.1.2 Lojala medarbetare i journalistyrket 

Som ett resultat av den brist på alternativt arbete som råder i journalistbranschen upplever och 

beskriver medarbetare otrygghet och rädsla som framträdande känslor. Då det sker nedskärningar 

kontinuerligt i den utsatta branschen uppmärksammar medarbetare sin förundran över att 

överhuvudtaget ha ett jobb. Beroende på den förväntan individer har på hur och när en gåva ges 

varierar den uppskattning som gåvan bemöts av, vilket kan förstås utifrån Hochschilds (2003: 

104-105) begrepp tacksamhet. På journalisters utsatta arbetsmarknad är konkurrensen mycket hård 

och ett jobb kan i sig ses som en gåva. Med utgångspunkt i Hochschild (2003) uppmärksammar vi 

chefer och medarbetares förväntningar av varandra under rådande arbetsförhållanden på 

arbetsmarknaden. Vi tolkar det därför som att medarbetare har lägre förväntningar på att kunna 

ställa krav och att chefer har större makt att styra arbetsförhållanden. 

 

Utöver känslan av tacksamhet över sitt arbete tolkar vi det som att medarbetare känner tacksamhet 

över den variation och det förtroende som ingår i det flexibla arbetet. Enligt Hochschild (2003: 

104-109) är en gåva något som uppstår mellan två parter och dess emotionella förväntningar av 

varandra. Flera medarbetare upplever flexibilitet som privilegierat, men det finns delade meningar 

om vilka aspekter av det flexibla arbetet som upplevs mest värdefulla. En aspekt som medarbetare 

värderar högt är journalistyrkets variation där ingen dag är den andra lik och där vardagen präglas 

av en hög grad av flexibilitet. En annan aspekt av det flexibla arbetet som värderas högt är känslan 

av förtroende. Medarbetare som känner att de har förtroendet med sig upplever att de har 

kompetensen som krävs för att genomföra arbetet självständigt och hantera det som beskrivs som 

”frihet under ansvar”. Utifrån Hochschild (2003) kan förtroendet ses som en gåva från chefer till 

medarbetare. Medarbetare med en hög grad av flexibilitet i arbetet upplever förtroende och känner 

tacksamhet över att få fria händer att organisarera arbetet efter eget tycke. 

 

Ytterligare en aspekt som medarbetare känner tacksamhet över är att få möjlighet att sprida 

kunskap om det som personligen engagerar dem. Med utgångspunkt i Hochschild (2003: 118) är 

tacksamhet beroende av individers personliga referensramar och värderingar, vilka påverkar den 

emotionella upplevelsen om vad som är värt att vara tacksam över. Medarbetare som arbetar på 

fackliga branschtidningar upplever sig ha ett stort ansvar för att hjälpa sina läsare att få ut så 
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mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Utifrån Hochschild (2003) tolkar vi det som att friheten att få 

utlopp för sitt engagemang leder till att medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, vilket kan 

förstås som en känsla av tacksamhet.  

 

Känslan av tacksamhet för att ha ett flexibelt och engagerande arbete, som dessutom präglas av 

variation och förtroende, får till följd att medarbetare accepterar en ökad arbetsbelastning. Enligt 

Hochschild (2003: 118) är känslan av tacksamhet en typ av uppskattning som visar att individer 

vill ge tillbaka till den som gåvan kom från. Resultatet visar att medarbetare arbetar kvällar och 

helger samt skickar mail och är aktiva på tidningsredaktioners sociala medier under tillfällen som 

inte rapporteras som arbetstid. Med utgångspunkt i Hochschild (2003) ser vi dessa beteenden som 

ett resultat av att medarbetare blivit tilldelade en hög grad av flexibilitet. Medarbetare använder 

således sitt privatliv till att genomföra arbetsrelaterade uppgifter, vilket vi tolkar som ett sätt för 

medarbetare att ge tillbaka nytta till sina chefer som tack för förtroendet att få arbeta flexibelt. 

Engagemanget medför att medarbetare själva inte uppfattar sitt förhållningssätt som ökad 

arbetsbelastning, utan snarare som något lustfyllt och en naturlig del av arbetet. Tacksamhet för 

arbetets variation, förtroende och engagemang synliggörs således genom ökad arbetsbelastning.  

 

Meningsskiljaktigheter rörande vilken grad av flexibilitet som är eftersträvansvärd grundar sig 

även i medarbetares tidigare arbetslivserfarenheter och samhällets sociala trender. Medarbetare 

som arbetar på samma arbetsplats med samma förutsättningar upplever graden av flexibilitet olika 

och det råder delade meningar om vilken grad av flexibilitet som förväntas. Med utgångspunkt i 

Hochschild (2003: 104-105) kan kulturen styra över vad som förtjänar tacksamhet och vad som är 

förgivettaget i en viss kontext. I resultatet uppmärksammas en arbetsplats med en splittrad kultur 

som präglas av många olika åsikter om hur mycket flexibilitet som är lämpligt. Medarbetare som 

har tidigare erfarenhet av en arbetskultur som kännetecknats av en hög grad av flexibilitet känner 

inte lika mycket tacksamhet på den nuvarande arbetsplatsen, då det flexibla arbetet på den tidigare 

arbetsplatsen upplevts som en självklarhet och en förutsättning för att kunna genomföra sitt arbete 

på ett önskvärt sätt. Utöver tidigare arbetslivserfarenheter tolkas tacksamhet med utgångspunkt i 

vad Hochschild (2003: 118) liknar vid sociala trender som dominerar i samhället. Då flexibilitet är 

ett växande fenomen och ett allt mer legitimt arbetssätt påverkar den sociala trenden medarbetares 

tacksamhet. Utifrån Hochschild (2003) tolkar vi det därför som att medarbetares upplevelse av 
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tacksamhet påverkas av deras jämförelse med andra tidningsredaktioner i journalistbranschen, 

vilka har anpassat sig till det flexibla arbetet som dominerande social trend. 

 

Det växande fenomenet flexibelt arbete visar sig väcka starka känslor bland de intervjuade 

medarbetarna. Exempelvis medför branschens utsatthet känslor av rädsla och flexibilitetens 

otydlighet leder till känslor av osäkerhet. Vidare medför medarbetares ökade handlingsutrymme 

känslor av delaktighet och förtroende. Enligt Hochschild (2012: 95-97) finns det en uppsättning 

normativa känslouttryck i samhället som förväntas tas i uttryck i en viss kontext, exempelvis i 

yrkessammanhang. Medarbetare visar ett organisatoriskt åtagande genom att beskriva betydelsen 

av sin egen roll i arbetet och poängtera att det som följd av flexibilitet och delaktighet råder delat 

ansvar över arbetsklimatet. Utifrån Hochschild (2012) kan det organisatoriska åtagandet ses som 

ett normativt känslouttryck och skapa förståelse för varför medarbetare åtar sig större ansvar utan 

att kräva något i gengäld. Det organisatoriska åtagandet kan förklaras genom den tacksamhet 

medarbetare känner för att ha ett arbete som står för flexibilitet och engagemang.  

 

Enligt Hochschild (2012: 33-38) kan man ställa sig kritisk till huruvida det är individers äkta 

känslor som uttrycks eller om det är organisationens kulturella förväntningar som styr individers 

känslouttryck i ett specifikt yrkessammanhang. Styrda känslouttryck kan förklara varför 

medarbetare försvarar chefers beslut, trots att de inte går i linje med egna värderingar om vilken 

grad av flexibilitet som bör prägla arbetets utformning. Med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket verkar makt genom att medarbetare disciplinerar sig till att uttrycka de känslor som är 

accepterade i den givna kontexten. Känslor som utmärks av motstånd och missnöje undviks på 

grund av en rädsla för att bli bestraffad. När det uppstår diskrepans mellan vad individer verkligen 

känner och vilka känslor som förväntas uttryckas menar Hochschild (2012: 33) att individer 

tillämpar känslostrategier som hjälper dem att förhålla sig till rådande normer. När medarbetare 

slätar över sin kritik med skratt och förminskar problem genom att fokusera på positiva aspekter i 

arbetet tolkar vi det som känslostrategier, vilka hjälper medarbetare att hantera känsloladdade 

problem och disciplinera sina känslouttryck. Trots att medarbetare upplever missnöje i arbetet tar 

känslan av tacksamhet över, då de inte vill riskera att uppvisa ett beteende som visar på 

otacksamhet. Istället strävar medarbetare efter att uppvisa ett lojalt beteende. Andra 

känslostrategier är att betvivla sig själv genom att ifrågasätta att det upplevda problemet över 
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huvud taget existerar och att visa sin lojalitet gentemot organisationen genom att inte vilja prata 

om känsliga samtalsämnen. Med utgångspunkt i Hochschild (2012: 56-57) tolkar vi det således 

som att normativa känslouttryck blir viktiga för att styra hur individer ska känna och därmed 

förhålla sig i en specifik social kontext.  

 

För att komplettera besvarandet av uppsatsens första frågeställning rörande medarbetares 

förhållningssätt till graden av styrning i det flexibla arbetet utgår vi från Hochschilds (2003) 

begrepp tacksamhet. Begreppet kan identifiera arbetsbelastning som ytterligare ett förhållningssätt 

till styrning i det flexibla arbetet och kompletterar således besvarandet av uppsatsens första 

frågeställning. Medarbetares tacksamhet grundar sig i följande tre aspekter: tacksamhet över att ha 

ett arbete i en utsatt bransch, tacksamhet över att ha ett flexibelt arbete som präglas av variation 

och förtroende samt tacksamhet över att ha ett jobb som innebär att medarbetarna får uttrycka sitt 

engagemang. De tre aspekterna av tacksamhet leder till att medarbetare arbetar kvällar och helger 

samt under pendling till och från arbetet, utan att rapportera det som arbetstid. Känslan av 

tacksamhet medför således att medarbetare accepterar ökad arbetsbelastning som ytterligare ett 

förhållningssätt till styrning i det flexibla arbetet.  

 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning rörande vilka känslor som uttrycks i samband med 

medarbetares förhållningssätt till styrning utgår vi från Hochschilds (2003; 2012) begrepp 

tacksamhet och känslostrategier. Medarbetare som uppskattar den rådande graden av flexibilitet 

förhåller sig på ett medgörligt sätt och uttrycker tacksamhet genom känslor som delaktighet och 

förtroende. De medarbetare som upplever att den nuvarande arbetsplatsen inte erbjuder den grad 

av flexibilitet som är önskvärd och förhåller sig motstridiga uttrycker känslor som respektlöshet 

och förödmjukelse. Resultatet visar även att det finns medarbetare som upplever missnöje med den 

rådande graden av flexibilitet, men som ändå förhåller sig på ett medgörligt sätt, vilket kan 

förklaras genom känslostrategier. Strävan efter belöning och rädslan för att bli bestraffad, som 

medför att medarbetare disciplinerar sina känslor och inte nyttjar flexibiliteten fullt ut, gör att 

medarbetare strategiskt förminskar de upplevda känslorna av missnöje och undviker 

känsloladdade problem. Istället förhåller sig medarbetare till de normativa känslouttryck som är 

accepterade på arbetsplatsen och uppvisar känslor som speglar ett organisatoriskt åtagande. 

Medarbetares olika känslouttryck karaktäriseras således av disciplinerade känslor och lojalitet. 
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6.2 Diskussion av resultat i relation till val av teori och metod 
I uppsatsens kapitel om teoretiskt ramverk och metod har det redogjorts för på vilka sätt 

uppsatsens teoretiska begrepp och metodologiska angreppsätt är lämpliga för att uppnå syftet och 

besvara frågeställningarna. I detta avsnitt förs en kritisk reflektion över teorins och metodens 

begränsningar i förhållande till att uppnå syftet och besvara frågeställningarna. Vidare diskuteras 

hur teori- och metodvalen påverkat och format uppsatsens resultat. 

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar inbegriper termer som styrning och känslor, vilket kan 

härledas till det teoretiska ramverket. Genom att enbart studera medarbetares förhållningssätt och 

känslouttryck som centrala delar av en individs upplevelse finns det en risk att vi går miste om 

andra intressanta aspekter som en upplevelse kan inbegripa. Trots att vi utgår från ett abduktivt 

tillvägagångssätt och låter empirin ta stor plats i uppsatsen riskerar vi som uppsatsförfattare att 

tolka medarbetares upplevelser i enlighet med den på förhand valda teorin som genomsyrar syftet 

och frågeställningarna. Intressanta aspekter i resultatet som inte kan förklaras eller förstås med 

hjälp av det teoretiska ramverket besvaras således inte utifrån uppsatsens frågeställningar. 

 

Inför uppsatsen fördes även en diskussion om vilket metodologiskt tillvägagångssätt som är mest 

lämpligt i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. En alternativ metod som skulle kunna 

komplettera kvalitativa intervjuer är deltagande observation. Genom att inledningsvis observera 

medarbetares förhållningssätt till styrning i det flexibla arbetet skulle vi i större utsträckning kunna 

säkerställa att medarbetares observerade förhållningssätt stämmer överens med deras 

beskrivningar. Observationer skulle även medföra en mer skräddarsydd intervjuguide med 

tydligare fokus på medarbetares förhållningssätt i relation till deras känslouttryck. Genom att inte 

använda observationer som kompletterande metod kan vi gått miste om förhållningssätt som 

medarbetare varit omedvetna om och således inte beskrivit.  

 

Uppsatsens resultat kan enbart härledas till nio medarbetare och därför är det inte möjligt att 

generalisera resultatet till någon population. En kvantitativ ansats skulle möjliggöra att resultatet 

kan generaliseras genom att exempelvis undersöka hur vanlig förekomsten av flexibelt arbete är, 

hur många medarbetare som upplever flexibilitet eller hur ofta flexibelt arbete upplevs. Dock 
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skulle en kvantitativ studie kräva förbestämda förhållningssätt till flexibilitet och en viss 

uppsättning känslouttryck som kan uppkomma vid flexibelt arbete. Medarbetare skulle således inte 

få sätta egna ord på sin upplevelse utan bli styrda till uppsatta svarsalternativ, vilket inte skulle gå i 

linje med uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

6.3 Slutsats och implikationer för fortsatt forskning  
Slutsatsen vi drar från uppsatsens resultat och diskussion är att medarbetares upplevelser av 

flexibelt arbete är grundade i en subjektiv tolkning som bygger på flera olika aspekter. Resultatet 

visar även att det råder meningsskiljaktigheter mellan enskilda individer gällande hur stor grad av 

flexibilitet som upplevs eftersträvansvärd. De breda spektra av förhållningssätt och känslouttryck 

visar att fenomenet flexibilitet, trots sin utbredning, är komplext och svåröverskådligt. För att det 

flexibla arbetet ska fylla sin funktion, det vill säga upplevas som flexibelt, visar vårt resultat att 

intresse bör riktas mot medarbetares subjektiva upplevelser av flexibelt arbete. Det räcker således 

inte med att införa flexibla system för att arbetet det skall leda till önskade konsekvenser, utan 

arbetet blir inte flexibelt förrän arbetet upplevs som det. Vi föreslår därför att framtida forskning 

undersöker mer specifikt vad det är som motiverar olika medarbetare till att arbeta flexibelt i 

termer av tid, rum och innehåll. Med utgångspunkt i lämplig motivationsteori skulle en framtida 

studie kunna undersöka vad de olika motivationsfaktorerna grundar sig i. Med utgångspunkt i 

sådana studier skulle organisationer på sikt kunna skapa ett flexibelt arbetsklimat där en mångfald 

av medarbetare med olika egenskaper och drivkrafter kan nyttja flexibiliteten i önskvärd grad. 

Medarbetares olika styrkor och kvalitéer skulle genom individanpassat flexibelt arbete kunna 

komma till uttryck. Fenomenet flexibelt arbete skulle således kunna skräddarsys till medarbetares 

inre motivation och på så sätt få ut det bästa av varje medarbetare. 
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Bilaga 1 Intervjuguide   
 1. Medarbetarens bakgrund  
- Berätta om dig själv   
- Tidigare arbetslivserfarenhet 
 
 2. Organisationens bakgrund   
- Omfattning och utbredning?  
- Hur kommer det sig att du sökte dig till organisationen?  
- Vad var det som attraherade och lockade dig?   
- Vad det något som fick dig att tvivla?  
  
3. Medarbetarens roll inom organisationen 
- Vilka arbetsuppgifter?  
- Vilka områden fokuserar du på? Varför?  
- Individuellt arbete eller team?  
- Chefer?  
  
4. Arbetets utformning   
- Beskriv ett projekt från start till slut?  
- Beskriv hur en arbetsdag ser ut?  
- När arbetar du?  
- Var arbetar du?   
- Hur arbetar du?  
- Om du skulle få välja fritt: när, var och hur skulle du arbeta?  
- Vad innebär flexibilitet för dig?  
- Hur upplever du graden av flexibilitet i ditt arbete?  
- Hur tror du att det kommer det sig (flexibelt arbete/oflexibelt arbete)?  
- Hur skiljer sig detta arbete mot tidigare erfarenheter?  
- Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med flexibelt arbete?  
 
5. Kommunikation mellan kollegor:   
- Hur sker kommunikation med kollegor?   
- Hur får du en bild av dina kollegors arbetsvanor?  
- Om du fick välja fritt: hur skulle ni kommunicera?  
  
6. Förväntningar och krav  
- Hur kommuniceras arbetsuppgifter?  
- Hur kommuniceras förväntningar, mål och deadlines?  
- Hur kommuniceras feedback (både positiv och konstruktiv)?  
- Om du fick välja fritt: hur skulle det kommuniceras?  
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- Vad ser du som starka egenskaper hos dig själv i din yrkesroll?  
- Hur får dessa egenskaper komma till uttryck i din arbetsvardag?  
  

Följdfrågor  
v Hur känns det?  
v Hur upplevs det?  
v Hur hanterar du det?  
v Vad betyder det här för dig?  
v Vilka känslor uppkommer hos dig då? 
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Bilaga 2 Missivbrev  
Hej NAMN,  

  

Mitt namn är Frida Bergqvist och tillsammans med min uppsatspartner Lina Rosén skriver jag en 

kandidatuppsats inom Human Resources vid Sociologiska institutionen på Uppsala universitet.   

  

Uppsatsens fokus kommer att vara "det flexibla arbetet" i termer av tid, rum och innehåll. Vi är 

därför på jakt efter medarbetare att intervjua som jobbar på en arbetsplats där du som medarbetare 

upplever dig ha ett viss mått av frihet att jobba när du vill och var du vill, samt blir tilldelad ansvar 

för hur väljer att lägga upp dina projekt.   

   

Anledningen till att vi kontaktar just dig är för att både tidningen NAMN och dina texter i den 

inspirerar och engagerar. Vi skulle därför gärna vilja intervjua dig om hur din arbetsvardag ser ut 

och hur du upplever den flexibilitet du har i ditt arbete. I uppsatsen hanteras sedan 

personuppgifterna med konfidentialitet, vilket betyder att varken ditt och tidningsredaktionens 

namn kommer att uppges.  

  

Intervjun kommer att genomföras någon gång under november månad, men vi är flexibla inför dina 

önskemål på dag och tid. Samtalet tar ca 45 minuter och kan både genomföras på din arbetsplats, 

ett närliggande fik eller en annan plats som passar dig bra. Vi bjuder dig gärna på en kaffe som 

tack för din tid och ditt engagemang.  

  

Har du möjlighet att bidra med din upplevelse till vår uppsats? Låt oss veta!   

Stort tack för förhand och ha en fortsatt härlig dag!  

  

Bästa hälsningar,  

Frida Bergqvist (tfn: 076-239 61 10) och Lina Rosén (tfn: 073-063 92 38) 

 

Handledare: Thomas Öst thomas.ost@soc.uu.se (tfn: 018-471 78 04)  
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Bilaga 3 Kodningsschema   
1. Yrkets karaktär  

 
 Framtidsutsikter   
- Döende bransch    
- Brist på alternativ  
- Anpassa dig eller sluta  
 
Ett privilegierat yrke  
- Folkets representant    
- Variation  
- Personligt engagemang  
 
2. Flexibilitetens innebörd   

 
 Otydlighet  
- Egen tolkning      
- Avsaknad av riktlinjer  
- Olika agendor   
- Begär mer tydlighet   
- Risk att jobba i det oändliga  

  
Personliga värderingar  
- Tidigare arbetslivserfarenhet  
- Personlighet   
 
3. Handlingsutrymme  

 
 Delaktighet   
- Tillfrågad, lyssnad på, att få säga sin mening  
- Blir tilldelad så mycket att man inte hinner förverkliga sina egna idéer   
- Korrigering av texter  
  
Förtroende  
- Frihet under ansvar    
- Förtroende för medarbetares kompetens  
- Tillit visat i handling   
- Ökat förtroende är svårt, men känns meningsfullt  
- Minskat förtroende är lätt, men tappar charmen  
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4. Tillgivenhet   
 

Organisatoriskt åtagande   
- Flexibilitet förutsätter delat ansvar   
- Se ur chefers perspektiv  
- Undvika att prata om negativa upplevelser  
 
Känsloladdade problem 
- Bara min upplevelse, inbillning  
- Skämtar bort viktiga saker  
- Sänker röstläget  
- Försiktig med orden  
- Förminska det negativa   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


