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De samhälleliga förändringar som skett har gett upphov i en ny arbetsform, vilket i sin tur 
påverkat den enskilda individens arbete. Genom en kvalitativ studie synliggörs här hur dessa 
förändringar påverkar medarbetare och ledare i det dagliga arbetet. 	
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Sammanfattning	
 
Denna uppsats utgörs av en kvalitativ studie vilken syftar till att undersöka hur maktutövning 

tar sig i uttryck samt hur den upplevs på arbetsplatser vilka till sin karaktär är flexibla. De 

respondenter vilka utgör grund för vårt empiriska material är såväl arbetstagare som personer 

med en ledande befattning och vilka arbetar inom IT-branschen. Eftersom studiens 

metodologiska tillvägagångssätt är av kvalitativ karaktär har vi haft för avsikt att bidra med en 

djupgående och förklarande sociologi. Vår målsättning har således inte varit att generalisera 

till andra arbetsplatser vilka karaktäriseras av flexibilitet, utan att lyfta fram exempel på hur 

makt kan ta sig i uttryck och uppfattas hos valda individer. Studien vilar därmed på tio öppet 

tematiska intervjuer, vilka sedan analyserats utifrån de teoretiska begreppen: den disciplinära 

individen, panoptikon, normer och vetande, känsloarbete samt tacksamhet. Resultatet visade 

bland annat på att makt inom det flexibla arbetet upplevs som mycket subtil och outtalad, 

vilket i sin tur är en förutsättning för ökad produktivitet, såväl som för individernas 

välmående. Det handlar om att rikta fokus mot individens vilja och entusiasm att producera, 

snarare än att tvinga fram detta genom en uttalad och en strikt maktutövning. I stället för en 

tydlig maktrelation råder det en förtroenderelation mellan den flexibla arbetstagaren och 

arbetsgivaren eller kunderna. Detta i sin tur är det som skapar produktivitet hos den flexibelt 

arbetande individen.   

 
Nyckelord: globalisering, flexibelt arbete, maktutövning 
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Förord	
 
Inledningsvis vill vi tacka våra respondenter som tog sig tid att ställa upp på intervjuer. 

Genom ert medgivande att delta samt era kontakter inom IT-branschen har denna studies 

genomförande möjliggjorts. Vi vill även rikta ett särskild stort tack till vår handledare Thomas 

Öst som handlett oss genom uppsatsen och med engagemang bidragit med värdefulla 

synpunkter under arbetsprocessens gång.   

 
Januari 2016 
 
Linn Mann och Therese Kaemmerlé  
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1.	Inledning	

I detta första kapitel vill vi genom att belysa de samhälleliga förändringar som skett under 

senare tid lyfta fram vad dessa gett upphov till för konsekvenser på såväl en organisations- 

som en individnivå. Genom att betona konkreta företeelser vilka haft en betydande inverkan 

på arbetsmarknaden avser vi att framhäva dess effekter på den enskilde individen. Detta leder 

i sin tur in på studiens syfte med underliggande frågeställningar. 

1.1	Bakgrund	

Vi lever idag i ett allt mer globaliserat samhälle vilket medför att olika processer, sociala och 

ekonomiska system världen över ökar vårt beroende av varandra. Den utsuddning av världens 

gränser som globaliseringen innebär har underlättats av den teknologiska utveckling som ägt 

rum inom såväl information som kommunikation i form av fiberoptik och 

kommunikationssatelliter. Denna utveckling i kombination med en integrering av 

världsekonomin har i sin tur medfört att den globala ekonomin har kommit att domineras av 

informationsprodukter såsom mjukvaror, media och internetbaserade tjänster. Vidare 

avgränsas ekonomin inte längre av nationsgränser utan verkar alltmer via internationella 

nätverk, vilket resulterat i att den globala konkurrensen pressar företagen till allt större 

flexibilitet och till att de genom omstruktureringar anpassar sig till en föränderlig omvärld 

(Giddens, 2003, s. 62-65). 
 

I symbios med den samhälleliga förändringen sker det alltså en anpassning på 

organisationsnivå, så till vida att företagen tvingas anpassa sig till marknadens krav (Allvin, 

2006, s. 30). I och med en utvecklad teknologi och en innovationsprocess vilken är av 

föränderlig karaktär ställs således krav på organisationer om att vara anpassningsbara för att 

inte konkurreras ut. Detta får i sin tur konsekvenser för arbetets organisering, då företag 

skapar strategier vilka ligger i linje med de förändrade omständigheterna i deras omgivning 

(Ibid, p. 31). För organisationer handlar det om att organisera det dagliga arbetet på sådant 

sätt att större lönsamhet genereras och att de blir mer konkurrenskraftiga på marknaden (Ibid, 

p. 17).  
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Det flexibla arbetslivet – som blivit ett allt mer etablerat fenomen – påverkar inte endast på en 

organisationsnivå, utan det har även en betydande inverkan på den enskilde individen. Genom 

att arbetsplatser försvinner eller blir allt mer flexibla ställer det nya krav på individen, vilken 

förväntas att i större utsträckning vara anpassningsbar, villig att ta risker samt vara 

självständig i bemärkelsen att kunna arbeta oberoende av regler (Sennett, 1999, s. 17). I och 

med de förväntningar och möjligheter som det flexibla arbetet ger upphov till, är det idag 

snarare regel än undantag att arbeta hemma med datorn som redskap. Denna nya arbetsform 

tenderar att sudda ut gränsen mellan arbete och privat verksamhet, vilket utmynnar i ett så 

kallat ”gränslöst arbete” (Giddens, 2003, s. 72-74).   

Att det flexibla arbetet med dess effekter inverkar på individens vardag är självskrivet; 

däremot råder det skilda meningar om huruvida denna är av negativ eller positiv karaktär. 

Genom att den yttre styrningen i form av regler och förordningar elimineras, tvingas 

medarbetaren på egen hand reglera och organisera sitt arbete (Allvin, 2006, s. 17). Detta 

betyder i sin tur att medarbetaren ställs inför nya arbetsuppgifter, vilket medför ett utökat 

ansvar. Varje individ är unik och besitter olika förmågor, varför en del individer förvisso kan 

hantera dessa nya krav medan de skapar problem för andra. Att ett sådant utökat ansvar läggs 

på den enskilda individen riskerar således att resultera i en större social och psykisk 

belastning (Ibid, s. 54). Å andra sidan kan möjligheten att arbeta flexibelt upplevas som en 

fördel då det blir alltmer vanligt att individer på arbetsmarknaden har en egen kunskaps-, och 

färdighetsbank som de tar med sig då de byter arbetsgivare, vilket är något som idag sker 

alltmer frekvent. Individen får härigenom större möjlighet att planera och skapa sin karriär 

utifrån sig själv; med andra ord får därmed individen större makt över sin egen arbetssituation 

(Giddens, 2011, s. 571). 

Förvisso resulterar detta nya sätt att organisera arbetet i en utökad frihet för individen, vilken 

dock samtidigt står under individens eget ansvar. Det som förväntas av individen kan ställas i 

relation till den frihet som arbetet ger upphov till. Å andra sidan är det ett faktum att denna 

nya arbetsform även genererar nya instrument för att styra arbetet. Genom tydliga 

indikationer om vad som förväntas av den enskilda medarbetaren skapas instrument för 

styrning i den meningen att om dessa förväntningar inte infrias så leder det till konsekvenser 

(Allvin, 2006, S. 40). Trots införandet av flexibelt arbete fortsätter således organisationer att 

utöva kontroll och inflytande över sina medarbetare, vilket begränsar deras frihet. 
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Då det flexibla arbetet i allt större utsträckning präglar individers vardag – och då det kan ha 

vitt skilda betydelser för individer – ser vi det som lämpligt att medarbetares uppfattningar 

sätts i fokus för denna uppsats. Det flexibla arbetet kan förvisso möjliggöra för individen att 

arbeta från exempelvis Bali, där hon kan leva som en kung på sin svenska lön. Det skulle 

emellertid även kunna vara så att individen snarare lever på en främmande ö som fånge i en 

vardag präglad av konstant oro och en ohållbar arbetsbörda.  

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
	
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur maktutövning tar sig uttryck på arbetsplatser 

vilka till sin karaktär är flexibla, samt hur denna upplevs av medarbetare. Studien involverar 

såväl arbetstagare som personer vilka innehar en chefsposition, då detta möjliggör att olika 

perspektiv på flexibelt arbete belyses. Utifrån detta syfte har vi nedan formulerat två 

frågeställningar: 

 

Hur upplever arbetstagare och ledare det flexibla arbetet?  

På vilka sätt uppfattar individerna att de själva påverkas av frihet under ansvar på arbetet? 

1.3	Avgränsning	
 

Flexibelt arbete är ett fenomen vilket gett upphov till studier av olika karaktär och som 

betonar skilda aspekter. I denna studie har internetbranschen utgjort fokus vid insamling av 

empiriskt material, ämnat att fokusera individers upplevelser av att arbeta flexibelt. Mot 

bakgrund av de nya förutsättningar som denna arbetsform präglas av, inriktas denna studie på 

att skildra olika ställningstaganden gentemot maktutövning i det flexibla arbetet. Detta 

möjliggör för oss att synliggöra de känslor och uppfattningar som det flexibla arbetet ger 

upphov till. Fastän studien involverar såväl medarbetare som personer vilka har en 

chefsposition är syftet inte att lyfta fram uppfattningar från de två perspektiven och sedan 

ställa dessa mot varandra. I stället fokuserar vi på att se flexibelt arbete som ett fenomen 

vilket vi studerar från olika synvinklar, vilka betonar relevanta aspekter i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar.  
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1.4	Uppsatsens	disposition	
	
I nästa kapitel presenteras tidigare forskning som berör det ämnesområde som denna studie 

uppehåller sig vid. Detta kapitel har i sin tur delats upp i fyra olika underrubriker vilka 

definierar de teman som utgör bakgrunden till föreliggande studie. Till en början lyfter vi 

fram forskning som berör globaliseringen och dess inverkan på arbetsmarknaden, vilket leder 

oss in på det tema som handlar om distansarbete och balans. Därefter redogörs för forskning 

på temat balans i relation till tid och intensifiering, varpå forskning som behandlar 

upprätthållandet av en gräns mellan arbetet och familjelivet tas upp. Det därpå följande 

kapitlet introducerar studiens teoretiska referensram, vilken utgör grunden för genomförd 

analys. De teoretiker som nämns är Foucault samt Hochschild. I kapitel 4 presenteras det 

metodologiska tillvägagångssätt som ligger till grund för insamling av material. Här beskrivs 

dels metodens relevans för studiens syfte och för den teoretiska referensramen, dels beskrivs 

hur materialet har bearbetats. Kapitel 5 utgörs av en presentation av studiens resultat. I denna 

redogörelse är även analysen av material utifrån den teoretiska referensramen invävd. 

Avslutningsvis förs i det sista kapitlet en diskussion kring resultatet av analysen, där arbetet 

knyts samman till en helhetsbild.  

2.	Tidigare	forskning	
 
I detta kapitel presenteras valda artiklar från forskningsfältet, vilka framställs under fyra olika 

teman. Dessa teman är globaliseringen och teknikens effekter, distansarbete och balans, 

balans i relation till tid och intensifiering samt distansarbete och familj. Anledningen till 

denna inbördes ordning av teman är att vi funnit det lämpligt att först återge forskning som 

bedrivits på makronivå, för att därefter gradvis smalna av framställningen till att inriktas mot 

forskning på mikronivå. Emellertid har vi genomgående ett starkt fokus på forskning som 

relaterar till individers upplevelser av flexibelt arbete. Genom denna redogörelse avser vi att 

ge en strukturerad överblick av befintlig forskning för att avsluta med en sammanfattning som 

utmynnar i en presentation av relevansen hos vår studie och vad den avser att tillföra. 
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2.1	Globaliseringen	och	teknikens	effekter		
	
För att inleda en översikt över distansarbete som forskningsfält kan med fördel en 

organisering göras av forskningens olika områden. En sådan har gjorts både i en 

litteraturstudie från 1999 (Ellison, 1999) och via en enkätundersökning inom EU (Valenduc & 

Vendramin, 2001). Den forskning om distansarbetet som bedrevs i litteraturstudien 

organiserades i sex olika områden, vilka var: definition, mätning och omfattning av 

distansarbete, ledning av distansarbetare, reserelaterade effekter av distansarbete, 

organisationskultur och anställdas isolering, gränser mellan hemmet och arbetet samt effekter 

av distansarbete på individen och familjen (Ellison, 1999, s. 338). I den så kallade ECaTT1-

enkäten, vilken omfattade 10 europeiska länder, kunde i stället fem olika kategorier av 

distansarbete utskiljas: hembaserat distansarbete, distansarbete i satellitkontor, co-working-

kontor, mobilt distansarbete och distansarbetande företag. Denna enkätundersökning 

genomfördes inom ramen för ett program i den europeiska kommissionens regi, kallat 

Information Society Technologies (IST) (Valenduc & Vendramin, 2001, s. 246 ). Utifrån 

dessa två studier kan konstateras att olika studier kommit fram till olika typer av 

kategoriseringar av fenomenet distansarbete, vilket med utgångspunkt ur dessa artiklar kan 

ses som en form av flexibelt arbete. 

 

I den nämnda litteraturstudien från 1999 framställs den pågående teknologiska utvecklingen 

som att den gör att tekniken ständigt blir alltmer förfinad. Forskarna i denna studie menar att 

det flexibla arbetet är en fördel för organisationer i deras strävan att anpassa sig till yttre 

förhållanden, men de ställer sig däremot kritiska till hur det påverkar medarbetarna. Detta kan 

i sig sägas motivera fortsatt forskning i riktning mot att ta hänsyn till båda dessa perspektiv 

och förena dem båda i framtida modeller (Ellison, 1999, s. 350-353). Här framställs dock 

inget förslag på en sådan modell.  

 

Det poängteras även av andra forskare att distansarbete framförallt är en konsekvens av 

globaliseringen, vilken gett upphov till flexibla organisationer. Inom dessa skapas nya 

arbetsformer vilka alltmer karaktäriserar sysselsättningen i vårt informationssamhälle. De här 

mer flexibla arbetena uppstår inte av informations- och kommunikationstekniken i sig själv, 

utan kommer framförallt som en konsekvens av nya trender i arbetsorganisering. Dessa 

																																																								
1	ECaTT	står	för	Electronic	Commerce	and	Telework	Trends	som	är	ett	europeiskt	projekt	med	syfte	att	
kartlägga	tillväxten	av	distansarbete	via	telefoni	och	IT.	
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trender är alltså konsekvenser av förändrade yttre förhållanden för organisationer med 

anledning av globaliseringen som till exempel ökad konkurrens, förändringar av 

konsumenternas krav och just-in time-produktion (Valenduc & Vendramin, 2001, s. 252-253). 

Dock framkommer det att datorerna likväl är en förutsättning för samarbete på distans; 

exempelvis lyfts intranät och dylika samarbeten online fram som bidragande faktorer till 

förändringar avseende organisering, arbetets innehåll och vart arbetsuppgifter kan förläggas. 

Exempelvis använder ingenjörer, arkitekter och andra informationssystem för att kunna arbeta 

tillsammans från olika platser i världen. Dessa slags arbeten kan inte sägas representera det 

”klassiska” flexibla arbetet, men de är essentiella för att påvisa utvecklingen av flexibilitet i 

förhållande till geografiska platser (Valenduc & Vendramin, 2001, s. 254). Också i denna 

uppsats anses dessa typer av långtgående flexibla arbeten kunna påvisa åt vilket håll 

utvecklingen går. Eftersom vi i vår studie fördjupar oss inom denna mer långtgående typ av 

flexibelt arbete kan vi nå fram till en större förståelse för detta fenomen.  

 

Det finns studier som vid datainsamlingen kombinerat telefonintervjuer med fasta frågor och 

enkäter, där forskarna involverat såväl medarbetare som ledare i organisationer. I en av dessa 

betonas relationen mellan arbete och hem samt vikten av att organisationen kontrollerar de 

flexibla medarbetarna genom kontinuerlig dokumentation (Lautsch et al., 2009). Denna 

sistnämnda aspekt har stor betydelse för hur flexibelt arbete implementeras i organisationer 

och är också avgörande för om organisationen får fördelar alternativt nackdelar av att dess 

medarbetare arbetar flexibelt. Det framhålls att företag och organisationer måste förbättra sina 

procedurer för att mäta huruvida en implementering av flexibelt arbete ger fördelar för 

företagets måluppfyllelse och effektivitet. I detta sammanhang betonas ledares roll i 

implementeringen. (Ibid., 2009, s. 821) Det är av stor vikt att ledare har en nära kontakt med 

medarbetare vilka arbetar på distans. Kontakten mellan ledare och medarbetare ska 

karaktäriseras av informationsdelande och inte ha någon ton av övervakning. Det rapporteras 

att medarbetare vars kontakt med ledare är av informationsdelande karaktär mer sällan anser 

sig uppleva en konflikt mellan arbetets och hemmets krav. Dessa medarbetare presterar också 

mer och hjälper även kollegor i högre utsträckning än andra. (Ibid., 2009, s. 795). Mycket av 

forskningen har intresserat sig för just balansen mellan hem och arbete samt vilka effekter det 

flexibla arbetet har för denna avvägning. I och med detta handlar nästa avsnitt om 

distansarbete och balans. 
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2.2	Distansarbete	och	balans		
	
Det finns fördelar att vinna för såväl organisationer som deras medarbetare om ledare 

uppmuntrar till att skilja mellan privatliv och arbetsliv. Detta så till vida att en tydlig gräns 

häremellan resulterar i en lägre grad av konflikt mellan de båda sfärerna för de flexibelt 

arbetande individerna. Dock kan en sådan separering leda till att medarbetare i lägre grad är 

flexibla när det gäller arbetstider och till att de i mindre utsträckning är villiga att hjälpa 

kollegor vilka inte arbetar flexibelt. Detta kan i sin tur skapa konflikter mellan medarbetare 

som inte arbetar på distans och de som gör det. (Lautsch et al., 2009, s. 795) Två motstridiga 

rön kan alltså här utläsas: Dels kan organisationen dra nytta av att medarbetare delar på 

privatlivet och arbetet då detta medför ett ökat välmående hos dem, dels kan konflikter mellan 

medarbetare gro som en konsekvens av en sådan separering. Detta är ännu ett resonemang 

som pekar på det flexibla arbetets komplexa karaktär också utifrån organisationers perspektiv.  

 

Den mest typiska formen av flexibelt arbete är att några timmar spenderas hemma, på fältet 

eller med kunder medan den viktigaste delen av arbetet görs på en fast punkt. I samband med 

denna typ av flexibelt arbete erbjuds ofta en hemdator till medarbetarna. Denna gest kan ses 

som en indikation på att hem och arbete förhåller sig till varandra på ett annorlunda sätt idag 

än tidigare. Flexibelt arbete av det här slaget inbegriper arbete från hemmet, mobila arbetare 

som till exempel underhållsarbetare samt decentraliserat arbete. Hos dem som arbetar på så 

kallade callcenters återfinns många olika lösningar när det gäller arbetstiden och formen av 

det flexibla arbetet bestäms av yttre förhållanden och behov. Arbetsgivare fokuserar mer på 

att bestämma tidsramar och prestationsmål än på att fördela specifika uppgifter. Detta sätter 

press på medarbetare att vara flexibla och att reglera sin egen personliga tid, vilket kräver 

självständighet från medarbetarens sida (Valenduc & Vendramin, 2001. s. 250-251). Krav på 

självständighet hos medarbetare är något som betonas i många artiklar inom detta 

forskningsfält. 

	

I en kvalitativ studie som bygger på djupintervjuer med 22 stycken entreprenörer angående 

deras upplevelser av flexibelt arbete framhålls att det finns både subjektiva och objektiva 

faktorer som kan förklara entreprenörers upplevelser av flexibelt arbete (Ezzedeen & Zikic, 

2015, s. 7-8). Som nämnts innan pekar tidigare forskning på såväl positiva som negativa 

konsekvenser av det flexibla arbetet, vilket även framkommit i den här refererade studien. 

Olika faktorer upplevs kunna bidra till balans mellan arbete och privatliv, medan andra 
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faktorer i stället rubbar denna balans. Det finns således motstridiga fynd när det gäller effekter 

av det flexibla arbetet även för entreprenörer (Ibid., s. 1). Forskning om entreprenörer i denna 

kontext är av intresse då deras arbeten mestadels karaktäriseras av en hög grad av flexibilitet 

och en mycket otydlig gräns mellan den privata sfären och arbetssfären. Detta gör att dessa 

individer i högsta grad utsätts för risken av att förlora balansen mellan de båda sfärerna (Ibid., 

2015, s. 6). Beroende på entreprenörers motiv bakom sitt företag och beroende på i vilken 

grad de identifierar sig med arbetet samt i vilket stadium företaget befinner sig i, upplever de 

balans respektive obalans och rapporterar därmed olika slags upplevelser. Företagets ålder 

och skede är alltså faktorer som kan generera motstridiga upplevelser vad gäller balansen 

mellan hemmet och arbetet (Ibid., 2015, s. 26). I den här refererade artikeln kan vi alltså 

utläsa en sammansatt bild av upplevelser hos denna grupp av flexibelt arbetande individer.  

 

Den studie vilken presenterats i stycket ovan om entreprenörer är av stort intresse för den här 

uppsatsens problemområde, då den studiens kontext direkt skulle kunna relateras till vår 

studies urval. Vår studie riktar sig till internetbranschen och respondenterna är ofta IT-

ingenjörer varav många är egna företagare. Därmed blir denna studies resultat särskilt 

intressant att relatera till resultaten från vår studie. Det finns även studier som fokuserat på 

specifika gruppers erfarenheter såsom barnmorskors erfarenheter av det flexibla arbetslivet 

och balansen mellan arbete och privatliv. Här framkommer att det flexibla ger både positiva 

och negativa konsekvenser. Framförallt negativa konsekvenser i form av att det finns 

missnöje heltids- och deltidsbarnmorskor emellan. Det framgår också att det är mycket viktigt 

att kunna erbjuda flexibilitet från arbetsgivarens sida i syfte att rekrytera och behålla 

personaltillgångar (Prowse. & Prowse, 2015, s. 757). 

 

När det gäller balansen mellan privatlivet och arbetet är det även av relevans att återge något 

av den forskning som berör det flexibla arbetets påverkan på individens vänskapsrelationer. 

Beträffande konsekvenser för individens vänskapsrelationer, så kan nämnas att tidsfönstret för 

att umgås med vänner och utöva fritidsaktiviteter blir allt mindre ju mer tid som läggs på 

arbetet. Vänskapsrelationer är essentiella för en individs välmående även om tiden som 

avsätts för vännerna är begränsad, men arbetets inkräktande på privatlivet medför att 

vänskapsrelationerna får andra förutsättningar och organiseras om. Detta beskrivs i en studie 

där 18 semistrukturerade intervjuer genomförts och där även tidsdagböcker utgjort empiriskt 

material (Bach Pedersen, & Lewis, 2012, s. 470). Gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

tenderar att bli otydlig också i detta sammanhang och effekterna av de nya arbetsformerna är 
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komplexa (Ibid., 2012, s. 464). Det framgår i denna studie att gränsen mellan att vara vänner 

och att vara kollegor ofta suddas ut. Individen omförhandlar sina kollegor till att bli dennes 

vänner som ett resultat av tidsbrist. Otydlighet när det gäller gränsen mellan vänskap och 

kollega blir ett generellt förekommande fenomen. En sådan otydlighet kan leda till problem 

som till exempel att engagemanget ökar till en opassande grad eller att individer upplever 

skuld i förhållande till kollegor som blivit deras vänner (Ibid., 2012, s. 472-474). Inte desto 

mindre framkommer även positiva effekter av att gränserna suddas ut, så till vida att individer 

kan uppleva sig ha tid till vänskap trots ett hektiskt arbetsliv eftersom de kan ha dessa 

relationer på arbetet. Viktigt är dock att poängtera att en sådan vänskap även kan ha negativa 

följder, då vänskapen kan utmynna i stress genom att individer upplever att de har svårt att ta 

ledigt från arbetet eftersom deras kollegor och vänner förlitar sig på deras närvaro. (Ibid., 

2012, s. 477) Det här avsnittet har uppehållit sig vid forskning som berör balansen mellan 

arbetet och privatlivet. Härnäst följer en redogörelse för forskning som undersökt balans i 

förhållande till tid och intensitet av arbetet.  

2.3	Balans	i	relation	till	tid	och	intensifiering	
	
Det finns ett stort intresse för hur flexibilitet påverkar den arbetande människans liv och 

erfarenheter med fokus på framförallt balans i samband med tid och arbete i hemmet (Musson 

& Tietze, 2002, s. 316-317). I en sådan studie som inriktat sig på balansen mellan arbetet och 

hemmet har författarna använt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och utgått från 

sociologerna Berger & Luckmann. De har besökt 25 respondenter som har olika bakgrund, 

arbetar inom olika sektorer och som alla arbetar hemifrån. (Ibid., 2002, s. 320-321) Det 

framgår i studien är att det i och med nya arbetsformer ställs nya krav som inte direkt är 

skadliga, men som inte heller ger individen obegränsat med utrymme. I stället ställs krav på 

individen att själv tänka efter och förståndigt hantera sitt agerande i bägge sfärer. (Ibid., 2002, 

s. 315)  

 

Det finns även forskning som utgår från rollteori och som ger belägg för att det ibland är 

eftersträvansvärt att skilja på hem och arbete. I en sådan studie har urvalet endast involverat 

mycket unga respondenter, vilket förvisso kan ha påverkat resultatet (Sanz-Vergel et al., 

2010, s. 794). Dessa respondenter fick fylla i en enkät samt föra dagboksanteckningar tre 

gånger om dagen vilka sedan analyserades (Ibid., 2010, s. 780). Det framgår här att detta att 

mentalt få komma ifrån rollen på arbetet har visat sig ha gynnsam inverkan på individers 

välmående (Ibid., 2010, s. 777-778). Här lyfts inte desto mindre rollen i hemmet som något 
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som individen också behöver få komma ifrån, i syfte till återhämtning och till bibehållande av 

prestationsförmåga. Således behöver individen både kunna få distans från rollen på arbetet 

och från rollen i hemmet (Ibid., 2010, s. 776-777). Denna kvantitativa studie visar att ett 

avskiljande från hemmet på arbetstid kan öka den dagliga prestationen och reducera hemmets 

påverkan på arbetet. Detta gäller både individer med hög och låg ”role salience” på arbetet 2. 

Studien finner å andra sidan att individer med en låg nivå av role salience i hemmet inte 

upplever positiva effekter av att avskilja sig från sitt arbete. De som får positiva effekter är 

individer som har en hög grad av role salience i hemmet (Ibid., 2010, s. 792-794). Beroende 

på hög eller låg grad av role salience kan gränsdragningar mellan arbete och hem alltså ha 

olika grad av effekt. Forskarna föreslår att organisationer ska hjälpa individer att hitta 

gränsdragningar mellan arbete och hem eftersom vissa individer kan dra mer fördel av detta 

än andra (Sanz-Vergel et al. 2010. s. 796). En tänkbar förklaring till de nämnda individuella 

skillnaderna ligger i detta att arbeten som pågår mellan 09.00 till 17.00 inte helt har försvunnit 

men att modellen har omförhandlats av de flexibla arbetarna. Gränserna har suddats ut och 

andra tidpunkter har satts in som strukturerar och utmanar tidigare modell. Nu varvas 

hemmets aktiviteter med arbetsrelaterade aktiviteter och dagen ses mer som splittrad med 

olika uppgifter snarare än sammanhängande arbete. (Musson. G & Tietze. 2002. s. 325) På 

detta sätt upplever individer att arbetet kan utföras mer effektivt och på ett mindre 

tidskrävande sätt (Ibid. 2002, s. 326-327). Den externa kontrollen försvinner och för att kunna 

utföra arbetet i hemmet utövas självdisciplin, självständighet och självbestämmande i 

planeringen av arbetet. Beslut måste tas i förhållande till tid i hemmet och till tid för arbetet. 

Dessa beslut görs till rutiner och speglar individers konstruktion av identitet. (Ibid., 2002, s. 

328) Beroende på hur denna identitetskonstruktion ter sig, blir alltså de eventuella effekterna 

av ett tydligt skiljande mellan arbetet och hemmet olika mellan individer. 

 

Något som framgår i de ovan presenterade artiklarna är att det flexibla arbetet kan anses vara 

komplext. Dock framträder i dem en generellt mycket positiv ton gentemot det flexibla 

arbetet. Som kontrast vill vi här redogöra för en studie som kan anses framföra en mer kritisk 

ton till det flexibla arbetet och dess effekter. I denna studie undersöks framförallt dimensionen 

tid och den bygger på enkäter och djupintervjuer med 44 distansarbetande individer (Steward, 

2000, s.59-60). Här framhålls att flexibla arbetare ofta inte har någon dag ledig 

																																																								
2	Begreppet	”role	salience”	förklaras	som	graden	av	egen	påverkan	med	avseende	på	den	roll	man	
uppbär	i	olika	sammanhang.	
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överhuvudtaget och att arbetet inkräktar på deras fritid på ett negativt sätt. Flexibelt arbete ger 

inte alls mer självständighet och möjlighet till att planera sin egen tid, utan flexibelt arbete 

utgår från arbetsgivarens premisser och en fast tidsstruktur (Ibid., 2000, s. 60-62). Här 

framkommer att distansarbetare sällan flexar på sina ordinarie arbetstider och att de arbetar 

mer på kvällar och helger i jämförelse med dem som inte flexar. Detta innebär alltså att de 

arbetar mer och lägger mer tid på arbetet. Konsekvensen blir att de som flexar isoleras från 

sin arbetsplats och sina medarbetare. De ändrar sin uppfattning om arbetstiden och räknar 

endast produktiv arbetstid, vilket ger arbetet en karaktär av mer intensiva arbetsperioder 

(Steward. B. 2000. s. 63-64). Denna studie är viktig att lyfta fram eftersom den är ensam – av 

de studier som vi här har refererat – i sitt kritiska förhållningssätt till det flexibla arbetet. 

Visserligen finns det också annan forskning som pekar på att flexibla arbetstagare i högre 

grad arbetar mer intensivt. I dessa studier framhävs däremot oftast fördelarna för individerna 

och att individerna är mer tillfredsställda och mer engagerade i sin organisation. Fenomenet 

med intensifiering kan tolkas som att individerna utövar en extra ansträngning för att bidra 

med nytta som en slags gentjänst för sin flexibilitet (Anderson & Kelliher, 2010, s. 83).  

 

Erfarenheter hos både distansarbetare och individer med kortare arbetstider tyder på en 

intensifiering av arbetet. Intensifieringen sker för dem med kortare arbetstid ofta på så sätt att 

de förväntas leverera samma prestation men på kortare tid. Intensifieringen upplevs också på 

det sättet att de som arbetar hemma känner att de kan arbeta intensivare på grund av att de 

slipper alla distraktioner som finns på kontoret, så som exempelvis telefonsamtal. Många 

flexibla arbetare upplever också att de ger något tillbaka till arbetsgivaren när de är mer 

produktiva med anledning av flexibiliteten. De ser det som en fördel med flexibla tider och att 

de ger något tillbaka i form av högre prestation (Anderson & Kelliher, 2010, s. 92-95). Denna 

studie berör dock endast individer vilka arbetade till viss del flexibelt, varför det kort kan 

omnämnas att det också finns tidigare forskning vilken ställer distansarbetande och icke 

distansarbetande individer mot varandra. Vissa studier gör gällande att det inte finns någon 

konsekvent skillnad i motivationsnivåer mellan de som distansarbetare och de som inte gör 

det (Caillier, 2012). 	  
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2.4	Gränsen	mellan	arbete	och	familjelivet		
	
För att återknyta till det resonemang som fördes under rubriken om globaliseringen och 

teknikens effekter, så bör kontakten mellan ledare och medarbetare lämpligen karaktäriseras 

av informationsdelande och kontakten bör inte ha någon ton av övervakning. Denna form av 

styrning medför nämligen fördelar i den meningen att medarbetare vars kontakt med ledare är 

av informationsdelande karaktär mer sällan upplever konflikt mellan arbete och hem (Lautsch 

et al., 2009, s. 795). Detta är ett resonemang vilket kan kopplas till den teoretiker vilken utgör 

grund för denna studie, Michel Foucault, vars teori likt artikeln fokuserar på övervakning om 

än på ett mer subtilt sätt. Vidare framhåller viss forskning flera aspekter vilka medför en lägre 

alternativt högre grad av konflikt mellan arbetet och privatlivet, vilka också de relateras till 

den övervakning som präglar individens arbete. En kvantitativ studie vilken bedrevs i USA 

och som baserades på telefonintervjuer visade att individer vilka upplever alltför högt tryck på 

arbetet mer ofta upplever en konflikt mellan sin arbetsroll och rollen i hemmet. Studien visade 

även att individer vilka hade möjlighet att vara en del av beslutsprocessen samt hade en viss 

kontroll över sitt schema i mindre grad upplevde en konflikt mellan de olika sfärerna (Glavin 

& Schieman, 2012, s. 85-86).  

 

Tidigare forskning indikerar också att familjen är en förhållandevis starkt förutsägande faktor 

vad avser effekterna av flexibelt arbete i jämförelse med andra strukturer i individens liv. En 

studie som påvisat detta använde sig av en enkät vid insamling av ett datamaterial där 

individernas attityder gällande användningen av flexibla arbetstider och deltidsarbete kunde 

bedömas (Albion, 2004, s. 275). Data i denna studie erhölls från 344 deltagare, varav 173 av 

dessa var kvinnor och 171 var män. Detta stickprov innebar för studien en svarsfrekvens på 

45 % av den totala populationen, men var trots detta representativt för den totala 

personalstyrka som studien ämnade studera (Ibid., s. 278). Resultatet visade att både kvinnor 

och män använder sig av flexibla arbetsarrangemang för att förbättra sin upplevelse av balans 

mellan hem och arbete. Det framkom dock att kvinnor i högre grad än män arbetar färre 

timmar på grund av särskilda familjeskäl. Denna och andra studier inom området vilar 

förvisso på en kvantitativ metodologi vilken skiljer sig åt från den ansats som denna uppsats 

utgår från, så till vida att vår studie endast fokuserar individuella upplevelser av flexibelt 

arbete och inte syftar till att åstadkomma generaliserbara resultat avseende t.ex. skillnader 

mellan könen eller mellan andra kategorier. Den här uppsatsens syfte föranleder en kvalitativ 

forskningsmetod, vilken medger att respondenternas sätt att resonera kring det flexibla arbetet 
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sätts i fokus för att därigenom få en nyanserad insikt om deras erfarenheter och 

förhållningssätt.  

 

Historiskt sett arbetar allt fler kvinnor idag än tidigare och tidigare forskning lyfter fram att 

organisationer i och med detta i större utsträckning tar hänsyn till familjelivet. Detta innebär i 

sin tur att båda föräldrarna måste vara flexibla i den bemärkelsen att de ska kunna sköta såväl 

familjeangelägenheter som arbetet. Mot bakgrund av detta har en studie genomförts i syfte att 

undersöka graden av engagemang och tillfredsställelse i samband med flexibelt arbete. De 

som involverades i studien var kvinnor och män vilka arbetade på en ledarposition (Scandura 

& Lankau, 1997, s. 377).  Det framgick att de ledare som kände mest engagemang och 

arbetstillfredsställelse i samband med flexibelt arbete är kvinnor och ledare med 

familjeansvar. (Ibid., 1997, S. 385-386). Att uppbära familjeansvar och att uppleva fördelar 

med flexibelt arbete tycks således gå hand i hand. 

 

2.5	Summering	
	
Det kan konstateras att den tidigare forskning som presenterats i detta kapitel betonar 

relevanta aspekter, vilka mynnar ut i det som vi har för avsikt att studera. För att knyta an till 

det som presenterats i det tema som berör globaliseringen och teknikens effekter skapas det i 

och med samhällsutvecklingen nya trender i arbetsorganisering (Glavin & Schieman, 2012). 

Då vi därmed går mot en tid där flexibelt arbete i allt större utsträckning kommer att prägla 

arbetsmarknaden blir det av relevans att se hur detta i sin tur har en påverkan på individnivå.  

Genom att dessutom fokusera på den bransch vilken är ledande när det gäller utveckling inom 

det flexibla arbetet kan vi på en fördjupad nivå få en förståelse för vilka effekter denna 

arbetssituation får för individen. Vår ambition är således att genom denna studie bidra till 

ytterligare förståelse för det flexibla arbetets inverkan på individen, vilket i sin tur återigen 

förutsätter att respondenten själv får förmedla sina erfarenheter av det aktuella ämnet. I 

tidigare forskning framkommer det även att det finns både fördelar och nackdelar gällande det 

flexibla arbetet, med avseende på gränsen mellan arbetet och hemmet (Glavin & Schieman, 

2012, s. 72). Mot bakgrund av detta avser vi att få fördjupade insikter i dessa fördelar och 

nackdelar, varför vi riktas in oss på såväl maktutövning som den känslomässiga aspekten. 

Vad som däremot inte kommer att involveras i denna studie men som kan vara intressant för 

vidare forskning är hur man ska ta till vara på den information som här ges, för att lösa 

eventuella svårigheter som det flexibla arbetet ger upphov till.  
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3.	Teoretisk	och	begreppslig	referensram	

I detta kapitel kommer den teoretiska referensram som ligger till grund för analys av det 

empiriska materialet att presenteras. De teoretiker vars begreppsliga verktyg vilka kommer att 

redogöras för är Michel Foucault (2009) och Arlie Russel Hochschild (2003). Inledningsvis 

görs en motivering av teorins relevans för undersökningens syfte och frågeställningarna. 

Därefter ges en presentation av de båda teorierna där framför allt begreppen den disciplinära 

individen, Panoptikon, vetande och normer, känsloarbete och tacksamhet kommer att 

definieras.  

3.1	Teorins	relevans	för	denna	studie	

Den teoretiker vilken huvudsakligen kommer att prägla arbetet när vi närmar oss flexibelt 

arbete som fenomen är Michel Foucault. Anledningen till detta är att denna studie bland annat 

syftar till att studera hur makt tar sig uttryck. Foucault framhäver makt som något som finns 

överallt eftersom den kommer överallt ifrån och ställer sig därmed kritisk till uppfattningen 

att enskilda individer skulle besitta makten (Foucault, 2003, s.102-107). Utifrån Foucaults 

teori är det betydelsefullt att makten är produktiv, d.v.s. det handlar om att frambringa en vilja 

och en entusiasm hos individer till att utföra sina arbetsuppgifter i stället för att tvinga dem till 

det. Kontroll utövas därmed genom att individens prestationer genomsyras av en strävan efter 

utveckling och ett självförverkligande. Ser vi till syftet frågeställningarna i denna uppsats, så 

utgår de från föreställningen om makt som något som finns i växelvisa relationer och därmed 

handlar de om hur individer förhåller sig till denna makt i det flexibla arbetet. Syftet och 

frågeställningarna avser inte främst någon form av extern styrning, utan snarare kontroll i 

form av egenkontroll och självdisciplin. Därför blir det i denna undersökning inte aktuellt att 

fråga individer om hur de utövar makt, utan de intressanta frågorna kretsar snarare kring vad 

som disciplinerar individen att producera på arbetsplatser av flexibel karaktär. Eftersom 

studien således avser att undersöka hur makt kan utövas och inte vem som utövar den, blir 

därmed Foucaults teori aktuell som utgångspunkt vid analys av vårt empiriska material. 

Genom att fokusera hur individerna upplever det flexibla arbetet och hur de uppfattar frihet 

under ansvar torde det kunna uppkomma dels sådant som med fördel kan analyseras utifrån 

Foucault och dels sådant som är mer lämpat att analyseras utifrån Hochschilds maktteori. 

Därför används Hochschilds begrepp som kompletterande analysverktyg, men Foucaults teori 

förblir dock huvudteori i uppsatsen.  
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Hochschilds maktteori har framförallt syftet att undersöka vad det är som påverkar vad som 

händer med kärlek och omsorg i vårt kapitalistiska samhälle (Hochschild 2003. s. 1). 

Hochschild för liksom Foucault ett maktresonemang, men skiljer sig från Foucault på så sätt 

att hon betonar individens disciplinerade känsloliv. Detta är också anledningen till att hennes 

teori valts, d.v.s. att den tillför en maktaspekt som Foucaults teori inte inbegriper. Genom att 

använda oss av Hochschilds teori möjliggör detta således att fler aspekter av flexibelt arbete 

som fenomen kan studeras. Hochschilds teori om den känslomässiga aspekten belyser 

konventioner vilka råder kring känslolivet, vilka är av intresse att studera i relation till det 

flexibla arbetet. Med utgångspunkt ur Hochschilds teoretiska begrepp kan vi således 

tydliggöra hur subjekten förhåller sig till makten på ett känslomässigt plan, eftersom fokus 

ligger på individnivå och på hur individen handlar i en given kontext. Genom att använda oss 

av begreppen känsloregler och tacksamhet kan vi lyfta fram hur våra respondenter hanterar en 

given situation och vad den ger upphov till för känslor. Det möjliggör för oss att lyfta fram 

emotionella undertoner i form av vad det skapar för känslomässig reaktion när individer 

ständigt förväntas att vara tillgängliga på arbeten av flexibel karaktär. Vidare kan vi med hjälp 

av Hochschilds teoretiska begrepp kasta ljus över hur individen handlar för att utesluta vissa 

känslor. 

Avslutningsvis förutsätter våra aktuella frågeställningar ett metodologiskt angreppssätt vilket 

till sin karaktär är kvalitativt och där en interaktion sker med fältet. Genom att upprätta en 

direkt kontakt med dem som vi har för avsikt att studera möjliggör detta för oss att utforska 

det tysta och underförstådda och granska det förgivettagna, vilket med framgång lämpar sig 

att analysera med utgångspunkt från Foucaults teori. Detta eftersom fokus i denna teori ligger 

på just det förgivettagna då han talar om en form av indirekt makt (Foucault, 2009, s. 20-21).   

3.2	Foucault	och	hans	maktteori	

Michel Foucault är en teoretiker som presenterar ett perspektiv på makt med utgångspunkt i 

sina analyser av fängelset, vilket i sin tur utmynnar i hans syn på hur organiseringen av vårt 

samhälle fungerar (Foucault, 2009). Genom att göra en historisk analys av samhällets sätt att 

bestraffa individer synliggör Foucault maktens indirekta karaktär. Makt är ett fält av många 

olika styrkeförhållanden som finns i relationer och som organiserar ett område. Genom att 

studera motstånd möjliggör detta således även att kunna studera hur makten verkar i växelvisa 

relationer. Detta eftersom där makt finns, finns också motstånd. Makten finns överallt 

eftersom den kommer överallt ifrån (Foucault, 2003, s. 102-107).   
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Samhället är uppbyggt av fängelselika institutioner och organisationer som verkar på ett 

övervakande vis, där kropparna i samhället både styrs och kontrolleras genom nätverket. 

Fängelsets modell utgör därmed ursprunget till den allmänna bestraffningsapparaten, vilken 

kontrollerar kropparna i samhället (Foucault, 2009, s, 306). Maktcentrum har historiskt sett 

flyttats från kungens kropp och existerar inte längre i personifierad form, utan makten finns 

nu ute i systemet och i själva relationerna mellan människor. Fängelset som institution har en 

central ställning i detta, men det står inte ensamt och det utgör inte heller maktcentrum. I 

stället är makt bunden till de fängelselika institutioner som samhället består av och som ska 

hjälpa, lindra och uppfostra individer. (Ibid., s. 310) Fängelsets modell har under historiens 

gång utmynnat i att den allmänna disciplinära apparaten i samhället utvecklats, vilken är det 

mest effektiva verktyget för att kunna producera den kunskap som behövs i ett ekonomiskt 

samhälle präglat av makt (Ibid., s. 307).   

Historiskt sett har värderingar om normalisering smugit sig in i domar genom att definitionen 

av lagöverträdelser och allvarlighetsgraden hos dessa har förändrats. Själva brottet har 

genomgått en djup förändring genom att straff kan förkortas eller förlängas beroende på 

beteendet hos den dömde. Genom ett användande av övervakning, förmyndarskap och 

läkarvård kontrolleras individen och neutraliseras genom att ett förändrat beteende 

produceras. Förr var det brottet som dömdes, nu döms i stället själen. Psykiaterns roll är att 

bedöma om individen är normal eller inte samt att föreslå medicinsk juridisk behandling. 

Genom dessa skonsammare domar flyttas ansvaret från domaren till något annat och kan ses 

som uttryck för att bestraffningen främst är ett sätt att förändra beteende. (Foucault, 2009, s. 

22-27) Genom denna historiska illustrering av bestraffningsapparaten framgår Foucaults syn 

på samhällets kontrollerande av individer genom övervakning och att en överhet skapas.  

Disciplin är den metod som används för att kontrollera kropparna i samhället där målet är att 

göra kropparna fogliga och att de ska göra nytta. Idealet är då ett förhållande som skapats 

mellan disciplinen och kroppen som gör kroppen lydigare ju nyttigare den är och tvärtom. 

Detta benämns i Foucaults teori den disciplinära individen. För att utöva disciplinen måste ett 

fokus på detaljer finnas och teknikerna som disciplinerar utövar sin makt genom kontrollen av 

kroppen i detalj. Utövandet av tvång genom disciplinen ger makten en mer oavbruten karaktär 

vilken grundligt inövar individers rörelser, gester och attityder genom ytterst små verktyg 

eller tekniker. Disciplinens karaktär skiljer sig från den sorts maktrelation som exempelvis 

återfinns mellan husbonde och tjänare, så till vida att dess underkuvande inte har karaktären 
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av att den ene individen bemästrar den andre individen. Den är inte heller bestämmande på 

det sättet att den tvingar individer att avstå saker, liksom klostrens makt utövades. 

Disciplinens ultimata uppgift är att öka samhällsnyttan hos individerna och är på så sätt 

produktiv. En ofrånkomlig relation uppstår således genom disciplinen mellan ökad duglighet 

och ökad lydnad. (Foucault. 2009, s. 139-140). 

Alla institutioner i det civila samhället utövar tillsammans en normaliserande makt på ett 

subtilt sätt och skapar den disciplinära individen. Ett slags enhetlig mänsklighet skapas som 

resultat av dessa komplicerade maktrelationer och är i sig ett verktyg för dem. Den 

disciplinerade individen är alltså en del av själva den strategi där den normaliserande makten 

verkar och är i sig självt ett redskap för maktrelationer. I och med detta utmynnar disciplinen i 

ett slags självkontroll för individen (Foucault, 2009, s. 310). Disciplinen i sin tur övervakas 

genom en arkitektur där allt är synligt (Ibid., s. 172). Detta fenomen förklaras genom 

Foucaults begrepp Panoptikon, vilket redogörs för nedan. 

Panoptikon förklaras med utgångspunkt i en form av rumslig planritning, varvid rummet 

ordnas i en hierarki av övervakningsområden som hör samman. Arkitekturens natur gör att 

alla som befinner sig i byggnaden blir synliga men kan inte avgöra om de betraktas eller inte. 

Principen kan påträffas i militärläger, på sjukhus, i skolor och i arbetarkvarter (Foucault, 

2009, s. 172-173). Detta ger en perfektion av den disciplinära apparaten eftersom Panoptikon 

skapar en enda blick som studerar allt och ser allt. Genom denna blick uppnås en enhetlig och 

oavbruten makt (Ibid., s.174). I och med individens ovetande om blicken för tillfället ligger på 

henne eller inte skapas en ständig övervakning av individer. Denna får i sin tur till följd att 

individen övervakar och disciplinerar sitt eget beteende. Panoptikons expansion som 

inneboende i samhällets alla organisationer får sin betydelse genom de maktmekanismer som 

den förser samhället med. Den gör den disciplinära makten till ett sammansmält anonymt 

system av maskinkaraktär som genomsyrar allt och som ägs av ingen (Ibid., s. 177-178). 

Individen är alltså ständigt övervakad men vet inte om hon för stunden är föremål för 

övervakningen, vilket resulterar i individens självkontroll och disciplinerande av sitt eget 

beteende.  

Det är institutionerna i civilisationen som utgör samhällets nätverk av fängelseliknande 

disciplinerande instanser (Foucault, 2009, s. 307).  Den nya maktekonomi som bildats i det 

moderna samhället har använt den allmänna bestraffningsapparaten som verktyg för att göra 

gällande en ny form av lag och en viss typ av vetande. Detta vetande utgörs av en blandning 



	 22	

av vad som är lagligt och den allmänt omfattade normen om vad som är ”naturligt”. Domare 

inom rättssystemet handlar utifrån den normaliserande makten samt efter vetandet om vad 

som är normalt och onormalt. Det är sist och slutligen fängelset som modell som gett 

möjlighet till denna allmänna bestraffningsapparat i det moderna samhället. (Ibid., s. 306-307) 

3.3	Hochschilds	maktteoretiska	begrepp		
	
Inledningsvis betonar Hochschild hur subjekt förhåller sig till den rådande makten, vilket 

framkommer tydligt då hon i sina arbeten utgår från den enskilde individens perspektiv. 

Fokus ligger på de känslor som uppstår i en given kontext, varför vi för att få ökad förståelse 

för medarbetares känslor i relation till det flexibla arbetet valt att komplettera analysen med 

centrala begrepp från denna teoretiker. 

3.3.1	Känsloarbete	
	
Känsloarbete är ett begrepp myntat av Hochschild som syftar till individens ansträngning att 

försöka ändra en känsla eller i varje fall hantera denna – inte huruvida individen lyckas med 

detta eller inte. Det handlar om att frambringa en känsla som i given kontext är önskvärd, 

vilket medför att skillnader kan förekomma mellan vad individen i själva verkat känner och 

vilken sorts känsla hon förmedlar till omgivningen (Hochschild, 2003, s. 87; 94-95). Fokus 

ligger på att studera individers sätt att hantera en given situation med de känslor som är 

legitima att inneha. Orsaken till att detta känsloarbete försiggår är att det råder så kallade 

känsloregler, vilka vägleder människan i hur denne kan ge uttryck för sina känslor (Ibid., s. 

95-97). Således blir människans känslor en resurs i arbetslivet, där individer använder sig av 

vissa känsloregister.  

3.3.2	Tacksamhet	
	
Tacksamhet är ett centralt begrepp inom Hochschilds teori, vilket lättast kan förstås i relation 

till vad hon benämner som en gåva. En gåva är en tjänst eller ett objekt från en annan individ 

som mottagaren inte förväntat sig att erhålla och som ger upphov till en emotionell reaktion 

(Hochschild, 2003, s.106-109). Graden av tacksamhet i sin tur beror således på de 

förväntningar som individen har gällande vilka gåvor om är värda att känna tacksamhet över. 

Dessa förväntningar baseras dels på den rådande kulturen och dels på när, hur och vem som 

ger gåvan, samt på individens tidigare erfarenheter. Kulturen är det som sätter ramen för vilka 

beteenden som gör individer förtjänta av en gåva och för vilka beteenden som är förgivettagna 
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i en viss kontext. Tacksamheten leder också till att själva relationen stärks med närhet och 

respekt (Ibid., s. 104-106). Vidare skapar denna tacksamhet en vilja att i gengäld ge något 

tillbaka. I och med detta mynnar dessa begrepp i kombination med varandra ut i en specifik 

teoretisk förståelse av individers förväntningar på varandra.  

4.	Metod	
	
I denna del kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt att presenteras samt motiveras i 

förhållande till studiens syfte. Inledningsvis redogörs för den valda metodikens lämplighet för 

denna studie, samt för den forskningsansats som studien vilar på. I nästa avsnitt följer en 

presentation av de respondenter från vilka vårt empiriska material tillhandahålls. Därefter görs 

en genomgång av hur insamling av material gått till, vilket sedan leder in till en presentation 

av hur materialet bearbetats samt analyserats. Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och 

validitet samt vilka etiska aspekter som tagits i beaktande vid studiens genomförande.   

4.1	En	etnografiskt	orienterad	ansats		
	
Kvalitativa intervjuer är en metod för insamling av material som präglas av fördjupning, 

närhet och flexibilitet.  Fördjupning i den bemärkelsen att de som utför studien går på djupet 

och inte på bredden, vilket möjliggör ett studium av ett fåtal personer som en helhet med alla 

sina konkreta nyanser. Denna metodik innebär vidare att vi inte kommer att kunna 

generalisera vårt resultat till individer utöver de respondenter som ingår i studien; däremot 

kan vi på ett djupgående vis analysera de material som tillhandahålls via våra intervjuer. Att 

vi inte kan generalisera våra resultat till en större population är något som vi kommer att 

återkomma till och diskutera kring senare i det avsnitt som berör studiens begränsningar.  

Denna metodik innebär sedan även ett tätt och nära förhållande mellan oss som utför studien 

och de som studeras. Slutligen råder det en flexibilitet dels inom ramen för varje intervju då 

ett svar på en specifik fråga i sin tur kan resultera i uppföljningsfrågor, dels i den bemärkelsen 

att en tidigare genomförd intervju kan öppna upp för nya infallsvinklar till nästkommande 

intervjuer. Detta medför i sin tur att intervjuerna kan te sig mycket olika trots att de berör 

samma tema och detta är också en förutsättning för att få insikt i respondenternas resonemang 

kring ett visst handlande. (Repstad, 2007, s. 15-16) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående riktlinjer och då denna studie syftar till att söka en 

djupgående förståelse för respondenternas upplevelser och sätt att resonera, har vi alltså valt 
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att bedriva en kvalitativ studie. Inom ramen för en metodik som är av kvalitativ karaktär finns 

det ett flertal forskningsansatser vilka med fördel kan användas. I och med att vi tagit oss ut i 

fältet och interagerat med dem som har involverats i studien, är emellertid vår 

forskningsansats etnografiskt orienterad (Aspers, 2007, s. 21). Studiens syfte och 

frågeställningar berör upplevelsen av en viss form av arbetssituation, vilken för att kunna 

förstås kräver en mer djupgående och förklarande sociologi. Det vi avsett att undersöka har 

därmed förutsatt en mellanmänsklig interaktion med de individer som vi involverat i studien, 

varför intervjuer framstått som den mest lämpade metoden vid insamling av empiriskt 

material (Ibid., s. 33). Det handlar således om att komma under huden på respondenterna och 

därmed få inblick i den levande människans nyanserade erfarenheter och förhållningssätt. För 

att kunna lyfta fram såväl övergripande mönster som konkreta nyanser i respondenternas svar 

lämpar det sig att fråga om deras värderingar och uppfattningar (Repstad, 2007, s. 17). Bakom 

ett svar från respondenten i form av ett ”ja” alternativt ett ”nej” kan det dölja sig nyanser och 

stor ambivalens, vars synliggörande möjliggörs vid användande av intervjuer som metod för 

insamling av material. Lika väl som det är av intresse att finna mönster och likheter, har vi 

således även intentionen att lyfta fram sådant som kan tyckas udda (Becker, 2008, s. 97-98).  

 

Att föra en direkt interaktion med våra respondenter blir i vårt fall en förutsättning för att vi 

ska ha möjlighet att utforma en vetenskaplig förklaring grundad på vår förståelse av vårt 

empiriska material. Detta eftersom förståelsen uppkommer genom vår tolkning av 

respondenternas uttalanden (Aspers, 2007, s. 62). För att uppnå denna förståelse har vi 

tillämpat ett hermeneutiskt tillvägagångsätt vid analys av materialet, vilket handlar om att 

våra tolkningar skall växa fram i en växelvis process mellan vår förförståelse och våra nya 

observationer. Denna förförståelse är grundad dels på vår vardagsförståelse, dels på vår 

teoretiska utgångspunkt (Ibid., s. 38). För att beskriva denna tolkningsprocess tillämpas den 

hermeneutiska cirkeln, vilken möjliggör en kontinuerlig fördjupning av meningsförståelse. 

Denna går ut på att se till såväl helheten som respektive del i vårt empiriska material för att 

finna betydelser, vilket resulterar i en mer reflekterad tolkning av våra intervjuer som helhet 

(Ibid., s. 25). Vår ambition är således att initialt underbygga studiens resultat på 

respondenternas utlåtanden, vilka vi sedan kommer att tolka och ställa i relation till studiens 

teoretiska utgångspunkt.  
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4.2	Urval	och	beskrivning	av	respondenter		
	
För att komma i kontakt med lämpliga respondenter vilka besitter sådana erfarenheter som vi 

efterfrågar och vilka därmed kan ge oss relevant material gjorde vi ett urval som 

karakteriserades av den så kallade snöbollseffekten (Aspers, 2007, s. 95-96). Det kriterium 

som skulle uppfyllas var att respondenten arbetade inom IT-branschen, varför vi inom denna 

bransch sökte individer vilka dels var arbetstagare och dels hade en ledarposition – detta i 

syfte att få ett nyanserat material. Den första respondenten som vi kom i kontakt med gav oss 

uppgifter till en individ vilken han ansåg uppfylla det kriterium vi sökte hos våra 

respondenter. Den respondent vi sedan intervjuade gav i sin tur kontaktuppgifter till 

ytterligare en respondent. Som framgår i vår presentation av respondenterna nedan, är det ett 

faktum att två av respondenterna inte uppfyller kriteriet att de skulle arbeta inom IT-

branschen. Trots att dessa två individer inte arbetade inom den bransch som studien fokuserar 

på, präglas inte desto mindre deras arbete av en betydande flexibilitet.   

  

För att samtliga respondenter ska kunna hållas anonyma kommer följande presentation enbart 

att innefatta deras kön och en beskrivning av deras arbete. Den första respondenten var en 

kvinna som drev ett eget internetbaserat företag inom slöjdbranschen. Hon var entreprenör 

med anställda i sin verksamhet (R1). Vi fortsatte sedan vidare med en manlig entreprenör med 

ett internetbaserat företag som erbjuder produkter och tjänster inom mjukvara för andra 

internetföretag. Likt vår första respondent har även han anställda i verksamheten (R2). Sedan 

intervjuade vi en IT-konsult inom interaktionsdesign, vars arbetsuppgifter innefattade grafisk 

formgivning, programmering samt teoretisk design (R3). Nästa respondent arbetade primärt 

som IT-konsult med systemutveckling, men hade även en yrkesroll som ”head of NET” (R4). 

Vidare intervjuade vi två manliga IT-konsulter som båda arbetade på större företag; en av 

dem hade precis i dagarna för intervjun bytt arbete till ett mindre företag men med liknande 

uppgifter. De båda hade tillsvidareanställning utan ledande befattning (R5 och R6). Vår nästa 

respondent var ytterligare en man som arbetade som IT-konsult på ett mindre företag (R7). 

Sedan intervjuades en kvinna med arbete inom IT och teknik på ett statligt svenskt universitet. 

Hon hade en tillsvidareanställning utan ledande befattning, där arbetsuppgifterna snarare var 

av administrativ och representativ karaktär (R8). Respondenten därefter var en kvinna som 

arbetade inom endast administration (R9). Slutligen blev vår sista respondent en kvinna som 

arbetade som personalchef på frilansbasis genom att hon hyrde ut sig själv till små och stora 

företag (R10). 
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Som framgår av presentationen ovan fick vi av praktiska skäl endast tag på åtta respondenter 

vilka arbetade inom IT-branschen. Eftersom vi trots detta hade ambitionen att intervjua tio 

personer valde vi att även inkludera respondenter vilka visserligen inte arbetade inom IT-

branschen men vars arbete till viss mån karaktäriserades av flexibilitet. Eftersom dessa två 

personer arbetade inom andra branscher ansåg vi att deras erfarenheter i stället för att ses som 

en empirisk förlust snarare bidrog med material från andra perspektiv. Vidare pågick vissa 

intervjuer som genomfördes med individer inom IT-branschen under cirka 1 timma och 30 

minuter, vilket medförde att vi på grund av intervjuernas längd kan sägas ha uppnått en 

empirisk mättnad när det gäller information från den bransch som utgör fokus i studien. 

Anledningen till att vi begränsat oss till att involvera tio respondenter i studien är att ett allt 

för stort empiriskt underlag riskerar att resultera i en förlust av en översikt av det som våra 

respondenter förmedlat. Om det insamlade materialet blir för stort uppstår en risk att den 

senare analysen blir ytlig, vilket resulterar i att vår kvalitativa metod förlorar dess syfte som 

handlar om fördjupning. Sedan var även fallet att våra respondenters svar karaktäriserades av 

en hög grad av homogenitet, vilken medförde att vi inte ansåg oss lära oss något nytt genom 

att involvera fler respondenter inom IT-branschen. Att intervjua fler medarbetare inom IT-

branschen skulle således inte förändra bilden och därmed inte påverka vår slutsats. (Aspers, 

2007, s.200-201) I stället ansåg vi att respondenter från andra branscher bidrog med en 

heterogenitet, vilken kan framhäva olikartade och relevanta variabler av det flexibla arbetet 

som fenomen (Repstad, 2007, s.91-92).  

4.3	Förberedelse	samt	utformning	av	intervjuguide	
	
När insamling av empiriskt material sker genom intervjuer finns det olika typer av 

intervjuformer att använda sig av. Bland annat med avseende på i vilken utsträckning 

intervjun syftar till att utmärkas av hög alternativt låg grad av strukturering samt 

standardisering skiljer sig olika intervjuformer åt. Standardisering syftar till i vilken grad 

frågorna och förutsättningarna är desamma för samtliga respondenter. I kvalitativa studier 

skulle en hög grad av standardisering innebära att alla frågor ställs på exakt samma sätt, med 

samma tonfall och i samma ordning. Då vår ambition är att ställa spontana intervjufrågor 

baserade på en intervjuguide präglas vårt tillvägagångssätt av en låg grad av standardisering. 

Vi strävade efter att under intervjuerna agera flexibelt så till vida att vi tog frågorna i den följd 

som passade för stunden och så till vida att respondenten gärna fick styra ordningsföljden. 

Strukturering kan innebära att frågorna har fasta svarsalternativ, men också att själva 
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intervjun är strukturerad i den bemärkelsen att vi som genomför undersökningen vet vad vi 

vill fråga om och därför håller intervjun inom det bestämda ämnet. Då vi hade för avsikt att 

hålla oss inom specifika teman, präglades våra intervjuer av en hög grad av strukturering. 

Eftersom denna studie även syftar till att undersöka respondenternas personliga upplevelser 

strävade vi efter att formulera intervjufrågor på ett öppet och neutralt sätt, då detta möjliggör 

mer sanningsenliga svar. (Trost, 2010, s.39-40). 

 

I denna studie har vi valt att samla in material genom tematiskt öppna intervjuer, vilket är en 

metod som kännetecknas av att den som intervjuar styr och söker utveckla samtalet med 

respondenten. Då vi valde att bedriva denna form av intervjuer, låg den intervjuguide som vi 

utvecklat till grund för vart och ett av intervjutillfällena och den innehöll olika teman som 

inringade ämnet för vår undersökning (se bilaga 2). Strukturen i samtalet återfinns således i 

form av intervjuguidens olika teman som på förväg identifierats och som vi avsåg att utforska. 

Dessa teman är i sin tur knutna till vår teoretiska utgångspunkt, men det bör poängteras att 

teorin inte styrt intervjuerna och det är vad som kännetecknar tematiskt öppna intervjuer. Det 

är alltså essentiellt att vi då vi genomförde intervjuerna inte tänkte direkt utifrån teorin, utan 

framför allt använde vår erfarenhetsbaserade förförståelse samt vardagskunskap om allehanda 

fenomen. I interaktionen med respondenten skapas mening och processen att samla in 

empiriskt material har således varit en del av tolkningsprocessen (Aspers, 2007, s.138-140). 

Att med framgång utföra en tematiskt öppen intervju kräver alltså en grundlig planering av 

teman som skall beröras, för att därigenom undvika irrelevant prat (Trost, 2010, s. 39-40).  

 

Utifrån vad som presenterats här ovan skall interaktionen med respondenten präglas av både 

intresse och avspändhet. Småprat liksom frågor om exempelvis respondentens bakgrund är att 

rekommendera i de inledande skedena av intervjun, eftersom sådant kan bidra till att skapa en 

så god relation som möjligt med respondenten (Aspers, 2007, s. 139). Under intervjun ställs 

sedan frågor kring redan förutbestämda teman och följdfrågor ställs i syfte att följa upp 

intressanta svar från respondenten. Genom sådana följdfrågor och genom olika slags 

betoningar kan den som håller i intervjun styra samtalet. De frågor som ställs skall vara så väl 

förankrade som möjligt i respondentens livsvärld (Ibid., s. 140-141). En fördel med tematiskt 

öppna intervjuer är således möjligheten att utgå från teorin – i form av en förutbestämd 

intervjuguide – vid insamlandet av empiriskt material, men att intervjuaren ändå inte helt och 

hållet måste utgå från denna. Möjligheten till fördjupad förståelse i och genom själva 

interaktionen med respondenten är en annan fördel. En nackdel med tematiskt öppna 
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intervjuer är de svårigheter som är förknippade med att hålla en sådan typ av intervju. Jämfört 

med strukturerade intervjuer är det svårare att hålla en tematiskt öppen intervju, eftersom 

forskaren mer aktivt måste styra samtalet för att kunna fånga upp för undersökningen 

intressanta områden (Ibid., s. 153). Eftersom båda av oss som har genomfört en förstudie och 

på så sätt haft möjlighet att praktisera den tematiskt öppna intervjun – samt övat på densamma 

under tidigare kurser – så anser vi oss behärska denna teknik på ett tillfredsställande sätt. 

Därmed kan den tematiskt öppna intervjun betrakta som en god intervjumetod i denna studie.  

4.4	Förstudie	
	
I samband med utformandet av intervjuguiden utfördes en förstudie, bestående av en intervju. 

Inför denna förstudie utformade vi en preliminär intervjuguide, vilken vi i förstudien testade 

för eventuell redigering inför vår huvudstudie. Syftet med denna förstudie var således att 

undersöka hur våra tilltänkta frågor förhöll sig till studiens syfte samt frågeställningar, liksom 

hur teorin speglades i våra frågor. Detta för att reducera risken att i huvudstudien samla in 

sådant material som inte berör vad vi har haft för avsikt att studera (Aspers, 2007, s. 102). 

Genom detta sätt att säkerställa att vi i huvudstudien skulle ställa sådana frågor som kunde 

möjliggöra för oss att besvara våra frågeställningar, gynnas studiens validitet.		

 

Till förstudien valde vi att intervjua en person vars arbete karaktäriserades av flexibilitet inom 

ramen för IT-verksamhet, men som vi inte hade för avsikt att involvera i vår huvudstudie. 

Egentligen går det i förväg inte att avgöra huruvida det är till fördel eller inte att göra 

förstudien på samma plats som huvudstudien kommer att genomföras (Aspers, 2007, s.78). Vi 

ville emellertid i vår förstudie ha möjlighet till misstag för att därmed helt eller delvis kunna 

korrigera sådant i intervjun som av någon anledning inte fungerade. För att inte påverka vårt 

slutgiltiga resultat ansåg vi det därmed mer lämpligt att inte testa vår intervjuguide bland dem 

som skulle utgöra underlag får vår huvudstudie.	

	

Efter genomförd förstudie kunde vi konstatera att våra intervjufrågor i hög grad motsvarade 

det som vi hade för avsikt att undersöka. Således ansåg vi att vår intervjuguide på ett 

framgångsrikt sätt ringade in vårt syfte och våra frågeställningar. I förhållande till vår teori 

kunde vi däremot märka att några frågor tenderade att beröra en form av extern styrning som 

vi inte haft intresse av att involvera i vår studie. Därför behövde vi i och med detta se över de 

frågor i intervjuguiden som rör kontroll. Det var viktigt att dessa frågor skulle handla om 

egenkontroll och självdisciplin, snarare än yttre kontroll.  
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4.5	Genomförande	av	intervjuer	
	
Intervjuerna gick till på så sätt att respondenterna först mottog ett informationsbrev och 

godkände sin medverkan (se bilaga 1). Sedan bestämdes tid och plats av respondenten, varvid 

vi som skulle intervjua intog en mycket flexibel roll och rättade oss helt efter respondenten. 

Samtliga intervjuer spelades sedan in och transkriberades. Under intervjun samt direkt efter 

intervjun fördes även anteckningar, så kallade memos. Intervjuarna skrev då ner intryck som 

kunde anses intressanta. Eftersom det också är mycket fördelaktigt att så snart som möjligt 

transkribera hela sitt material, har vi gjort det i så stor utsträckning som möjligt. Om 

transkriptionen sker strax efter det att intervjun ägt rum, finns intervjun tydligare i forskarens 

minne och intervjun är därmed enklare att återge i en transkribering än vad som vore fallet vid 

ett längre tidsavstånd mellan intervju och transkription (Dalen, 2015, s. 73; 83). Det är också 

mycket viktigt att den som intervjuat själv transkriberar sitt material, vilket vi även gjort i 

denna studie.    

 

Fem intervjuer var genomfördes och transkriberades på egen hand av respektive intervjuare. 

Anledningen till att vi båda inte medverkade vid alla tio intervjuerna är att det ur 

respondentens perspektiv lätt kan upplevas som en maktasymmetri om det är två som 

intervjuar. Intervjuaren har alltid mer makt än respondenten och det är viktigt att utjämna 

maktförhållandet så mycket som möjligt. Med två intervjuare känner sig respondenten lätt i 

underläge, vilket inte är önskvärt (Trost 2010, s. 66-67).  Om två intervjuare skulle genomföra 

en intervju där de inte är samspelta, så kan detta även försämra det empiriska materialet. Det 

kan ibland dock vara en fördel med två som intervjuar, exempelvis om en av dem är oerfaren 

eller att de båda kan stötta varandra om de är mycket vana att intervjua tillsammans. Om detta 

däremot inte är fallet finns det alltså fler fördelar med enbart en intervjuare per respondent 

(Ibid., s. 66-67). Eftersom vi båda har erfarenhet av att hålla tematiskt öppna intervjuer och 

inte direkt har erfarenhet av att intervjua tillsammans, har beslutet tagits att intervjua och 

transkribera på egen hand. När det gäller själva frågeformuleringarna har vi haft ambition att 

undvika ord som ”varför” och istället fråga om ”hur”. Detta eftersom ordet ”varför” kan 

medföra negativa effekter i form av irritation hos respondenten (Becker, 2008, s. 69). 	  
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4.6	Bearbetning	av	empiriskt	material	
	
De steg i arbetsprocessen vilka infaller före analysen är transkription och kodning av vårt 

insamlade material. Detta är en process vilken handlar om att ”koka ned” materialet till 

betydelsefulla beståndsdelar, samt identifiera nyckelpassager och begrepp för att senare kunna 

dra slutsatser (Aspers, 2007, s.165). Genom att transkribera och koda intervjuerna kan vi 

alltså skapa ett mer överblickbart material att analysera. Vi har utfört öppen, axial samt 

selektiv kodning av de transkriberade intervjuerna (Corbin & Strauss, 1998, s. 78). Dessa faser 

av kodningen beskrivs längre fram i detta kapitel. 

4.6.1	Analysprocessen	
	
I och med att vi redan under intervjun iakttar och observerar respondenten påbörjas 

analysfasen redan där. Detta är vidare en process vilken fortlöper fram till sammanställningen 

av analysen i samband med författandet av uppsatsens resultatkapitel. Transkribering handlar 

om att överföra intervjun till text, vilket involverar dels det respondenten förmedlat i form av 

verbala utsagor och dels den icke verbala kommunikationen samt sådant som intervjuaren 

noterat direkt efter genomförd intervju (Dalen, 2015, s. 70-71). Genom att ha antecknat 

memos under intervjuns gång samt direkt efteråt, har vi därmed tillhandahållit ett rikare 

material att senare analysera (Aspers, 2007, s. 156). Dessa tre komponenter i kombination har 

således ett stort analytiskt värde. 

 

Som nämnts höll vi fem intervjuer var, varefter vi transkriberade de intervjuer som vi själva 

genomfört. Att transkribera vårt eget material gav oss därmed en unik chans att lära känna och 

bekanta oss ytterligare med vårt material, vilket är en tillgång i den senare analysprocessen 

(Dalen, 2015, s. 69; 73). Visserligen förde vi anteckningar under intervjun, men för att i så 

stor mån som möjligt återge intervjun så som den faktiskt var valde vi att transkribera såväl 

tal som memos direkt efter dess genomförande.  

 

Däremot kodade vi tillsammans alla transkriberade intervjuer, vilket är en essentiell del i 

analysprocessen (Dalen, 2015, s. 69). Det handlar om att finna koder vilka inte endast är 

etiketter utan snarare samlingspunkter för olika idéer som tillsammans bygger upp den analys 

vi i denna process håller på att göra. Anledningen till att vi valde att göra detta tillsammans är 

att kodningen inte endast handlar om en mekanisk process, utan att den involverar tolkning av 

det empiriska materialet (Aspers, 2011, s. 192). Den som själv närvarat på intervjun är den 
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som har tillgång till sådan information som uppkommit utöver det uttalade, medan den andra 

personen kan bidra med skilda tolkningar. I värsta fall kan en kvalitativ analys av till exempel 

värderingar berätta mer om forskarens egna värderingar snarare än om dem som den 

transkriberade intervjun faktiskt ger uttryck för. Detta eftersom vi i och med vår förförståelse 

inte kan vara helt objektiva. Det går dock att reducera risken för sådan subjektivitet genom att 

vi båda analyserar samma material och därmed tar oss an det utifrån våra olika uppfattningar 

och synsätt. Som nämnts innefattade denna process att göra materialet mer överblickbart 

genom tre steg, vilka kommer att redogöras för här nedan.  

4.6.2	Induktiv	kodning		
	
Inledningsvis handlar induktiv kodning om att systematiskt gå igenom de transkriberade 

intervjuerna för att lyfta fram vad de egentligen handlar om, varvid vi fokuserar på sådant 

som kan härledas till studiens syfte och frågeställningar. I denna del av analysprocessen sker 

kodning utan någon påverkan från teorin. Vi genomförde detta steg i analysen tillsammans, 

med hjälp av färgpennor och post it-lappar. Det är ofta så att transkriberingen innebär en form 

av reduktion av materialet, vilket vi tog hänsyn till genom att under analysen inte bara 

fokusera på utskrifterna utan även vid behov lyssna på våra inspelningar. Detta var av särskilt 

stor betydelse då vi som nämnts endast transkriberat våra egna intervjuer (Dalen, 2015, s.69).  

 

För att organisera materialet kom vi i den inledande fasen, vilken benämns öppen kodning, att 

sammanföra koder med liknande innebörd till mer övergripande koder. Syftet är att identifiera 

nyckelord som är direkt relaterade till vad som kan kallas första ordningens konstruktion och 

som sedan kategoriseras (Corbin & Strauss, 1998, s. 105). Första ordningens konstruktion 

handlar om aktörernas mening, vilken kodningen syftar till att identifiera i vårt empiriska 

material (Aspers, 2011, s. 168). Efter detta utformades en mind map baserad på helhetsintryck 

av texterna samt de identifierade kategorierna. I nästa steg utförde vi en så kallad axial 

kodning vilket gjordes av oss i syfte att belysa olika händelser som respondenterna förmedlat 

information om. I detta steg i kodningsprocessen beskrivs den situation eller den kontext där 

händelsen i fråga har skett, vilka utlösande faktorer av händelsen som finns, reaktionerna hos 

respondenten samt konsekvenser av händelsen (Dalen, 2015, s. 81-82).	
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4.6.3	Deduktiv	kodning		
	
Det därpå följande steget i analysprocessen handla om att koppla den information vi fått 

utifrån den öppna och axiala kodningen till vald teori. Fokus ligger här på vad som kallats 

andra ordningens konstruktion, det vill säga kopplingen mellan det kategoriserade materialet 

och de teoretiska begreppen. För att kunna besvara studiens frågeställningar kopplas 

aktörernas mening och den empiri som samlats in från fältet till studiens teoretiska 

utgångspunkter (Aspers, 2011, s. 47). Det handlar således om att knyta an teori med 

respondenternas yttranden, vilka är yttranden som tolkats av oss som utför analysen. Detta är 

en process som benämns selektiv kodning, där vi lyfter fram det enligt oss mest centrala i 

relation till uppsatsens frågeställningar för att sedan förklara detta utifrån vår teoretiska 

referensram (Corbin & Strauss, 1998, s. 81-82). Detta är därmed en form av deduktiv 

kodning, vilken innebär att teoretiska begrepp skrivs om till koder som används på materialet 

(Aspers, 2011, s.168-169). Detta var en process vilken gjordes genom marginalmetoden och 

som innebar att vi använda oss av färgöverstrykning för att markera koder (Ibid., s.185-187). 

Detta underlättade senare för oss i konstruerandet av ett så kallad kodningsschema, vilket 

utgjorde underlag för fortsatt analys (se bilaga 3). Koderna som kan utläsas i detta schema ger 

en tydlig indikation på hur vi strukturerat vårt material, dels med utgångspunkt ur första 

ordningens konstruktion och dels kopplat till vår teoretiska referensram (Ibid., s. 168) 

4.7	Validitet	och	reliabilitet		
	
Reliabilitet innebär tillförlitlighet och validitet betyder giltighet. I samband med en kvalitativ 

metod blir dessa aspekter svåra att fullt ut tillgodose, eftersom reliabilitet och validitet då inte 

kan mätas på samma sätt som i kvantitativa studier. Exempelvis utgör respondenterna en 

viktig del av forskningsprocessen och de ger inte samma svar till samma fråga vid de 

respektive intervjuerna, utan svaren är beroende av de individuella föreställningsvärldarna 

och erfarenheterna. Eftersom reliabilitet och validitet därmed blir svåra att i traditionell 

mening bedöma, blir i denna studie i stället öppenhet och trovärdighet av stor vikt. Inte minst 

bör insamling av material utföras på ett sådant sätt att materialet blir trovärdigt, adekvat och 

relevant. (Trost 2010, s. 131-134).  

 

Denna studie har som nämnts genomförts av två individer som intervjuat var sina 

intervjupersoner, varför vi valt att följa en gemensam intervjuguide i syfte att höja såväl 

reliabiliteten som validiteten. I synnerhet hade intervjuguiden betydelse för validiteten, då 
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användningen av den medförde att våra intervjuer berörde de områden som studien avser att 

undersöka. Här kan även nämnas den tidigare beskrivna förstudien, vilken möjliggjorde för 

oss att testa vår intervjuguide med avseende på huruvida den möjliggjorde för oss att besvara 

studiens frågeställningar. Intervjuguiden finns också med som bilaga i syfte att skapa 

öppenhet när det gäller tillvägagångssätt och metod. Med intentionen att höja reliabiliteten har 

vi även tillsammans nogsamt kodat materialet för att på så sätt undvika alltför subjektiva 

tolkningar av en enskild intervjuare. Hur vi har kodat tydliggörs även i form av ett bifogat 

kodningsschema, vilket även det visualiserats i syfte att öka tillförlitligheten hos vår analys. 

En annan aspekt är att memos som nämnts har nedtecknats under intervjuerna, vilket 

möjliggjort en analys av såväl verbala som icke verbala uttryck liksom i viss mån av kontext.  

4.8	Etiska	överväganden	
	
Utifrån Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) har etiska överväganden inför 

studien gjorts. Eftersom forskare idag har en maktställning i samhället och medborgare 

förväntar sig kunna förlita sig på vetenskaplig forskning, blir forskningsetiska principer av 

stor betydelse. Medborgarna i samhället förväntar sig kvalitet i den forskning som bedrivs och 

forskningsresultat som är fria från exempelvis vinstintressen (Ibid., s. 12). Därför är etiska 

aspekter i samband med vetenskapliga studier viktiga att lyfta fram och diskutera. Det är 

särskilt viktigt att respondenterna i ett forskningsprojekt får nogsam information angående 

projektets syfte och innehåll. Efter att deltagarna fått ta del av informationen ska forskaren 

normalt sett skriftligt inhämta ett samtycke (Ibid., s. 44). Detta har varit tillvägagångssättet i 

denna studie. Respondenterna har mottagit ett missivbrev med information angående 

projektet, därefter har intervju inbokats och respektive intervju har spelats in med 

respondenternas samtycke.  

 

Begrepp som är viktiga med avseende på etiska aspekter är sekretess, tystnadsplikt, 

konfidentialitet och anonymitet. Sekretess är uppgifter som kan anses falla under 

offentlighets- och sekretesslagen och gäller exempelvis socialtjänst och läkare. Uppgifter som 

faller under dessa lagar omfattas av tystnadsplikt, vilket innebär att det är förbjudet att 

diskutera sådana uppgifter. Sekretess och tystnadsplikt har således inte varit aktuella 

överväganden för oss i denna studie eftersom den inte faller inom ramen för dessa yrken eller 

under denna lag. Konfidentialiteten inbegriper att forskarna kan se vilka uppgifter som tillhör 

vilken respondent, men att ingen obehörig ska kunna göra detta förutom i vissa fall. Den 

liknar anonymiteten och ska skydda respondentens rätt till integritet (Vetenskapsrådet 2011, s. 
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67-69). Anonymiseringen innefattar att svar inte ska kunna kopplas till enskilda respondenter, 

där exempel på anonymisering är att ta bort respondenternas namn ur materialet (Ibid., s. 67-

68). Anonymiseringen i denna studie har gått till på så vis att presentationen av 

respondenterna i uppsatsen enbart innefattar kön och yrkesroll. Det går alltså inte att utläsa 

ålder eller namn utifrån denna presentation. Även transkriberingarna har kodats på så sätt att 

det bara är den intervjuare som utfört intervjun som vet vilken person som transkriberingen 

gäller.  

 

Den grundläggande tanken vid etiska överväganden är att ta hänsyn till mänskliga rättigheter 

och att forskningens intressen inte får väga tyngre än den enskilda individens rättigheter till 

skydd (Vetenskapsrådet 2011, s. 45). Forskaren kan dock inte lova en respondent att ingen 

annan kommer att få ta del av uppgifterna (Ibid., s. 69). Beträffande denna studie, så har 

respondenterna informerats om att alla behöriga på sociologiska institutionen kommer att 

kunna få ta del av material från intervjuerna. Respondenterna har lämnat sitt samtycke till 

detta och samtycket har spelats in liksom hela intervjun; ett informerat samtycke från 

medverkande respondenter krävs (Ibid., s. 50). Detta innebar i denna studie att respondenterna 

vid början av varje intervju informerats om att intervjun är frivillig, att de när som helst kan 

avbryta intervjun samt kan låta bli att svara på enstaka frågor.  

5.	Resultat	och	analys    
	
I följande avsnitt kommer analys av studiens resultat att presenteras. Såväl genomgående 

mönster vilka vi funnit i vårt empiriska material som sådant av mer egenartad karaktär 

kommer att lyftas fram och analyseras med utgångspunkt från Foucaults (2009) samt 

Hochschilds (2003) teoretiska begrepp. Då dessa teoretikers namn förekommer i detta kapitel, 

är det alltid de här angivna verken som vi refererar till. Inledningsvis kommer vi att redogöra 

för upplevelser som berör individers strategier för att nå framgång i det flexibla arbetet, för att 

senare mer konkret fokusera på sådant som berör våra enskilda respondenters upplevelser av 

sin arbetssituation och av frihet under ansvar. Vid analysen har det framkommit tre 

övergripande teman vilka ligger till grund för avsnittets underrubriker: att generera resultat i 

det flexibla arbetet, det egna ansvaret samt den nya flexibla individen.   
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5.1	Att	generera	resultat	i	det	flexibla	arbetet	
	
Utifrån vad våra respondenter förmedlat kan vi utläsa att deadlines samt övervakning har en 

betydande roll när det gäller individers möjligheter att kunna kontrollera sitt eget arbete och 

samtidigt kunna generera förväntade resultat. Detta på så sätt att individer förhåller sig till 

olika former av övervakning för att kunna hålla de deadlines eller mål som har satts för deras 

arbete. Deadlines kan vara satta av dem själva, av kunder eller av arbetsgivare.  

5.1.1	Den	outtalade	kontrollens	verkan	genom	deadlines	
	
Som flexibel arbetare handlar arbetet mestadels om att generera resultat i förhållande till 

deadlines. Deadlines sätts ofta av individerna själva i förhållande till en yttre arbetsgivare, till 

kunder eller till uppsatta riktlinjer för de aktuella projekt i vilka de arbetar. Individen har 

således frihet under ansvar när det gäller sin egen roll och prestation i förhållande till 

förutbestämda målsättningar.  

 

...Har jag nöjda kunder och når upp till mål så har jag nått upp till mitt jobb, rent 

krasst så är det så…(R5) 

 

Citatet ovan indikerar att respondenten känner sig mer eller mindre tillfreds med sin 

arbetsprestation beroende på om kunden är nöjd eller inte. Respondenten uttrycker därmed en 

strävan att uppnå de målsättningar som kunden har för hans arbete. Arbetsgivaren följer sedan 

upp att kunderna är nöjda och på så sätt styrs hans arbete. I denna respondents fall utgör dessa 

målsättningar i sin tur så kallade deadlines för när arbetsuppgifter skall vara färdigställda. 

Dessa mål är satta av hans arbetsgivare och utgör en förväntan på vad som skall produceras på 

arbetet. 

 

Flertalet respondenter har uttryckt tidens betydelse för disciplinering av deras arbete. De 

hävdar att de själva använder tid och deadlines som ett verktyg för självkontroll och för att få 

sig själva att producera. Detta beskrivs ofta i samband med yttre deadlines som måste hållas 

gentemot kunder eller gentemot överordnade, såsom beskrivs i ovanstående stycke. Däremot 

framhåller samtliga respondenter att de organiserar och kontrollerar sig själva genom att de 

sätter egna deadlines för sitt eget arbete på vägen mot den yttre deadlinen som ska hållas 

gentemot kunder eller arbetsgivare. Något som däremot motsäger detta och som därför är av 

egenartad karaktär är då en av våra respondenter uttrycker följande. 
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Saker mår bra av att ta tid, det måste få ta tid. Det är kanske det skönaste med att inte 

ha en chef som liksom tidspressar. Och jag tvingar mig att inte säga att det ska vara 

klart då och då. Men jag har ju liksom en idé om att det ska vara klart under våren 

och det ska hända under hösten. (R1) 

 

Ovanstående citat kommer från en intervju vilken hölls med en kvinna som var arbetsgivare 

till fyra personer. Det hon uttrycker tyder på en tydlig avvikelse från andra respondenter, då 

hon ställer sig kritisk till att öka sin egen produktion genom uppsatta riktlinjer för när 

arbetsuppgifter skall vara färdigställda. Detta likväl som hon inte anser det lämpligt att 

uppmana medarbetarna till att producera genom uppsatta deadlines. Utifrån detta är det 

således just frånvaron av tidspress som resulterar i ökad produktivitet, då medarbetaren enligt 

henne producerar mer utan tidspress. Dock tycker vi oss finna en motsägelsefullhet i det som 

hon förmedlat på så sätt att hon till en början uttrycker att hon undviker tidspress för sina 

medarbetare, medan hon senare meddelar att hon har en idé om en tidsram. Detta innebär 

således att hon har riktlinjer för när arbetet skall vara färdigställt, men väljer däremot att inte 

förmedla detta vidare till medarbetarna. Tiden som disciplin finns således fortfarande kvar, 

men på ett mycket subtilt sätt eftersom den inte är uttalad. Detta eftersom de troligtvis 

fortfarande kan uppfatta om de ligger i fas för hennes tidsram eller om de ligger efter i tid, då 

detta troligtvis påverkar hennes inställning till arbetet eller projektet. Emellertid är hon noga 

med att poängtera att denna idé inte förmedlas till hennes medarbetare och att det skulle mana 

till press hos dem på ett negativt sätt. 

 

För att utgå från Foucaults resonemang om indirekt makt med fokus på begreppet disciplin 

blir den tidmätning som beskrivits ovan en form av detaljstyrning. Detta är således ett utmärkt 

exempel på den indirekta maktens verkan i det flexibla arbetet. Det handlar om att makten 

skall vara produktiv genom att frambringa en vilja och en entusiasm hos individen att utföra 

sina arbetsuppgifter, i stället för att tvinga dem till detta. Ser vi till vad som presenterats ovan 

och vad merparten av våra respondenter förmedlat skapades denna produktivitet via bland 

annat deadlines, då dessa satte ramar för vad som skulle göras för att uppnå kundens eller 

arbetsgivarens krav på prestation. Betraktar vi i stället det citerade utlåtandet från den 

respondent vars upplevelse var av en mer unik karaktär i ljuset av Foucaults teori, skapas 

produktivitet däremot genom den subtila och outtalade makten. I stället för att frambringa 

prestation genom formella målsättningar, förlitar sig denna respondent på sina medarbetares 
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egen drivkraft att prestera och undviker därmed att sätta tidsangivelser på när arbetet skall 

vara färdigställt. Det är således genom detta förtroende för sina medarbetare som den 

produktiva makten skapas. Hos Foucault verkar makten indirekt, subtilt och produktivt, vilket 

i detta fall kommer till uttryck i form av en avsaknad av tid som disciplineringsverktyg. På så 

sätt utövar hon en självkontroll, vilket i sin tur som vi tolkar det även påverkar medarbetare 

på ett outtalat och indirekt sätt. 

5.1.2	Övervakningens	bidrag	till	den	outtalade	kontrollen	
	
Den generella uppfattningen hos respondenterna överlag är att uppsatta deadlines eller 

målsättningar inte anses vara någon form av övervakning. Att som medarbetare få 

återkoppling från en överordnad ansågs inte heller som en form av övervakning, utan endast 

som uppföljning av deras arbete.   

 

Jag har så mycket frihet så jag känner ju ingen övervakning i min vardag. Nej! Jag 

har inte haft någon som har övervakat mig eller mitt arbete. Ehhm så det har ju jag 

blivit väldigt bekväm med och många har det nog tuffare med sånt liksom. (R6) 

 

Citatet illustrerar vad de flesta av respondenterna uttryckt, vilket är att de inte känner sig 

övervakade. Visserligen förekommer det uppsatta riktlinjer vars efterlevnad de också får 

återkoppling på, men detta upplevs endast som en fördel för dem själva så till vida att de på 

grund av dem vet vad som skall produceras inom en viss tidsram. I stället förmedlas att de 

inte upplever sig vara övervakade, utan att deras arbete sker under ett eget ansvar där 

förtroende råder mellan arbetsgivare och medarbetare. Samtliga av våra respondenter vilka 

inte hade en ledande position förmedlar även att de inte uppskattar uttalad övervakning. De 

menar att deras arbete innebär en flexibilitet och en frihet som inte skall övervakas. Vi menar 

oss däremot kunna se att vårt material indikerar en övervakningsaspekt vilken genomsyrar det 

flexibla arbetet. Övervakningen pågår dels genom deadlines, mål och uppföljningssamtal i 

syfte att upprätthålla prestationen på arbetet, dels genom att arbetsgivaren i fallet nedan kan se 

om medarbetaren är online och arbetar eller inte. 

 

NEJ! GUD! Verkligen inte! Inte övervakningssystem! Jag ser ju om de är online på 

chatten. Jag vet andra som gör det men jag tycker att det är för eh intrusive-…för ja, 

alltså jag vill visa att jag litar på mina anställda jag vill inte hålla på och vara sån. 

Så, utan jag kollar på resultatet av deras jobb istället och det är relativt lätt när vi är 
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så pass få att se produktiviteten på någon. Och om produktiviteten går ner så tar jag 

ju alltid individuella samtal med dem och frågar liksom vad är det som händer eller 

försöker motivera dem. (R2) 

 

Citatet ovan kommer från en manlig företagare med tre arbetstagare i sitt It-företag som 

erbjuder tjänster till andra företag. Viktigt att poängtera är att detta svar framkom då 

intervjuaren frågade om respondenten använde övervakningsverktyg för att kontrollera sitt 

eget arbete, varvid han i stället på eget initiativ började tala om användandet av 

övervakningssystem för att kontrollera anställdas arbete och prestation. Av ovanstående citat 

att döma blir respondenten inledningsvis upprörd och är noggrann med att poängtera sin 

uppfattning om att övervakningssystem är något som andra arbetsgivare använder sig av men 

vilket han själv inte ser som ett lämpligt tillvägagångssätt. Istället uttrycker han att han 

bedömer individuella insatser för att kontrollera arbetet samt att han vid behov och vid nedsatt 

produktivitet har enskilda samtal med sina anställda. Motivet med dessa enskilda samtal är att 

åter motivera arbetstagaren och utreda varför produktiviteten gått ned. I stället för att 

övervaka sina medarbetare under arbetets gång och på så sätt uppmana till prestation uttrycker 

han en tillit till medarbetare. Det är inte vägen mot uppsatta mål som är av relevans att 

kontrollera, utan det är det slutgiltiga resultat som ligger i fokus för eventuell uppföljning av 

bristfälliga prestationer. Således kan vi här se att respondenten uttrycker det som att det 

förtroende som finns mellan honom själv och sina medarbetare i sig uppmanar till 

produktivitet. Detta likväl som uppföljningen av deras prestationer. Däremot nämner han i 

samband med detta att han kan se om de anställda är online på chatten eller inte, och därmed 

om de arbetar eller inte. 

 

För att knyta an ovanstående resonemang till Foucault är makten något som finns ute i 

systemet och verkar i växelvisa relationer. Respondenten vilken citerats ovan menar att han 

inte är den som sitter på makten och utövar kontroll över sina medarbetare, utan att 

förtroendet mellan honom själv och medarbetarna resulterar i goda resultat. Det är i 

förtroendet och i relationen dem emellan som makten på så vis växelvist verkar. I citatet ovan 

tycker vi oss dock kunna urskilja ett system som är uppbyggt på ett panoptiskt sätt, då 

respondenten själv uttrycker att han konstant vet vad medarbetarna producerar och att han 

följer även upp detta.  Medarbetarna i sin tur har vetskapen om att den överordnade har 

möjlighet att se vad de producerar, men vet samtidigt inte när han följer upp deras arbete. 

Utifrån Foucaults begrepp Panoptikon kan dessa motiverande samtal således enligt oss ses 
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som en del av det panoptiska systemet och den indirekta maktens verkan. Detta utgör därmed 

en god illustration av Panoptikons subtila verkan i organiseringen av det flexibla arbetet och 

hur denna möjliggör den indirekta maktutövningen. Däremot definierar respondenten själv 

inte detta som övervakning, utan som ett förtroende. Detta tydliga motstånd mot ordet 

övervakning kan enligt oss vara en tydlig indikation på maktens utövning enligt Foucaults 

resonemang om motstånd i växelvisa relationer. För att studera maktens utövning måste även 

motstånd studeras, då det där motstånd finns även råder maktutövning. Respondentens starka 

känslouttryck av avståndstagande indikerar i sig att maktutövning därmed råder.  

5.2	Det	egna	ansvaret	
	
Det egna ansvaret är en essentiell del av individers upplevelser av det flexibla arbetet. Det är 

av vikt att kunna organisera och genomföra sitt arbete på ett självständigt sätt i förhållande till 

satta ramar för arbetet. Att kunna organisera och genomföra sitt arbete självständigt 

förutsätter även att självkontroll utövas av individen, det vill säga att individen tar eget ansvar 

för arbetet och utövar självkontroll för att få saker gjorda. I samband med utövandet av denna 

självkontroll har det ofta framgått i materialet att individer upplever en intensifiering av sin 

arbetsbörda. Detta på så sätt att de i förhållande till uppsatta ramar för arbetet genom sitt eget 

ansvarstagande arbetar mer intensivt i perioder. Självkontrollen är på så sätt en förutsättning 

för denna intensifiering, eftersom individen upplever sig själv ha valt densamma. 

5.2.1	Självkontroll	i	det	flexibla	arbetet	
	
Självkontroll utövas av individerna i förhållande till olika ramar som satts för deras arbete. 

Som tidigare nämnts kan dessa ramar utgöras av mål, deadlines eller andra tidsangivelser satta 

av överordnade eller kunder. 

 

Så att jag fick verkligen tvinga mig i morse att göra det där, ja jag skulle egentligen 

ha gjort det för 2 år sen. Men så är det. Vissa saker är svårare och andra är lättare. 

Disciplin! Ja, disciplin är väl det som är, att man har disciplin och då kommer vidare. 

(R1) 

 

I citatet ovan kan det utläsas att respondenten själv använder disciplin som en förutsättning 

eller ett villkor för dennes frihet under ansvar. Respondenten menar att förmågan till disciplin 

är en förutsättning och som sådan essentiell för att kunna komma vidare i sitt flexibla arbete 

och få saker gjorda. Disciplinen kan alltså användas av individen för att kunna utöva ett slags 
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tvång och makt över sig själv. På detta sätt kan arbetet fortsätta och individen kommer vidare 

vilket blir en positiv belöning.  

 

Vidare har respondenterna också uttryckt sig ha olika strategier för självkontroll som de 

använder i sitt dagliga arbete för att disciplinera sig själva och sitt eget fria arbete under 

ansvar. Dessa är alltså strategier som individerna utövar på sig själva för att återta 

självkontrollen och kunna ta eget ansvar för sitt arbete.  

 

Det är väl att man liksom tar ett omtag och börjar med nya uppgifter eller gör något 

helt annat. Målar en vägg eller någonting, går ner till stranden. Eller man byter plats, 

går till ett annat café så man försöker byta arbetsmiljö eller någonting. Då gör jag ju 

det för att försöka hitta fokus igen. (R2) 

 

Som citatet ovan antyder är det vanligt förekommande hos våra respondenter att ibland tappa 

fokus och i och med detta komma på sig själva med att göra sådant som inte är arbetsrelaterat. 

För att återfå fokus uttrycker de att de använder sig av en välutvecklad självkontroll, vilken 

kan innefatta olika strategier. Som citatet ovan indikerar kan detta bland annat innebära att ta 

en paus och ge plats för fysiska behov. Att bada eller måla en vägg var en mycket egenartad 

strategi, medan mer vanliga aktiviteter som görs under denna paus är att rätta sig själv, ta en 

kort paus och sträcka på sig alternativt ta en kortare promenad. Alla strategier oavsett form 

utövas däremot i syfte att hitta fokus igen och kunna prestera samt leverera det som de 

upplever förväntas av dem.  

 

Utifrån Foucaults resonemang om den disciplinära individen kan vi i detta fall se att individen 

utövar en form av disciplin över sitt arbete som tvingar henne att vara produktiv och prestera. 

Ju mer disciplinerad hon är desto lättare är det att komma vidare. Alltså ju mer disciplin hon 

utövar på sig själv desto lydigare blir hon och desto nyttigare blir hennes arbete. De strategier 

som individen använder sig av för att återfå fokus kan utifrån Foucault ses som verktyg för 

den disciplinära individens utövande av självkontroll och en del av den produktiva indirekta 

maktutövningen, där individen själv tagit initiativ till sin disciplinering.     
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5.2.2	Intensifiering	av	arbetet		
	
Som vi nämnt tidigare i detta kapitel råder det ett förtroende mellan arbetsgivare och 

medarbetare om att medarbetaren utför sitt arbete med goda resultat. I och med graden av eget 

ansvar förutsätter således denna arbetsform en självkontroll, vilken får medarbetaren att 

prestera i linje med arbetsgivarens förväntningar. Som ett resultat av detta framkommer det att 

många respondenter upplever att arbetet intensifieras genom det flexibla arbetet. 

 

Ja men så är det, ja, i perioder blir det mer, så är det. Att jag vet att jag måste göra, 

alltså få klart grejer, och så är det kanske inte på en arbetsplats där man har ett 

arbetsschema. Det blir intensivare, men jag gillar att det att ha de så. (R5) 

 

Citatet framhäver att intensiteten upplevs öka med det flexibla arbetet, vilket som nämnts är 

en upplevelse som återkommer bland de flesta av våra respondenter. Intressant i citatet ovan 

är att respondenten understryker att det är en positiv upplevelse för honom att ha en 

intensivare arbetsmiljö. Han ser intensifieringen som en fördelaktig situation i det flexibla 

arbetet och menar att denna inte infinner sig i andra arbeten med mer fasta tider och scheman 

för utförandet av arbetsuppgifterna. Detta skiljer sig från många andra upplevelser av 

intensifiering där flertalet respondenter sett fenomenet i ett negativt ljus, men mer som ett 

nödvändigt ont för deras frihet.  

 

Jo absolut mitt arbete är intensifierat! Men det är ganska stora cykler. Typ en hel höst 

och en hel vår haha Man hade önskat att det kanske var lite mer typ en deadline i 

oktober som det var stressigt till och sen lite lugnare i november. Men så är det inte. 

Rakt in i kaklet, så sista veckan innan jul är helt tokig liksom. Men det är ju inget mot 

tiderna och platsobundenheten jag har så man ska inte klaga! (R8) 

 

Intensifieringen målas i detta citat upp som en daglig del av arbetet och det finns en önskan 

hos respondenten att arbetet skulle varit något lugnare. Samtidigt avslutas däremot 

resonemanget med att hon lyfter fram sin flexibla situation som mycket positiv och att det inte 

är så farligt med intensifieringen om man tänker på den i relation till de fördelar som det 

flexibla arbetet för med sig. Att kunna arbete flexibelt ses som ett privilegium och den 

intensifiering av arbetet som sker ses som en nödvändig del av det flexibla arbetet.   
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Att det går ut över mitt privata i veckorna. Jag jobbar ju mycket liksom och långa 

dagar. Sen är jag ju dålig på att varva ner och inte tänka på det. Så jag snurrar gärna 

på kvällarna, har svårt att släppa och skickar gärna mail. Jag kan ju alltid jobba från 

min dator. Alltså jag har ju papper men jag behöver inte dem, jag har ju allt i burken. 

(R8) 

 

Genom att se till citatet ovan skapar ofta denna intensifiering längre arbetsdagar för de 

flexibla arbetarna och gör att respondenterna generellt har svårt att koppla av från arbetet 

eftersom de ständigt vill vara tillgängliga. De upplever en svårighet att släppa sina arbeten 

och har med sig datorn överallt, vilket gör att de alltid kan arbeta. 

 

För att återkoppla till Hochschilds begrepp tacksamhet ses denna intensifiering av arbetet som 

en vedertagen del av det flexibla arbetet. I relationen med arbetsgivaren finns ett förtroende 

där respondenterna känner tacksamhet gentemot den gåva de fått i form av flexibla arbetstider 

och en flexibel arbetsplats. Intensifieringen ses därmed som en accepterad del av arbetet och 

respondenterna rapporterar intensifieringen som en normal del av deras relation till sin 

arbetsgivare. Denna intensifiering ses därmed som en aspekt vilken de måste hantera utan att 

klaga, eftersom de vill visa tacksamhet för den gåva arbetsgivaren ger dem i form av det 

flexibla arbetet. På så sätt blir den ett sätt att återbetala sin arbetsgivare för deras frihet. 

Flexibiliteten ses nämligen som ett privilegium, vilket gör att respondenterna vill ge något i 

gengäld till arbetsgivaren. Genom att arbetsgivaren ger gåvan flexibilitet i tid och plats till 

arbetstagaren, så stärks relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och präglas av 

ömsesidig respekt. Det blir därmed otänkbart för arbetstagaren att klaga på sin intensifiering 

av arbetet.  

5.3	Den	nya	flexibla	individen		
	
Varje individ är unik och besitter olika förmågor och förutsättningar att hantera det flexibla 

arbetet. Denna nya arbetsform som vuxit fram som en konsekvens av ändrade samhälleliga 

förhållanden resulterar därmed i olika upplevelser beroende på individen och hennes karaktär. 

Hur det flexibla arbetet upplevs i förhållande till mer traditionella former för att organisera 

arbetet kommer nedan att redogöras för, vilket leder oss till våra respondenters upplevelser av 

vad det flexibla arbetet kräver av dem. Vidare framställs vilka konsekvenser som våra 

respondenter upplever i och med detta flexibla arbete 
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5.3.1	Arbetets	förändrade	karaktär	och	individens	personliga	förmågor		
	
Det som gett upphov till den nya flexibla individen är den förändring som skett angående 

organisationers nya tillvägagångssätt när det gäller att organisera arbetet. Utifrån vad flertalet 

av våra respondenter uttryckt, har det i och med detta skapats en allmän trend i hur arbetet 

skall utföras.    

 

...Alltså det är ju liksom svårt att generalisera alla yrkesgrupper eller så men jag tror 

att det är mer normalt nu att det är flexibelt liksom. Det flexibla är det nya normala 

arbetet (R6) 

 

Ovanstående citat gör gällande att det idag blivit allt mer vanligt att bedriva flexibelt arbete. 

Vidare innebär detta att det råder en viss förväntan på att arbetet till en viss del skall präglas 

av flexibilitet. Utifrån vad flertalet av våra respondenter ger uttryck för, går vi således från en 

mer traditionell form att organisera arbetet till att utvecklas i takt med moderniseringen och 

därmed arbeta allt mer flexibelt. I samband med detta är det emellertid av relevans att 

framhålla nya krav som i och med detta ställs på den enskilda individen.   

 

Att arbeta inom IT-branschen innebär att medarbetaren kontinuerligt men med olika tidsspann 

ställs inför nya projekt, vilka är av olika karaktär och kräver skilda egenskaper hos honom 

eller henne. Arbetsdagarna varierar därmed i hög grad och ingen dag är den andra lik. Vad 

som däremot kännetecknar och genomsyrar arbetet som konsult inom internetbranschen är 

som tidigare nämnts den frihet som arbetet ger upphov till. Vilken grad av frihet 

respondenterna upplever sig inneha beror däremot mycket på deras beroende av andra 

individer i arbetet, vilket är något som är mycket beroende på projekt. 

 

Nej det finns inte, finns ingen typisk arbetsdag. Som det är just nu iallafall så kommer 

jag ofta in vid typ 09.00 på morgonen, beroende på när första mötet börjar. Lite 

beroende på vad det är planerat. Just nu sitter jag med ett projekt där jag är helt 

ensam så jag kan göra precis vad jag vill precis när som helst för det är ingen som 

lägger sig i. Men andra dagar så kanske jag har fler möten. Så normalt sätt sitter jag 

bara vid min dator och så knappar jag tills dagen är slut om jag inte har möten eller 

avstämningar. (R4) 
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Som ovanstående citat indikerar är respondenten mer eller mindre bunden i tid och plats 

beroende på kunden och projektet. Att inte var mer bunden än i den bemärkelsen att vid något 

tillfälle under dagen behöva finnas på plats för ett möte är en aspekt vilken genomsyrar 

merparten av våra intervjuer. Detta innebär således att en stor del av arbetet sker på distans 

och därmed utförs under ett eget ansvar. Flertalet av våra respondenter uttrycker i samband 

med detta att det ställer höga krav på dem som medarbetare att på egen hand planera, 

organisera och ansvara för arbetets utförande. Att inneha ett arbete vilket är av flexibel 

karaktär förutsätter därmed specifika egenskaper och förmågor hos individen. Det handlar om 

att kunna hantera de nya krav som det flexibla arbetet kräver som till exempel förmågan till 

initiativtagande, ansvarstagande samt förmågan att strukturera sitt arbete för att det i 

slutändan ska generera resultat. 

 

Jag tror inte att det passar alla. Alltså det kräver att man är lite driven, har disciplin. 

Jag har kompisar som säger att nej det skulle aldrig funka för mig, jag skulle liksom 

inte ha den disciplinen att hålla igång. Utan hade jag en ledig dag skulle jag lätt bara 

kunna ligga i hängmattan och läsa tidningen. Så det passar inte alla, gör det inte. 

Men för mig är det bara fördelar. (R10) 

 

Som framgår ovan är det flexibla arbetet en arbetsform som inte lämpar sig för alla individer. 

Är det så att individen inte har den disciplin som krävs för att prestera och utföra sina 

arbetsuppgifter resulterar detta i ett bristfälligt arbete. Finns inte den drivkraft som innebär att 

prestera utefter en egen uppsatt struktur lämnas arbetet i stället ogjort. För att återknyta till 

studiens inledning blir arbete av flexibel karaktär allt mer vanligt förekommande, däremot är 

frågan om det är till fördel alternativt nackdel för organisationers lönsamhet liksom för 

individens välmående. Utifrån ovanstående citat är det således av relevans att utgå från varje 

individ, då individer vilka inte lämpar sig för flexibelt arbete riskerar att prestera i lägre grad 

om de förväntas att presentera på distans. Detta skulle i sin tur resultera i att såväl 

medarbetaren som organisationen uppvisar sämre resultat.  

 

Eftersom en genomgående uppfattning bland våra respondenter är att de anser sig besitta 

förmågan att planera och strukturera sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, är den generella 

bilden av flexibelt arbete positiv. Trots de krav som arbetet ställer på dem anser de sig kunna 

uppnå dessa utan någon större problematik. Däremot är det intressant att lyfta fram den 

tendens som våra respondenter har att omtala hur individer i deras omgivning inte skulle 
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kunna hantera deras arbete, på grund av de personliga egenskaper som arbetet kräver. Detta 

framkom redan i förgående stycke, men kan utvecklas genom följande citat. 

 

Man måste kunna ta ansvar själv och kunna styra lite. Vissa funkar det säkert inte alls 

för. Jag har haft kollegor som aldrig riktigt känt sig nöjda med vad dem gjort. Dem 

hade nog behövt någon som sa åt dem att nu har du jobbat tillräcklig så nu kan du gå 

hem. (R7) 

 

Här framgår det att den grad av eget ansvar som det flexibla arbetet förutsätter kan resultera i 

en känsla av att aldrig ha presterat tillräckligt. Oberoende av hur mycket arbete det är som 

behöver göras under en viss tid eller hur mycket de presterat, menar våra respondenter att en 

del individer kan uppleva en känsla av att vara otillräcklig. Genom att inte på egen hand 

kunna avgöra vad som skall göras under en viss tid eller kunna strukturera sitt arbete på ett 

framgångsrikt sätt, kan detta i sin tur resultera i att individen upplever en känsla av att vara 

utelämnad till sig själv. Utifrån detta resonemang handlar det således om att kunna strukturera 

och organisera sitt arbete på ett sådant sätt att även utrymme för ledighet ges.  

 

Ser vi till vad som inledningsvis presenterades under denna rubrik kan vi utifrån Foucaults 

resonemang om normer och vetande argumentera för att den normaliserade makten i 

samhället producerat en sanning om att det flexibla arbetet är det nya sättet att organisera 

arbetet på. Utifrån det som flertalet av våra respondenter uttryckt har det i och med detta 

skapats ett allmänt vetande om hur arbetet skall utföras, vilket enligt Foucault i sin tur utgör 

en normaliserande makt. Det normala är att de flesta individer i samhället mer eller mindre 

har flexibilitet som en del av deras arbete. Det finns därmed en förväntan hos både de flesta 

medarbetare och arbetsgivare om en viss flexibilitet i arbetet.  

 

För att följa Foucault förutsätter det flexibla arbetet således att disciplin utövas och att den 

disciplinära individen själv kan kontrollera sitt arbete och göra nytta. Ju mer disciplin som 

utövas, desto mer disciplinerad blir individen och bidrar med desto mer nytta till 

organisationen. Förmågan att kunna planera och organisera sin egen tid samt ta initiativ till 

sin egen disciplinering kan vi även återknyta till idén om den disciplinära individen. De 

förmågor som är en förutsättning för att kunna inneha denna typ av flexibelt arbete är sådana 

förmågor som innehas av den disciplinära individen som denna beskrivs hos Foucault.  
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5.3.2	Utökade	valmöjligheter	
	
Som framgått ovan kräver den allt mer etablerade arbetsform som det flexibla arbetet utgör 

specifika förmågor och egenskaper hos individen. Det handlar inte längre om att endast följa 

givna riktlinjer och vara kapabel att utföra sina arbetsuppgifter korrekt, utan nu måste 

individen själv kunna hantera sådant som tidigare i större utsträckning hanterades av andra. 

Frånvaron av ett yttre regelverk att arbeta utefter ställer i sin tur krav på individen att på egen 

hand upprätta ett motsvarande regelverk. I samband med detta är det av relevans att lyfta fram 

vad flertalet av våra respondenter uttryckt kring den teknologiska utvecklingen och vad denna 

gett upphov till för möjligheter. Dessa möjligheter handlar inte endast om att kunna arbeta 

vart som helst ifrån, utan det handlar även om möjligheten att konstant vara kontaktbar.  

 

Nackdelar är väl just att när man har flexibla arbetstider så kan det bli lite svårt att 

säga nej till när någon vill att man ska jobba, vissa dagar kan bli väldigt långa. (R3) 

 

Denna respondent framhåller den aspekt hos det flexibla arbetet vilken innebär att de nya 

möjligheter som idag finns riskerar att resultera i att arbetstiden sträcker sig utöver 40 timmar 

i veckan. Att arbetsdagarna därmed blir mycket långa är en konsekvens av möjligheten att 

konstant vara kontaktbar, då medarbetare eller kunder kan ta kontakt via såväl telefon som via 

mail. Klocktiden har därmed i och med detta mist en del av sin betydelse och det är idag 

vanligt förekommande att arbetet även måste utföras under kvällstid och helger. Vad 

respondenter uttrycker i samband med detta är den förväntan som råder gentemot anställda att 

inte endast vara kontaktbar, utan även att vara villig att arbeta obekväma arbetstider. Sedan är 

det även av relevans att lyfta fram en av de respondenter vilken inte har någon överordnad, 

utan i full utsträckning har makt över sin egen situation. Denna respondent framställer det 

flexibla arbetet som det ultimata arbetet och upplever sig vara mycket tillfredsställd med sin 

arbetssituation. Hon menar sig sällan behöva känna stress i arbetet och hävdar att det är 

mycket sällsynt att hon behöver arbeta kvällar och helger, men trots detta säger hon följande. 

 

…speciellt om du frågar min dotter. Hon kan tycka att jag jobbar jämt…(R.10) 

 

Även denna respondentens arbetssituation tyder alltså på att hon tenderar att arbeta mycket 

övertid. Hon menar sig själv kunna distribuera sitt arbete på ett sådant sätt att hon hinner med 

allt under arbetstid, men att hennes dotter hävdar motsatsen. Trots att hon själv upplever sig 
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kunna strukturera arbetet på ett sådant sätt att det inte går ut över hennes privata sfär, 

uttrycker hon att hennes dotter ibland upplever henne som stressad och att hon konstant 

arbetar.  

 

Vad som här kan poängteras är att respondenterna i relation till denna förväntan om att vara 

mer eller mindre ständigt tillgänglig även uttrycker en drivkraft att generera ett gott resultat 

gentemot sin kund eller arbetsgivare. Beträffande förväntan om att ständigt vara kontaktbar i 

kombination med drivkraften att utföra ett bra arbete, så menar de flesta av våra respondenter 

att det är mycket vanligt förekommande att arbeta övertid. Viljan att prestera resulterar 

således i att arbetet går ut över individens privata sfär. Vidare framkommer också att lika 

mycket som det handlar om drivkraften att prestera, handlar det även om en strävan att uppnå 

det förtroende som arbetsgivare utger sig för att ha för medarbetaren. Denna strävan medför i 

sin tur en ökad vilja att på egen hand planera, organisera och ansvara för sitt eget arbete. Detta 

kan vi återknyta till vad som tidigare redogjordes för om det förtroende som arbetsgivaren har 

för medarbetaren och som i sin tur påverkar individens prestation. I det här sammanhanget 

kan även nämnas vad en av respondenterna uttrycker angående hennes utbytbarhet på 

arbetsmarknaden. I och med att hon som konsult är mycket utbytbar väcker detta en rädsla att 

inte prestera i linje med vad hennes kund förväntar sig.  

 

…Och jag har ju alltid varit så att jag vill göra ett bra jobb, men däremot så tror jag 

att jag är mer mån om att göra ett riktigt bra jobb som konsult därför jag vet att om 

jag inte gör det så är det lättare att göra sig av med mig än vad det är att göra sig av 

med en anställd. Så man är ju mån om, som konsult, att alltid alltid leverera. Bra 

kvalitet och i tid…(R10) 

 

Denna respondent upplever det som särskilt angeläget att prestera just i egenskap av konsult. 

Skulle hon inte leva upp till sin kunds förväntan, kan denna därmed välja att göra sig av med 

henne. För våra respondenter handlar det generellt om en genomgående tendens att medvetet 

ta på sig för mycket arbete, vilket i sin tur resulterar i att de arbetar övertid. Detta kan ställas i 

relation till vad som framgick i föregående avsnitt om respondenters uppfattning om somliga 

individer som enligt dem inte kan känna sig till freds med sina prestationer och därmed 

upplever sig vara utelämnade åt sig själva. Skillnaden ligger i att individerna vilka inte ansågs 

lämpa sig för flexibelt arbete ansågs ha den känslan oberoende av arbetsbörda, på grund av att 

dessa inte har förmågan att distribuera sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. Respondenterna i 
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denna studie menar dock att de är medvetna om att de skulle behöva arbeta kvällstid eller på 

helgen, men att de väljer att ta på sig arbetet trots detta eftersom det skulle kunna gynna dem i 

arbetet. Trots den generella uppfattningen om att ibland behöva arbeta övertid för att tjäna på 

det i arbetsrelaterade sammanhang, råder det skilda meningar angående hur frekvent detta 

tillåts ske. En del är mer benägna och öppna för att arbeta övertid medan andra menar att det 

kan uppstå en konflikt mellan den tid de ämnar avsätta till privatlivet och den de förväntas 

ägna åt arbetet.  

 

… Men det är ju ändå en uppoffring som man själv gör, jag menar jobbar jag över så 

hinner inte jag göra det som jag hade tänkt, sen ibland kan man ju känna att det är 

värt det för det blir så bra av att jag jobbar över. Men oftast inte. Hade du frågat mig 

för tre år sen då hade jag sagt att jag alltid jobbar över, men jag gjorde det väldigt 

mycket i två år men sen, det är inte så roligt i längden. Man blir så sjukt trött och så 

gör man inget annat än att jobba. Det är lätt att gränserna mellan jobb och inte jobb 

blir ganska vag…(R4) 

 

Denna respondent ställer sig kritisk till att behöva arbeta utöver 40 timmar i veckan, trots att 

det ibland kan vara värt det. Intressant är att den respondent som uttrycker detta även 

framhåller ett kärnvärde som präglar den arbetsplats som han arbetar vid, nämligen att 

konsulten ska sättas i fokus. Det betyder att konsulten ska trivas på arbetet och i detta ingår 

det att aldrig behöva arbeta övertid. Detta står i kontrast till vad som annars genomsyrar 

merparten av våra intervjuer, där det lyfts fram att det förväntas av dem att arbeta övertid om 

det behövs. Trots detta menar respondenten att om han vill arbeta över, så är det ingen som 

hindrar honom. Citatet ovan representerar oviljan hos en del respondenter att ta på sig en 

sådan arbetsbörda som de vet kommer att tvinga dem att arbeta övertid, medan det förvisso 

också finns respondenter vilka ser det som positivt med möjligheten att kunna arbeta mer. 

 

... det är klart att det är lite jobbigt, men det är väl, jag känner att det är för jag är 

engagerad och bryr mig om det jag jobbar med. Man vill att det ska bli bra. Och det 

är väl därför jag tar med mig det hem. Nu när mitt jobb handlar mycket om digitala 

saker och man har allting tillgängligt hela tiden då blir det på ett annat sätt att jag 

kan, hur vad det här, och så kan jag alltid kolla upp det.  (R7) 

 

Här kan konstateras att respondenten visserligen tar med sig arbetet hem, men att detta inte 

upplevs som något negativt. Drivkraften att generera ett bra arbete i kombination med 
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möjligheten att ta med sig arbetet hem samverkar till att detta i hans fall är vanligt 

förekommande. Visserligen talar alla respondenter om drivkraften att göra kunden nöjd, men 

här förtjänar en annan drivkraft – som omnämns i en av intervjuerna – att lyftas fram. Denna 

respondent menar att det handlar om dubbla drivkrafter, varav den andra är mer på en 

känslomässig nivå. Utöver viljan att prestera gentemot sin kund handlar det om att finna en 

tillfredsställelse på ett mer personligt plan. 

 

…Det är ju det som är, inom HR yrket, så är ju min drivkraft att bidra med något gott. 

Skapa ett bättre arbetsklimat, att förbättra arbetsmiljön för individen. Som konsult så 

är ju drivkraften att leverera ett så bra resultat att kunden säger att hon inte vill bli av 

med mig. Så det är ju dubbla drivkrafter kan man säga. Den ena mer på känslomässig 

nivå, den andra mer att man liksom bara vill se kunden nöjd. (R10)  

 

Som detta citat påvisar drivs denna respondent även på en känslomässig nivå. Vad som skiljer 

henne från resterande respondenter är att hon arbetar inom Human Resources, vilket betyder 

att hon arbetar med människor på ett annat sätt. Hennes arbete som består i att engagera sig i 

frågor som berör människors arbetsmiljö och trivsel på arbetet öppnar upp för ett engagemang 

som befinner sig på en mer personlig nivå. Genom att engagera sig i människors välmående 

och sträva efter en utveckling därvidlag, öppnar detta upp för sympati och strävan mot att 

göra ett bra arbeta gentemot dessa människor.  

 

5.3.3	Upprätthållande	av	rutiner	
	
Gränsen mellan arbete och fritid utgjorde en central del i samtliga intervjuer, varvid skapandet 

av alternativt reduceringen av rutiner i och med arbetets karaktär även var en aspekt som kom 

på tal. I vilken utsträckning respondenten upplevde sig kunna ha rutiner eller inte hade 

mycket att göra med hur mycket han eller hon var benägen att arbeta övertid. Generellt talade 

våra respondenter om att det kan te sig som en svårighet att upprätthålla rutiner, varav 

exempelvis aktiviteter som till exempel träning blir svåra att involvera i det dagliga livet. Det 

framkommer från flertalet respondenter att om det är så att du vet att du kommer befinna dig 

på arbetsplatsen vissa tider, så kan du planera och strukturera din privata verksamhet utefter 

detta. För våra respondenter är det däremot så att det i många fall kan dyka upp akuta ärenden 

som de i och med viljan att prestera ofta tar på sig att genomföra. Detta medför i sin tur att det 



	 50	

blir svårt att i förväg förutse hur arbetsdagen kommer se ut, och därmed blir det svårt att 

planera sin dag och skapa rutiner.  

 

...Att lättare kunna planera saker utifrån att man vet att man jobbar 08.00 till 17.00 

varje dag, kl.17.15så kommer jag vara på väg hem. Att veta de då kanske man lättare 

kan planera saker, träna eller vad man nu vill göra…(R3) 

 

Som detta citat visat på, skapar flexibla arbetstider en svårighet att upprätthålla rutiner i 

vardagen. Att i stället ha förutbestämda arbetstider underlättar planeringen av den dagliga 

verksamheten. En av respondenterna uttryckte däremot en aspekt vilken inte talades kring i 

våra övriga intervjuer. Hon menade att det flexibla arbetet underlättade för henne att få 

arbetsrelaterad och privat verksamhet att gå ihop i den bemärkelsen att hon kunde utföra 

göromål av privat karaktär under arbetstid. 

 

...Just för att du har den här friheten att du kan anpassa dig, det är mycket lättare att 

få privatliv och fritid att gå ihop. Därför att har du väldigt bundet arbete från 08.30 

till 16.30 eller vad det nu är 5 dagar i veckan måndag till fredag, allt annat som 

exempel handling, tandläkarebesök, läkarebesök, gå till optikern, mycket av sådana 

saker måste ju ske antingen på kvällar eller på helger. Det äter upp den fritid som du 

kanske annars kan ha, medan jobbar man fritt som jag då är det lätt att liksom få det 

pusslet att gå ihop på ett helt annat sätt. (R10) 

 

Denna respondent ser snarare den här oförutsägbarheten som en möjlighet att finna tid för 

privata ändamål. Då hon inte fysiskt behöver närvara på arbetsplatsen specifika tider, kan hon 

utnyttja tiden till sådant som hon inte vill göra under den tid som hon avsätter till att umgås 

med familjen. Utifrån detta kan även lyftas fram att denna respondent uttrycker att hon 

tidigare som yngre och utan barn i hög utsträckning arbetade under kvällstid och helger. 

Sådant som annars tar tid från den tid som primärt avsätts för att umgås med familjen, kan nu 

utföras under arbetstid. För att värna om den tid som ska spenderas med sitt barn, ser denna 

respondent det som en fördel att kunna utföra handlingar som exempelvis att gå till läkaren 

under arbetstid. 
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5.3.4	Det	sociala	sammanhangets	betydelse		
	
Som framkom under avsnittet om personliga förmågor varierar medarbetares beroende av 

andra individer i arbetet, men fysiska möten med kollegor var något som ägde rum relativt 

sällan. Överlag ställer sig våra respondenter mycket positiva till det flexibla arbetet och de 

möjligheter som det tillhandahåller, men däremot föreligger en genomgående negativ 

inställning till bristen på socialt sammanhang som deras arbetssituation ger upphov till.   

 

Men det är klart att det finns vissa negativa, och det skulle ju till exempel vara att 

man sitter ju inte med sina kollegor alltid och man har inte den gemenskapen på 

samma sätt…(R9) 

 

Genom att inte ha en fast arbetsplats att gå till dagligen, menar denna respondent att 

gemenskapen blir lidande. Det talas om att individens bristande närvaro och brist på fysiska 

möten kan resultera i en urvattning av organisationskulturen, vilket gör att distansarbetet 

snarare kan ses som besvärande i stället för en möjlighet. Vidare skapar detta även en 

svårighet att finna någon form av team-känsla, eftersom alla gör sitt på sitt eget håll. Detta är i 

sig en förutsättning för individer att till fullo utnyttja sin arbetssituation och inte vara bunden 

till en fast arbetsplats, men vilket merparten av våra respondenter ändå lyfter fram som en 

negativ aspekt av arbetet. Det framkommer dock att olika slags handlingar kan vidtas i syfte 

att hantera denna problematik. Genom att exempelvis arrangera resor vilka pågår under en 

månads tid hinner medarbetare integrera och skapa band mellan varandra, vilket där och då 

skapar en team-känsla. Trots att individer kan uppleva sig isolerade från kollegor och uppleva 

en avsaknad av det sociala sammanhanget, kan det genom sådana slags arrangemang uppstå 

en känsla av tillhörighet till sin arbetsplats. Detta kan dock anses vara en mycket extrem 

gemenskapsbefrämjande åtgärd och ett mycket ovanligt sätt att hantera fenomenet. 

 

Genomgående kan det som presenterats under denna rubrik om den nya flexibla individen, i 

likhet med då vi talat om intensifiering av arbetet, knytas an till Hochschilds resonemang om 

tacksamhet och gåva. Genom att medarbetaren tillgivits gåvan att arbeta flexibelt förväntas 

hon i gengäld vara kontaktbar då det finns behov och även då med entusiasm prestera 

önskvärda resultat. Att kunna vara nåbar även kvällstid och helger ses därmed som en 

accepterad del av respondenternas arbetssituation, vilket medför att det blir svårt att säga nej 

till arbete som de vet kommer gå ut över deras privata sfär. Detta i sin tur medför att våra 
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respondenter i stor utsträckning tenderar att arbeta utöver 40 timmar i veckan. Genom att 

arbetsgivaren ger gåvan flexibilitet med avseende på tid och plats till arbetstagaren, så stärks 

relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och präglas av ömsesidig respekt. Det blir 

därmed otänkbart för arbetstagaren att klaga på det krav vilket innebär att vara kontaktbar i 

stor utsträckning. Vidare handlar det inte endast om att vara kontaktbar, utan i och med viljan 

att ge något tillbaka känner de även en drivkraft att ta på sig detta arbete och göra bra ifrån 

sig. Detta kan med framgång ställas i relation till den respondent som beskriver ett etablerat 

kärnvärde på arbetsplatsen om att konsulten ska sättas i fokus. Arbetsgivaren har i detta fall 

valt att eliminera detta krav om att arbeta övertid, vilket därmed gör att medarbetaren i lägre 

utsträckning känner ett behov av att arbeta övertid som en gengäld för flexibiliteten.  

 

När det gäller upprätthållande av rutiner kan vi utläsa en genomgående negativ upplevelse av 

att inte kunna planera vardagen i den mån som skulle önskas, däremot ses även detta som en 

accepterad och naturlig konsekvens av arbetets organisering. Likt den koppling som gjorts 

ovan handlar det utifrån Hochschilds teori om den flexibla arbetarens tacksamhet gentemot 

sin arbetsgivare. När det gäller avsaknaden av det sociala sammanhanget kan också den 

förklaras med ett liknande resonemang. Isoleringen blir en del av den flexibla arbetarens 

vardag eftersom arbetet är så pass fritt. Respondenterna finner sig därmed i ensamheten 

eftersom de känner tacksamhet gentemot arbetsgivaren och den flexibilitet de upplever sig ha 

fått i gåva av denne.   

 

För att stanna kvar vid Hochschilds teori men i stället fokusera på känsloarbetet, kan vi 

betrakta det som en av våra respondenter uttryckt angående sin drivkraft som är av mer 

känslomässig karaktär. Detta kan med fördel kopplas till Hochschild, då det handlar om hur 

respondenten förhåller sig till den rådande makten. I hennes fall återfinns denna makt i de 

känslor som styr hennes prestation. Genom att ha internaliserat ett visst känsloregister kan 

hon styra arbetet mot högre lönsamhet. Detta innebär således att hon använder sina känslor 

som en resurs i arbetslivet. 

 

Genom att fortsätta se till Hochschilds resonemang om känsloarbetet kan vi tolka det som en 

av våra respondenter uttryckt kring att själv inte uppleva sig arbeta för mycket samtidigt som 

hennes dotter upplever det motsatta. Hon upplever sig ha den ultimata arbetssituationen och 

har därmed en förväntan på sitt eget arbete om att inte behöva arbeta mer än andra och hon 

vet vad arbetet kräver av henne. Hon menar sig fritt kunna strukturera arbetet så att hon 
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egentligen aldrig behöver känna någon stress. Dessa förväntningar på det flexibla arbetet styr 

i sin tur hennes känslouttryck och hon vill följaktligen ge uttryck för att hennes arbetssituation 

aldrig leder till några negativa känslor. I hennes flexibla arbete är det önskvärt att inte behöva 

känna någon stress på grund av hög arbetsbelastning eller att behöva ta med sig arbetet hem, 

utan hon vill således ge sken av att hon kan stänga av arbetet och upprätthålla sitt privatliv. 

Hon kontrollerade på så sätt vad hon förmedlade under intervjun, men när vi så småningom 

började komma in på hennes omgivning och hur denna upplever henne, kunde andra 

upplevelser synliggöras. Vi tolkar detta som att hon inte tillåter sig själv att medge att arbetet 

kan skapa stress, vilket är ett önskvärt förhållningssätt med tanke på hennes arbetssituation. 

Hon förmedlar att hon inte förstår hur dottern kan tycka att hon verkar stressad – eftersom hon 

själv inte tänkt på det – och detta indikerar att hon även framgångsrikt lyckas lura sig själv i 

detta avseende.  

5.4	Summering		
	
Avsikten med genomförandet av denna uppsats har varit att undersöka hur maktutövning tar 

sig uttryck samt hur den upplevs på arbetsplatser vilka till sin karaktär är flexibla. Utifrån 

detta formulerade vi två frågeställningar varav den ena var: Hur upplever arbetstagare och 

ledare det flexibla arbetet? 

 

Ser vi till det resultat som framställts under detta avsnitt är den generella upplevelsen av 

flexibelt arbete av positiv karaktär. De respondenter vars röst fått göras hörd i denna studie 

menar att de innehar de personliga förmågor som krävs i denna form av organisering av 

arbetet. I och med detta upplevdes det som ett privilegium att inneha möjligheten att kunna 

arbeta flexibelt och vilken för dem ansågs vara den ultimata arbetssituationen. Det som 

framkom som en genomgående negativ aspekt var däremot bristen på det sociala 

sammanhanget, då mycket arbete sker från eget håll. Den teknologiska utvecklingen lyfts 

fram som en bakomliggande faktor till denna möjlighet till flexibilitet, vilken även resulterat i 

att konstant kunna vara kontaktbar. Detta medförde i sin tur att det var vanligt förekommande 

att arbeta under den tid som egentligen var ämnat för privat ändamål, vilket var en aspekt som 

genomsyra såväl medarbetares som ledares arbete. Vidare uttryckte medarbetare i samband 

med möjligheten att vara kontaktbar och att de fått möjligheten till flexibilitet en vilja att 

producera gentemot sin arbetsgivare, vilket däremot kunde upplevas resultera i en 

intensifiering av arbetet. I och med möjligheten att arbeta flexibelt uppstår därmed en ökad 

press att producera, för att på så vis återgälda sin arbetsgivare för denna flexibilitet. Trots att 
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den generella uppfattningen angående det flexibla arbetet var positiv råder det alltså 

uppfattningar om att en intensifiering av arbetet äger rum samt om att en svårighet att 

upprätthålla en gräns mellan arbete och fritid infunnit sig, men detta är aspekter som ses som 

en accepterad del av det flexibla arbetet.  

 

För att utifrån vårt syfte mer konkret inrikta oss på maktutövning och hur denna tar sig uttryck 

i det flexibla arbetet formulerades vår andra frågeställning på följande sätt: På vilket sätt 

uppfattar individerna sig själva påverkas av frihet under ansvar på arbetet? Eftersom det 

flexibla arbetet innebär att arbetet delvis eller till fullo sker på distans och utan fysisk kontroll 

råder det en form av frihet under ansvar. De respondenter som var arbetstagare lyfte fram 

självkontroll och disciplin som en förutsättning och ett villkor för frihet under ansvar, medan 

de respondenter som hade en ledande befattning poängterade det förtroende som måste finnas 

mellan dem och medarbetarna. Att ha förmågan till att strukturera sitt eget arbete inom en viss 

tidsangivelse är essentiellt för att producera och därmed nå upp till det förtroende som 

lämpligen bör råda mellan arbetstagare och ledare. Utifrån detta framkom det ett frekvent 

användande av deadlines för att på så sätt kunna planera, organisera och ansvara för att arbetet 

skall bli gjort. Arbetsgivare satte tidsangivelser för att förmedla vad som förväntades av 

medarbetarna, medan medarbetarna utifrån dessa deadlines konstruerade sina egna deadlines 

för att kunna producera i linje med dessa förväntningar. Däremot upplevs dessa tidsangivelser 

inte som övervakning eller kontroll över deras arbete, utan den generella uppfattningen hos 

såväl medarbetare som ledare är att flexibelt arbete skall präglas av frihet vilken inte skall 

kontrolleras. I stället är det ett förtroende som skall genomsyra arbetet och där uppföljning 

endast sker vid bristfälliga resultat. 

6.	Diskussion	
	
I detta avslutande kapitel kommer vi att föra en diskussion kring studiens genomförande och 

dess resultat i förhållande till de val och överväganden som gjorts under processens gång. 

Inledningsvis presenteras studiens syfte och hur vi uppfyllt detta. Därefter följer en 

återknytning till tidigare forskning och en beskrivning av hur vår studie har bidragit till 

ytterligare förståelse gällande det fenomen som studerats. Sedan kommer vi att diskutera de 

begränsningar som studiens urval, metodologiska tillvägagångssätt och teoretiska 

utgångspunkt kan vara behäftade med. Avslutningsvis följer en redogörelse för vilka 

slutsatser vi kan dra utifrån vår studie, för att sedan ge förslag på vidare forskning.    
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6.1	Studiens	syfte		
	
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur maktutövning tar sig uttryck samt hur 

den upplevs på arbetsplatser vilka till sin karaktär är flexibla. De individer som studien har 

involverat är såväl arbetstagare som personer vilka innehar en chefsposition, då detta urval 

medför olika perspektiv på det flexibla arbetet. Vår målsättning har inte varit att generalisera 

till andra arbetsplatser vilka kan sägas vara präglade av flexibilitet, utan att lyfta fram 

exempel på hur makt kan ta sig uttryck och uppfattas hos ett antal individer.  

 

Utifrån den analys som presenterades i föregående kapitel kan vi konstatera att makt inom det 

flexibla arbetet av respondenterna upplevs som mycket subtil och outtalad. Bland 

respondenterna återfinns denna uppfattning bland såväl arbetstagaret som respondenter med 

en ledande befattning. Att makten tar sig uttryck på detta sätt är i sin tur en förutsättning för 

ökad produktivitet, såväl som för individernas välmående. Det handlar om att rikta fokus mot 

medarbetarnas vilja och entusiasm att producera, snarare än att tvinga fram detta genom en 

uttalad och strikt maktutövning. De respondenter som har en ledande befattning menar att 

framgång och konsten att frambringa det bästa från varje individ bygger på ett upprätthållande 

av ömsesidigt förtroende mellan medarbetare på olika nivåer. Arbetsgivaren förlitar sig på att 

medarbetarna i gengäld för detta förtroende skall hysa en vilja att generera resultat till förmån 

för såväl organisationens framgång som för sin personliga utveckling. Genom privilegiet att 

få arbeta flexibelt och genom att arbetsgivaren tydligt visar förtroende för medarbetarnas 

kunskap och förmåga att utföra sina arbetsuppgifter, väcks hos dem en vilja att i gengäld 

producera så mycket eller bra som möjligt. Detta medför sin tur att medarbetare i större 

utsträckning självmant strukturerar sitt arbete genom exempelvis egna uppsatta deadlines. 

Maktrelationen har således ändrat karaktär från att tidigare tydligt utgått från chef till 

medarbetare till att numera handla om förtroende, inom vilket makten utövas mer subtilt än 

vad som tidigare var fallet. 

 

För individen handlar det om att disciplinera sig själv för att på så sätt tjäna på det, dels i form 

av att återgälda sin arbetsgivare och dels då denna disciplinering kan resultera i mindre 

arbetsbörda för individen. Ser vi till de respondenter vilka arbetar som konsulter samt 

entreprenörer handlar det om att generera prestationer gentemot sin kund, i stället för 

gentemot en arbetsgivare. För att återkoppla till stycket ovan talades det även om deadlines 

som uttryck för en outtalad makt och som en förutsättning för individens välmående, vilket 
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handlar om arbetsbördans storlek och upprätthållandet av en gräns mellan arbete och 

privatliv. För att ha ett hälsosamt liv kräver detta förmågan att kunna koppla ifrån arbetet och 

avsätta tid för privat verksamhet, vilket kan upplevas som en svårighet i och med den 

möjlighet som finns idag att vara konstant tillgänglig. Om resultat lyckas åstadkommas inom 

ett visst tidsspann ökar dock detta möjligheten att gränsen mellan arbete och privatliv blir 

mindre otydlig. Detta gör således att individen arbetar mer effektivt, för att på så sätt kunna 

undvika arbete på helger och på kvällstid. Visserligen förekommer det arbete utöver 40 

timmar i veckan, vilket är en konsekvens av dels drivkraften att prestera och dels detta att det 

ofta förväntas av medarbetaren att vara mer tillgänglig idag jämfört med förr i tiden. Däremot 

menar respondenterna att genom att disciplinera sig själv till att prestera utefter egna uppsatta 

riktlinjer minskar detta känslan av stress och av att inte ha genererat tillräckligt gentemot sin 

arbetsgivare eller kund. Detta i sin tur är en förutsättning för att trots det flexibla arbetet 

kunna upprätthålla en gräns mellan arbetsliv och privatlivet.   

6.2	I	relation	till	tidigare	forskning				
	
Som framställs i tidigare forskning är flexibelt arbete ett komplext fenomen som studerats 

med metoder av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Beroende på den eller de 

forskningsfrågor som ligger till grund för studien lämpar sig den ena metoden för insamling 

av empiriskt material. Däremot fanns det studier vilka använt sig av en så kallad 

metodtriangulering, vilket är en kombinationsstrategi som används med målsättning att 

studera samma fenomen utifrån fler perspektiv. Exempel på detta kan vi finna i en studie 

vilken använt sig av enkäter och kombinerat dessa med dagboksanteckningar (Sanz-Vergel et 

al., 2010). Med utgångspunkt i uppsatsens undersökning kan vi konstatera att vi med fördel 

hade kunnat använda oss av denna metod då det resulterat i ett bredare underlag att analysera. 

Genom användandet av dels en kvalitativ metod, dels en kvantitativ metod hade vi även haft 

möjlighet att styrka alternativt revidera den ena typen av analys genom att relatera dem till 

varandra. Däremot är detta en mycket tidskrävande process, vilken inte hade varit möjlig att 

genomföra i denna studie.  

 

Två framstående aspekter vilka kunnat utläsas utifrån resultat från såväl det redan etablerade 

forskningsfältet som från vår studie är gällande arbetsgivarens roll samt arbetets 

intensifiering. Det som resultatet visat på är att arbetsgivaren i högre grad sätter ramar och 

mål för de flexibla arbetarna, snarare än att dirigera ut hur deras uppgifter skall genomföras. 

Detta i sin tur kräver från medarbetarna att självständigt kunna reglera sin egen tid och 
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prestation. Erfarenheter vilka framställts från respondenter i tidigare forskning och även från 

dem vilka involverats i vår studie tyder på att det flexibla arbetet skapar en intensifiering av 

arbetet. Anledningen till denna intensifiering är dels denna självständighet som det flexibla 

arbetet innebär, dels det förtroende som vår studie lyfter fram finns mellan medarbetare och 

arbetsgivare. Utifrån detta har vår studie funnit såväl positiva som negativa upplevelser av 

denna intensifiering, men däremot ses denna intensifiering som en accepterad aspekt av 

organisering av det flexibla arbetet. Anledningen till detta är att intensifieringen är något 

medarbetaren får räkna med som ett sätt att återbetala arbetsgivaren för sin frihet.  

 

Ser vi till tidigare forskning och ställer det i relation till vad vi presenterat här ovan kan vi 

sägas ha bidragit med den aspekt vilken lyfter fram både positiva och negativa upplevelser 

angående den nämnda intensifieringen av arbetet. Detta likväl som att relationen mellan 

arbetsgivaren och medarbetaren i det flexibla arbetet får mer av en förtroendekaraktär snarare 

än en överordnad-underordnad karaktär. Vad som däremot går i linje med tidigare forskning 

är betoningen på att övervakning inte skall vara en del av det flexibla arbetet. Här kan vi 

exempelvis lyfta fram den studie vilken poängterar att kontakten mellan ledare och 

medarbetare skall vara informationsdelande och inte präglas av övervakning. Genom detta 

informationsdelande ledarskap skapas en nära kontakt mellan överordnad och medarbetare, 

vilket i sin tur resulterar i att medarbetare presterar i högre utsträckning (Lautsch et al., 2009). 

Detta är ett resonemang vilket även vårt resultat tyder på. Däremot betonar vår studie även att 

en sådan relation som är av informationsdelande karaktär troligtvis också bidrar till ett 

förtroende som i sig skapar en produktiv indirekt maktutövning.     

 

Utifrån den artikel som presenteras under tidigare forskning och som berör entreprenörers 

upplevelser kan vi utläsa en sammansatt bild av upplevelser som förmedlas gällande det 

flexibla arbetet (Ezzedeen. S & Zikic. 2015). Denna artikels resultat och i viss mån kontext är 

båda relevanta att relatera till denna studies urval och resultat. Detta eftersom denna studie har 

riktat sig till internetbranschen och respondenterna ofta är IT-ingenjörer, varav många är egna 

företagare. Liksom vårt resultat visar upplevelser av både positiv och negativ karaktär när det 

gäller det flexibla arbetet, visar den artikeln på liknande resultat. Intressant blir dock den 

aspekt vilken visar på att upplevelser kan vara subjektivt positiva för någon såsom fallet med 

intensifiering och på samma gång te sig subjektivt negativt för någon annan. Detta kan ställas 

i relation till vad såväl tidigare forskning som vår studie poängterat gällande krav på 

medarbetaren att inneha specifika förmågor. I och med detta är flexibelt arbete något som inte 
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lämpar sig för alla individer, då den nya flexibla individen måste besitta förmågan att utöva en 

hög grad av självkontroll och disciplin för att producera till organisationens förmån. 

 

Problemet med avsaknad av det sociala sammanhanget som lyfts fram av våra respondenter är 

också en aspekt vilken går i linje med sådant som framkommit i tidigare forskning. Tidigare 

fynd som redogjorts för tyder på att de flexibla arbetarna ofta isoleras från sin arbetsplats och 

därmed går miste om det sociala med andra kollegor (Steward. B. 2000. s. 63-64). Detta var 

en aspekt vilken även framhävdes under alla våra intervjuer. Däremot betonar individerna i 

vår studie, liksom när det gäller intensifieringen, att detta är en konsekvens av deras 

fördelaktigt fria arbetssituation. 

6.3	Begränsningar	i	denna	studie		
	
Det finns fördelar med det tillvägagångssätt som präglat studiens genomförande, men det 

finns givetvis även begränsningar hos det. Av den anledningen kommer vi under de två 

nästkommande rubrikerna att dels diskutera vårt val av metodologiskt angreppssätt och, dels 

redogöra för de fördelar respektive nackdelar som vår teoretiska referensram kan ha medfört.  

6.3.1	Val	av	metodologiskt	angreppssätt	
	
Valet av metodologiskt tillvägagångssätt gjordes med utgångspunkt från studiens 

forskningsfrågor. I och med att de frågeställningar som ligger till grund för denna studie berör 

individers upplevelser av ett fenomen blir en kvalitativ metod för insamling av material 

aktuell och vidare även en ansats av etnografisk karaktär. Syftet med denna uppsats har varit 

att uppnå en förståelse för respondenternas sätt att resonera kring det flexibla arbetet. Då vår 

analys visserligen har sin grund i respondenternas svar, präglas den även av våra egna 

tolkningar av deras svar. Vi som utfört studien har vår egen personliga förförståelse av det vi 

studerat, vilket medfört att analysen även präglats av våra tolkningar. Detta är dock något vi 

medvetet försökt att undvika genom att tillsammans koda och analysera vårt material, vilket 

innebär att vi kunnat bidra med sinsemellan olikartade tolkningar. Detta om eventuellt 

subjektiva tolkningar är en problematik som kännetecknar intervjuer som metod, vilken 

förvisso inte hade funnits om vi i stället använt oss av en kvantitativ metod. Med tanke på 

uppsatsens syfte har vi emellertid inte varit intresserade av någon kvantitativ metod. Det 

framgår av studiens syfte att vi inte har haft som ambition att generalisera våra resultat till 

andra arbetsplatser vilka karaktäriseras av flexibilitet, utan att endast uttala oss om de 

respondenter vilka ingår i studien. Detta innebär således att denna studie endast kan ge 
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exempel på hur våra respondenter resonerar och agerar, och inte hur individer i allmänhet 

ställer sig till flexibelt arbete.  

 

Som framkom i kapitlet om studiens metodologiska tillvägagångssätt var det respondenten 

som fick avgöra tid och plats för intervjun. Vi valde således att anta en mycket flexibel roll 

där vi rättades oss helt efter respondenten. I praktiken föreligger både fördelar och nackdelar 

förknippade med alla platser för en intervju, varför vi ansåg det mest lämpligt att anpassa oss 

efter vad som bäst passade den som skulle intervjuas. Detta eftersom störande moment kan 

förekomma oberoende av var intervjun genomförs. Då vi emellertid inte ville lägga allt ansvar 

på respondenten valde vi att ge förslag på plats för intervjun, men beslutet låg alltid hos 

respondenten. Ett medvetet val var däremot att inte föreslå att hålla intervjun hemma hos 

någon av oss själva, eftersom risken då skulle finnas att respondenten hamnar i underläge 

gentemot oss som håller i intervjun. Genom att låta respondenten välja plats för intervjun 

öppnar detta däremot upp för henne att välja en valfri miljö, vilken troligen är en där hon 

känner sig trygg och bekväm. Att respondenten känner sig bekväm är en förutsättning för att 

få så sanningsenliga svar som möjligt.  

 

Som vi tidigare nämnt uppnådde vi en empirisk mättnad efter att vi genomfört åtta intervjuer 

med individer vilka arbetar inom IT-branschen. Detta menar vi beror på att de svar som 

intervjuerna genererade karaktäriserades av en hög grad av homogenitet, vilket medförde att 

vi inte ansåg oss lära oss något nytt genom att involvera ytterligare två personer som arbetade 

inom IT-branschen. För att kunna framställa en mer givande analys valde vi att intervjua två 

personer som visserligen arbetar i hög grad flexibelt, men som tjänstgör inom andra 

branscher. Emellertid kan vi i efterhand fundera kring hur vi hade kunnat åstadkomma ett mer 

heterogent resultat. I vår studie har det endast involverats individer som i dagsläget aktivt valt 

att arbeta mycket flexibelt, vilket medfört att merparten ställt sig mycket positiva till vad det 

flexibla arbetet innebär. Visserligen framkom det även negativa aspekter, men det hade varit 

intressant att även inkludera personer som valt att gå från att arbeta flexibelt inom IT till att i 

stället arbeta på en fast plats med fasta tider. Genom att intervjua personer som aktivt valt att 

arbeta på ett sådant sätt, skulle det möjliggöra andra perspektiv på det flexibla arbetet.  
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6.3.2	Teorins	påverkan	
	
Utöver valet av metod har även valet av teoretiskt ramverk haft en inverkan på studiens 

resultat. Då vi gjort en teoridriven studie, medför detta en risk för att empirin vinklats utifrån 

vår teoretiska referensram. Som nämnts har vår teoretiska och erfarenhetsbaserade 

förförståelse haft en inverkan på studiens resultat. Teorin har spelat en mycket betydelsefull 

roll i denna uppsats och den har utgjort en form av styrning under hela forskningsprocessen. 

Vår teoretiska utgångspunkt möjliggör visserligen en förståelse för vårt empiriska material, 

men valet av teori medför samtidigt en risk för att viktiga aspekter utelämnas. Hade vi i stället 

utfört en studie av mer empiristyrd karaktär hade vårt resultat således kunnat betona sådant 

som vi nu inte har med i vårt resultat. Efter genomförd förstudie ansåg vi dock att vi hade 

tillräckligt med underlag för att välja Foucaults och Hochschilds teorier som en utgångspunkt 

i denna uppsats.  

 

Eftersom vi valt att utföra tematiskt öppna intervjuer betyder detta att vår teori redan från 

insamling av material har haft stor betydelse, ända fram till den slutgiltiga analysen. Vårt 

teorival har medfört ett tydligt fokus från första början, vilket kan ha gjort att vi missat sådant 

som i studien varit relevant att lyfta fram angående det fenomen vi studerat. Exempelvis kan 

vi i efterhand anse att det hade varit intressant att även analysera flexibelt arbete utifrån ett 

genusperspektiv, vilket inte möjliggjordes i och med vår urvalsmetod samt våra teoretiska 

begrepp. Genom vårt val av teori valde vi även att bortse från sådant som hade med yttre 

kontroll att göra.  Vår ambition var att respondenten själv skulle vara den som styrde 

intervjun, men det medförde att merparten av respondenterna kom in på yttre styrning på eget 

bevåg. Av denna anledning hade det varit av värde om också en teori som kunde förklara den 

sortens aspekter av det flexibla arbetet hade tillämpats.   

6.4	Slutsats	och	vidare	forskning	
	
Den slutsats som vi kan dra efter genomförd studie är att flexibelt arbete präglas av såväl 

fördelar som nackdelar för den enskilde individen. Däremot är det inte möjligt att generalisera 

aspekter som positiva alternativt negativa konsekvenser av denna alltmer etablerade 

arbetsform, utan en och samma aspekt kan upplevas olika beroende på vilken individ som 

tillfrågas. Varje enskild individ är unik och besitter olika värderingar, vilket resulterat i att 

skildringen av flexibelt arbete framställts utifrån olika perspektiv. Denna studie ger 

följaktligen en indikation på upplevelser som kan förekomma, såväl som bakomliggande 
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anledningar till dessa uppfattningar. Detta har i sin tur bidragit till en djupare förståelse av 

flexibelt arbete och dess konsekvenser på individnivå.   

 

Forskningen kring det flexibla arbetet är mycket bred och behandlar olika aspekter, varav det 

lyfts fram såväl fördelar som nackdelar med denna form av arbetssituation. Den forskning 

som bedrivits behandlar däremot mestadels detta fenomen på ett mer övergripande plan, där 

vi i stället ämnat intresse till att gräva djupare i dessa fördelar och nackdelar. Vidare har vi 

riktat intresse på såväl maktutövning som den känslomässiga aspekten. Vi kan försiktigt uttala 

oss om att förtroenderelationen som finns mellan den nya flexibla arbetaren och dess 

arbetsgivare är maktpräglad på så vis att förtroendet uppmanar till produktivitet och att 

individens prestation är essentiell för förtroendets fortlevnad. Fortsatt forskning skulle 

förslagsvis kunna bygga vidare på att studera denna förtroenderelation och hur den påverkar 

individen på ett djupare plan. Vad som däremot inte involverats i vår studie, men som vi anser 

intressant att senare forska vidare inom är hur man ska ta tillvara på den information som vi 

förmedlat med vår studie för att lösa eventuella svårigheter som det flexibelt arbete ger 

upphov till. Vidare är det även intressant att studera kring de fördelar som det flexibla arbetet 

innebär och se hur man kan arbeta vidare på dessa för att generera största möjliga lönsamhet. 
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Bilaga	1	Informationsbrev	
 
Hej, 
 
Vi är två studenter vid namn Therese Kaemmerle och Linn Mann som studerar 
Personalvetarprogrammet med inriktning Sociologi på Uppsala universitet. Eftersom vi nu är 
inne på vår sista termin innebär det att vi skall skriva vårt examensarbete, vilket kommer att 
berör flexibelt arbete med fokus på IT-konsulter. Detta är ett arbete vilket sker under 
handledning av Thomas Öst.  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka upplevelser av flexibelt arbete. Globaliseringen i 
kombination med den teknologiska utvecklingen har resulterat i att arbeten av flexibel 
karaktär blivit ett allt mer förekommande fenomen. Detta väcker i sin tur ett intresse för oss 
att studera i vilken utsträckning detta har en inverkan på individnivå, då detta ställer nya krav 
på den anställde.  
  
Vi har för avsikt att intervjua 10 personer, varav varje enskild intervju beräknas pågå under ca 
45 minuter. Eftersom vi tror att du besitter relevanta erfarenheter för vår studie skickar vi 
härmed en förfrågan om en medverkan. Självfallet kommer vi under studiens genomförande 
att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Är fallet som sådant att det 
uppstår en fråga du inte vill besvara eller om du vill avbryta ditt deltagande under intervjuns 
gång har du din fulla rätt att göra detta.  Du kommer naturligtvis vara anonym, vilket betyder 
att vi inte kommer nämna dig vid namn och inte heller förmedla sådant i vår uppsats som på 
något sätt kan identifiera dig.  
 
Det är frivilligt att ställa upp på en intervju, men vår förhoppning är att du skall ha möjlighet 
och intresse av att delta. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på: 
 
Therese Kaemmerle 
Telefon: 073-5954746 
Mail: therese_kaemmerle@hotmail.com 
 
Linn Mann 
Telefon: 0706599521 
Mail: linn@pandavalthorens.com 
 
Alternativt kan du höra av dig till vår handledare, Thomas Öst:  
Mail: thomas.ost@uadm.uu.se 
Tack på förhand, 
 
Med vänlig hälsning 
Therese Kaemmerle och Linn Mann 
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Bilaga	2	Intervjuguide	
 
Informantens bakgrund 
Ålder, yrke, kön, anställning, organisation, form av flexibelt arbete.  
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
 
Normalt/Onormalt 
Hur fungerar ditt flexibla arbete?  
Vad är det normala flexibla arbetet?  
Vad skulle du säga är normalt respektive onormalt när det gäller det flexibla arbetet?  
 
Motstånd 
Vilka negativa upplevelser av flexibelt arbete har du? 
När det handlar om din arbetssituation- finns det något du önskar var annorlunda? 
 
Konsekvenser 
Vilka konsekvenser får det flexibla arbetet för dig?  
Vilka upplevelser har du av frihet under ansvar? 
Hur ser en ultimat arbetssituation ut för dig? 
 
Självkontroll och disciplin 
På vilket sätt kontrolleras ditt arbete? 
Vilka upplevelser har du av kontrollen? 
Vad motiverar dig att arbeta på detta sätt?  
Vad skulle du säga frambringar en vilja att presentera hos dig på arbetet? 
 
Kontroll och motivation 
På vilket sätt kontrolleras ditt flexibla arbete? Hur upplever du detta?  
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Bilaga	3	Kodningsschema				
 
 
1.  Att generera resultat i det flexibla arbetet genom disciplin och 
panoptikon 
 

1. Den outtalade kontrollens verkan genom deadlines 
- Timrapportering. 
- Tidens betydelse 
- Att vara strukturerad och följa upp sitt arbete 
- Att inte vilja sätta deadlines  

 
2. Övervakningens bidrag till den outtalade kontrollen 
- Känslan av att ingen övervakning finns  
- Stort mått av frihet 
- Självstyrt arbete 
- Förtroende  

 
2.  Det egna ansvaret  
 

1. Självkontrollen i det flexibla arbetet 
- Det är svårt men viktigt att sätta gränser för sitt arbete på egen hand 
- Lätt att tappa fokus, kommer på sig själv och rättar sig själv 
- Användandet av olika strategier för självkontroll  
- Uppskattar friheten som det flexibla arbetet innebär 

 
2. Intensifiering av arbetet  

- Att flexibilitet i tid gör att du i gengäld vill motprestera 
- Arbetar konstant 
- Känslomässigt svårt att släppa arbetet. 
- Långa arbetsdagar 
- Vill vara ännu mer fri 
- Fördelar med platsobundenhet 

 
3. Den nya flexibla individen 
 
1. Arbetets förändrade karaktär och individens personliga förmågor 
- Ingen typisk arbetsdag 
- Kräver disciplin 
- Organisationsförmåga 
- Uppoffringar 

 
2. Utökade valmöjligheter 
- Arbeta övertid 
- Leverera goda resultat 
- Engagemang och drivkraft 
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3. Upprätthållande av rutiner 
- Oförutsägbara arbetsdagar 
- Balans mellan arbete och privatliv 
- Anpassning 

 
4. Det sociala sammanhangets betydelse  
- Bristande gemenskap 
- Isolering 
- Strategier för team-känsla 

 
 
 
 

 
 


