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Abstract 

Anna-Lena Södergren och Jane Wollter, (2011). Det gränslösa arbetet - frihet eller fälla? Hur 

påverkas individer av det nya flexibla arbetsättet på en arbetsplats? 

The endless work - freedom or trap? How individuals are affected by the new flexible 

working way in the workplace? Halmstad: Högskolan i Halmstad 

 

Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur nya arbetsmetoder och 

arbetssätt påverkar individen och arbetssituationen på en arbetsplats. Allt fler studier och 

forskning visar att samhället förändrats från industrisamhället till postindustriellt samhälle, 

vilket bidragit till att nya former av organisationer har vuxit fram. Dessa förändringar 

påverkar individerna som arbetar i dem. Tre teman belyses i studien. Fysisk arbetsmiljö- hur 

påverkas individen av arbete, arbetstid och arbetsmiljö. Social arbetsmiljö- flexibilitet, krav 

och samverkan. Arbetsvillkor- individens möjligheter och gränser. Studien är utförd på ABF 

(Arbetarnas bildningsförbund) i Sydhalland. Kvalitativa intervjuer har använts och sex 

medarbetare på ABF har intervjuats. De teoretiker som ligger till grund i analysen är Beck, 

Sennet, Theorell och Hatch. Begreppet flexibilitet är centralt. Resultatet visar tydliga 

skillnader mellan vanligt och flexibelt arbetssätt. Dessa skillnader yttrar sig bland annat 

genom intervjupersonernas förhållningssätt till den rumsliga arbetmiljön och arbetstiden. 

Resultatet visar också skillander vad gäller flexibilitet, både i samarbete och förmågan att vara 

anpassningsbar i arbetet. Studien visar även att det flexibla arbetet ställer krav på ständig 

utveckling av nya kunskaper. Förändringen av nya organisationsformer ställer också nya krav 

på dess anställda.Utifrån vilken kontroll, inflytande samt stöd man som arbetstagare har i sitt 

jobb påverkar det arbetssituationen. Detta skapar möjligheter men även gränser för individen. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to gain a deeper understanding of how new practices and 

procedures affects individuals and the work situation at a workplace. More studies and 

research shows that society has changed from an industrial society to postindustrial society, 

which contributed that new forms of organizations have emerged. These changes affect 

individuals who work in them. Three themes are highlighted in the study. Physical work- 

How affected individuals of work, working hours and working environment. Social work, 

flexibility, and interoperability requirements. Working conditions, opportunities for 

individuals and borders. The study was conducted at the ABF (Workers Educational 

Association) in Halmstad. Qualitative interviews were used and six employees at ABF have 

been interviewed. The theorists who form the basis of the analysis is Beck, Sennet, Theorell 

and Hatch. The concept of flexibility is very important in this study. The result show clear 

differences between normal and flexible working. These differences manifested by the spatial 

working environment and working time. The results also show differences in terms of 

flexibility, both in collaboration and the ability to be adaptable in tasks. The flexible work 

also requires constant development of new knowledge. Based on control, influence and 

support you as an employee has in job affects the work situation. The change of new forms of 

organization places new demands that create opportunities and limits for the individual. 
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Förord 

Vårt intresse för hur individer i nutidens moderna organisationer påverkas av det flexibla 

arbetssättet har vuxit fram ur egna diskussioner och funderingar. Våra hittills egna 

erfarenheter och tankar kring framtida arbetssituation har föranlett vårt intresse av att skriva 

om detta ämne. Vi tror att samhällsförändringen har skapat nya former av arbetsplatser som i 

sin tur leder till nya förväntningar, villkor och krav. Vår förhoppning är att genom att vända 

oss till arbetstagare i en modern organisation, lyssna till deras erfarenheter och upplevelser, 

undersöka hur detta påverkar individen. 

Vi vill tacka de sex medarbetare på ABF, som med sina öppna och målande berättelser kring 

sitt arbete hjälpt oss att utföra denna uppsats. Tack vare dem har vi fått en större förståelse 

och kunskap kring hur det flexibla arbetssättet kan se ut, och hur det påverkar individen på en 

arbetsplats.   

Vi vill även tacka vår handledare Marta Cuesta. Med sin erfarenhet och kunskap i sociologi 

har hon varit en hjälp och ett stöd i vårt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Innehållsförteckning 
 

Abstract 

Förord 

 

1. Inledning      7 

2. Bakgrund      9 

2.1 ABF- Arbetarnas bildningsförbund    9 

2.2 Arbetsbeskrivning     10 

2.3 Arbetsplatsen     11 

2.4 Från industri- till postmoderna samhället   11 

3. Tidigare studier     12 

4. Teoretisk referensram     16 

4.1 Förändring av arbete, arbetstid och arbetsmiljö   16 

4.2 Förändring av den sociala arbetsmiljön   17 

4.3 Förändrade arbetsvillkor och arbetssätt   18 

    4.3.1 Flexibilitet     18 

    4.3.2 Funktionell flexibilitet     18 

    4.3.3 Numerisk flexibilitet och arbetstidsflexibilitet   18 

    4.3.4 Förändrat arbetssätt     19 

    4.3.5 Krav och kontroll     19 

    4.3.6 Postindustrialism- mekanistiska och organiska organisationer  21 

4.4 Sammanfattning teoridel    22 

5. Metodkapitel     23 

5.1 Val av metod     23 

5.2 Hermeneutisk ansats     24 

5.3 Förförståelse     25 

5.4 Urval      26 

5.5 Tillvägagångssätt     27 

5.6 Arbetet med resultat och analys    27 

5.7 Metodreflektion     28 

6. Resultat      29 

 



6 

 

6.1 Fysisk arbetsmiljö- arbete, arbetstid och arbetsmiljö  29 

6.2 Social arbetsmiljö- flexibilitet, krav och samverkan  31 

6.3 Arbetsvillkor- individens möjligheter och gränser  32 

6.4 Sammanfattning resultatdel    34 

7. Analys      35 

7.1 Arbete, arbetstid och arbetsmiljö    35 

7.2 Social arbetsmiljö- flexibilitet, krav och samverkan  37 

7.3 Förändrade arbetsvillkor och arbetssätt   39 

8. Slutsats och reflektion     42 

8.1 Framtida forskning     46 

9. Referenslista     47 

 

Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 

 

1. Inledning 

Anledningen till att vi valde att rikta vår uppsats mot arbetslivsfrågor är att vi har ett intresse 

för personal och sociala arbetsförhållanden. Vår förhoppning är att uppsatsen kommer att ge 

oss en inblick i arbetslivet och en ökad insikt i dessa frågor. Det ligger i vårt intresse att 

studera yrkesförhållanden och fenomen som uppstår i det moderna arbetet.  Vi har valt att 

undersöka hur samhällsförändringen förändrat arbetslivet, och hur detta nya arbetssätt 

påverkar individen i en organization. 
Flera studier och nutida forskning visar på att arbetssätten i samhället förändrats, vilket 

beskrivs på flera olika sätt och i flera olika former. Från att tidigare arbetat regelbundna 

arbetstider, med klara riktlinjer och fasta arbetsuppgifter har arbetsformerna förändrats och 

blivit mer flexibla och flytande. Detta synliggörs på många olika sätt i vårt samhälle, bland 

annat genom mobila arbetsplatser och nya krav på individen. Detta, som vi kan kalla, 

gränslösa arbetet är lätt att se i verkligheten om vi tittar oss omkring. Människor är ständigt 

uppkopplade på sina jobb via vår moderna teknik, t ex mobil eller dator. Skillnaden mellan 

fritid och jobb flyter samman och krav vad gäller social kompetens och arbetsformer är nya. 

Tekniken skapar möjligheter och gör människor ständigt tillgängliga. Denna förändring i 

arbetslivet innebär nya förväntningar, krav och möjligheter. 

 

Utifrån de böcker och artiklar vi läst inför vårt uppsatsarbete kan vi urskilja hur utvecklingen i 

arbetslivet präglar nutidens arbetstagare. Till exempel har tjänstemän fått allt större inflytande 

i vårt moderna arbetsliv. Utbildning, kunskap och meriter har blivit viktigare på alla nivåer i 

arbetslivet. Detta leder till konsekvenser. Forskning och studier visar på att arbetssituationen 

skjutits över på individen och att allt fler arbetstagare, framförallt tjänstemän har förändrade 

arbetsvillkor, där nya krav på arbetstider och tillgänglighet uppstått. Denna nya form av arbete 

kan vara intressant och stimulerande, men även krav såsom att vara anpassningsbar, flexibel 

och självgående medföljer. 

 

Syfte och frågeställning 

Den sociologiska problematik som vi vill undersöka är hur nya arbetsmetoder och regler 

påverkar individer och arbetssituationen på en arbetsplats. Det har skett en förändring från det 

industriella samhället, där samhället var organiserat utifrån kontrollen av arbetskraften, till det 

postindustriella samhället där samhället istället är organiserat kring kunskapsproduktion och 

informationanvändning. Detta kallas av forskare för postindustrialism. Det postindustiella 
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samhället är format och definierat av metoder för att få fatt i, bearbeta och fördela 

information- alla dessa metoder har revolutionaliserats av datorn och datoranvändningen. 

Detta, menar forskare, förebådar en utveckling av servicesektorn och en nedgång i 

tillverkningsindustrin (Mary Jo Hatch, 2002). Denna förändring påverkar organisationerna 

och dess uppbyggnad. En av  konsekvenserna är att man överger de traditionella hierarkierna 

till förmån för kommunikationsnätverk, med det följer också en växling från vertikalt till 

horisontellt strukturerade organisationer. Organisationer kan beskrivas utifrån den omgivning 

de verkar inom. I vårt postindustriella samhälle talar forskare om två olika organisationer, 

mekanistiska och organiska organisationer (Hatch, 2002).  Detta vill vi titta närmare på utifrån 

vår frågeställning. Genom att förstå samhällsförändringen från jordbruk-industrisamhället till 

information-postindustriella samhället och hur de påverkar organisationers utveckling vill vi 

även  se hur individer som verkar inom arbetslivet påverkas. Därför har vi valt att ta med detta 

synsätt i vår uppsats. 

Vi har valt att utifrån tre teman undersöka och förstå det nya flexibla arbetssättet, hur 

påverkas individen och vad innebär denna förändring? 

 

De tre teman vi valt att lägga fokus på är: 

• Fysisk arbetsmiljö – arbete, arbetstid och arbetsmiljö 

Hur förändrar den nya formen av arbete, till exempel platsoberoende arbetsplats och 

flytande arbetstider nutidens arbetstagare. Vilka konsekvenser leder detta arbetssätt 

till? 

• Social arbetsmiljö – flexibilitet, krav och samverkan 

I det nya moderna arbetslivet tvingas individen att ständigt utveckla nya färdigheter 

och kunna anpassa sig och sin arbetskraft till organisationen han eller hon jobbar för. 

Nya krav uppstår, som till exempel att kunna byta arbetsuppgifter, nya former av 

samarbeten och hantera olika arbetsroller. Vilka konsekvenser leder denna utveckling 

till? 

 

• Arbetsvillkor – Individens möjligheter och gränser 

Ansvaret har förflyttats från arbetsgivare till arbetstagare. Många anställda har  idag 

större frihet att påverka sin arbetssituation, men även nya krav att förhålla sig till. 

Vilka möjligheter leder detta till för individen  och kan de sätta gränser? 
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Vårt syfte med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur det nya arbetsättet och 

arbetsstrukturen påverkar individen och arbetssituationen på en arbetsplats. Utvecklingen 

inom organisationerna är en del av en större samhällelig förändring och som präglar allt fler 

arbetsplatser i Sverige idag.  Vi har valt ut ABF, Arbetarnas bildningsförbund, som den 

arbetsplats vi vill utföra vår studie på.  

 

Disposition 

Här näst i kapitel två redovisar vi den bakgrund vi har i vår uppsats. Det är en bakgrund av 

den arbetsplats vi valt att studera samt en historisk bakgrund kring arbete och 

arbetsförhållanden. I kapitel tre belyser vi den tidigare forskning som är relevant för vårt 

uppsatsområde. Den tidigare forskningen beskriver hur flexibiliteten tar sig uttryck på olika 

arbetsplatser i världen. Den teoretiska referensram vi valt att använda i vår uppsats beskrivs i 

kapitel fyra. Teoretiker som Beck, Sennet och Hatch är centrala. I kapitel fem redovisas det 

metodologiska tillvägagångssätt som vi använt oss av i uppsatsen. I kapitel sex finner ni den 

empiri vi samlat in till vår uppsats. Det är här intervjupersonernas egna röster lyfts fram. I 

kapitel sju redovisar vi vår sociologiska analys där vi förenar våra teorier med vårt resultat 

och kan på så sätt se fenomenet ur ett sociologiskt perspektiv. Avslutningsvis redovisar vi vår 

slutsats och reflektion, samt förslag till framtida forskning i kapitel åtta. 

 

 

2. Bakgrund  

Här presenterar vi den organisation som vi valt att utföra vår studie på. Vi finner  det 

relevant att ge en kort beskrivning av verksamhetens  arbetsplats, utbud och arbetssätt. Vi 

presenterar även en historisk tillbakablick över hur arbete och arbetsliv har sett ut.  Vi 

lever i ett samhälle som ständigt förändras, normer och regler växlar, och i vår studie är det 

arbetslivets förändring och hur den påverkar individen vi vill undersöka. Av denna anledning 

finner vi det intressant att gå tillbaka och se bakgrunden, uppkomsten av det nya arbetssättet.  

 

2.1 ABF – Arbetarnas bildningsförbund 

ABF, Arbetarnas bildningsförbund, är Sveriges största studieförbund. De finns i alla landets 

kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.  
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Varje år deltar 750 000 personer i ABF: s cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker 

deras föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten. 

ABF utgår från varje individs intressen och behov.  

Studiecirkeln är grunden i ABF: s verksamhet. I en studiecirkel träffas man regelbundet för att 

studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans.  

Inom ABF finns 32 000 cirkelledare. Den gemensamma drivkraften är att de brinner för sitt 

ämne och för folkbildningens idé. 

ABF består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. ABF är 

partipolitiskt obundet, men deras värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna 

är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen (http://www.abf.se/Om-ABF/). 

 

2.2 Arbetsbeskrivning 

De vi kommer att intevjua är alla verksamhetsansvariga på ABF. För att lättare kunna förstå 

arbetssituationen som anställd verksamhetsansvarig i perspektiv till vår studie har vi valt att 

presentera den arbetsbeskrivning som medarbetarna har i sitt arbete samt hur deras arbetsplats 

ser ut idag. 
Att arbeta som verksamhetsansvarig handlar främst om att ge service och stödja föreningar 

och medlemsorganisationer, samt att administrera cirkelverksamhet och kulturarrangemang 

som anordnas. En verksamhetsansvarig har ansvar inom sitt område, både för kontakten med 

kontaktpersoner och skapa möjligheter till ny verksamhet. Arbetet handlar om att ge support, 

administrera deltagarlistor, betala ut kostnadsersättningar, delta aktivt i aktiviteter och 

cirklar/kurser, samt ge råd och service utifrån ABF:s riktlinjer och regler. 

Vad gäller utbildning för de anställda ser det olika ut. Det finns inga krav vad gäller 

utbildning. Datorvana är ett krav då det är ett viktigt arbetsverktyg samt lägger arbetsgivaren 

stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är det viktigt att som verksamhetsansvarig ha 

stor kompetens inom det område personen verkar inom, samt god förmåga att skapa goda 

relationer och verka utifrån ABF: s värdegrund och riktlinjer. De anställda har anställningar 

som är anpassade efter arbetsuppgifterna, ungefär hälften har regelbunden arbetstid och 

resterande oregelbunden arbetstid. 

 

 

 

http://www.abf.se/Om-ABF/


11 

 

2.3 Arbetsplatsen 

ABF  Sydhalland, som avdelningen heter som vi valt att utföra vår studie på, är belägen 

centralt i Halmstad. De anställda sitter på kontor, flertalet sitter tillsammans i samma 

arbetsrum. Tillsammans med kontoren ligger även verksamhetsrum som är tillgängliga för 

cirklar och utbildning. Två av de anställda har delad tjänst och sitter deltid på annan ort, 

Laholm och Hylte. Vissa arbetsdagar när samtliga personal är inne på kontoret samtidigt 

räcker inte kontorsplatserna till, då får verksamhetsrum nyttjas som tillfälliga kontor. Varje 

anställd har alltså inte en egen kontorsplats, utan man får inta den plats som är ledig och 

tillgänglig för dagen. Totalt är det 11 anställda på ABF Sydhalland, varav 4 män och 7 

kvinnor. Medelåldern är relativt hög, åldern på de anställda varierar från 30 år och upp till 62 

år. 

 

2.4 Från industri- till postidustriella samhället  

Michael Allvin (2006) belyser i boken Gränslösa arbete: Socialpsykologiska perspektiv på 

det nya arbetslivet hur aktiviteten (jobbet) i förindustriella samhället skulle ske under en viss 

tid och att den var hänvisad till en speciell arbetsplats. En arbetsplats som var isolerad ifrån 

det övriga samhället och gjord så att arbetarna skulle kunna arbeta så effektivt som möjligt 

och de var ständigt övervakade. Denna arbetsmetod har ofta beskrivits som ”Tayloristiska 

arbetsorganisationsprinciper”.  Vilket innebär en total kontroll över arbetets utförande och 

över själva arbetsrelationerna (Allvin, 2007). 

På 1950-talet var industrisektorn fortfarande störst men tjänstemännen blev allt viktigare för 

företagen och samhällets ekonomi. Den ekonomiska tillväxten förutsatte inte längre den 

omfattande och stabila arme av yrkesmän som utgjorde grunden för industrisamhällets 

tillväxt. Istället var det den kunskapshanterande arbetskraften som består av allt från 

sekreterare, lärare, akademiker och utvecklare som blev betydelsefull för samhället. 

Kunskapssamhället har en annan social struktur än industrisamhället och kom att kallas av en 

del forskare för postindustriella samhället (Allvin, 2006).  

Datorteknikens utveckling är en stor bidragande faktor till det flexibla arbetssättets framväxt. 

Manuel Castells (2001) menar att ett nytt samhälle, nätverkssamhället, växer fram. De 

högutvecklade ekonomierna har, menar han, sin största sysselsättning inom tjänstesektorn. 

Datorteknikens framväxt har medfört att kommunikationer och transaktioner idag sker på 

global nivå. Han menar att gränsen inte går mellan industriell och postindustriell ekonomi, 

utan mellan kunskapsbaserad industri-, jordbruks- och tjänsteproduktion (Castells, 2001). 
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Mats Alvesson (1983) skriver om att målet med omorganisering och förändringen av 

arbetsmetoderna i hög grad handlar om att öka effektiviteten hos de anställda. Den tekniska 

utrustningen ses som ett redskap för att åstadkomma effektivitet, men även handlar det om att 

kunna kontrollera och styra de anställda, menar Alvesson (1983).  Detta innebär att sättet att 

kontrollera arbetstagare har förändrats. 

Långt innan utvecklingen hade blivit så stor som den är idag beskrev flertalet 

arbetslivssociologer tesen att den teknologiska utvecklingen och förändringarna i 

yrkesstrukturen kommer leda till att allmänt ökade kvalifikationer krävs (Alvesson, 1983).  

Hur påverkar detta individen och det arbetslivet? 

 

 

3. Tidigare studier 

 

Definitioner av det flexibla arbetssättet och dess påverkan 

Den arbetsplats vi valt att studera har nyligen genomgått en omorganisering, där cirka 

hälften av personalstyrkan idag arbetar efter oreglerad arbetstid och har ett flexibelt 

arbetssätt, den andra hälften arbetar ännu efter reglerad arbetstid. För att få en större 

förståelse för hur denna utveckling kan ha förändrat våra respondenters syn på arbete, vill vi 

genom tidigare studier belysa hur flexibilitet tar sig uttryck på olika arbetsplatser.  

 

Anne Grönlund (2004) belyser hur förändringen mot ett mer flexibelt arbetsliv skapar nya 

förutsättningar och konsekvenser för individen. Flexibilitet har utpekats som den nya 

ledstjärnan för västvärldens företag. Tanken är att företagens omvärld under de senaste 

decennierna blivit alltmer instabil, vilket tvingar dem att utveckla nya strategier som bygger 

på en anpassning till oupphörlig förändring, snarare än en strävan efter att kontrollera den. 

Flexibilitet som förändringsstrategi handlar om att snabbt och smidigt ställa om produktionen 

och anpassa personalstyrkan efter svängningar i efterfrågan, vilket antas leda till allt lösare 

anställningsrelationer, bland annat i form av flera tidsbegränsade kontrakt. Ett strikt arbetssätt 

framställs samtidigt som ett hinder för denna strävan efter flexibilitet (Grönlund, 2004). 

Denna form av organisatorisk flexibilitet påverkar arbetslivet och individer som arbetar i 

organisationen. Vilka konsekvenser detta bidrar till diskuteras ständigt i media och litteratur. 

Kan förändringen leda till bättre jobb och en smidigare förening av arbetsliv och fritid eller 
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leder det till en sämre trygghet och försvagade rättigheter för de anställda? Då ABF 

Sydhalland nyligen genomgått en omorganisering och ca hälften av personalen sedan dess 

arbetar oregelbunden arbetstid, vill vi söka svar på frågor kring hur detta påverkar 

arbetssituationen och deras förhållningssätt till arbete och fritid. 

 

I undersökningen som Grönlund gjort visas det att flexibiliteten ökar när den anställde 

anpassar sin arbetstid efter variationer i arbetsbelastningen, vilket kan tolkas som att 

flexibiliteten är villkorad utifrån verksamhetens behov. Möjligheten till flexibilitet styrs också 

av individens position. Tjänstemän har mer flexibla arbetstider än arbetare, trots att 

arbetarjobben sägs ha förändrats i riktning mot självbestämmande. Resultaten i undersökning 

stöder tanken på att flexibel arbetstid utgör en förmån från företagens sida. Den som anpassar 

sin arbetstid efter verksamhetens behov får en mer flexibel arbetstid och tjänstemän har mer 

flexibilitet än arbetare, men graden av flexibilitet tycks inte påverkas av den anställdes behov 

(Grönlund, 2004). Utifrån den verksamhet som ABF bedriver krävs det att vissa av de 

anställda anpassar sin arbetstid, medan andra tjänster kan behålla de tidigare ordinära 

arbetstiderna. Hur påverkar denna ökade flexibilitet den enskilda individen och har de 

möjlighet att styra arbetstiden efter egna behov också? 

 

Det flexibla arbetssättet kännetecknas bland annat av riktlinjer och regler som tidigare varit 

självklara, som t ex direktiv vad gäller arbetstider, förhandlas bort vid anställning. 

Arbetsgivare ser det som en möjlighet till effektivisering genom att kunna nyttja sin 

arbetskraft mer effektivt, till exempel genom att kunna disponera sin personal efter företagens 

behov och reglera ekonomiska kostnader, till exempel slippa betala övertidsersättning. Detta 

kan ge konsekvenser som går ut över individens välbefinnande, liv och hälsa.  

 

I artikeln Work, Life and Time in the New Economy, An introduction (2005) belyser 

författarna hur allt fler människor väljer bort arbetstidsdirektivet. Detta enkla byte mellan 

arbetstid och lön försvårar hur vi sätter gränser kring längden på vår arbetsdag, och den kan 

lättare manipuleras av företagen. Intensiteten och kraven på de anställda varierar mellan olika 

företag och institutioner. De diskuterar även möjligheterna till att utnyttjandet av barnledighet 

och semesterdagar kan vara lägre i de fall där arbetstagarna har oreglerad arbetstid, då de 

inser att som en följd av det kommer att ha en tyngre arbetsbelastning när de återvänder eller 

att deras karriär kommer att drabbas på lång sikt.  
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Vi finner det intressant att belysa vilken betydelse arbetstidsdirektivet spelar i en organisation 

som ABF. Vilka fördelar finns det? Nackdelar? Att hälften av personalstyrkan idag arbetar 

oreglerat och har valt bort arbetstidsdirektivet, hur påverkar det deras förmågas att sätta 

gränser för sitt arbete?  

 

Michael Allvin (2006) belyser även han konsekvenser av det nya flexibla arbetssättet. En av 

dem är det ökade ansvaret över sitt arbete. Det finns likheter mellan vad Allvin beskriver, 

annan samtida studier, och den arbetsplats vi valt att studera. Genom omorganiseringen på 

ABF har flera personer blivit uppsagda och fler ansvarsområden har lagts över på de anställda 

som finns kvar på ABF.  Allvin menar att samtidigt som arbetsplatsen strävar efter att bli mer 

flexibel blir det svårare för individen att upprätthålla skillnaden mellan arbete och fritid. 

Ansvaret för individens egna och andras arbete ökar och det blir det svårare att avgränsa 

arbetet gentemot övriga livet (Allvin, 2006).  

 

Ytterligare studier förstärker sambandet mellan flexibilitet och mindre gränsdragning mellan 

arbete och fritid. Gunnar Andersson (1993) visar att intervjupersonerna i hans avhandling 

upplevde att de hade mycket lite fritid. Resultatet visade att de kulturella inslagen på fritiden i 

form av biobesök, teater eller konserter var mycket sällsynta. Svaret var ofta att de inte kunde 

planera sin arbetsfria tid så långt i förväg. Anderssons helhetsintryck var att livet var 

dominerat av arbete. Fritiden styrdes av arbeten och den tid som var över tillbringades i första 

hand med familjen. Ur hans undersökning framgår det även att intervjupersonerna ser 

semestern som sin fritid, den tiden de tillbringar med sin familj i en stuga någonstans 

exempelvis (Andersson, 1993). 

 

I artikeln Work, Life and Time in the New Economy, An introduction (2005) belyser 

författarna även en växande tidspress. Denna ökade skärpning av arbetet gör livet mer 

komplext och rusande, vilket gör att människor intar nya tankar och värderingar vad gäller 

normer och värderingar kring arbetet. Dessa människor som drivs av att uppnå allt mer i 

arbetet gör sällan planer för framtiden. Detta påvisar ytterliggare hur det förändrade arbetet 

påverkar nutidens arbetstagare och deras livsrutiner.  

Vad kan då denna konflikt mellan arbetet och livet i övrigt innebära för individen? 

Allvin (2006) menar att den är starkt relaterad till stress, frånvaro, ohälsa och till och med 

depression. Stressen handlar om de förändrade, ökade kraven i samhället och i arbetslivet och 
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hur vida individen har förmåga att hantera dessa krav. De otydliga gränserna innebär således 

att de blir osäkra på vad som krävs av dem och om de kan motsvara kraven. Individen får 

dessutom själv ta ansvar för och bära konsekvenserna av sitt arbete och det råder en osäkerhet 

kring vad och hur mycket som krävs av en. Vilket kan leda till att individen arbetar mer än 

vad som behövs och betydligt mer än vad som annars skulle ha gjorts (Allvin, 2006). 

 

Det finns också flera fördelar med utvecklingen av det nya flexibla arbetssättet. I en 

undersökning om organisatorisk flexibilitet fastställs flexibilitetens betydelse för de anställda. 

Alla de former av flexibilitet som undersökts bidrar till att göra arbetet mer utvecklande. 

Arbetsrotation och yrkesöverskridande medför också ett större inflytande över 

arbetsfördelning och arbetsrotation ökar dessutom möjligheten att påverka arbetstakten. Dessa 

anses vara positiva effekter. Dock ökar även därmed arbetets intensitet, vilket kan innebära en 

ökad belastning på individen och eventuellt bidra till faktorer som stress och påverkan av den 

fysiska arbetsmiljön. Traditionellt har arbetsmiljöforskningen främst frågat efter individens 

inflytande, men det finns anledning att också undersöka laginflytandets effekter. Flexibiliteten 

visar sig påverka lagets, inte individens, inflytande och frågan är om ett sådant kollektivt 

inflytande är tillräckligt för att motverka stress eller om det gemensamma ansvaret istället kan 

vara en stressfaktor. Sambandet mellan utveckling och intensitet som diskuteras i 

undersökningen leder till frågan om det moderna flexibla arbetet utgör en så kallad 

”honungsfälla” - lockande men farlig. Så visar till exempel en studie av Mikael Rostila (2004) 

att den traditionella krav- kontroll modellen under 1990-talet kommit att förklara allt mindre 

av arbetsohälsan. Anledningen tros vara att de hälsobefrämjande så kallade aktiva jobben - 

präglade av höga krav men också av en hög egenkontroll- har förändrats i takt med 

framväxten av flexibla, slimmade organisationer. I dessa organisationer kan den anställde, 

enligt Rostila, få använda sin höga kontroll på ett för hälsan negativt sätt, genom kraftigt 

övertidsarbete, ökad sjukfrånvaro, arbete på fritiden etc (Rostila, 2004). Vi kommer att i vår 

studie titta närmare på denna aspekt av arbetsbelastning och eget ansvar. 

 

Vi vet också hur dator- och mobilteknikens utveckling har blivit allt viktigare i arbetslivet 

idag, synnerhet i den verksamhet som vi ska studera. Detta kan både leda till gynnsammare 

förutsättningar i arbetet men också riskera att individen känner behovet av att vara tillgänglig 

även efter avslutad arbetstid.  Det är därför intressant för oss att få inblick i de arbeten och 

studier som tidigare gjorts angående information och kommunikationsteknikens inverkan på 
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arbete och levnadssätt. I artikeln Enacting virtual connections between work and home (2010) 

belyser författarna hur Information - och kommunikationstekniken (IKT) spelar en viktig roll 

i omorganisationen av tid och rum i det senmoderna samhället. Vissa teoretiker uttrycker oro 

över att detta kan förlänga arbetet till tider som normalt är reserverade för familjelivet, medan 

andra hävdar att Internet kan uppmuntra flexibla arbetsmetoder och leda till en bättre balans i 

livet.  

 

 

4. Teoretisk referensram 

Vi har valt följande teorier för att öka vår förståelse kring det nya flexibla arbetssättet och för 

att kunna behandla den information som framgår ur vår studie. Valet av teorier grundar sig i 

den frågeställning vi har i vår uppsats. Genom att vi vill undesöka hur arbetsmetoder och 

regler påverkar individer och arbetssituationen ansåg vi teoretiker som bland annat Beck, 

Sennet, Hatch och Theorell centrala. Vi presenterar teorierna utifrån de tre teman vi valt att 

dela in studien i. 

 

4.1 Förändring av arbete, arbetstid och arbetsmiljö 

Runt 1960 – talet var arbete och familj tillsammans de två saker som skänkte trygghet till 

människan i den moderna världen, skriver Ulrich Beck (2002), Arbetet garanterade, liksom 

familjen, grundläggande sociala erfarenheter. Ett livslångt heltidsarbete, med en klar 

gränsdragning mellan arbete och inte arbete och som kunde bestämmas rumsligt och tidsligt 

var normen. Situationen som Beck beskrev har idag förändrats och ”tryggheten” människan 

hade har upphört att gälla på många sysselsättningsområden (Beck, 2002).  

Normen av ett livslångt heltidsarbete med fasta tider och regler fick ge vika för olika typer av 

flexibel arbetstid och en förändring i – arbetsrätten, platsen för arbetet och arbetstiden. 

Gränsen mellan arbete och icke arbete blir flytande. Den rumsliga placeringen förändras och 

bundenheten till ett företag är inte lika viktig. Fler företag samordnas idag ofta på elektronisk 

väg och organiseras på ett platsdiffust eller platsoberoende sätt, vilket medför att arbetet idag 

kan ske under helt andra former än tidigare, skriver Beck vidare. Konsekvenserna blir att 

arbetaren lättare kan påverka närvaroreglerna, avdelningar och team som helt eller delvis 

utlokaliseras gör att fler kan arbeta hemifrån och sambandet mellan arbete och 
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produktionsprocessen löses upp, och det självklara i ett direkt samarbete innebär att arbeta på 

en och samma plats urholkas (Beck, 2002). 

 

4.2 Förändring av den sociala arbetsmiljön 

Richard Sennet har forskat kring arbetsförhållanden, arbetsmarknad och kapitalismens 

utveckling och utgår från tre utmaningar för individen. Han skriver om den nya flexibla 

kapitalismen och menar att den inte alltid gör människorna friare och lyckligare. I många fall 

är det tvärtom. Flexibilitet kan leda till ökad ofrihet för många arbetstagare, exempelvis i form 

av en ökad övervakning, och att många inte alls behövs utan ställs utanför arbetsmarknaden. 

Den nya kapitalismen leder också till att arbetare många gånger saknar engagemang för sitt 

arbete. Varför skulle  arbetaren vara engagerad för en arbetsplats som inte är engagerad i en 

själv? (Sennet, 2007). 

Han beskriver en ny kultur som bland annat sammansvetsas av gemenskapssamhället. Han 

menar att värderingar och vanor inte kan hålla samman människor när de institutioner som de 

lever i faller samman. Bara en viss sorts människor kan frodas i instabila, fragmentariska 

sociala förhållanden. Denna idealman eller idealkvinna måste gripa sig an tre utmaningar. 

Den första rör tiden: hur ska denne ta hand om korta relationer och sig själv, medan man 

flyttar från uppgift till uppgift, arbete till arbete, plats till plats? Om institutionerna inte längre 

erbjuder en långsiktig struktur kan den enskilda individen bli tvungen att improvisera sin 

livsberättelse, eller rent av klara sig utan någon varaktig jag-känsla (Sennet, 2007). 

Den andra utmaningen har att göra med talang: hur ska denne utveckla nya färdigheter, hur 

ska man lyckas ta fram slumrande talanger, när verklighetens krav förändras. I praktiken är 

hållbarhetstiden för många färdigheter i den moderna ekonomin kort. Inom teknik och 

vetenskap, liksom inom den avancerade tillverkningsindustrin, behöver arbetstagare numera 

skola om sig i genomsnitt mellan vart åttonde och tolfte år. Också talang är en fråga om 

kultur. Den framväxande sociala ordningen strider mot hantverksidealet, d v s strävan efter att 

lära sig att göra en sak riktigt bra (Sennet, 2007).  

Den tredje utmaningen är en följd av detta. Det handlar om att kapitulera, d v s, släppa taget 

om det förflutna. Ingen äger sin plats i en organisation, en särskilt tidigare tjänst, garanterar 

inte någon anställd en plats. Sennet frågar sig hur kan man reagera positivt på det? För att 

klara av det måste denne vara utrustad med ett märkligt personlighetsdrag, ett som får en att 

bortse från alla erfarenheter man haft. Det personlighetsdraget passar bättre in på 

konsumenten som ständigt är lysten efter nya saker och som förkastar gamla om än fullt 
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funktionsdugliga varor, än på ägaren som svartsjukt bevakar det han eller hon redan har. Vad 

Sennet vill visa är hur samhället går tillväga för att leta efter denna idealman eller 

idealkvinna. Han ställer sig kritiskt till detta sökande. 

En person inställd på kortsiktighet, inriktad på potentiell förmåga, beredd att ge upp tidigare 

erfarenheter är- för att uttrycka sig välvilligt- en ovanlig människa. De flesta människor är 

inte på det sättet: de behöver en ständigt pågående livsberättelse, de är stolta över att vara bra 

på något särskilt och de värdesätter de erfarenheter de varit med om. Det kulturella ideal som 

eftersträvas i de nya institutionerna skadar därför många av dem som finns i dem (Sennet, 

2007). 

 

4.3 Förändrade arbetsvillkor och arbetssätt 

4.3.1 Flexibilitet 

Den mest använda modellen för förståelsen av arbetsgivares strategier för att införa flexibilitet 

i arbetet finns i den flexibla företagsmodellen som utvecklats av John Atkinson. Den baseras 

på att det skett ett brott med de nuvarande enhetliga och hierarkiska arbetsmarknaderna. 

Istället organiseras arbetsfördelningen internt i organisationen, med en kärna av anställda och 

tillfälliga anställningar kring kärnan (Paul Thomson och David Mchugh, 2009). 

Vi har valt att inrikta oss på två typer av flexibilitet i Atkinsons modell, funktionell flexibilitet 

och numerisk flexibilitet. 

 

4.3.2 Funktionell flexibilitet 

Funktionell flexibilitet åsyftar individernas kapacitet att byta arbetsuppgifter. Detta innebär att 

de måste ha kvalifikationer som motsvarar flera olika funktioner. Utbildning blir här en 

nyckelfaktor. Det kan vara en lösning att flytta personal mellan olika avdelningar på en 

arbetsplats istället för att säga upp individer och nyanställa andra (Bengt Furåker, 2002).  

Arbetare får en större arbetstrygghet i utbyte mot att chefer får rätt att flytta dem mellan 

aktiviteter och uppgifter när produkter och produktion kräver det. Funktionell flexibilitet antas 

ofta leda till fler utbildade arbetare, även om det mest handlar om att vara multikompetent 

eller mångsidig (Thompson och Mchugh, 2009). 

 

4.3.3 Numerisk flexibilitet och arbetstidsflexibilitet 

Numerisk flexibilitet innebär förmågan att variera bemanningen i enlighet med förändringar i 

belastningen, så att det finns en exakt matchning mellan det antal arbetare som behövs och 
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nödvändig anställning. Tillväxten av flexibla anställningsformer har kopplats samman med 

den postbyråkratiska inriktningen som har mindre formella och regelbundna typer av 

rekrytering, mobilisering och reglering av arbete (Thompson och Mchugh, 2009). 

I Atkinsons modell talar han om arbetstidsflexibilitet. Det innebär att arbetsgivaren/företaget 

kan minska antalet anställda. För många anställda kan flextid vara ett alternativ för att 

kombinera arbete och familjeliv. Arbetstidsflexibilitet är inte bara en fråga om antalet 

arbetstimmar utan också arbetstidens förläggning under dygnet, veckan och året (Furåker, 

2002).  

Behovet av en ökad flexibilitet beror på att konkurrenstrycket i näringslivet har tilltagit genom 

ekonomins globalisering. Företag konkurrerar på ett helt annat sätt idag än vad de gjort 

tidigare. Utvecklingen har också inneburit att den offentliga sektorns verksamheter fått 

vidkännas besparingar och nedskärningar med liknande effekter för arbetskraften som följd 

(Furåker, 2002). 

 

4.3.4 Förändrat arbetssätt 

Richard Sennet skriver även om nya krav på arbetssätt. I en organisation i vilken 

arbetsuppgifterna hela tiden förändras krävs en rörlig förmåga att lösa problem. Att bli djupt 

engagerad i något särskilt problem skulle vara dysfunktionellt, eftersom projekten upphör lika 

tvärt som de börjar. Den sociala kompetens som krävs i den flexibla organisationen är 

förmågan att kunna jobba ihop med andra i kortlivade team, andra personer kommer du inte 

ha tid att lära känna ordentligt. När teamet upplöses och du går in i en ny grupp är det att så 

snabbt som möjligt att komma igång med de nya lagkamraterna som är den svårighet som 

måste övervinnas. ”Jag kan jobba med vem som helst” lyder den sociala formeln för potentiell 

förmåga. Det spelar ingen roll vem den andra personen är: i snabbföränderliga företag får det 

inte spela någon roll. Din skicklighet ligger i att kunna samarbeta, hur omständigheterna än 

ser ut. Sennet menar vidare att dessa egenskaper hos idealjaget är en källa till oro eftersom det 

fråntar den stora massan av arbetstagarens makt. Som vi har sett producerar de på 

arbetsplatsen sociala underskott av lojalitet och informell tillit och de undergräver värdet av 

ackumulerad erfarenhet (Sennet, 2007). 

 

4.3.5 Krav och kontroll 

En modell som har tagits fram av Robert Karasek och Töres Theorell beskriver människans 

förmåga att hantera sin kontroll som en kompetens och att denna kompetens medför ett stort 
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beslutsutrymme för arbetaren att hantera de höga krav som kan tänkas ställas. 

Beslutsutrymmet innefattar två stycken grundkomponenter som avser olika former av kontroll 

över arbetet. Den första grundkomponenten kallas för ”auktoritet över beslut” som i sin tur 

innefattar två delkomponenter som kallas för uppgiftskontroll och deltagande i 

beslutsfattande. Uppgiftskontroll avser den anställdas kontroll att hantera sitt arbete. Detta kan 

dels handla om vilken påverkan individen har över hur arbetet ska utföras, vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras, prioritering av arbetsuppgifter, när de utförs samt när man får 

ta rast från arbetet. Deltagande i beslutsfattandet handlar om den anställdas inflytande över 

arbetstider, påverkan i olika beslut som fattas på verksamheten men också att ha möjligheten 

att komma med förslag till förändringar  

Den andra grundkomponenten är färdighetskontroll, vilket avser den enskildes kompetens att 

utöva kontroll över sin arbetssituation. Exempel på detta är den anställdas förmåga att hantera 

sina arbetsuppgifter även när oväntade situationer uppstår.  

De två grundkomponenterna som beskrivits slås ihop som ett begrepp när det talas om 

kontroll. Detta begrepp kallas för beslutsutrymme, vilket Karasek och Theorell definierar som 

”den enskilde arbetstagarens utrymme för beslut som ett samlat begrepp” (Theorell, 2003). 

Modellen innehåller ytterliggare två dimensioner som heter psykiska krav i arbetet samt stöd 

från arbetskamrater och chefer. Faktorer som påverkar stödet är arbetsgruppens 

sammanhållning och organisatoriska frågor såsom struktur. För att kunna uppnå ett bra socialt 

stöd från både medarbetare och chefer är det viktigt att de anställda har en gemensam bild av 

det man vill uppnå (Theorell, 2003). 

Utifrån kombinationen av hög och låg kontroll med höga och låga krav, kan man i modellen 

utläsa i vilken av de fyra kategorier den anställda hamnar i. Dessa fyra kategorier är aktiva 

arbeten, passiva arbeten, spänd arbetssituation och avspänd arbetssituation. Modellen visar att 

de arbeten som innefattar höga krav och låg kontroll ligger i riskzonen för arbetsrelaterad 

ohälsa, då de orsakar en hög nivå av stress. De positiva effekterna som modellen visar är 

kombinationen av höga krav och hög kontroll som leder till ökad stimulans. Den tredje 

dimensionen är det sociala stödet. Kombinationen av ett spänt arbete och ett dåligt socialt stöd 

leder till ytterliggare ökad risk för ohälsa och är den sämsta kategorin i modellen. Denna 

kombination kallas för iso-spänt arbete. Iso är en förkortning av isolation (Theorell, 2003). 
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4.3.6 Postindustrialism- Mekanistiska och organiska organisationer 

I boken Organisationsteori, moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, skriver 

författaren Hatch om förändringen från industrisamhället till det postindustriella samhället. 

Han menar att denna förändring bidragit till att nutidens organisationer har utvecklats. De 

individer som arbetar och verkar inom dessa organisationer påverkas och formas av de krav 

och möjligheter som dessa nya organisationer ger. Människan tvingas att anpassa sig till 

dagens samhälle och arbetsmarknad. En stor del av det postmoderna samhället präglas av 

informationsinhämtning och ökade krav på service. Formen av organisationer har skiftat från 

den traditionella hierarkiska uppbyggnaden till mer kommunikationsnätverk, det innebär en 

växling från vertikalt till horisontellt strukturerade organisationer (Hatch, 2002).  

Hatch menar vidare att organisationer skiljer sig åt beroende på vilken omgivning de verkar 

inom. Två olika typer av organisationer lyfts fram, mekanistiska och organiska. I stabila 

omgivningar specialiserar sig organisationen på rutinaktiviteter, har en strikt maktfördelning 

och tydliga ansvarsområden. Sådana organisationer kallas för mekanistiska. I omgivningar 

som snabbt förändras måste organisationen vara flexibel, och de anställda uppmuntras att 

använda sina färdigheter och kunskaper på ett sätt som passar in på de föränderliga 

arbetsuppgifterna. Modernistiska organisationsforskare beskriver dessa organisationer som 

organiska, eftersom de flexibelt anpassar sig efter omständigheterna. Organiska organisationer 

är mindre specialicerade och inte lika formaliserade som mekanistiska organisationer, där 
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förekommer också mer horisontell kommunikation än i mekanistiska organisationer (Hatch, 

2002). 

4.4 Sammanfattning teoridel 

Vi har i denna teoridel tagit upp relevanta teorier för vår frågeställning. För att kunna förstå 

och spegla vår frågeställning och studie är det viktigt att förstå den samhällsförändring som 

ägt rum. Den stora samhällsförändringen, från industrisamhället till postmoderna samhället 

har bidragit till att nya former av organisationer vuxit fram. Dessa nya organisationer  innebär 

förändringar organisationsstrukturer, arbetsvillkor och arbetsmiljön. Detta påverkar i sin tur 

individerna i samhället som verkar inom dessa organisationer, både vad gäller kunskap, 

förväntningar, arbetsmiljöer och krav. Bland annat har sambandet mellan arbete och 

produktionsprocessen upplösts, detta innebär att arbetet inte längre behöver utföras på en 

specifik plats. Detta är konsekvenser i vårt nya postmoderna samhälle,  som beskrivs av Beck. 

Detta ställer nya krav och förväntningar på nutidens arbetstagare, tex att vara mer flexibla och 

platsoberoende. Vilket kan leda till minskad trygghet och större krav på anpassning till 

arbetsgivare.  

Sennet skriver att den nya flexibla kapitalismen ger en ökad ofrihet. Han menar att detta 

påverkar människan negativt och leder till att många inte behövs utan ställs utanför 

arbetsmarknaden. Nya krav på korta, snabba relationer vad gäller samarbete saknar mening 

för arbetstagare. Tillsammans med den korta hållbarheten på kunskap, samt krav på ständig 

utveckling skapar detta en osäkerhet för individen. Ingen har en given plats, utan kan enkelt 

bytas ut i de moderna organisationerna. Förutom ha med teorier som beskriver förändringar, 

har vi valt att ta med flexibilitet som är en viktig del i nutidens företag och organisationer. Vi 

har valt att fokusera på två typer av flexibiltet, funktionell och numerisk. Utifrån Atkinsons 

modell beskrivs  hur arbetstiden och variationen av bemanning för anställda har förändrats. 

Idag är arbetstiden fördelad utefter arbetets behov, fasta arbetstider försvinner allt mer. 

Anställningsformerna har blivit mer flexibla och matchas efter belastningen.  Vad gäller den  

sociala arbetsmiljön skriver Sennet om de nya kraven på anpassning till kortlivade samarbeten 

och en ny social kompetens. Detta menar han kan leda till brist på lojalitet och informell tillit. 

För att förstå hur individen fungerar i nutidens organisationer använder vi Karaseks och 

Theorells krav- kontroll- stöd modell. Detta för att öka vår förtåelse för hur individer påverkas 
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och fungerar beroende på hur förhållandet mellan krav, kontroll och stöd  fungerar på 

arbetsplatsen.   

Avslutningsvis i teoridelen har vi med Hatchs organisationsteori om mekanistiska och 

organiska organisationer, kopplat till vårt postmoderna samhälle. Han menar att 

organisationer är beroende av deras omgivning. I och med att samhället har förändrats har 

organisationernas omgivning utvecklats, en förändring har ägt rum från mekanistiska 

organisationer till organiska organisationer. Organiska organisationer är mer anpassningsbara 

och flexibla i sin struktur än mekanistiska. 

Vår frågeställning är  modern och komplex och  kräver en bred sociologisk teori som grund. 

Genom att använda en teoridel som utgår både från samhällsförändring, förändringar inom 

arbetsmiljö och villkor, samt organisationsteori, tror vi att vi kan få svar på hur individen 

påverkas av det nya flexibla arbetssättet i arbetslivet.  

 

 

5. Metodkapitel 

I detta kapitel redovisas det metodologiska tillvägagångssätt som vi använt oss av i 

förberedelsen, urvalet, utförandet och sammanställningen av materialet. Vi har valt 

hermeneutiken som vetenskaplig ansats. Som avslutning i detta kapitel har vi en 

metodreflektion. 

 

5.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i samband med insamlandet av det empiriska 

materialet till vår undersökning. Den kvalitativa metoden med intervjuer anser vi är 

lämpligast då vårt syfte med den här undersökningen är att studera hur det nya flexibla och 

moderna arbetssättet påverkar individer på en arbetsplats. Syftet med kvalitativ forskning är 

att den skall ge en ny förståelse, att man ser något som man tidigare inte har sett. Det vill säga 

att den ska generera i nya tankar, begrepp och förståelse (Karin Widerberg, 2002). Att 

använda sig av en kvalitativ metod för att analysera ett fenomen innebär att studien drivs i det 

syfte att studenterna är intresserade av upplevelsen av en helhet i den kontext som fenomenet 

befinner sig i. Eftersom vår studie handlar om att få förståelse för hur det nya flexibla 

arbetssättet påverkar individen anser vi det passande att använda denna metod.  
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I kvalitativa metoder är det främst texten som är det centrala. Vi antecknar våra observationer 

och detta tillsammans med intervjuerna blir den empiri som sedan kommer att ligga till grund 

för analysen (Pål Repstad, 1993). Ett kännetecken för kvalitativ metod är flexibilitet. Det ges 

möjlighet att ändra stimuli, till exempel kan man ställa följdfrågor eller komplettera en 

intervju om det kommer fram nya frågeställningar.  

 

Vi använder oss av en semistrukturerad intervjuguide. Genom semistrukturerade intervjuer 

som tillvägagångssätt vill vi lyfta intervjupersonernas egna åsikter och tankar kring det 

flexibla arbetssättet, belysa för och nackdelar och kartlägga hur individen berörs. I en 

semistrukturerad intervjuguide är frågorna är av en mer generell karaktär för att vi ska få 

möjlighet att ställa mer konkretiserande frågeställningar allteftersom intervjun fortlöper. Detta 

benämns ofta som ”trattprincipen”. Ordningsföljden på frågorna behöver inte följas maniskt 

vid en semistrukturerad intervju, meningen är att intervjuguiden ska fungera som en 

minneslista för intervjuaren (Repstad, 1993). Vi har valt att göra alla intervjuer tillsammans. 

Detta för att vår förförståelse för forskningsområdet ser väldigt olika ut, och vi vill minimera 

risken att våra egna tolkningar och förförståelsen påverkar intervjusituationen. Att vi gjort det 

urval och de avgränsningar som vi gjort har till stor del att göra med att vi får stor tillgång till 

fältet, vilket är viktigt för vår förståelse och tolkning i vår undersökning (Katarina Sjöberg, 

2008) 

 

5.2 Hermeneutisk ansats 

Hermeneutikens metodologiska strävan är att utforska sociala fenomen med avsikt att skapa 

förnyad och fördjupad förståelse kring dem (Elin Lundin, 2008). Vår avsikt med studien är 

just att få en större förståelse för hur det flexibla arbetssättet som socialt fenomen påverkar 

individen. Genom kvalitativa intervjuer önskade vi få så mycket insikt som möjligt över hur 

individerna påverkades och genom sociologiska aspekter kunna förstå fenomenet med nya 

ögon. Att vi efterstävar en hermeneutisk vetenskaplig ansats i vår uppsats innebär också att 

vår förförståelse har betydelse för de tolkningar vi gör (Lundin, 2008). Vår förförståelse har 

varit viktig i valet av forskningsområde. Vi har båda ett intresse för arbetsfrågor, men 

kunskaperna och erfarenheterna ser olika ut, då en av oss är anställd på arbetsplatsen vi har 

valt att undersöka. Våra erfarenheter kommer därför att påverka de tolkningar vi gör. Vi är 

medvetna om detta, och vi har fokus på det som studeras och beaktar det under utförandet av 

studien,  
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Hermeneutiken har som grundpremiss att tolkningen är viktig för förståelsen. Den 

understryker också behovet av att förstå situationer genom att se dem med en social aktörs 

ögon (Watt Boolsen, 2007). När vi undersöker en arbetsplats som en av oss är den del av, så 

kan kunskaperna och rollen betraktas som en insikt, men å andra sidan som en källa till 

feltolkningar. Meningen med vetenskapen är att tolka och förstå meningsfulla fenomen i det 

kontext det förekommer och kunna sätta sig in i den kontext som respondenten befinner sig i 

utan förutfattade meningar (Boolsen, 2007). Av denna anledning kommer vi att ha med ett 

stycke kring vår förförståelse i uppsatsen.  

 

5.3 Förförståelse  

Förförståelse: Jane  

Innan jag började studera arbetade jag inom kommunen, där jag hade fasta arbetstider med 

tydliga riktlinjer över vad jag skulle göra under min arbetsdag. Av denna anledning har jag 

inga direkta erfarenheter av hur det känns att arbeta med oreglerad arbetstid. Jag kan ha tankar 

kring hur det är, och min tolkning får jag utav det som berättas för mig, hur andra upplever 

sitt arbete. Det moderna flexibla arbetet är ett samtalsämne som ligger i tiden vilket vi kan se 

både i debatter på TV och i tidningar. Jag bygger bland annat min förförståelse utifrån hur 

media har framställt det flexibla arbetssättet, vilket ger mig en viss typ av kunskap. Där visas 

till exempel konsekvenserna av det flexibla arbetssättet med för mycket ansvar och stress 

exempelvis. Samtidigt kan jag som har erfarenheter av det vanliga arbetssättet jämföra dessa 

två. Eftersom jag i mitt arbete hade mycket små/eller inga möjligheter att påverka min 

arbetsdag, är det lätt att försköna det flexibla arbetssättet, skapa illusioner av det jag 

egentligen inte vet någonting om. Till exempel - ger ett flexibelt arbetssätt större frihet och 

större möjlighet till att kunna utvecklas? Att göra en studie av det moderna flexibla 

arbetssättet känns väldigt intressant, dels då mina tidigare kunskaper kring ämnet är små och 

jag får genom denna möjlighet att lära mig, och få större erfarenhet kring arbetslivet.  

 

Förförståelse: Anna-Lena 

Då jag varit anställd på ABF ett halvår är min förförståelse stor men till viss del även 

begränsad på grund av den korta anställningstiden. Som nyanställd kommer man in i en 

organisation med nya ögon och ser problematik och möjligheter annorlunda än de som jobbat 

på arbetsplatsen länge. Då jag haft tidigare jobb med oregelbunden arbetstid vet jag vad 
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jobbet innebär och att eget ansvar och planering är mycket viktigt för att bli framgångsrik i 

jobbet. Dock har jag aldrig tidigare jobbat inom folkbildningsområdet. Efter att fått viss insyn 

av hur det är att jobba i ett studieförbund, kan jag se både fördelar och nackdelar med att 

jobba efter det moderna arbetssättet. Samtidigt som friheten att skapa bildningsmöjligheter för 

människor är givande och positiv tror jag att arbetets krav på oregelbundna arbetstider och 

tillgänglighet för samarbetsorganisationer och föreningar kan vara krävande. Eftersom ABF 

har genomgått en stor organisationsförändring, tror jag att detta är en intressant arbetsplats att 

utföra undersökningen på. En annan anledning till valet av studien är att se konsekvenser av 

hur personal påverkas av förändringar, då flertalet anställda har en lång anställningstid inom 

organisationen. 

 

5.4 Urval 

När vi startade arbetet med vår uppsats tog vi kontakt med ABF (arbetarnas 

bildningsförbund). Då undersökningen syftar till att ta reda på hur de anställda på ABF 

påverkats av omorganiseringen som genererat i ett flexiblare arbetssätt frågade vi om de var 

intresserade av att delta i undersökningen, Arbetsplatsen var för oss intressant då det fanns en 

problematik att undersöka vad gäller förändrat modernare arbetssätt. Vi valde att intervjua sex 

medarbetare på ABF, och för att kunna göra en jämförelse mellan det flexibla och det vanliga 

arbetssättet och få en djupare förståelse för hur individerna påverkas av de förändrade 

arbetsmetoderna valde vi att intervjua tre som arbetar enligt oregelbunden arbetstid och tre 

som har regelbunden arbetstid. Med det vanliga arbetssättet menar vi att arbetstiden och 

arbetsplatsen är given. Vår förhoppning var att genom belysa båda sidor kunna bidra med 

inblickar i olika aspekter av individernas arbetssituation (Sjöberg, 2008). Vid urvalet tog vi 

hänsyn till att de tillfrågade hade olika anställningstid, erfarenheter, ålder och kön. De vi 

valde ut att intervjua arbetar inom områdena handikapp, tekniskt ansvarig, 

kompetensutveckling/projektansvarig, öppna torget/fri verksamhet och musik. Vi valde dessa 

för att få en helhetsbild över samtliga arbetsområden och en så bred insyn i ABF: s arbete som 

möjligt.  

I vår uppsats kommer vi att bearbeta och redovisa materialet på ett sätt så att subjektets 

anonymitet och integritet inte kränks (Widerberg, 2002). ABF Sydhalland är en relativt liten 

avdelning vilket medför att vi är extra försiktiga med att bevara anonymitet för både 

verksamheten och varje intervjuperson. Av denna anledning anges därför inte den enskildes 

kön, namn, ålder eller verksamhetsområde. Av etiska skäl och förenkla det empiriska 
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materialet har vi valt att numrera våra intervjupersoner från ett till sex. För att läsaren ändå 

ska få en uppfattning om personerna ger vi en beskrivning av individens arbetssätt. Samtliga 

intervjupersoner gav samtycke till ljudupptagning under intervjun.  

Vi kommer i resultat och analys att presentera intervjupersonerna som- IP 1, 2 och 6, vilka 

arbetar efter det vanliga arbetssättet och IP 3, 4 och 5 som arbetar efter det flexibla 

arbetssättet. 

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Efter att ha studerat tidigare studier och bakgrund till vårt uppsatsområde bearbetade vi vår 

frågeställning och gjorde intervjuguiden. Det empiriska materialet består av sex intervjuer 

med medarbetare på ABF. Intervjufrågorna styrdes utifrån olika teman, baserade utifrån vår 

frågeställning. Trots detta fick intervjupersonerna fritt utrymme att tänka och beskriva sina 

känslor gällande arbetstrivsel (Martyn Denscombe, 2000). De tre teman som intervjun styrdes 

av var nedskrivna i intervjuguiden (se bilaga). Intervjuguiden följdes inte ordagrant och enligt 

ordningsföljden. Istället koncentrerade vi oss på att alla teman täcktes med svar. För att skapa 

tillit och avslappnad atmosfär där den intervjuade skulle få känna sig fri att tala och öppet 

gjorde vi en noggrann förberedelse (Denscombe, 2000). Mötet inleddes med att vi talade om 

vilka vi var, våra studier och presentation. Innan intervjun påbörjades informerades alla 

deltagare om att de var anonyma och att intervjun kommer att spelas in. Samtliga 

intervjupersoner fick också kännedom om att intervjun skulle ta 45-60 min. Denna tidsplan 

fungerade i de flesta intervjuerna. Vi bokade in samtliga intervjuer med de anställda under 

samma vecka och intervjuerna ägde rum med stängd dörr på arbetsplatsen. Intervjuerna 

introducerades med några bakgrundsfrågor innan övergången till temafrågorna. 

Ämnesfrågorna följdes upp genom att vi frågade efter exempel och konstaterande. Detta 

hjälpte oss att undvika missförstånd av intervjupersonernas synpunkter samtidigt som 

följdfrågorna bidrog till mer detaljerade och motiverande svar än vad de i vanliga fall hade 

varit (Denscombe, 2000). 

 

5.6 Arbetet med resultat och analys 

Under samtliga intervjuer har en kombination av fältanteckningar och ljudupptagningar gjorts. 

Fältanteckningar användes för den ickeverbala kommunikationen t ex klimatet och 

atmosfären under intervjun medan ljudupptagningen genom bandspelare användes i syfte att 



28 

 

fånga de emotionella uttrycken ordagrant (Denscombe, 2000). Genom att kombinera dess två 

kan vi få en mer detaljerad och djup information. För att analysera materialet började vi med 

att transkribera materialet. Vårt första intryck var att intervjupersonernas svar hade hög 

relevans i relation till vårt syfte. För att ge en så målande bild som möjligt har vi valt att ha 

många citat i vårt resultat. Detta bidrar också till att det är intervjupersonen som lyfts fram 

mer än våra egna tolkningar. I arbetet med resultat och analys har vi fortsatt följa de tre teman 

vår frågeställning utgår ifrån. Detta för att skapa en röd tråd genom arbetet men också göra 

det enklare för läsaren att kunna hitta svar utifrån vår frågeställning. Det har också varit ett 

sätt för oss att inte förlora fokus. Vi vill att våra intervjupersoner och andra anställda på ABF 

ska få tillgång till vår uppsats. Vi hoppas att den kommer bidra till reflektion och förståelse 

kring arbetets påverkan utifrån ett sociologiskt perspektiv. Av denna anledning har vi valt att 

skriva uppsatsen på ett lättillgängligt sätt så att fler ska kunna förstå och ta del av den 

(Widerberg, 2002). 

 

5.7 Metodreflektion 

Utifrån vår frågeställning ser vi att kvalitativ forskning med intervjuer som metod var rätt val, 

detta för att få intervjupersonernas egna åsikter kring hur de påverkas av deras arbetssätt. 

Genom denna metod lyfter vi deras röster och det är dem som är i fokus. Hade vår önskan 

varit att få reda på hur stort problemet är så hade kvantitativ metod i form av enkäter varit ett 

bättre alternativ. Men när vi vill fånga individens åsikter och uppfattningar om fenomenet går 

det inte att mäta i statistik. Samtidigt vill vi poängtera att resultatet kommer från en grupp 

anställda på en liten arbetsplats i Halmstad, vilket innebär att vi inte kan dra slutsatsen att 

deras åsikter gäller i samhället i övrigt. Således hade det varit intressant att göra en större och 

mer omfattande undersökning av problemet. Vi har heller inte haft något genusperspektiv i 

vår uppsats, då vi inte sett några tydliga skillnader, eller haft utrymme för det. Men vi ser det 

intressant som vidare forskning i en bredare undersökning ha ett genusperspektiv. Vi har 

kunnat se både hinder och möjligheter med att en av oss är anställd på ABF. Vi förstod 

riskerna med att respondenterna svar kunde påverkas av att en medarbetare deltog i 

intervjuerna. Men väl i intervjusituationen var det inget märkbart problem. Alla 

intervjupersoner var öppna och gav ärliga och målande svar. 
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6. Resultat 

I detta kapitel vill vi lyfta våra intervjupersoners röster och redovisa den empiri vi samlat in 

till vår uppsats. 

 

6.1 Fysisk arbetsmiljö – arbete, arbetstid och arbetsmiljö 

Utifrån de intervjuerna vi har gjort beskriver flertalet att arbetsdagen är svår att beskriva. 

Detta på grund av att arbetet ofta förändras under arbetsdagen. Flera av intervjupersonerna 

menar att de har en plan för vad som ska utföras under dagen, men på grund av att nya saker 

kommer upp och problem behöver lösas tvingas de omprioritera sin arbetsdag. Detta upplevs 

för flertalet som stressande och en känsla av otillräcklighet i sitt jobb. 

 

IP 2- Den ena dagen är ju inte den andra lik, även om man planerar att idag ska jag hinna 

med vissa saker men i och med att vi arbetar med så pass mycket människor så det blir så 

varierat så det går inte... En vanlig dag är väldigt svår att beskriva, jag tycker det är väldigt.. 

det kan kännas lite rörigt ibland, det är ingen riktig struktur på arbetsuppgifterna. 

 

Vad gäller den rumsliga arbetsplatsen är den skiftande för de arbetstagare som har det flexibla 

arbetssättet. En del av personalen har inte givna kontorsplatser, vilket gör att de får anpassa 

sin fysiska arbetsplats efter ledigt skrivbord dag för dag. Att inte ha en fast arbetsplats upplevs 

olika av de anställda. Vissa tycker att det är frustrerande att inte veta var man ska sitta och 

arbeta, medans andra tycker det är oväsentligt, bara man har sin egen dator och telefon.  

 

IP 4- Mycket skiftande, det är inte två dagar som är lika, jag kan sitta en hel dag på kontoret, 

men jag kan också ha en dag då jag inte kommer i närheten av ett kontor eller skrivbord, det 

finns inga normala dagar egentligen. 

 

Att vara tillgänglig utanför den vanliga arbetstiden är för dem som jobbar oregelbunden 

arbetstid självklart. De ser detta som en naturlig del av sitt arbete. De har svårt att lämna 

arbetet när arbetsdagen är slut, t.ex. stänga av telefonen. Medans de som jobbar regelbundet är 

mer noga med att stänga av sin telefon och inte ta med sig arbetet hem. 
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IP 2 - Nä det känner jag inte, i så fall sitter jag kvar längre om jag behöver, en del har 

oreglerad arbetstid och de kan ju aldrig släppa sitt jobb på samma sätt som vi som har 

reglerad arbetstid och det är ju att vi har arbetstid 8 timmar om dagen plus vissa kvällar 

 

IP 3 - Mmm, det gör jag.. det är mycket sällan jag inte har någonting med mig hem.. å tänka 

på eller.. planera eller och det ligger väl lite i det att ha oreglerad arbetstid, att det är svårt 

att göra en avgränsning mellan arbete och fritid, men det är mycket upp till en själv att 

disciplinera sig. 

 

Arbetstiden är tydlig för dem som har vanligt arbetssätt. De vet hur lång deras arbetsdag 

vanligtvis är. För de som har flexibelt arbetssätt är det svårare att beräkna och sätta gränser 

vad gäller tiden. 
 

IP 5- Varierar. Lägger upp min egen arbetsdag. Vill hålla mig till 8 timmar. Blir aldrig så. 

Jag bestämmer själv. Kan jobba 10 timmar ena dagen och sedan 6 timmar andra dagen. 

 

IP 3 - Jag har oreglerad arbetstid, vilket innebär att jag kan jobba på… det är på ont och på 

gott… jag kan styra min tid, men det kan också lätt bli att man jobbar mer än vad man ska.. 

enligt arbetstidslagen kanske  

 

Att jobba oregelbunden arbetstid ger konsekvenser som påverkar individen och dess 

omgivning. Flera upplever att det påverkar fritiden och det sociala livet.  

 

IP 3 - Det kan få konsekvenser för mitt sociala liv och privata liv naturligtvis, där är det ju 

ytterst upp till mig att sätta gränser och strukturera det så.. och jag upplever det inte från min 

arbetsgivare att jag måste göra detta och detta och jag upplever ändå att jag kan styra det 

mesta själv, sen handlar det också om hur engagerad man själv är, är man väldigt engagerad 

i någonting så är det lätt till att det sväller, och det går bra så länge man tycker att det är 

roligt 

 

IP6- Ja, det kanske inte är en slump att man är 44 år och singel? Det finns ju inte så mycket 

tid över att vara social eller träffa någon partner. 
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IP 4 - Jag känner mig lite gammal.. jag har alltid känt mig som 18 år ungefär men de sista 

åren så känner jag att jag börjar bli gammal och jag tror att arbetssituationen har gjort mig 

mera splittrad och det har gjort att mycket av mitt privatliv har försvunnit, jag orkar inte 

riktigt med det, jag har inte den där gnistan när jag kommer hem.... jag har ju blivit äldre 

men jag känner också att arbetet har ätit upp lite av själen alltså.. och det där tror jag är 

något som många upplever inom arbetarrörelsen, eller alla ideellburna organisationer.. det 

finns ingen gräns för hur mycket man kan lägga ner på jobbet.. jag har känt av den biten 

mycket mer under de senaste åren 

 

6.2 Social arbetsmiljö – flexibilitet, krav och samverkan 

I och med att organisationen förändrats och fler arbetsområden läggs på varje anställd, 

upplever de anställda att det inte finns tillräckligt med tid att fördjupa sig i arbetsområden och 

samarbetspartners. Detta bidrar till att de känner sig otillräckliga och önskat att de kunnat 

bidra med mer engagemang.  

 

IP 4 - Jag skulle gärna jobba med lite färre områden, men jag har väldigt svårt att bestämma 

vad det skulle kunna vara.. jag känner mig väldigt betydelsefull på alla områden.. så jag har 

väldigt svårt att släppa någonting. Men jag skulle nog komma längre inom några områden 

om jag hade färre.. ibland känner jag att det varken blir hackat eller malet, jag känner att jag 

skulle kunna komma mycket längre på kortare tid, Istället för att springa mellan flera olika 

saker… om jag fick vara inne och driva på ett ställe hela tiden så kanske det skulle ha gått på 

en tredjedel av tiden att komma dit där vi står idag, då hade jag ju haft två tredjedelar att 

komma ännu längre i det.. det är nog den största frustrationen jag känner i jobbet att se vad 

jag hade kunnat åstadkomma, men de förutsättningarna finns inte riktigt.. men hade de 

funnits så hade jag säker sett andra hinder… men det är väl positivt så länge man känner den 

här hungern efter att göra det bättre 

 

Att ha en arbetsroll med regelbunden arbetstid innebär att vara mer bunden till kontoret och 

fasta arbetstider. Konsekvens av det kan vara att de tillskrivs ansvar för arbetsuppgifter som 

inte är givna och känslan av att de ska finnas på plats för att ge besökande service. Detta till 

skillnad från dem som arbetar flexibelt och inte behöver ta på sig den arbetsrollen.  
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IP2- Det måste ju finnas någon här, och man tar för givet många gånger att det är jag och 

xxx som sitter kvar och håller ställningarna, så den kommunikationen tycker jag har blivit 

sämre 

 

IP1- Det är jobbigt att bli störd i de arbetsuppgifter man har framför sig.. tillexempel bli 

avbruten av telefonsamtal eller någon som kommer på besök 

 

 Den nya flexibla och moderna organisationen ställer större krav på utbildning och ständig 

kompetensutveckling bland de anställda. Samt att ett arbetsområde inte ska vara givet, utan 

kan bytas under tid. Samtliga intervjupersoner tycker det är positivt med vidareutveckling och 

ser fördelar, såsom ökat självförtroende och personlig utveckling, som resultat. 

 

IP 3 - Ja det har det, om jag tittar på hela tiden som jag har varit på ABF så började jag som 

cirkelledare från början, sen utvecklades det så jag blev verksamhetsansvarig för det 

området, musik och kultur och det har hela tiden funnits olika vägar, både att utbilda mig och 

.. till det jag arbetar med idag, så det har verkligen förändrats, och det ställs andra krav på 

att vara verksamhetsansvarig än att vara cirkelledare, jag är nog en person som triggas lite 

av att ha … inte krav men förväntningar.. att jag vill leva upp till förväntningarna.   

Självförtroende och självkänsla har förändrats… i positiv riktning.. i det att arbetsuppgifterna 

har förändrats, att jag har fått större ansvar att jag har fått utbilda mig inom olika områden 

och att jag har fått gehör för idéer, så på dom planen.. för självförtroende och självkänsla har 

det inneburit förändringar 

 

6.3 Arbetsvillkor – Individens möjligheter och gränser 

Den nya moderna organisationen ställer även krav på nya sociala kompetenser, t ex att 

samarbeta med olika personer i olika projekt under korta perioder. Många delar av arbetet 

sker tillfälligt och detta kräver nya former av effektiva samarbeten. Intervjupersonerna 

berättar om olika former av arbetsrelationer, där det är viktigt att kunna anpassa sig, både 

kunna arbeta i grupp men även självständigt. 

 

IP 3 - Ja, utifrån som jag ser det har jag goda relationer med mina kollegor, jag är nog lite 

av… kanske inte ensamvarg men jag kan dra iväg själv, kollegorna ute på Andersberg 

samverkar jag med ganska bra.. det kunde nog vara lite bättre.. från min sida, får vi ett 
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uppdrag tillsammans så fungerar det bra.. jag har nog samverkat med alla i någon form eller 

i något sammanhang 

 

IP 6 - Vissa klarar det bra, andra inte. Det blir en utslagning. De som klarar att planera sitt 

arbete och är självgående, de fungerar. Men kan du inte det eller har den förmågan så slås du 

ut- blir stressad och tom deprimerad. Kan du inte detta kan du inte jobba på ABF. 

 

I ett arbete som kännetecknas av stor egenkontroll och frihet kan konsekvenser som t.ex. 

ensamhet och stress uppstå. Intervjupersonerna upplever efter en stor omorganisering, med 

flertal uppsagda, högre krav på sig. Då verksamheten ligger på samma nivå som tidigare, har 

förväntningar och arbetsbelastning ökat.  

 

IP 5 - Jag är ju mycket ensam i jobbet. Men det är bra att ha ett bollplank som man kan 

vända sig till. Är mycket ensam, ensam ledare som tar allt ansvar. Ensamheten kan vara rätt 

skön. Men samtidigt när det går bra är det lätt, men går det dåligt eller kör ihop sig då kan 

det vara ensamt och kännas tungt.  

 

IP 1 - Ja, det har det ju, 2008 skickade man hem 8 personer som blev uppsagda och vi har 

inte minskat vår verksamhet utan tvärtom och det gör ju att kraven på oss som är kvar är ju 

högre. 

 

I intervjuerna framkommer det vid flera tillfällen att upplevelsen av frihet i arbetet är positivt. 

De anställda menar att de har stor påverkan på sitt eget arbete men kraven är höga vad gäller 

många arbetsområden och hög arbetsbelastning, det finns även tydliga förväntningar då 

organisationen drivs av statliga bidrag. De har stor respekt för sitt arbete och drivs av 

motivation att skapa möjligheter och förutsättningar för samarbetspartners utifrån ABF: s 

värderingar. Denna frihet innebär även stort ansvar och krav på egna initiativ och planering. 

 

IP 4 - Vi har en stor frihet att kunna arbeta på det sättet som vi tycker är bäst.. baksidan av 

det är att det kan vara svårt att veta vad man ska göra om man inte har direkt egna tankar. 

När jag började på ABF höll jag på att bli knäpp asså, det var ingen som sa vad jag skulle 

göra för något utan jag fick mitt arbetsområde 

IP5- Jag har hittat balans. Ingen som är på mig. Jag sköter mig själv.  
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Relationen mellan chef och medarbetare beskrivs som positiv av de anställda. De känner stöd 

och förtroende till kollegor och arbetsgivare.  

 

 IP 3 – Stöd, ja det tror jag nog, när det kniper eller så, så tror jag att jag skulle ha stöd, men 

så är det väl så att som situationen är nu att han är ju väldigt pressad från alla olika håll och 

splittrad.. 

 

IP 4 - Positiv, samarbetet är väldigt bra, bra återkoppling, aldrig några alvarliga konflikter 

eller så, för mig fungerar det jätte bra, 

 

6.4 Sammanfattning resultatdel 

Enligt våra intervjupersoner är den fysiska arbetsmiljön svår att beskriva då den ständigt 

skiftar. Vad gäller den rumsliga arbetsplatsen och arbetstiden visas en skillad mellan de som 

arbetar oregelbunden och regelbunden arbetstid. För de som jobbar regelbundet är arbetstiden 

mera tydlig och kontorsplatsen given. Att jobba oregelbunden arbetstid ger konsekvenser 

enligt intervjupersonerna, de upplever att det påverkar fritiden och det sociala livet.  

I resultatet framkommer att efter omorganisering har mer ansvar lagts på varje anställd. De 

upplever att det inte finns tillräckligt med tid att fördjupa sig i arbetsområden som de önskar. 

Enligt de som jobbar regelbundet upplevs förväntningar att de har ansvar för arbetsuppgifter 

som inte är givna på kontoret tillexempel vad gäller servce till besökande. Detta tillskillnad 

från de som arbetar oregelbundet och inte behöver ta på sig den arbetsrollen.  

att den nya flexibla organisationen ställer höga krav på utbildning och kompetensutveckling 

för de anställda upplever samtliga intervjupersoner som positivt, detta eftersom det bidrar till 

personlig utveckling menar de.  

Ett annat krav i den nya moderna organisationen är hög social kompetens. Det är viktigt att 

kunna samarbeta och anpassa sig. Intervjupersonerna bekräftar att detta är en viktig del i deras 

arbete. Denna förmåga är en förutsättning för att klara arbetet på ABF. En aspekt som 

framkommer i vårt intevjumaterial är upplevelsen av ensamhet i arbetet. Denna ensamhet 

beskrivs som behaglig när arbetet går lätt och mer påfrestande vid motgångar. 

Intervjupersonerna menar att friheten är stor i jobbet, detta är enligt dem positivt för att de har 

stor påverkan på sitt eget arbete. De menar också att kraven och arbetsbelastningen är hög 

samt förväntningarna tydliga. Denna frihet är alltså även ett stort ansvar och ställer höga krav 
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på egna intiativ och planering. Samtliga som deltagit i våra intervjuer känner stöd och 

förtroende till kolleger och arbetsgivare. De beskriver arbetsrelationerna som positiva.  

 

 

7. Analys 

I detta kapitel vill vi ge svar på frågeställningen, hur individen påverkas av det flexibla, 

moderna arbetssättet, och belysa problematiken ur ett sociologiskt perspektiv. Utifrån hur 

våra informanter har beskrivit sin fysiska och sociala arbetsmiljö, samt arbetsvillkor på 

arbetsplatsen vill vi förstärka och förstå deras upplevelser med hjälp av de sociologiska 

teorier vi har valt.  

 

7.1 Arbete, arbetstid och arbetsmiljö 

Från den traditionella arbetsplatsen, där plats, arbetstider och uppgifter är tydliga kan vi se en 

förändring. Flera teorier och undersökningar visar att det moderna arbetssättet ställer nya 

krav. Utifrån vårt material framkommer det att den rumsliga arbetsplatsen är skiftande och ser 

mycket olika ut dag för dag. Flertalet av de anställda har ingen egen arbetsplats, utan anpassar 

sin plats att jobba efter det kontor som är ledigt. Istället för ett fast kontor, är man beroende av 

sin bärbara dator och mobiltelefon.  

....”jag kan sitta en hel dag på kontoret, men jag kan också ha en dag då jag inte kommer i 

närheten av ett kontor eller skrivbord, det finns inga normala dagar”... 

Beck (2002) skriver om denna förändring vad gäller den rumsliga placeringen och att normen 

kring den har ändrats. Idag är man inte lika platsbunden till företaget. Detta medför att arbetet 

idag kan utföras under nya former än tidigare. 

Hur dessa nya former tar sig uttryck varierar, till exempel kan det leda till större effektivitet i 

arbetet och att personalen kan ge bättre service då de är tillgängliga även när de inte sitter på 

kontoret. Dock beroende på hur man nyttjar de moderna arbetsverktygen, såsom laptop och 

mobiltelefon, kan individen själv välja hur hon eller han vill utföra sitt arbete. Detta kan 

utgöra en risk, genom att fritid och arbete flyter samman. Denna förändring är stark 

sammankopplad med utvecklingen av de nya organisationsformerna. Att vara flexibel och 

anpassningsbar är kännetecken för vad som Hatch (2002) beskriver som organiska 

organisationer. Samhällsförändringen, från det industriella samhället till det postindustriella 

har medverkat till att alltfler organisationer utvecklats från mekanistiska till organiska. Vilket 
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också stämmer överens med ABF:s utveckling efter omorganiseringen. Då arbetsvillkoren för 

delar av personalen ändrats från regelbunden till oregelbunden arbetstid.  

 

I vår studie kan vi se en tydlig skillnad vad gäller arbetstid och anställningsform. Hälften av 

intervjupersonerna är anställda med regelbunden arbetstid, d v s jobbar kl 8.00-17.00 och de 

andra med oregelbunden arbetstid. Oregelbunden arbetstid innebär att man som anställd 

avtalar bort arbetsdirektiv och arbetar efter verksamhetens behov. Detta gjordes vid en 

omorganisering då man avskedade åtta personer för att effektivisera. Detta är en vanligt 

förekommande åtgärd i dagens näringsliv. Då företag och offentliga verksamheter tvingas till 

nedskärningar på grund av besparingar leder detta till konsekvenser för arbetskraften 

beskriver Furåker (2002). Detta kallas enligt Furåker för numerisk flexibilitet, det vill säga en 

matchning mellan det antal arbetare som behövs och nödvändig anställning. De som arbetar 

efter det flexibla arbetssättet med oreglerad arbetstid har delade meningar om hur detta 

påverkar dem. Fördel är att de själva kan påverka sin arbetsdag och planera sitt arbete fritt. 

Nackdel är att det lätt bidrar till att de arbetar mer än vad de skulle ha gjort om dem hade 

regelbunden arbetstid.  

 

Utifrån vårt material kan vi se en tydlig skillnad vad gäller arbetssätt för personal som har 

regelbunden och oregelbunden arbetstid. De som har regelbunden arbetstid är mer 

platsbundna till sitt kontor. De har en tydlig koppling mellan arbete och kontorstid, de lämnar 

sina arbetsuppgifter när de lämnar kontoret för dagen. För de anställda som arbetar efter 

oregelbunden arbetstid är den rumsliga arbetsplatsen mindre viktig. Detta leder till att de har 

svårare att lämna jobbet i tanken när de går från kontoret. Genom att ha tillgång till 

mobiltelefon och data kan de alltid arbeta, oavsett var de befinner sig. 

En av intervjupersonerna menar att oregelbunden arbetstid är på gott och ont. Fördel är att 

kunna styra sin tid, men det kan också leda till att man arbetar mer än vad man ska enligt 

arbetstidsdirektiven.  

…” jag kan styra min tid, men det kan också lätt bli att man jobbar mer än vad man ska.. 

enligt arbetstidslagen”... 

 

Ytterliggare aspekter som framkommer i intervjuerna är att arbetssituationen bidrar till 

splittring och att privatlivet blir lidande. En av intervjupersonerna menar att jobbet tar för stor 

del av livet och ingen lust och ork finns utöver jobb till fritidsaktiviteter. Detta är en av 



37 

 

konsekvenserna av att ta med sig jobbet hem efter arbetsdagens egentliga slut menar man i 

intervjun.  

...”arbetssituationen har gjort mig mera splittrad och det har gjort att mycket av mitt privatliv 

har försvunnit, jag orkar inte riktigt med det, jag har inte den där gnistan när jag kommer 

hem”... 

 Detsamma gäller arbetsuppgifter, även de har förändrats i takt med nya behov och krav på 

flexibilitet. Det är vanligt förekommande för de anställda att de tvingas ändra sina påtänkta 

arbetssysslor och anpassa dem efter de problem och uppgifter som kommer upp under dagen. 

Detta upplevs stressande och skapar en känsla av otillräcklighet, menar intervjupersonerna. 

Att behöva ändra sina åtaganden och arbetsuppgifter flera gånger per dag gör att arbetet känns 

rörigt och ostrukturerat, vilket leder till osäkerhet att hinna med sitt jobb. I intervjuerna visar 

det sig att de som arbetar regelbunden arbetstid ser det som ett störningsmoment i jobbet att 

behöva avbryta påbörjade arbetsuppgifter och anpassa sig efter uppgifter som uppkommer. De 

som arbetar oregelbundet ser detta som en del i sitt jobb, och har stor vana av att anpassa sig 

och prioritera efter behov. De ser inte detta som ett lika stort problem utan har lärt sig hantera 

det i sin arbetssituation. 

...”en vanlig dag är väldigt svår att beskriva, jag tycker det är väldigt.. det kan kännas lite 

rörigt ibland, det är ingen riktig struktur på arbetsuppgifterna”... 

  

Sennet (2007) menar i sin teori att individens arbete idag präglas av instabilitet och 

fragmentariska sociala förhållanden. Kortsiktighet och snabba förändringar är en naturlig del 

av det moderna arbetet. Till skillnad från förr då institutionerna erbjöd mer monotona 

arbetsuppgifter är det idag ständiga krav på att anpassa sig. 

 

7.2 Social arbetsmiljö – flexibilitet, krav och samverkan 

Utvecklingen från industrisamhället till nutidens kunskapssamhälle innebär att nya färdigheter 

och kunskaper främjas i arbetslivet. Det finns idag tydliga krav på att ständigt utbilda sig och 

utveckla sina färdigheter efter organisationens behov. Till skillnad från förr då man 

fördjupade sig i mer specifika kunskaper. Sennet (2007) ställer sig kritisk till denna 

utveckling. Han menar att den nya moderna ordningen strider mot hantverksidealet, d v s 

strävan efter att lära sig att göra en sak riktigt bra. Detta leder till att människan inte får 

fördjupa sig i kunskaper utan ständigt tvingas att förnya sina färdigheter. Han menar vidare att 

ingen har sin givna plats, utan alla är ersättliga i organisationen. Sennet (2007) hävdar att 
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endast vissa få människor passar in i detta sammanhang, han tror att de allra flesta individer 

behöver känna sig bra på något och få erkännande för det de gör. Dessa ständiga krav på 

utveckling av kunskap och talanger upplevs olika av intervjupersonerna. Samtidigt som det 

skapar motivation och ger ökat självförtroende att utvecklas och en positiv känsla att lära sig 

nya saker. Det är ett privilegium att få mer ansvar, menar en av intervjupersonerna. Men det 

finns också en negativ aspekt av detta, till exempel bristen på tid att få fördjupa sig i sina 

arbetsområden. En av de intervjuade  menar att detta leder till frustration och otillräcklighet. 

Denna person menar vidare att vissa arbetsområden skulle kunna fungera bättre och mer 

effektivt om mer tid och engaemang kunde riktats till enskilda områden. Detta krav på att 

hantera olika och fler arbetsområden gör att upplevelsen av att kvaliten på jobbet blir sämre. 

Hatch (2002) beskriver i sin teori att i omgivningar som snabbt förändras måste 

organisationen vara flexibel, och de anställda uppmuntras att använda sina färdigheter och 

kunskaper på ett sätt som passar in på de föränderliga arbetsuppgifterna. Det är denna typ av 

organisationer som blir allt vanligare i vårt postindustriella samhälle. 

...”jag skulle nog komma längre inom några områden om jag hade färre.. ibland känner jag 

att det varken blir hackat eller malet, jag känner att jag skulle kunna komma mycket längre 

på kortare tid, Istället för att springa mellan flera olika saker... det är nog den största 

frustrationen jag känner i jobbet att se vad jag hade kunnat åstadkomma, men de 

förutsättningarna finns inte riktigt”... 

 

Detta beskrivs även av Furåker (2002) som den funktionella flexibiliteten. I den funktionella 

flexibiliteten blir utbildning ytterst viktig. Utbildning framställs av flertal av 

intervjupersonerna som något positivt, då denna bidrar till ett ökat ansvar och ett större 

inflytande i arbetet. Det finns även synpunkter på att detta ständiga krav på att vara 

uppdaterad och tillförsel av ny kunskap skapar stress, det finns inte tillräckligt med tid att 

fördjupa sig i de ansvarsområden man har. 

 

Sennet (2007) beskriver också hur viktig den sociala kompetensen är och att förmågan att 

kunna samarbeta  ”med vem som helst” blir ett krav i det nya arbetssättet. Ur intervjuerna 

framkommer olika åsikter kring hur dessa nya krav påverkar arbetstagarna på ABF. Av dem 

som är vana vid att arbeta med fler människor och projekt samtidigt upplevs det inte som 

något problem vad gäller samverkan, utifrån vårt material är detta intervjupersoner som 

arbetar efter det flexibla arbetssättet.  De som inte har samma flexibilitet i sitt arbete upplever 
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detta som en negativ konsekvens. De menar att kontakten på arbetsplatsen har blivit sämre 

och att samarbetet mellan kollegor har blivit sämre. 

...”man tar för givet många gånger att det är jag och xxx som sitter kvar och håller 

ställningarna, så den kommunikationen tycker jag har blivit sämre”... 

 I nuläget jobbar hälften av de anställda enligt de gamla arbetstidsvillkoren och har fasta 

arbetstider och arbetsuppgifter, medan resten är mer flexibla och har tvingats anpassa sig till 

snabba förändringar. Detta gör att de anställda har olika syn på samarbete och utvecklat sin 

sociala kompetens olika inom detta området.  

  

7.3 Förändrade arbetsvillkor och arbetssätt 

Utifrån krav- kontroll- stöd modellen som är framtagen av Karasek och Theorell beskrivs 

människans förmåga att hantera sin kontroll som en kompetens och att denna kompetens 

medför ett stort beslutsutrymme för arbetaren att hantera de höga krav som kan tänkas ställas.  

Modellen består av bland annat psykiska krav i arbetet och stöd från arbetskamrater och chef 

(Theorell, 2003). 

I intervjuerna framkommer det att upplevelsen av frihet i arbete är positiv, de anställda menar 

att de har stor påverkan i eget arbete men också tydliga förväntningar då organisationen drivs 

av statliga bidrag. Detta skapar höga krav på de anställda. En av intervjupersonerna beskriver 

att efter organisationsförändringen avskedades åtta personer, dock ligger verksamheten på 

samma nivå, vilket bidrar till kraven på de som är kvar är högre än tidigare. Utifrån de 

förväntningar och krav som finns från ledning är upplevelsen bland de anställda att de har 

höga krav på sig vad gäller verksamhet inom deras eget område, samt krav på egna intiativ 

och planering. Kravet på att vara självgående, och därmed ha stort utrymme för eget 

beslutsfattande framkommer också i intervjuerna. Detta upplevs olika av intervjupersonerna. 

Vissa menar att det är positivt men att det ställer höga krav på eget ansvar. Det är viktigt att 

hitta en balans. Kraven och förväntningarna har ökat på samtliga anställda sedan 

omorganiseringen. Fler arbetsuppgifter har lagts på varje anställd och därmed har kraven ökat. 

...”2008 skickade man hem 8 personer som blev uppsagda och vi har inte minskat vår 

verksamhet utan tvärtom och det gör ju att kraven på oss som är kvar är ju högre”... 

 

Vad gäller beslutsutrymme består modellen av två delar,  beslutsfattande och 

färdighetskontroll. Intervjupersonerna med flexibelt arbetssätt  upplever att de har stort 

inflytande vad gäller beslutsfattande och en frihet att själva välja att arbeta på det sätt som de 
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tycker är bäst. De har en förmåga att hantera sina arbetsuppgifter även när oväntade 

situationer uppstår. Detta stämmer väl överrens med modellen av Karasek och Theorell vad 

gäller färdighetskontroll (Theorell, 2003).  

...”Vi har en stor frihet att kunna arbeta på det sättet som vi tycker är bäst”... 

Till skillnad från de som har vanligt arbetssätt upplevs oväntade arbetsuppgifter som ett 

störningsmoment, detta hör ihop med de enskilda arbetstagarens kompetens att utöva kontroll 

över sin arbetssituation. De som arbetar regelbunden arbetstid har mindre egenkontroll och 

även uppgiftskontroll. Uppgiftskontroll handlar om i vilken utsträckning man kan påverka hur 

arbetet ska utföras, samt vilka arbetuppgifterna är. Detta är en stor skillnad mellan att jobba 

regelbunden och oregelbunden arbetstid. De som arbetar regelbunden arbetstid har lågt 

beslutsutrymme och de som arbetar oregelbunden har högt.  

...”Det är jobbigt att bli störd i de arbetsuppgifter man har framför sig.. tillexempel bli 

avbruten av telefonsamtal eller någon som kommer på besök”... 

Detta skriver även Sennet (2007) om. Han menar att det krävs en rörlig förmåga att lösa 

problem när arbetsuppgifterna ständigt förändras.  Att bli för djupt engagerad i något särskilt 

problem skulle vara dysfunktionellt, menar han. En förmåga som de anställda med 

oregelbunden arbetstid kan hantera bättre än de som har regelbunden arbetstid.Att kunna 

skifta och anpassa sig efter arbetsuppgifter och uppkommande problem upplevs svårare för de 

med regelbunden arbetstid.  

 

Några intervjupersoner menar att konsekvenser såsom känslan av ensamhet är vanlig i denna 

typ av jobb. Ensamheten upplevs som positiv när arbetet går lätt, men går det dåligt kan det 

vara ensamt och kännas tungt, säger intervjupersonerna. Enligt modellen kan kombinationen 

av ett spänt arbete och dåligt socialt stöd leda till risk för ohälsa. Kombinationen kallas för 

iso-spänt arbete. Iso är en förkortning av isolation. När arbetet möter svårigheter innebär det 

att man tappar kontrollen. Är då kraven höga, beslutsutrymmet lågt och uteblivet stöd leder 

detta till det sämsta läget enligt modellen – isolation (Theorell,2003). Detta kan liknas med 

känslan av ensamhet.  

...”Är mycket ensam, ensam ledare som tar allt ansvar. Ensamheten kan vara rätt skön. Men 

samtidigt när det går bra är det lätt, men går det dåligt eller kör ihop sig då kan det vara 

ensamt och kännas tungt”...  
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Stödet från chefen beskrivs över lag som positivt av de anställda. Dock framkommer att den 

gemensamma bilden av hur verksamheten ska bedrivas inte prioriteras och ägnas tillräckligt 

med tid åt för att vara tillfredställande.  

Utifrån modellen om krav- kontroll och stöd är detta mycket viktigt för det psykiska 

välbefinnandet på en arbetsplats. En av intervjupersonerna berättar att hon undviker att fråga 

chefen om råd och vägledning på grund av att denne sänder ut signaler om att vara stressad 

och splittrad, det finns inte tid.   

...”stöd, ja det tror jag nog, när det kniper eller så, så tror jag att jag skulle ha stöd, men så 

är det väl så att som situationen är nu att han är ju väldigt pressad från alla olika håll och 

splittrad”... 

Stödet medarbetare emellan fungerar bra enligt samtliga intervjupersoner.  

 

En av intervjupersonerna menar att vara anställd på ABF  inte passar alla. De som klarar att 

planera sitt arbete  och är självgående, de fungerar. Men kan du inte det eller har den 

förmågan så slås du ut, blir stressad och till och med deprimerad, säger han. Detta stämmer 

väl överens med krav, kontroll och stödmodellens budskap. 

 

Utifrån om, man som arbetstagare,  har låg eller hög kontroll med låga eller höga krav kan 

man utläsa i vilken kategori man som anställd hamnar inom. Dessa fyra kategorier är aktiva 

arbeten, passiva arbeten, spänd arbetssituation eller avspänd arbetssituation (Theorell,2003) 

De som har flexibelt arbetssätt befinner sig i kategorin aktiva arbeten och spänd 

arbetssituation, genom att de har höga krav, högt beslutsutrymme och ett högt stöd. De som 

har vanligt arbetssätt är i kategorin passivt och spänt arbete. De har höga krav och stöd, men 

lågt beslutsutrymme. 

Enligt Hatch (2002) organisationsteori utgår man ifrån vilken omgivning organisationen 

verkar inom. ABF kännetecknas som en organisk organisation eftersom den flexibelt anpassar 

sig efter omständigheterna. Mycket av ansvaret är utdelat på de anställda vilket bidrar till 

horrisontell struktur. Framför allt berör det de med flexibelt arbetssätt. De som arbetar 

regelbundet har fortfarande till större del rutiner och mer tydliga arbetsuppgifter. 

Förändringen från industrisamhälle till det postindustriella samhället har påverkat 

organisationernas struktur. Eftersom de här ändrat form och blivit mer organiska och flexibla 

ställs också nya krav på individen som arbetar och verkar i dessa organisationer.  
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8. Slutsats och Reflektion 

I detta kapitel har vi jämfört vårt arbete med tidigare forskning, samt reflekterat över vad vi 

fått fram i relation till uppsatsens frågeställning och syfte. Vi ger även förslag till framtida 

forskning. 

Samhällsförändringen som ägt rum sedan mitten av 1900-talet har präglat arbetsliv och 

vardag för individerna i samhället. Förändringen har gått från industrisamhälle, där 

arbetskraften var kontrollerad och arbetet och arbetsuppgifterna var styrda och organiserade, 

till dagens postindustriella samhälle där arbetet är mer kunskap- och informationsinriktat. 

Denna samhällsförändring påverkar arbetslivet och dess organisationer, en utveckling har 

skett från vad Hatch (2002) beskriver som mekanistiska till organiska organisationer. Det 

innebär att allt fler organisationer idag är anpassningsbara och flexibla till den omgivning de 

verkar inom. Nya krav och förväntningar ställs på arbetstagarna och uppbyggnaden är mer 

horisontell än hierarkisk, dvs ansvar och inflytande är mer jämfördelat mellan individerna i 

organisationen.  

Denna förändring kan vi tydligt se på ABF. ABF är på väg att utvecklas från mekanistisk till 

organisk organisation. Detta för att kunna matcha den omgivning organisationen verkar inom. 

Sedan omorganisering ägde rum, har personalstyrkan halverats i antal och strukturen vad 

gäller anställningar och arbetssätt har förändrats. Idag är ca hälften anställda med eget 

verksamhetsansvar över eget område, med oregelbunden arbetstid. Detta gör att de har stor 

frihet att själva bestämma över både sin arbetsdag och arbetstider.  

Då arbetsvillkoren förändrats för hälften av personalen mot organisk struktur kan olikheter 

mellan arbetssätten urskiljas på arbetsplatsen.  Flera skillnader mellan att vara anställd efter 

flexibelt arbetssätt och vanligt arbetssätt har uppmärksammats i vår studie. Vi kommer vidare 

att belysa dessa skillnader och se hur individerna påverkas av det nya flexibla arbetssättet. 

 

Det råder delade meningar kring arbetsplatsens betydelse för de intervjuade. Nya former av 

rumsliga arbetsförhållanden uppstår, då människan t ex är mer beroende av dator och 

mobiltelefon än ett fast kontor. På arbetsplatsen för vår studie har inte samtlig personal fast 

kontorsplats, utan de tvingas flytta runt efter den plats som är ledig för dagen. Detta berör 

främst de som jobbar oregelbunden arbetstid. Upplevelsen av att inte ha en fast arbetsplats 

anses frustrerande av vissa medans andra har lärt sig att hantera situationen och inte lägger 

någon vikt vid att behöva anpassa sig.  Detta tyder på att de anammat det flexibla arbetssättet 
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vad gäller den rumsliga placeringen. De som arbetar efter regelbunden arbetstid har fasta 

arbetsplatser och berörs inte av detta.  

Vad gäller att som arbetstagare vara flexibel i sitt vardagliga arbete och uppgifter upplevs 

olika av intervjupersonerna. Att vara tvungen att avbryta det de påbörjat och behöva 

omprioritera efter behov upplevs för flertalet av intervjupersonerna som stressande och ger en 

känsla av otillräcklighet i deras jobb. Bland annat leder det till en osäkerhet att hinna med sitt 

jobb och ostruktur i arbetet. De som arbetar efter det vanliga arbetssättet menar att de blir 

störda av att tvingas bryta pågående arbete när det behövs. För de som arbetar oregelbundet är 

det en självklar del av arbetet d v s de är mer flexibla i sitt arbetssätt. De har anpassat sig till 

den arbetsroll som organisationen har behov av, dvs att snabbt kunna växla från en uppgift till 

en annan. 

Arbetstiden är tydlig för dem som har vanligt arbetssätt. För de som jobbar flexibelt är det 

svårare att beräkna och sätta gränser vad gäller tiden. De med flexibelt arbetssätt upplever att 

arbetet tar plats från deras privata och sociala liv. Utifrån den tidigare forskning vi belyst i vår 

uppsats beskriver Andersson (1993), hur stor inverkan arbetet har i det privata livet. Livet är 

dominerat av arbete och det är svårt att planera sin arbetsfria tid i förväg. Våra 

intervjupersoner förstärker detta, de menar att arbetet är svårt att planera för de vet inte vad 

som kommer upp under dagen eller hur lång tid arbetet kommer att ta. Detta påverkar då 

fritiden och för att kunna utföra ett bra arbete tvingas de anpassa det sociala livet efter jobbet. 

Sedan ABF omorganiserade har arbetssituationen förändrats för de anställda. 

Arbetsbelastningen har ökat, de anställda har fått fler arbetsområden att ansvara för. I studien 

framkommer det att intervjupersonerna tycker att denna förändring lett till att det inte finns 

tillräckligt med tid att fördjupa sig i arbete. Det ställs även högre krav på 

kompetensutveckling hos de anställda. En högre flexibiltet är nödvändig och nya kunskaper 

krävs. Detta innebär att organisationen nyttjar arbetskraften på ett nytt sätt. För de flesta 

upplevs detta som positivt, medans några av de intervjuade känner sig stressade för att hinna 

lära sig allt nytt och hantera alla nya arbetsområden och arbetsroller de ska behärska. 

Kompetensutveckling är positivt, men att inte få fördjupa sig leder till att intervjupersonerna 

känner sig otillräckliga, vilket leder till konsekvenser. Sennet (2007). Talar om att dessa krav 

på ständig utveckling och korta hållbarhet på kunskap kan skapa osäkerhet och brist på 

trygghet för individer. Att inte få tillräckligt med tid och utrymme att ägna sig åt sitt arbete 

och talanger kan leda till känslan av meningslöshet och en ökad ofrihet, menar han. 
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Detta förstärker våra intervjupersoner. Dock ser de även mycket fördelar med denna 

utveckling då det ger ökad möjlighet till personlig utveckling och nya kunskaper och 

färdigheter för dem.   

Forskning visar att ett flexibelt arbetsätt gynnar arbetstagaren då det medför ett större 

inflytande över arbetsfördelning och således möjligheten att påverka arbetstakten (Mikael 

Rostila, 2004). Att ha möjlighet att påverka arbetstakten kan låta som en gynnsam förmån. 

Men om vi utgår ifrån vårt resultat leder det snarare till att individen arbetar för mycket. De 

kan påverka arbetstakten och det är upp till dem själva hur mycket tid de lägger ner på varje 

verksamhetsområde. Men som en av intervjupersonerna uppger så finns det ingen gräns för 

hur mycket man kan lägga ner på jobbet. Detta flexibla arbetssätt påverkar arbetstagarna på 

ett positivt sätt vad gäller personlig utveckling, ökat självförtroende och mer ansvar.  

Dock passar detta inte alla individer. Sennet (2007) påtalar detta i sin forskning, han menar att 

endast få människor passar i detta sammanhang. Detta stämmer väl överens med vårt resultat 

som förstärker att upplevelsen av att arbeta flexibelt ställer stora krav men också ger 

möjligheter, frihet och ett större ansvar. Då vi kan se en stor skillnad mellan de anställda som 

arbetar regelbunden och oregelbunden arbetstid frågar vi oss om detta kan leda till en obalans 

i personalgruppen? Gynnas personalen av fördelarna med att vara anställd på oregelbunden 

arbetstid och skapar detta en klyfta till de som arbetar regelbundet, som inte har samma krav 

på sig vad gäller flexibiltet och ständig utveckling? 

De som har vanligt arbetssätt anser att samarbetet blivit sämre mellan kollegor sedan 

omorganiseringen. Detta genom att de anställda har olika arbetstider och arbetsuppgifter, som 

gör att de har olika syn och förväntningar på samarbete. Till exempel menar de att de får ta 

mer ansvar på arbetsplatsen, genom service och telefonmottagning m m. De som har vanligt 

arbetssätt upplever detta som ett problem. De som har flexibelt arbetssätt, och har andra 

arbetsvillkor, ser inte detta som något hinder och tycker att samarbetet fungerar bra. Utifrån 

vårt resultat kan vi se en klyfta mellan de anställda som har olika arbetsvillkor, vanligt och 

flexibelt arbetssätt vad gäller samarbete. Sennet (2007) menar att den nya sociala kompetens 

som krävs i det flexibla arbetssättet, bland annat genom korta och tillfälliga samarbetsformer 

leder till brist på lojalitet och informell tillit. Detta kan vara en förklaring till de 

intervjupersonernas olika uppfattning om hur samarbetet fungerar. 

 

För att kunna se hur det moderna och flexibla arbetssättet påverkar anställda i en organisation 

har vi valt att utgå från vilka krav de har på sig, vilket stöd de får samt i vilken utsträckning de 
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har inflytande i sitt arbete. I intervjuerna framkommer det att  inflytandet bland de anställda är 

stor och upplevs positiv. De anställda menar att de kan påverka sitt arbete helt eller väldigt 

mycket på egen hand. Intervjupersonerna känner tydliga förväntningar på sig då 

organisationen drivs av statliga bidrag och de har stor respekt för sitt arbete. Stort inflytande 

innebär också en stor frihet i jobbet. Vilket i sin tur leder till  stort ansvar och krav på egna 

initiativ och planering. Forskning visar på hur stress hör ihop med förändrade och ökade krav 

i arbetslivet, men också individens förmåga att hantera dessa krav. Osäkerheten kring vad som 

krävs och om man kan motsvara kraven kan leda till att man arbetar för mycket (Allvin, 

2006).  

Enligt den modell vi valt att använda i vår analys finns en tydlig koppling mellan krav, 

kontroll och stöd. Om man som anställd har stort stöd, hög kontroll och inflytande klarar man 

höga krav i sitt arbete. Detta bekräftas i vår undersökning. Intervjupersonerna, som arbetar 

efter flexibelt arbetssätt menar att de har bra stöd när de behöver det, från kollegor och chef. 

De har stort inflytande och beslutsutrymme i sitt dagliga arbete, detta gör att de klarar av de 

höga krav som ställs på dem i form av  många arbetsområden och hög arbetsbelastning.  I och 

med omorganiseringen avskedades flera medarbetare, samtidigt ligger verksamheten kvar  på 

samma nivå som tidigare,  så kraven är därmed högre på de som är kvar. De anställda som 

jobbar efter vanligt arbetssätt har höga krav men däremot lågt beslutsutrymme och mindre 

inflytande. De som arbetar flexibelt sägs enligt modellen arbeta i ett aktivt arbete med spänd 

arbetssituation och de som arbetar efter vanligt arbetssätt i passivt arbete och spänd 

arbetssituation. Rostila (2002) menar att de arbetstagare som befinner sig inom de aktiva 

arbetena riskerar att använda sin kontroll på ett negativt sätt, genom övertidsarbete och att 

arbetet går ut över fritiden samt stress som kan leda till ohälsa. Vårt resultat visar att framför 

allt de som arbetar flexibelt drabbas av detta. Vi kan återigen se en tydlig skillnad mellan de 

som arbetar efter det vanliga arbetssättet och det flexibla. Friheten upplevs som positiv, men 

det bidrar även till högre press och tillgänglighet, vilket kan bidra till ovanstående 

konsekvenser som Rostila beskriver. 

En viktig konsekvens som framkommer i intervjuerna är känslan av ensamhet i arbetet. I och 

med att varje anställd har sitt eget ansvarsområde innebär det mycket självständigt arbete. När 

arbetet går enligt planerna och bra menar intervjupersonerna att denna självständighet är 

positiv. Dock när arbetet möter svårigheter och motstånd uppstår känslan av ensamhet.  Detta 

kan bero på uteblivet stöd i pressade situationer i samband med höga krav. Detta är en 

konsekvens av det flexibla arbetssättet. Forskning visar att det moderna arbetssättet har 
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förskjutit ansvaret från arbetsgivare till arbetstagare. Detta ansvar kan vid motgång upplevas 

negativt. Det är då viktigt för de anställda att sätta gränser för sitt jobb. Utifrån vårt resultat 

kan vi se att de som har vanligt arbetssätt har lättare att sätta gränser för både arbetstid och 

arbetsuppgifter. De som arbetar flexibelt har svårare att dra gränsen mellan arbete och fritid, 

samt har mindre stöd då de jobbar mer självständigt. De låter överlag sig anpassas i större 

utsträckning vad gäller tillgänglighet, arbetstid och uppgifter. 

 

Den nya formen för arbete gör människan lyckligare, men däremot inte friare. Förutsättning 

för att vara lycklig i det flexibla arbetet är att individen kan planera och ta egna initiativ, samt 

trivs med självständigt arbete och mycket ansvar. Att kunna hantera sin arbetssituation och 

vara bestämd är viktigt för att kunna vara lycklig i denna arbetsform. Dock kan det flexibla 

arbetssättet bli en fälla, då friheten gör att det blir svårt att sätta gränser, tex vad gäller 

övertidsarbete, stress och att arbetet går ut över fritiden. Vår studie visar att de anställda på 

ABF, som jobbar efter det flexibla arbetssättet, arbetar mer än vad de gjort  tidigare. De tycker 

det är tillfredställande att få planera och lägga upp sin dag hur de vill och trivs med friheten i 

arbetet. ABF:s värdegrund  är viktigt. Det är en stor drivkraft för dem att arbeta i en ideell 

organisation, som skapar meningsfullhet. Utifrån vår studie kan vi se att den frihet som de 

anställda med flexibelt arbetssätt har i sitt jobb leder till lycka. Dock är det en förutsättning att 

sätta gränser mot sin arbetsgivare och den organisation man verkar inom för att arbetet inte 

ska bli en fälla.  Som en av intervjupersonerna säger; 

 …”Det kan vara slitsamt och jobbigt, men positivt så länge man känner den där hungern 

efter att göra saker och ting bättre”.... 

 

8.1 Framtida forskning 

Vår forskning baseras på sex intervjuer, vilket är ett ganska tunt material att kunna utläsa en 

rättvis slutsats av. Vår förhoppning är att någon granskar ämnet vi valt med större empiriskt 

material. Det hade också varit intressant att studera ämnet utifrån ett genusperspektiv. Finns 

det skillnader mellan hur män och kvinnor påverkas av det flexibla arbetssättet? De 

stereotyper av män och kvinnor brukar ofta beskrivas som följande: kvinnor värnar om 

familjen och vill vårda sina nära relationer medans män ser framgång och karriär inom 

arbetslivet som ett viktigt mål i livet. Baserat på det kan vi anta att kvinnor påverkas mer 

negativt av det flexibla arbetsättet än vad män gör. Men är det så? Den skillnaden hade varit 

intressant att jämföra på en arbetsplats. 
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Bilaga 

• Namn, ålder, anställning 

 

Fysisk arbetsmiljö- tillgänglighet, arbetsplats, stress 

 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

Aktiviteter, tider, rum/kontor, arbetstider 

 

• Känner du behovet av att vara tillgänglig för ditt arbete även efter arbetets slut?  

För kollegor, arbetsgivare och samarbetspartner? 

 

• Kan du utföra dina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt inom den tidsram du har 
till ditt förfogande?  

Om inte- vilka konsekvenser?  
Stress 

 

• Vad anser du är det bästa med ditt jobb?  

Motivation, fördelar med jobbet 

 

Social arbetsmiljö- arbetskamrater, självständighet, individuella krav, trygghet 

 

• Kan du beskriva relationen till kollegor?  

Förväntningar, samarbete 

 

• Kan du beskriva relationen till din chef?  

Stöd, krav 
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• I vilken utsträckning kan du påverka din arbetsdag?  

Regler, organisationskrav 

 

Arbetsvillkor - Flexibilitet, föränderliga krav, normer 

• Har dina arbetsuppgifter förändrats de senaste åren?  

Hur och exempel.  

-krav 

-flexibilitet 

-normer 

Hur har det påverkat arbetet, vilka konsekvenser har det medfört? 

Hur har det påverkat dig som individ? 

 

• Vad är drivkraften i ditt jobb? 

 

• Beskriv organisationen du jobbar för. Vilka för och nackdelar finns det att jobba på 
ABF? 

 

 

• Önskar du förändringar i din arbetssituation? I så fall, vad? 
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