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Sammanfattning 
Vårt syfte med den här studien har varit att undersöka vad frihet i arbetet är samt att få en 
fördjupad kunskap om vad det är för faktorer som skapar frihet i arbetet. Syfte har även varit att 
undersöka vad frihet i arbetet har för betydelse, för både individen och organisationen, när det 
gäller för- och nackdelar med frihet i arbetet samt hur individen och organisationen hanterar 
friheten. Vår studie baseras därför på frågeställningarna:  
Vad är frihet i arbete? 
Vad skapar frihet i arbetet? 
Vilka konsekvenser får frihet i arbetet? 
 
Studien har genomfört med kvalitativ metod i form av intervjuer samt med en grounded theory 
inspirerad ansats. Detta medför att vår studie kan ses som en teoretisk sammanfattning kring våra 
respondenters verklighet samt att de begrepp och samband som redovisas från det empiriska 
materialet pekar ut de upplevelser som respondenterna själva lyfter fram. 
 
Begreppet frihet i arbetet är svårt att definiera. Vi har därför i vår studie valt att presentera vår 
syn på begreppet i en diskussion kring frihet och arbete. Eftersom vårt arbete med studien har 
varit av induktiv karaktär har den teoretiska ramen kommit att formas parallellt med att det 
empiriska materialet har bearbetats och analyserats. Den teoretiska referensramen kom till slut att 
omfatta teorier kring flexibilitet, krav och kontroll, motiverande faktorer i arbetet, synen på 
arbetet samt hur frihet i arbetet kan ses ur ett ledningsperspektiv. 
 
Resultatet av studien har kommit att visa på att vad som anses som frihet beror på vem 
betraktaren är då upplevelsen av frihet är väldigt individuell. Dock har respondenterna uttryckt 
att det finns tre faktorer som mer konkret anger vad som kan anses som frihet: möjlighet att 
påverka, möjlighet att utöva kontroll samt möjlighet att göra val i arbetet. 
 
Frihet i arbetet skapas bland annat genom flexibilitet, vilket skapar handlingsutrymme för 
arbetstagaren. Hur stor friheten kan anses vara beror dock på en rad olika faktorer som ligger 
såväl inom som utanför organisationens kontroll.  
 
I studien har det även visat sig att det verkar finnas två olika typer av frihet i arbetet, friheter som 
vi valt att kalla för abstrakt frihet och konkret frihet. Den abstrakta friheten utgörs av individen 
upplevelse av att vara fri, medan den konkreta avser det utrymme som arbetstagaren kan besluta 
över och kontrollera. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla respondenter som deltagit i vår undersökning för att 
ni har tagit er tid och delat med er av era tankar, känslor och upplevelser kring ert 
arbete. Utan er medverkan hade vårt arbete inte varit möjligt att genomföra.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Maiwor Grundh, för insiktsfulla inlägg i våra 
diskussioner och för förmåga att hela tiden få oss att försöka prestera vårt yttersta. 
 
Vårt arbete har varit uppbyggt på ett ömsesidigt samarbete.  Detta har medfört att 
arbetet fördelats jämlikt under hela arbetstiden med undersökningen. 
 
 
Karlstad 2011-06-02 
 
 
 
Camilla Nyman  Sara Sivefäldt Österman 
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1. Inledning 
 
Frihet i arbetet fångade vårt intresse när vi under det senaste årets studier i socialpsykologi 
genomförde två större projektarbeten. I de intervjuer vi genomförde gav respondenterna 
spontant uttryck för att det fanns frihet eller att det saknades frihet på något sätt i arbetet. 
Upplevelsen av att ha eller sakna frihet i arbetet verkade ha betydelse för hur arbetstagare 
upplevde sitt arbete. Frihet i arbetet kan vara en bidragande faktor till trivsel på arbetet. Då 
projektarbetena inte gav utrymme för att undersöka ämnet närmare så valde vi att använda den 
här C-uppsatsen för att fördjupa våra kunskaper om frihet i arbetet. 
 
Det som respondenterna i våra projektarbeten främst avsåg med frihet i arbetet var möjligheten 
att påverka när, var och hur arbetet skulle utföras. Vad som skulle utföras, det vill säga arbetets 
innehåll, upplevde respondenterna inte att de hade några större möjligheter att påverka. 
Respondenterna uttryckte även att det fanns risker/problem med att ha frihet i arbetet. En risk 
som nämndes var bland annat risken för utbrändhet, att ha för mycket frihet utan kunna sätta 
gränser och kontrollera den samma kan leda till att arbetstagare jobbar för mycket. Att få mycket 
frihet kan även skapa känslor av ett behov av att ge lika mycket tillbaka, ett förpliktande 
organisationsengagemang som Kaufmann väljer att benämna det (2010:26). 
 
Någon tidigare forskning om frihet i arbetet har vi inte kunnat hitta. Vi har därför valt att 
undersöka vad upplevelsen av frihet i arbetet består av och vad som skapar upplevelse av frihet 
hos arbetstagaren. Detta har vi gjort med en socialpsykologisk inriktning.  

 
1.1 Syfte 
Vårt syfte med den här studien är att undersöka vad frihet i arbetet är och få en fördjupad 
kunskap om vad det är för faktorer som skapar frihet i arbetet. Vi avser även att undersöka vad 
frihet i arbetet har för betydelse för både individen och organisationen. Vi ville även studera vilka 
för- och nackdelar som finns med frihet i arbetet samt hur både arbetstagarna och 
organisationerna hanterar den här friheten. 
 
Våra frågeställningar är: 
Vad är frihet i arbete? 
Vad skapar frihet i arbetet? 
Vilka konsekvenser får frihet i arbetet? 
 

1.2 Avgränsning  

Vi har varit tvungna att begränsa vår undersökning dels på grund av den tidsram som vi haft, 
men också för att det är omöjligt att ta alla aspekter av frågan i beaktande. De avgränsningar som 
gjorts har inneburit att vi varit tvungna att välja vad som varit viktigt att fokusera på i 
undersökningen. I undersökningen och analysen av resultaten har vi utgått ifrån svenska 
arbetsförhållanden och den kultur som råder där. Vi har inte tagit hänsyn till den eventuella 
påverkan som kön, klass eller andra sociala levnadsvillkor kan ha på upplevelsen av frihet i 
arbetet, då detta hade blivit allt för omfattande för att kunna rymmas inom den här studien. 
Istället har vår tyngdpunkt legat på att lyfta fram olika faktorer hos organisationen och arbetets 
art/innehåll som påverkar upplevelsen av frihet. 
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2. Historisk tillbakablick på individen i arbetet 
 
Vi vill med det här avsnittet ge läsaren en förståelse kring hur synen på arbetet har förändrats genom tiderna. 
Synen på arbetet påverkar synen på vad som är frihet i arbetet, vilket gör att även denna syn har förändrats under 
tid.  
 

2.1 Arbetets idéhistoria 

Synen på arbetet skiljer sig mellan olika kulturer och under olika tider, likadant gäller för vad som 
avses med själva begreppet ”arbete”. Det som av vissa klassas som arbete, kan av andra ses som 
någonting annat. Karlsson och Lindqvist (1980:6) menar dock att alla samhällen genom tiderna 
bygger på arbete eftersom det varit omöjligt för människan att utveckla samhället om det inte 
funnits möjlighet till försörjning.  
 
Enligt Karlsson och Lindqvist (1980:6) finns det två olika syner på arbetet och dess tradition: 
Arbete är det bästa, finaste som finns 
Arbete är en förbannelse som bör undvikas  
 
Arbetet är något som formar en stor del av människans liv. Synen på arbetet som arbetsform, det 
vill säga hur människan har använts som arbetskraft i arbetet, har dock sett olika ut under 
historiens gång. Kortfattat kan synen på arbetsformen sammanfattas i tre stora inriktningar: 
slaveriet, livegenskap samt lönearbetet. (Karlsson och Lindqvist, 1980:10ff)  
 
Karlsson och Lindqvist (1980:10ff) beskriver slaveriet som rätten för en människa att äga en annan 
människa, där slaven ägs i syfte att tillskansa sig arbetskraften. En slavägare kunde behandla sin 
slav hur som helst, med stöd av lagen, slaven var bara en ägodel. Slaveriet försvarades moraliskt 
av Aristoteles som menade att slaveriet var en naturlig del av samhället, där naturen enbart 
skapade ordning mellan ägare och slav. Slaveriet var även enligt Aristoteles en naturlighet rent 
biologiskt sett, då han menade att intellekt styr över känslan, själen över kroppen, människan 
över djuren, mannen över kvinnan och herren över slaven. Det råder en biologisk struktur. Till 
sist avsåg även Aristoteles att det fanns ett högre mönster, ett kosmologiskt mönster som hela 
världsordningen bygger på. Mönstret bygger på att det finns en naturlig över- eller underordnad 
del i samhället, vilket leder till att det är enbart logiskt att det finns ägare och slavar. 
Utifrån synen på slaveriet ses arbetet som något förkastligt, något som är ovärdigt den fria 
människan. Arbetet är en förbannelse och om medborgaren ska kunna vara fri måste slavar sköta 
arbetet, slavarna är medborgarnas ”talande redskap”. 

Arbetsformen livegenskap innebär en försörjningsmöjlighet i form av att som livegen arbeta åt en 
feodalherre. Att vara livegen innebär att vara bunden till feodalherrens gods, och en del dagar i 
veckan måste ägnas åt arbete på dennes jord. Den livegne är därför inte betraktad som en ägodel, 
men han är inte fri utan inskränkt när det gäller att styra över till exempel den egna arbetskraften.  
För att finna motsvarighet till Aristoteles resonemang vänds blicken mot kyrkan. Den katolska 
kyrkan hade en väldigt stark andlig makt samt en stark världslig makt genom sina jordägor och 
sina livegna och bondens liv genomsyrades av den katolska läran (Karlsson & Lindqvist, 
1980:14ff). 
 
Under 1200-talet får Thomas av Aquino i uppdrag att se över den katolska kyrkans ideologi. 
Thomas av Aquino finner i sin utredning fyra skäl till att arbeta: 
För försörjning, för livsuppehållet, mot synd för att inte falla för lättja, mot begär samt för att 
kunna ge allmosor. 
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Enligt Thomas av Aquino är det dock möjligt att skaffa sig försörjning på andra sätt än via arbete, 
bara det sker på ett av kyrkan godkänt tillvägagångssätt. Lättja och begär går även det att bota via 
andra metoder än arbete, vilket leder till att Thomas av Aquino egentligen finner ett enda skäl till 
arbete – för att kunna ge allmosor i syfte att skaffa sig fördelar i himmelriket. Vidare skiljer han 
på två typer av liv: det aktiva livet och det kontemplativa livet. Arbete är kopplat till det aktiva 
livet vilket blir det mindre eftersträvansvärda, medan det kontemplativa livet är inriktat på 
sökandet efter Gud och friheten. Redan här hamnar alltså arbete i ett motsatsförhållande till 
frihet (Karlsson & Lindqvist, 1980: 23).  
 
Till skillnad från de två tidigare arbetsformerna är lönearbetare fri. Lönearbetaren är inte bunden till 
en plats, utan får byta arbete och det finns inga svärd eller piskor som tvingar honom att arbeta 
(Karlsson & Lindqvist, 1980: 25). Lönearbetet bygger dock på att majoriteten av befolkningen 
inte har något alternativ till försörjning, än just lönearbete. Förmågan att försörja sig via andra 
former har försvunnit. Arbetsmoralen är viktig för lönearbetet, arbetet ska betraktas som ett kall. 
Genom att arbeta bidrar arbetaren till att utvidga Guds ära och härlighet på jorden. Idéer om 
arbetets ära förvandlas till en ideologi kring arbete på samma sätt som ideologin om arbetets 
förbannelse. Att se arbetet som ett kall jämförs med att ha god arbetsmoral. Även om den 
religiösa aspekten idag inte längre är så tydlig, så lever fortfarande moralen kvar i samma anda 
(Karlsson & Lindqvist, 1980: 26ff).   

2.2 Synen på arbetet och tid 

I det förindustriella samhället fick de dagliga aktiviteterna ta den tid de tog, aktiviteterna skedde 
här och nu och det var även så de fick meningsfullhet för dem som utförde dem, då det inte 
fanns någon tid att förhålla sig till. När klocktid infördes blev den en samordnande funktion för 
aktiviteterna och det innebar även att aktiviteterna blev meningsfulla först efter att de införts i 
någon form av referenssystem. Det räckte numer inte längre med att utföra en aktivitet, den 
måste dessutom utföras vid en viss tid. Aktiviteter utanför den angivna tiden räknades inte. 
Arbetsplatser är nu inte längre en del av samhället utan platser där aktiviteter koncentreras och 
relateras till varandra. Detta leder till att arbetsplatserna formas efter hierarkier och aktiviteter 
(Allvin et al, 2006:27f).  
 
I och med industrialismen uppstår lönearbetet, vilket omfattar alla aktiviteter som sker inom en 
given arbetstid och en given plats. Det är det arbetstagaren får betalt för. Kravet på närvaro får 
en ny innebörd då det definieras med en exakthet som tidigare bara funnits inom det militära. 
Fabriksarbete blev detsamma som att stå på en plats och regelbundet prestera under en längre tid.  
Under senare delen av 1800-talet får arbetet nya förutsättningar då nya uppfinningar leder till att 
arbetet kan placeras nästan var som helst och organiseras hur som helst. Arbetet krävde därför 
numer inta bara samordning utan även rationalisering.  Detta skedde genom att arbetet bröts ner i 
delar för att sedan sättas samman till en effektivare helhet. Arbetsuppgiften blev fördefinierad 
och individoberoende (Allvin et al, 2006:27). 
 
Enligt Allvin et al (2006:28f) innebär ledningen av det nya arbetet krav på en arbetsledning och 
en arbetsorganisation, det krävdes en hierarki. Tillsammans kommer nu regleringen av 
arbetsuppgiften samt regelverket att komplettera den ursprungliga regleringen av tid och rum och 
de kommer tillsammans att bilda det som vi idag känner till som ”organisationen”. Arbete är idag 
helt enkelt det vi gör inom ramen för organisationen, det vill säga på vår arbetstid och på vår 
arbetsplats. Lönearbete innebär helt enkelt att följa de regler som ställts upp för arbetet. 
 
Idag krävs det dock att företagen kan agera snabbare och mer flexibelt vilket medför nya regler 
och instrument för att styra verksamheten. Reglerna reglerar dock fortfarande i störst 
utsträckning tiden, rummet, arbetsuppgiften och den sociala interaktionen. Dock har de ändrat 
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karaktär och är numer mer uppgiftsorienterade. Individen har fått mer ansvar när det gäller att 
reglera tiden och ansvarar nu i större utsträckning för att definiera, planera, strukturera och 
ansvara för arbetet (Allvin et al, 2006:27). 
 
Hanson (2004:1) menar att det har skett en glidande förändring i arbetslivet. Organisationerna har 
gått från att ha varit regelstyrda med tydliga gränser och strukturer till att organisationerna har 
blivit målstyrda verksamheter där de anställda förväntas vara självgående och kunna fatta egna 
beslut. Kraven på arbetstagarna har förändrats. Den moderna flexibla organisationen ses som 
något både arbetstagaren och organisationen vinner på.  
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3. Begreppsdiskussion  

 
Vi vill med en inledande begreppsdiskussion ge läsaren en bild av hur frihet i arbetet kan definieras samt ge en 
grund för hur vi som genomförare av studien ser på begreppet. 
 
3.1 Begreppet Frihet i arbetet 
Inledningsvis i arbetet använde vi oss av en ganska enkel och bred definition av frihet i arbetet, 
som vi hämtat ifrån tidigare intervjuer. Definitionen utgjordes av de svar som framkom där 
respondenterna uttryckt frihet som möjligheten att påverka arbetet. Det respondenterna främst 
syftade på här var möjligheten att påverka när, var och tillviss del även hur arbetet kunde utföras. 
Under arbetets gång har definitionen sedan utvecklats, dels genom litteratur och dels genom den 
data som har framkommit i intervjuerna. För att kunna undersöka och svara på vårt syfte med 
denna uppsats har vi varit tvungna att fundera kring vad begreppet frihet i arbete kan tänkas 
omfatta.  
 
Jan Ch. Karlssons definition av arbete lyder: 

 
De verksamheter som försiggår inom ramen för de interna sociala relationer – arbetsformer – som 
organiserar nödvändighetens sfär i ett samhälle (Karlsson, 2008:52) 

 
Med verksamheter avses själva aktiviteten vilken kan vara både arbete eller ”inte arbete”, 
skillnaden avgörs om aktiviteten sker inom ramen för vad Karlsson benämner för 
nödvändighetens sfär. Om arbetet tas för givet anses det som lönearbete och räknas då som den 
aktivitet som sker mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Dock finns det fler arbetsformer än 
lönearbete. Med arbetsform avses en social struktur där strukturen varken kan handla eller tänka 
utan det är människan i strukturen som handlar eller tänker. Det finns två lönearbetsformer: 
traditionellt lönearbete och karriärlönearbete. Traditionellt lönearbete innebär att sälja sin tid som 
arbetstagare till en arbetsgivare under en angiven tid. Arbetsgivaren har kontrollen kring att 
bestämma arbetsgivarens arbetsuppgifter. Arbetet sker långt ner i hierarkin och det finns få eller 
inga möjligheter att arbeta sig uppåt. I karriärlönearbetet säljer arbetstagaren sin kunskap till 
arbetsgivaren, arbetstagaren befinner sig högre upp i hierarkin och möjlighet till ytterligare karriär 
finns (Karlsson, 2008:49-54)  
 
Men vad är då friheten i arbetet? Frihet är ett väldigt abstrakt begrepp som det är svårt att hitta 
någon allmän definition kring. Frihet är enligt nationalencyklopedin ett begrepp som är centralt 
inom etiken och den politiska filosofin (URL 1). Studeras istället ordet fri innebär det enligt 
svensk ordbok: Att inte vara fysiskt instängd, att själv bestämma över sin person, att inte vara 
belastad av något oönskat (exempelvis vara fri från oönskade tankar) samt att inte vara hindrad av 
begränsningar eller normer (URL 2).  
 
Våra tankar kring att vara fri är, utifrån ovanstående, att vara fri kan variera från individ till 
individ och från situation till situation. Kopplat till arbetet kan det innebära att vara fri från något 
som begränsar valmöjligheten, som till exempel fri från krav på tekniska förutsättningar, fri från 
reglering av arbetstid (stämpelklocka), fri från krav att utföra arbetet på en bestämd plats 
(arbetsplatsen, kontoret). Att vara fri kan även innebära att inte var belastad av något oönskat. 
Här tänker vi oss som till exempel möjligheten att vara fri från orimliga krav från ledningen eller 
att vara tvungen att utföra arbetsuppgifter som går emot de egna normerna och värderingarna. 
Men att vara fri kan även enligt vår tanke, innebära möjlighet att göra val och att påverka. Här 
tänker vi främst på till exempel möjligheten att själv kunna påverka och planera sin egen dag, att 
välja i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras samt att ha möjlighet att påverka och styra sin 
egen tid och val av arbetsplats.  
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Enligt Karlsson & Lindqvist (1980:25) är dagens lönearbetare fri, till skillnad från slavarna och 
livegna. Lönearbetaren är inte bunden till en plats, får byta arbete och det finns inga svärd eller 
piskor som tvingar lönearbetaren att arbeta. Lönearbetet bygger dock på att majoriteten av 
befolkningen inte har något alternativ till försörjning, än just lönearbete. Förmågan att försörja 
sig via andra former har försvunnit (Karlsson & Lindqvist, 1980:26f) 
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4. Teoretisk referensram 
 
Vi vill med vår teoretiska referensram ge en bild av olika synsätt på frihet i arbetet samt hur organisationer 
skapar eller inte skapar upplevelsen av frihet i arbetet för arbetstagaren. Vi vill även ge en beskrivning kring 
varför arbetsorganisationer decentraliseras och varför mer autonomi ges till anställda längre ner i organisationen. 
Till sist vill vi genom att referera till innehållsorienterade motivationsteorier ge en grund till varför frihet i arbetet 
är viktigt för den enskilde individen samt vad upplevd tillgång respektive avsaknad av det samma kan ge för 
konsekvenser. 

 
Att ha flexibilitet eller att vara flexibel i sitt arbete kan innebära en möjlighet för arbetstagare att 
anpassa sitt arbete efter egna behov och önskemål. Detta kan vara en viktig faktor när det gäller 
att skapa upplevelsen av frihet i arbetet, vilket gör att vi anser att diskussionen kring flexibilitet är 
av stor vikt för vår studie. 
 
4.1 Flexibilitet 
Själva grundbegreppet flexibilitet kan enligt Furåker (2008:74) definieras på flera sätt. Bland det 
vanligaste är att definiera begreppet enligt Meulders och Wilkins definition: ”Aktörers förmåga till 
anpassning efter förändring” (Meulders & Wilkins, refererad i Furåker 2008:74). Detta är den 
definition som vi anser är mest lämplig för vår studie. 
 
En annan definition av flexibilitet är dock John Atkinson definition i vilken han delar upp 
flexibilitetsbegreppet i tre olika typer av flexibilitet: 
Funktionell – arbetstagarnas förmåga att klara av flera uppgifter i organisationen så att de kan växla 
arbetsuppgift om det krävs. Detta kräver anställda som har stor bredd i sitt kunnande och som 
klarar av flera olika arbetsuppgifter.  
Numerisk – organisationens möjlighet att förändra arbetskraften i antal beroende på efterfrågan.  
Ekonomisk/finansiell – organisationens möjlighet att förändra ersättningen till arbetstagarna 
beroende på prestation och/eller efterfrågan 
När Atkinson talar om flexibilitet menar han således att det handlar om hur arbetskraften kan 
utnyttjas, till skillnad mot andra diskussioner kring flexibilitet som behandlar hur produktionen 
kan organiseras (Allvin et al, 2006:34, Karlsson & Eriksson, 2000:25). Då Atkinsons teori är mer 
inriktad på ett organisationsperspektiv än ett arbetstagarperspektiv, har vi valt att inte använda 
oss av hans teori i vårt arbete. Vi har dock valt att nämna den då Atkinsons teori är vanligt 
förekommande i diskussioner kring flexibilitet. 
 
Att vara flexibel innebär enligt Negaard (refererad i Claussen & Karlsson, 2009:57) att vara 
flexibel i förhållande till något. Det medför att för att förstå vad flexibilitet innebär behövs 
förståelsen för relationen mellan den/det som är flexibelt och det som flexibiliteten står i 
förhållande till.  
 
Jan CH. Karlsson (2006:135) menar att ett försök i att göra begreppet mer förståeligt, är ett första 
steg att göra en skillnad mellan att ha flexibilitet och att vara flexibel (Bekkengen, 2002:84, 
Karlsson & Eriksson, 2000:95f refererad i Karlsson 2006:144). Att resonera kring begreppet i de 
här termerna innebär att begreppet även kopplas till relation: om arbetsgivaren ska kunna ha 
flexibilitet krävs det att arbetstagarna är flexibla. Ska arbetstagarna kunna ha flexibilitet, måste 
arbetsgivaren vara flexibel. Mer konkret kan detta förklaras genom att vill organisationen ha 
arbetstagare som kan åta sig flera uppgifter i företaget krävs det att arbetstagarna är villiga att lära 
sig nya saker och byta arbetsuppgifter när det krävs. Å andra sidan, om arbetstagarna ska kunna 
ta ut intjänad ledighet kräver det att organisationen har ett arbetstidsupplägg som tillåter detta 
(Karlsson, 2006:144).  
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I sin avhandling ”Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens” definierar 
Hanson (2004:15) flexibla arbeten som ”arbeten som till väsentlig del saknar traditionell 
tidsmässig, rumslig och uppgiftsmässig reglering av individens handlande”. Det vill säga arbeten 
som saknar den reglering som tidigare fanns inom det traditionella lönearbetet och som gav 
arbetet en ram för när, var och hur det skulle utföras. När ramarna för vad som är arbete är 
tydliga blir det också tydligt vad som inte är arbetet (Hanson, 2004:15f).  
 
Flexibilitet ses ofta som något positivt inom arbetslivsforskningen skriver Hanson (2004:1). Hon 
menar dock att det finns en annan sida av den nya flexibiliteten. Samtidigt som flexibiliteten ger 
större möjligheter till utveckling och arbetstillfredsställelse genom det utökade 
handlingsutrymmet, så leder den också till att det ställs nya och hårdare krav på arbetstagarna. De 
ökade kraven kommer av att gränserna och styrsystem har minskat och de ökade kraven kan leda 
till bland annat stress och sjukskrivning.  
 
De nya organisationernas flexibilitet skapas genom olika decentraliseringsåtgärder, vilka medför 
att anställda får större kontroll över sitt arbete. Friheten för de anställda innebär att de själva får 
bestämma över målsättningar, utvärderingar och befallningar som kommer centralt ifrån. Dock 
menar Sennett att företaget minskar sin del av ansvaret (Sennett, 2007:48f) 
 
I dagens postindustriella samhälle finns det två motstridiga utvecklingstendenser. Den ena 
tendensen pekar på att arbetena blir mer kvalificerade och autonoma. De kvalificerade arbetena 
som kännetecknas av decentraliserade beslutsprocesser och en hög grad av komplexitet som ger 
individen ett större ansvar och möjlighet att styra över arbetet. De kvalificerade arbetena kan 
benämnas för flexibla arbeten (Sturesson refererad i Hanson 2004:2). Den andra tendensen är att 
de okvalificerade arbetena som bygger på att individerna är utbytbara blir mer rutinmässiga och 
standardiserade, vilket inte främjar utveckling och lärande. I organisationer med decentraliserade 
arbeten finns det studier som dels visar på ett positivt samband mellan den typen av arbeten och 
effekter som effektivitet, välbefinnande och kompetensutveckling. Men det finns även studier 
som pekar på att villkoren för lärande och kompetensutveckling inte är de bästa på grund av 
tidspress och hög arbetsintensitet. 
 
Johansson (1992, refererad i Bergqvist 20019:129) menar att arbetstagare som är i direkt kontakt 
med kunder ofta hamnar i situationer som inte alltid kan kopplas till formella regler, samt att 
deras arbete många gånger kräver omdömesförmåga. De måste med andra ord ha en viss ”frihet” 
att fatta egna beslut och göra egna lösningar, en handlingsfrihet. Med handlingsfrihet avser 
Johansson möjlighet att forma arbetsuppgiftens slutliga utformning, samt möjlighet att ifrågasatta 
krav- och målformuleringar. Detta kräver att arbetstagaren har kunskap om vilka möjligheter det 
finns inom organisationen, att det är nödvändigt att ha kontroll i sitt arbete. Bergqvist (2009:129) 
menar att kontrollen skapar kontroll och att det i längden skapar flexibilitet. Detta sker genom att 
de kontrollsystem som finns inom företaget inte bara bidrar till en ökad kontroll utan även ökar 
de anställdas kunskap för sitt arbete vilket skapar utrymme för handlingsfrihet. Kunskapen om 
arbetsuppgiftens betydelse (se Hackman & Oldhams Job Characteristics Model sid 13) skapar en 
kontroll vilket ger arbetstagaren möjlighet att kontrollera utfallet av sitt arbete och arbetstagaren 
ges därför möjlighet till anpassning, 
 
Tidigare angav arbetstider hur omfattande arbetet skulle vara genom att arbetstiden begränsade 
vad som hanns med under en arbetsdag. I sin fallstudie har Hanson (2004:118) funnit att det 
snarare är arbetsuppgiftens innehåll och svårighetsgrad som avgör när och hur omfattande 
arbetet ska vara . Detta medför ett krav på individen att själv planera och genomföra arbetet så 
att resultatet blir tillfredsställande. Tekniken har således haft (och har) stor betydelse för 
individens oberoende av att befinna sig på arbetsplatsen för att kunna utföra arbetet.  
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Grönlund (2004:15) stärker Hansons resonemang och menar i sin avhandling att flexibilitet inte 
behöver betyda samma för organisationen och för den anställde. Funktionell flexibilitet, det vill 
säga förmåga att klara av flera olika arbetsuppgifter, kan leda till stress på arbetsplatsen istället för 
att leda till utveckling och inflytande. Fri arbetstid kan bli en belastning om arbetstagaren saknar 
förmåga att sätta gränser och därmed inte kan strukturera sin tillvaro. 
 
Då begreppet flexibilitet är väldigt brett vill vi försöka sammanfatta begreppet enligt 
följande: Flexibilitet innebär att vara flexibel eller att ha flexibilitet i förhållande till något. Flexibilitet innebär 
även att vara anpassningsbar i relationen till något/någon Flexibilitet är således kopplat till relation, vilket 
medför att för att få flexibilitet som arbetstagare krävs det att även organisationen är flexibel. Flexibilitet ger 
möjlighet till handlingsutrymme, vilket i sin tur kan leda till frihet i arbetet.  
 
4.1.1 Konsekvenser av flexibilitet 
Konsekvenser av flexibilitet kan sägas visa sig på olika sätt, beroende på vilka arbetstagare som 
omfattas av de olika flexibilitetsstrategierna. Organisationer som anses flexibla antas medföra 
ökad autonomi och ökade kunskaper för samtliga i företaget, utan särskiljning mellan tjänstemän 
eller arbetare. Tillsammans med dagens teknik, som innebär att arbetet blir oberoende av tid och 
plats, blir arbetstiden mer ointressant då det gäller att kontrollera anställda. Istället för 
tidskontrakt handlar det i dag mer om mål- och resultatstyrning (Aronsson & Göransson 
refererad i Grönlund 2004:36). Det avgörande blir nu att uppgiften eller produkten ska bli klar i 
tid och är av rätt kvalité (Isidorsson refererad i Grönlund, 2004:36) 
 
Flexibla arbetstider anses positivt i syfte att underlätta för arbetstagare att hitta balans mellan 
arbete och familj. Något som Sanne Ipsen (refererad i Grönlund, 2004:81) menar ger upplevelsen 
av att arbetstagaren får mer tid. En individualisering av arbetstiden löser dock inte den 
traditionella fördelningen i hemmet, där kvinnor förväntas ta mer ansvar i hemmet, enligt 
Grönlund (2004:82).  
 
Flexibilitetens konsekvenser blir därför tydliga först när det studeras vilka det är som erbjuds 
flexibla arbetstider och på vilka villkor det sker. Inte minst blir detta tydligt vid studier av hur 
möjligheten till flexibilitet för arbetstagaren är möjliga att förena med verksamhetens behov 
(Grönlund, 2004:100).  
 
4.1.2 Flexibilitet för vem? 
Frågan är om flexibiliteten innebär ökat inflytande för arbetstagaren eller om det rör sig om en 
anpassning till organisationens behov. Mindre standardiserade och reglerade arbetsuppgifter ger 
större möjlighet för arbetstagare att förhandla till sig större flexibilitet. Grönlund (2004:104) 
menar att detta kan innebära två möjligheter: dels flexibilitet för arbetstagaren som motsättning 
till kravet att anpassa sin arbetstid till organisationens behov, dels flexibilitet som en 
kompensation för att arbetstagaren gör en sådan anpassning. Det sista alternativet innebär att 
arbetstagaren kan avgöra när arbetet utförs, mot förväntningen från organisationen att arbeta den 
tid som arbetet kräver i olika situationer, till exempel genom att arbeta övertid när det krävs. 
 
Bergqvist (2009:128) menar dock att det finns effekter som är positiva när det gäller den 
anpassning som sker av arbetstagaren när det gäller att hitta en balans mellan kraven från arbetet 
och det egna beslutsutrymmet. Bergqvist menar att det handlar om det som Karasek och Theorell 
(refererad i Bergqvist 2009:128) benämner att ha kontroll i arbetet. Bergqvist menar vidare att 
organiseringen och kontrollen från organisationen idag handlar om en utveckling av 
medarbetarnas förståelse för arbetsuppgifterna, samt en ökad förståelse för hur de självständigt 
kan hantera olika situationer i arbetet (Sandberg & Taragama 1998, Ghostal & Barett, 1998 
refererad i Bergqvist, 2009:128) även om organisationen styr genom rutiner och regler. 
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4.1.3  Den falska friheten 
Flexibilitet påstås, enligt Sennett, ge människor en utökad frihet att själva utforma sina liv. Men 
Sennett anser att det är en överdrivet positiv bild av flexibiliteten som speglas. Sennett menar 
istället att flexibiliteten i själva verket innebär nya styrmekanismer, vilka inte avskaffar tidigare 
regler utan snarare ersätter dem. För arbetstagaren innebär detta en ny form av maktstruktur som 
är mer svårtolkad och otydlig, jämfört med den byråkratiska ordning som rått tidigare. De nya 
flexibla systemen signalerar med andra ord en slags ”falsk frihet”, där arbetstagaren tror att det 
nya systemet ger ökade möjligheter till frihet, medan det i själva verket bidrar till att utöva fortsatt 
inflytande över arbetstagaren och därmed även fortsatt begränsar friheten. Den nya kapitalismen 
menar Sennett, innebär därför en ny svårtolkad maktstruktur (Sennett, 1999:18) 
 
Enligt Sennett är en av de påstådda fördelarna i det nya sättet att organisera, att makten 
decentraliseras, det vill säga makten att påverka de egna arbetsuppgifterna flyttas ner till anställda 
på lägre nivåer.  Men detta menar Sennett, är en frihet som är skenbar. I dagens organisationer 
finns det oftast omfattande system för ledningen att få information om vad som händer i 
företaget. Sennett anser att verksamheten inte blir mindre strukturerad bara för att den 
byråkratiska ordningen förändras. Han menar i stället att ”koncentrera utan att decentralisera” 
som han kallar det, enbart innebär att trots att det sker en decentralisering av makten ut till 
anställda, så finns det ändå kvar en centralisering av den totala arbetsprocessen någonstans högre 
upp i organisationen. Organisationen är därför, menar Sennett, fortfarande stark och toppstyrd, 
men var den egentliga makten är lokaliserad är otydligare och mindre hanterbar (1999:78-81) 
 
Även Grönlund tar upp diskussionen kring att flexibiliteten anser handla mer om makt än om 
förändringar av struktur. I diskussionen påpekas att arbetsgivare alltid varit intresserade av 
flexibilitet i syfte att göra arbetskraften mer tillgänglig, och flexibilitet skulle därför vara en ridå 
för det egentliga syftet, nämligen att stärka företagets kontroll samt sänka kostnader (Grönlund, 
2004:19). 
 
Sennetts tankar om kontroll och övervakning stärks även av Eriksson-Zetterquist et. al 
(2008:337) som menar att en av de mest centrala frågorna i kritisk organisationsteori är just hur 
organisationer och ledning utövar kontroll över sina anställda. Detta grundar sig i menar 
författarna, från den marxistiska synen som bygger på att arbetstagarna är arbetskraften och 
organisationen kapitalet. Eftersom organisationen har som målsättning att reproducera sig 
innebär det att organisationen måste säkerställa att arbetskraftens tid är utnyttjad maximalt. Därav 
finns kontrollbehovet inom organisationen (Eriksson-Zetterquist et. al, 2008:337). Även om 
upplevelsen är att flexibiliteten finns när arbetstagaren själv önskar och har behov av den, finns 
det därför fortfarande en styrning i form av att arbetsgivaren förväntar sig att arbetstagaren ska 
arbete när det krävs alternativt gå hem om det inte finns arbete (Grönlund, 2004:82). 
 
4.1.4 Disponering av tid  
I upplevelsen av frihet i arbetet ingår känslan av att själv disponera sin arbetstid. Idag erbjuder 
många organisationer sina anställda möjligheter till flextid på flera olika sätt, till exempel genom 
komprimerade arbetstider (att en anställd arbetar in en veckas arbete på fyra dagar) eller möjlighet 
till arbete hemifrån. Sennett anser dock att, trots att möjligheten till flextid ger sken av att utlova 
större frihet, verkar den ändå vara del av ett kontrollsystem av den anställde. Även om flextid kan 
ses som en belöning från företaget till den enskilde medarbetaren, menar Sennett att det även 
innebär att densamma fortfarande hålls i ett fast grepp. Med det avser Sennett att arbetsgivare har 
svårt att släppa kontrollen samt att det finns en rädsla hos företaget för att anställda ska 
missbruka friheten, det skapas en form av misstrohet gentemot medarbetarna. Företaget 
utformar därför ofta kontrollmetoder för att reglera arbetsrutinerna när de anställda inte är på 
arbetsplatsen. I realiteten innebär detta med andra ord att anställda kan styra över sin tid på 
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arbetsplatsen men de får inte större påverkan över arbetsrutinerna. Kontrollen kan istället, enligt 
tidigare studier, snarare vara större. Rent konkret upplever de anställda således en ökad frihet i 
arbetet genom möjligheten att disponera tiden trots att makten över den anställde kvarstår (1999: 
81-84). 
 

4.2 Krav, kontroll och socialt stöd i arbetet 
Att uppleva frihet i arbetet kan vara en konsekvens av att arbetstagaren upplever sig ha ett stort 
utrymme att själv kontrollera sitt arbete samt till vilken grad arbetstagaren kan fatta egna beslut. 
Det kan handla om att kunna disponera sin tid, att styra upplägget av arbetsuppgifterna samt att 
ha möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras. Frihet i arbetet kan även upplevas som en 
konsekvens av att arbetstagaren upplever sig ha tillräckliga förutsättningar för att klara av 
arbetsuppgiften och att arbetstagaren har ett bra stöd från sin omgivning.  
 
Karasek och Theorells modell visar att arbetsvillkoren påverkas av de krav från arbetet som ställs 
på arbetstagaren och de möjligheter som arbetstagaren har att själv kontrollera arbetet (Karlsson 
& Eriksson, 2000:30). Att kunna hantera sin kontroll anses som en kompetens vilken medför ett 
större beslutsutrymme att hantera de krav som ställs (Karasek & Theorell, 1990:31).  
 
Karasek och Theorells (1990:31f) modell pekar ut det organisatoriskt bestämda förhållandet 
mellan bredden av den kompetens/färdigheter som en arbetare kan använda sig av i arbetet och 
arbetarens självständighet i beslutsfattande. De kallar dessa två koncept för färdighetsbedömning 
samt beslutsbemyndigande och kombinerar dem till en enskild åtgärd – beslutsutrymme – vilket 
används i figuren nedan, tillsammans med psykologiska krav.  
 
Figur. 1 (Karasek & Theorell, 1990:32, Theorell, 2009:18) 
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Beslutsutrymmet omfattar olika former av kontroll över arbetet. En del är vilken möjlighet till 
auktoritet arbetstagaren har när det gäller beslut. Detta gäller den anställdes kontroll över hur 
han/hon hanterar sitt arbete, i fråga om till exempel möjlighet till påverkan kring hur arbetet ska 
utföras, möjlighet att prioritera arbetsuppgifter samt möjlighet att ta paus i arbetet. Det gäller 
även arbetstagarens möjlighet att påverka arbetstid samt möjlighet att vara med och ge förslag om 
arbetets utförande. Den andra delen handlar om arbetstagarens möjlighet att ha kontroll över sin 
arbetssituation, till exempel om arbetstagaren kan hantera sitt arbete även under oväntade 
situationer. Tillsammans utgör de här två delarna det som Karasek och Theorell (1990:31f) 
benämner beslutsutrymme.  
 
Kraven omfattar de krav som ställs på arbetstagaren när det gäller att kunna klara av att utföra sitt 
arbete. Det kan röra sig om del rent fysiska krav, till exempel den fysiska ansträngningen som 
arbetet kräver. Med det avses risker i arbetet, farliga arbetsmetoder, smuts och föroreningar i 
arbetsmiljön. Det kan också avse psykiska krav. Exempel på psykiska krav kan vara att 
arbetstagaren inte har tillräckligt med tid för att klara av arbetsuppgiften eller att arbetet är 
monotont och enformigt (Eriksson & Larsson, 2002:135) 
 

Fyra distinkt åtskilda typer av psykosocial arbetserfarenhet skapas genom interaktionen mellan 
höga och låga nivåer av handlingsfrihet när det gäller psykologiska krav och beslut (figur 1): 
spänd arbetssituation, aktiva arbeten, avspänd arbetssituation och passiva arbeten (Karasek & 
Theorell, 1990:32). 
  
Den spända arbetssituationen kännetecknas av att de psykologiska kraven från arbetet är höga i 
kombination med att arbetarens möjlighet till att ta beslut är liten, det vill säga arbetsutrymmet är 
väldigt litet (se ruta 1, figur 1). Exempel är arbetaren i en monteringslinje där möjligheten att ta 
egna beslut är strikt begränsat.  En spänd arbetssituation kan leda till känslor av hopplöshet samt 
en långtgående och negativ upplevelse av att vara under psykologisk belastning. (Karasek & 
Theorell, 1990:31ff, Theorell, 2009:17) 
 
Den del av modellen som kallas för aktiva arbeten utgörs av de mest utmanande situationerna, de 
typiskt professionella arbetena, vilka kräver den högsta prestationsnivån, men är utan negativ 
psykisk belastning. Detta är de arbeten som finns i ruta 2, figur 1. Situationerna, som är intensivt 
krävande, involverar arbetaren i aktiviteter som han/hon känner att de har stor kontroll över, 
samt en frihet att använda alla tänkbara förmågor. Ges friheten att själv bestämma vad som är 
den mest effektiva åtgärden mot en stressfaktor, kan den enskilda testa effekten av det valda 
tillvägagångssättet, stärka effekten om den fungerar eller ändra på den om den inte fungerar 
(Karasek & Theorell, 1990:35). 
 
Avspända arbetssituationer omfattar arbeten placerade i ruta 3 i figur 1. Arbetet innebär att 
arbetstagaren sätts i situationer med få psykologiska krav och med hög grad av kontroll, det vill 
säga beslutsutrymmet är högt. För den här gruppen arbetstagare är den psykiska belastningen 
lägre och risken för sjukdom mindre, eftersom jobbet tillåter att varje individ kan svara optimalt 
på varje utmaning i arbetet då det finns relativt få utmaningar. Det medför att arbetaren kan 
arbeta i rimlig takt med möjlighet att planera mycket av arbetet själv. Arbetarna i den här 
kategorin är faktiskt gladare och hälsosammare än merparten av arbetskraften (Karasek & 
Theorell, 1990:36, Theorell, 2009:17).  
 
Den sista rutan i figuren, passiva arbeten i ruta 4, representerar situationer med låga krav och låg 
kontroll och därmed även litet beslutsutrymme. Detta utgör vad författarna kallar för passiva 
arbeten och är en arbetssituation i vilken inlärda färdigheter och förmågor gradvis kan försvinna. 
Detta pågrund av att arbetet inte tillåter arbetstagaren att arbeta fullt ut, ta egna initiativ och möta 
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utmatningar utan där deras insatser avvisas. Förlorade förmågor, brist på utmanande arbete samt 
rigorösa restriktioner som förhindrar arbetare från att testa egna idéer för att förbättra arbetet 
leder, enligt Karasek och Theorell, till extremt omotiverade arbeten och i förlängningen leda till 
att arbetsmotivationen och produktiviteten går ner (Karasek & Theorell, 1990:36, Theorell 
2009:17) 
 
Modellen har sedan vidareutvecklats av Jeff Johnson och socialt stöd har lagts till som ytterligare 
en dimension (Karlsson & Eriksson, 2000:31). Med stöd avses här såväl praktiskt som 
känslomässig hjälp, där arbetet ses som kollektivt om det sociala stödet finns alternativt som ett 
isolerat arbetet om stöd saknas (Theorell, 2009:17, Karlsson & Eriksson, 2000:31). Johnson 
menar (refererad i Karlsson & Eriksson, 2000:31) att stödet dels kan tillgodose behov av 
umgänge och känsla av vara del av en grupp, dels fungera som en buffert mellan kraven i arbetet 
och individens förutsättningar.  
 
Karasek och Theorells (1990:39) mål med modellen är att visa vikten av kombinationen mellan 
psykologiska krav och graden av beslutsförmåga när det gäller att förutsäga hälsa och beteende. 
De nära relaterade åtgärderna kring uppgiftens autonomi och färdigheter har mest använts för att 
förutsäga arbetstillfredsställelse, frånvaro och produktivitet men med begränsade tillägg kring den 
anställdes sociala relation till arbetet. Litteraturen kring arbetsstillfredsställelse nämner väldigt lite 
kring kraven på arbetet, och de hälsorelaterade resultat nämns knappt som nått att bry sig om. 
Hackman och Oldhams vitt använda mätinstrument, The Job Diagnostic Survey, hadr en mer 
utarbetad teori. Den är baserad på en förväntningsteori, vilket innebär att arbetets upplägg är av 
vikt för att förutse resultatet och när de är mest överensstämmande med en individs behov, vilket 
krävde att behovet av yttre faktorer fastställs. 

 
4.3 ”Job Characteristics Model” – motiverande faktorer i arbetet 
Modellen är vald som teoretisk ram utifrån de centrala arbetsegenskaperna som Hackman och 
Oldham beskriver samt de psykologiska tillstånd som de menar är kopplade till desamma. 
Arbetsegenskapen autonomi som återfinns i modellen, är en av de faktorer som kan anses 
möjliggöra eller begränsa handlingsutrymmet hos arbetstagaren, och därmed även stärka eller 
begränsa friheten i arbetet. Det går även att anta att genom att arbetstagaren upplever frihet i 
arbetet kan även detta bidra till att skapa tillfredställelse med arbetssammanhanget. 
 
Arbetskaraktäristiska motivationsmodeller bygger på teorier om att motivationen hos den 
anställde beror på egenskaper i själva arbetet. Modellerna innebära att det sker en kartläggning 
kring vilka faktorer i arbetssituationen som är motiverande eller inte. Dessa faktorer sätts sedan i 
förhållande till varandra i syfte att räkna ut arbetets potential till att vara motiverande (Kaufmann, 
2010:132). Den mest utvecklade modellen inom området är Rickard Hackman och Greg 
Oldhams ”Job Characteristics Model”, vilket syftar till att utveckla detaljerade och konkreta 
system för att mäta och klassificera ett arbetes potential till motivation (Kaufmann, 2010:155). 
 
De fem centrala arbetsegenskaper i modellen påverkar viktiga psykologiska tillstånd vilka i sin tur 
kan leda till att personliga och arbetsmässiga resultat uppnås. 
De centrala arbetsegenskaperna är: 
Arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter/variation i färdigheter (Skill variety): handlar om vilka 
färdigheter som individen behöver ha för att klara av arbetsuppgifterna, vilka möjligheter arbetet 
ger att använda färdigheterna samt hur varierade uppgifterna är.  
Arbetsuppgiftens identitet/uppgifts identitet (task identity): handlar om i vilken utsträckning 
arbetsuppgiften ställer krav på individen att vara med från början till slut i att färdigställa ett 
arbete. Det handlar även om i vilken grad som resultatet av arbetet är tydligt för individen. 
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Arbetsuppgiftens betydelse/uppgiftsbetydelse (task significance): handlar om hur arbetet påverkar andra 
människor i organisationen eller i samhället och om denna påverkan är känd för individen som 
utfört arbetet.  
Autonomi: handlar om vilken möjlighet individen har att påverka arbetets utformning och 
planering, det vill säga till vilken grad individen känner sig personligt ansvarig för sitt arbete och 
att de ”äger” utfallet av arbetet 
Feedback i arbetet: handlar om i vilken utsträckning som individen får återkoppling på den egna 
arbetsinsatsen, från själva arbetsuppgiften eller från externa källor som tillexempel chefer eller 
medarbetare. (Bakka et al. 2006:180).  
 
De centrala arbetsegenskaperna kan kopplas till följande viktiga psykologiska tillstånd: 
Faktorerna 1-3, det vill säga arbetsuppgiftens krav på färdighet, arbetsuppgiftens identitet och 
arbetsuppgiftens betydelse, kan kopplas till hur meningsfullt arbetet är för individen.  
Faktor 4, autonomi, kan kopplas till ansvarskänslan som individen känner för resultatet i arbetet. 
Faktor 5, feedback i arbetet, kan kopplas till vilken kännedom man har om arbetsresultatet 
(Bakka et al. 2006:180). 
 
De personliga och arbetsmässiga resultat som de centrala arbetsegenskaperna kan leda till är: den 
inre motivationen till arbetet blir hög, upplevelsen av tillväxt i tillfredställelse, stor allmän 
tillfredställelse samt hög arbetseffektivitet. Det finns dock tre variabler som påverkar förhållandet 
mellan arbetsegenskaperna och resultatet. Dessa tre förhållanden, som kallas för betingande 
variabler, kan i samspel eller var och en för sig påverka den effekt som arbetsuppgifterna antas ha 
på prestation, motivation och resultat (Bakka et al. 2006:181f, Miner 2005).  
 
De betingande variablerna är:  
Kompetens - För att arbetsuppgifterna ska vara tillfredställande krävs det att individen har 
tillräckliga färdigheter för att kunna utföra uppgifterna. Om den rätta kompetensen saknas kan 
det resultera i att arbetsinsatsen blir otillfredsställande. 
Styrkan i utvecklingsbehovet – om en individ med ett starkt utvecklingsbehov ställs inför en 
utmanande uppgift och/eller position växer individen av utmaningen och kan därmed utveckla 
en stark inre motivation. En person som inte har ett lika starkt utvecklingsbehov kommer inte att 
växa på samma sätt av en likvärdig utmaning. 
Tillfredställelse med arbetssammanhanget – handlar om hur nöjd individen är med de allmänna 
arbetsförhållandena (Bakka et al. 2006:181f, Miner 2005). 
 

                       (Bakka et al. 2006:181) 
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4.4 Arbetet som mål eller medel  
Arbete kan ses som både ett mål för individen och som ett medel. Beroende på om arbetet ses 
som ett mål eller medel är det möjligt att detta även påverkar upplevelsen av frihet i arbetet. Om 
arbetet ses som medel (Karlsson, 2009:43) för att nå mål utanför arbetet (till exempel att arbeta in 
pengar som kan användas på fritiden) är vår uppfattning att upplevelsen av att kunna styra sin tid 
(genom till exempel flextid) är en bidragande orsak till upplevelse av frihet i arbetet. Om arbetet 
däremot är ett mål i sig, med andra ord, arbetet är en del i den anställdes utveckling (Karlsson, 
2009:43), är det troligt att tiden inte har lika stor betydelse utan här kan i stället upplevelsen av 
förtroende, möjlighet att vara med och utveckla samt påverka arbetets utformning bidra till att 
arbetstagaren känner frihet.  
 

4.5 Frihet i arbetet ur ett ledningsperspektiv 
Frihet i arbetet skapar inte alltid nödvändigtvis positiva förutsättningar hos arbetstagaren, utan 
den givna friheten kan även skapa förpliktelser, det som Kaufmann benämner som förpliktande 
organisationsengagemang. Att få frihet kan därför skapa en emotionell känsla hos arbetstagaren 
att ge tillbaka lika mycket till företaget som företaget ger arbetstagaren i form av den upplevda 
friheten. Kaufmanns tankar kring kopplingen mellan organisationens beteende och individens 
upplevda känsla kan därför vara användbar i syfte att förklara att friheten även kan upplevas som 
ett krav.  
 
Arbetet kan för många vara en källa till behovstillfredsställelse genom arbetets utformning och 
den kontext det utförs i. Behoven kan vara till exempel: sociala behov, behov av att kunna 
kontrollera den egna tillvaron, behov av att ha möjligheten att göra egna val, sociala behov et 
cetera (Kaufmann, 2010:26). En arbetsplats präglas därför av emotioner kopplat till såväl 
arbetsplatsen som de egna behoven. Emotioner har betydelse för utvecklingen i arbetslivet, men 
emotioner påverkar även beteendet i organisationer. Ett sådant resultat är till exempel 
förpliktande organisationsengagemang (organizational commitment). Det innebär att arbetstagare 
känner att de är villiga att arbeta mer än vad som begärs, till exempel genom övertid, arbete på 
helger och så vidare (Kaufmann, 2010:105). Förpliktande organisationsengagemang innebär med 
andra ord att arbetstagaren har ett starkt band till organisationen emotionellt, och att han/hon 
därför även är beredd att göra uppoffringar för att tillgodose organisationens intresse (Kaufmann, 
2010:110). 
 
Att arbetstagaren upplever positiva emotioner på arbetsplatsen inverkar på dennes aktivitets nivå 
och hur uthållig arbetstagaren är i arbetsuppgiften. Positiva emotioner bidrar till att arbetstagaren 
har en större tilltro till att själv klara av att ta kontroll över uppgifter samt lita på sin egen 
förmåga. Tillsammans leder detta till ett större engagemang i arbetsuppgiften (Kaufmann, 
2010:106). 
 
Förhållandet mellan positiv känsloupplevelse och organisationsbeteende kan förklaras enligt 
följande (Kaufmann, 2010:106): 
 
Positiv upplevelse   Positivt emotionellt klimat 

(Individ)     (Organisation) 
 
Ökad motivation i arbetsuppgiften,  Större engagemang och ett spontant mer 
kreativitet och uthållighet   organisationsbeteende 
 
Konsekvens:    Konsekvens: 
Vinster karriärmässigt sett, berikning i arbetet,  arbetstagare som presterar mer än 
socialt stöd begärt, positiv anknytning till företaget, minskad 

frånvaro och personalomsättning 
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Det är med andra ord viktigt ur ett ledningsperspektiv att ha anställda som upplever arbetsplatsen 
som positiv, eftersom vinsterna av en sådan upplevelse är till nytta för såväl arbetsgivare som 
arbetstagare.  
 

4.6 Människan och organisationen – HR-perspektivet  
Hur får organisationen människor att känna frihet och värdighet i en värld som är färgad av 
kortsiktigt ekonomiskt tänkande och vinster? HR-perspektivet är en modell som bygger på ett 
antal antaganden kring förhållandet mellan organisationen och den anställde (Bolman & Deal, 
2006:151f) 
 
HR-perspektivet lägger fokus på: 
En organisations syfte är att tillgodose människans behov och inte tvärtom. 
Det är ett ömsesidigt beroende mellan människor och organisationer.  
Organisationer är i behov av idéer, kunskaper och färdigheter, medans människan behöver lön, 
utvecklingsmöjligheter och en karriär. (Bolman & Deal, 2006:151f) 
 
Stämmer det inte överrens mellan individ och organisation blir minst en av parterna lidande. 
Antingen blir det ett utnyttjande av individen från organisationens sida, eller så utnyttjar individen 
organisationen. Ett annat alternativ är att båda parterna blir förlorare. Stämmer det däremot 
överrens mellan de båda tjänar både organisationen och individen på det. Individen får ett 
meningsfullt arbete som ger tillfredsställelse och organisationen får kunskap och energi som 
behövs för att få framgång. (Bolman & Deal, 2006:151f) 
 
Chris Argyris menar (Bolman & Deal, 2006:156ff) att det finns en konflikt inbyggd mellan individ 
och struktur när det gäller den traditionella synen på styrning och design av organisationen.  
Uppgiftsspecialisering leder till att uppgifter får en så snäv definition som det är möjligt i syfte att 
skapa en bättre effektivitet. Men den logiken menar Argyis slår ofta tillbaka och får andra effekter 
än väntat. En specialisering av arbetsuppgiften med en tydlig arbetsgång menar Argyris, innebär 
en samordning av alla enskilda moment och uppgifter i arbetet. Kontrollen och styrningen från 
cheferna uppmuntrar den passivitet och det beroende som står i konflikt med människans behov. 
Ju mer mekaniserad arbetsuppgiften blir, ju fler direktiv som ges och desto hårdare kontrollen 
bidrar till att skärpa konflikten. Resultatet blir ofta att de anställda gör motstånd i någon form i 
syfte att reagera ut sin frustration. 
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5. Metod 
 
Vi kommer med följande kapitel att redogöra för val av metod samt förklara metodens innebörd. Vidare kommer 
vi att beskriva vår arbetsgång från idé till färdig rapport, en process som omfattar flera olika stadier. Vi kommer 
även att redovisa vilka etiska aspekter vi har tagit i beaktande samt hur vi genomfört våra intervjuer. Som 
avslutning kommer vi att beskriva de problem som vi har stött på under arbetets gång. 

 
5.1 Vetenskapligt perspektiv 
Vi har valt att genomföra vår undersökning med en vetenskaplig ansats med inslag av Grounded 
Theory. Grounded Theory är en ansats inom forskningen som är användbar vid undersökande 
forskning. Metoden innebär användning av ett antal procedurer i syfte att systematiskt utveckla 
en induktivt grundad teori om det som avses undersökas. Resultatet blir en teoretisk 
sammanfattning kring den verklighet som studerats. De begrepp och samband som hämtas ur det 
empiriska materialet försöker peka ut de sociala processer som de studerade själva lyfter fram 
(Glaser & Strauss, 1967 refererad i Sandberg, 1999:184). 
 
Grundad teori kännetecknas i första hand av att den ställda forskningsfrågan är brett formulerad, 
i syfte att öppna upp för djupare undersökning av det efterfrågade fenomenet. Tyngdpunkten 
ligger på att upptäcka nya synvinklar genom kartläggning av egenskaper hos det som avses att 
undersökas. Metoden kallas för grundad eftersom de formuleringar, begrepp eller hypoteser som 
uppstår under arbetets gång är baserade på empiriskt material. Nytt empiriskt material samlas in 
löpande under hela arbetet och urval, datagenerering, kodning, analys och tolkning sker 
återkommande. Detta sker till dess att ingen ny information kommer fram som påverkar den 
redan kända informationen (materialet är mättat). Vid forskningsarbete baserat på en grounded 
theory baserad ansats, bör den som undersöker försöka undvika att låta sig påverkas av tidigare 
teorier. Detta för att lättare kunna upptäcka nya infallsvinklar och samband. Dock kan litteratur 
med fördel studeras parallellt med arbetet kring undersökningen i syfte att stärka den teoretiska 
känsligheten. Litteratur kan även med fördel studeras efter att kodningen av materialet 
genomförts alternativt om forskaren vill ha vägledning, inledande i arbetets början (Sandberg, 
1999:184f). Vi har i vårt arbete valt att dels studera litteratur inledningsvis i arbetet som 
vägledning och för att undersök tidigare forskning inom området. Vi fann dock ingen tidigare 
forskning inom området frihet i arbetet. Där emot så fann vi en del forskning om närliggande 
begrepp, som flexibilitet, tillgänglighet och autonomi. Inget av dessa begrepp ensamt fångar in 
alla de aspekter som begreppet frihet i arbetet omfattas av, däremot utgör de tillsammans en 
viktigt grund för vår studie. Vi har även studerat litteratur i takt med att ny information har 
kommit fram under arbetets gång med studien. 

 
5.2 Metodval och motivation till valet av metod 
Enligt Patel och Davidson (2008:49) styrs metodvalet av vilken problemformulering, syfte och 
frågeställning forskaren har med undersökningen. Det är frågeställningens formulering som visar 
om undersökningen har en kvantitativ eller en kvalitativ inriktning. Vid kvalitativa 
undersökningar är syftet att få en ökad förståelse i det ämne som avses undersökas. En 
kvantitativ undersökning däremot har som syfte att dra generella slutsatser samt att göra 
jämförelser mellan olika grupper. Andra påverkande faktorer när det gäller val av metod är den 
tidsram som styr undersökningen samt vilka övriga resurser som finns att tillgå.  
 
Eftersom vi har valt att ha en arbetslivsinriktad frågställning i syfte att studera och förstå ett 
socialt skeende blir vår frågeställning kvalitativt inriktad. I vår undersökning behövde vi därför 
välja en metod som kan förse oss med kvalitativ data. Enligt Pingel (1999:44) är det en fördel att 
välja kvalitativ ansats när det gäller forskning riktad mot arbetslivet för att få en djupare förståelse 
av det undersökta. Då vi även avser att skildra enskilda människors upplevelser och livsvärld, det 
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vill säga att utgå ifrån ett aktörsperspektiv, är valet av kvalitativ metod väl lämpat (Karlsson, 
1999:79). 
 
Allwood (1999:32) menar att det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som anses som 
kvalitativ och kvantitativ undersökning. Ibland antas de olika metoderna vara oförenliga och 
ibland kan de anses komplettera varandra. Enkäter ansågs inte vara ett alternativ då vi inte ansåg 
att de skulle ge oss någon fördjupad kunskap kring det som vi avser att undersöka. Observationer 
ansågs inte heller som ett alternativ då vår tid har varit begränsad samt att vi anser det svårt att 
göra en riktigt tillförlitlig bedömning av de studerades upplevelse enbart genom att observera 
dem. Observation skulle annars kunna ses som en ytterligare metod för att få en djupare 
förståelse av fenomenet och fånga det som man inte kan sätta ord på och det som är dolt för 
medvetandet. 
 
Innan metodvalet påbörjade vi den process som Kvale (2006:84f) beskriver i den kvalitativa 
forskningsintervjun. Kvale menar att en intervjuundersökning omfattar sju stadier från idé till 
färdig rapport, nämligen: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering. Patel och Davidson (2008:47) benämner istället det som Kvale (2006:91) kallar för 
tematisering för problemformulering, syfte och frågeställning. Med detta menas att klargöra vad 
undersökningen ska undersöka och hur den ska genomföras. 

 
5.3 Planering och förberedelse 
Planeringen innebär att tänka igenom och planerar för undersökningens alla stadier. Det är till 
exempel viktigt att ha tänkt igenom hur det insamlade materialet ska analyseras innan man 
genomför intervjuerna för att undvika problem vid bearbetningen (Kvale, 2006:95ff). 
 
Nästa steg för oss var planering av hur undersökningen skulle genomföras. När vi beslutat oss för 
att använda kvalitativ intervju som metod så ställdes vi inför nya frågor. Vilken typ av frågor 
skulle ställas? Hur många skulle vi intervjua? Vilka skulle intervjuas? Hur skulle vi bearbeta och 
analysera det insamlade materialet? Detta var frågor som behövde besvaras innan intervjuerna 
kunde genomföras. Då vårt huvudsakliga syfte har varit att få en ökad förståelse för 
respondenternas upplevelse, har därför inte det viktigaste för oss varit att genomföra ett stort 
antal intervjuer. För oss har det istället varit viktigt att kvaliteten på både genomförande, 
bearbetning och analys av intervjuerna skulle vara hög. Detta har inneburit att kvantiteten har fått 
stå tillbaka till förmån för kvaliteten.  
 

5.4 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer som verktyg är fördelaktiga då de ger möjligheter att följa upp intressanta 
ämnen som kan komma upp vid intervjutillfället. Att arbeta med intervju ger även oss som 
frågeställare möjligheten att få bekräftelse från respondenten kring det som sägs, om det har 
uppfattas korrekt eller inte.  
 
Syftet med en kvalitativ intervju är att få en beskrivning av den intervjuades livsvärld, vilket sedan 
ligger till grund för en analys och tolkning (Kvale, 2006:117, Patel & Davidson, 2008:78). Genom 
att göra enskilda intervjuer söker intervjuaren efter information, åsikter, attityder eller berättelser 
och livshistorier (Kvale 2006:97). En kvalitativ intervju anses därför oftast vara del av ett 
induktivt eller abduktivt sätt (Patel & Davidson, 2008:78).  
 
Som tidigare nämnts, var det därför viktigt för oss i vårt arbete, att genomföra kvalitativa 
intervjuer då huvudsakliga syfte har varit att få en ökad förståelse för de intervjuades upplevelse 
av friheten i arbetet. Vi anser att kvalitativa intervjuer är ett bra verktyg för att få en djupare 
förståelse för människors upplevelse av världen och hur de agerar utifrån denna upplevelse. 
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Denna kunskap tror vi är svår att få insikt om på något annat sätt. Med kvalitativa intervjuer kan 
man fånga den variation som finns i människors olika sätt att förstå och uppleva världen, samt 
fånga flera olika dimensioner av upplevelserna 
 
5.4.1 Öppen intervju 
Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att bestämma vilken intervjuform som ska användas. Vi 
valde att använda oss av öppna intervjuer. Enligt Lantz (2007:30) ger den här typen av intervju 
data som är sammanhangsbestämt vilket ger möjlighet att förstå den intervjuades placering av det 
som avses undersökas i relation till kontexten. Vilken kontext som är av betydelse avgörs av den 
som intervjuar. I en öppen intervju ställs frågor kring det fenomen som är intressant, hur det 
är/ger sig uttryck samt vilken mening fenomenet har för den intervjuade. Det är respondenten 
som genom sina svar definierar och sätter gränser för fenomenet. Detta gör att definitioner och 
intervjuer kan komma att se olika ut.  
 
Då vårt syfte med undersökningen var att skapa förståelse, var valet av öppen intervju relativt 
enkelt då utgångspunkten med öppna intervjuer är att skapa förståelse. En öppen intervju består 
därför av vida frågor som kan följas upp i syfte att fördjupa förståelsen. Respondenten ges 
möjlighet att lämna öppna svar där intervjuaren ges möjlighet att fördjupa sig i de delar som är 
meningsfulla för respondenten (Lantz, 2007:33ff).  
 
Vi valde att använda oss av en intervjuguide som byggde på frågeområden/temaområden (se 
bilaga 1). Vår upplevelse är att en annan form av intervju inte skulle ha gett oss de svar som 
framkommit i intervjuerna, vilket därmed även skulle lett oss till ett annat resultat än det vi fått. 

 
5.4.2 Intervjuguide  
Innan intervjuerna genomfördes konstruerade vi en intervjuguide. En intervjuguide kan innehålla 
allt från exakta frågor samt i vilken ordningsföljd dessa ska komma, till bara ämnesoråden som 
man önskar beröra under intervjun (Kvale, 2006:121f).  
 
Vår intervjuguide kom att innehålla inledande bakgrundsfrågor, ämnesområden med förslag till 
frågor samt avslutande frågor. Det kan med andra ord sägas att vår intervjuguide innehöll frågor 
med relativt låg grad av standardisering. Låg grad av standardisering på frågorna innebär att 
intervjuaren har frihet att själv formulera frågorna under intervjuns gång samt att ta upp ämnena 
efterhand som de passar in i intervjun. Frågorna hade även en låg grad av strukturering, det vill 
säga att respondenten har stor frihet att fritt svara på frågorna, det finns inga fasta svarsalternativ 
(Patel & Davidson, 2008:72).  
 
Vid konstruerandet av intervjuguiden ut gick vi från en mycket bred definition av frihet i arbetet 
för att fånga in alla delar av frihet. Den definition som låg till grund för intervjuguiden var: 
möjligheten att påverka arbetet på olika sätt, framför allt vad det gäller tid, plats och hur arbetet ska läggas 
upp/utföras. Vi tog även med de teman som berör de närliggande begreppen flexibilitet, 
tillgänglighet och autonomi. Intervjuguiden med frågor till de anställda innehöll fem 
frågeområden och presenteras under bilaga 1. 
 
Då frihet i arbetet är ett vitt begrepp som kan tolkas på många olika sätt, har vi valt att inte 
använda detta begrepp varken i informationen till respondenterna eller i våra frågor. Detta har vi 
sett som en nödvändighet för att inte respondenternas svar ska påverkas av deras tolkningar av 
begreppet frihet i arbete. 
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5.5 Empiriskt urval 
Hur många personer som ska ingå i urvalet beror på undersökningens syfte. Är antalet för litet är 
risken större att det är omöjligt att göra generaliseringar eller testa en hypotes, är urvalet för stort 
är det svårt att göra någon djupare tolkning av intervjumaterialet (Kvale. 2006:97f). 
 
Vi har valt att i första hand intervjua sex personer. Respondenterna hämtades från två olika 
organisationer. Den ena organisationen är offentlig och den andra är privat. Att valet föll på just 
de här två organisationerna beror på personliga kontakter med koppling till desamma samt att det 
var de här organisationerna som har haft möjlighet att ställa upp på intervjuer under den tid som 
vi har haft till förfogande. Det krav som vi har haft på respondenterna var att de skulle vara 
tjänstemän. Den privata organisationen är ett teknikföretag och de flesta som arbetar på den 
undersökta avdelningen är män. Respondenterna på det privata företaget jobbar främst med 
maskinkonstruktion. I den offentliga organisationen har vi valt att hämta respondenter från en 
avdelning och samtliga respondenter är här kvinnor. Vi har inte medvetet valt att intervjua hälften 
män och hälften kvinnor, ej heller var det ett medvetet val att välja en man och en 
kvinnodominerad arbetsplats utan det är slumpen som har avgjort att upplägget blivit så. 
Samtidigt kan detta ses som en spegling av hur samhället ser ut. Genom valet av en offentlig och 
en privat organisation så skapas ett urval med sannolikheten för att fler kvinnor jobbar i offentlig 
sektor och att fler män arbetar inom den privata. Vår avsikt inledningsvis har dock inte varit att 
ha en könsaspekt på vårt arbete. 
 
Kontakten med respondenterna togs på olika sätt. På den privata arbetsplatsen hade vi en 
kontakt som agerade ”dörröppnare” genom att först fråga om det fanns något intresse för att 
medverka i intervjuerna. Urvalet kom att utgöras av de respondenter som ansåg sig ha tid att 
delta och själva inbokandet av datum och tid för intervjuerna skedde med respondenterna på 
deras arbetsplats. Även på den offentliga arbetsplatsen hade vi en kontakt som gjorde en första 
förfrågan åt oss, denna förfrågan skedde till enhetschefen som vi sedan kontaktade på telefon och 
bokade in tider för intervju med. Enhetschefen valde ut och tillfrågade tre anställda om de ville 
medverka. Detta gjorde att vi inte hade en aning om vilka personer vi skulle träffa, mer än att de 
var kvinnor och jobbade med ekonomi. Det finns en risk med att låta någon annan, i det här 
fallet enhetschefen, välja urvalet då det finns en möjlighet att urvalet blir strategiskt. Med det 
menar vi att chefen har makten att välja respondenter utifrån en önskan om att försöka styra 
svaren på frågorna, att ge en så önskad bild av verksamheten som möjligt. Vi anser dock inte att 
detta har varit någon risk i vårt fall då det inte lämnades någon information kring innehållet i 
intervjun vid förfrågan om att delta i undersökningen.  

 
5.5.1 Intervjutillfället 
Enligt Kvale (2006:117f) är en intervju ett samtal mellan två parter om ett ömsesidigt intresse, ett 
mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom dialog. Vid själva intervjutillfällena var vår tanke 
att den ena av oss skulle ställa frågorna och den andra skulle skriva ner svaren som en extra 
säkerhet ifall något med inspelningen skulle gå fel. På grund av praktiska omständigheter kunde 
endast en undersökare närvara vid de första intervjuerna. För att inte påverka resultatet av de 
resterande intervjuerna valde vi därför att även fortsatt använda oss av enbart en intervjuare. Att 
enbart använda sig av en intervjuare medför även att maktbalansen mellan intervjuare och 
respondent inte blir skev. Enligt Kvale (2006:118f) råder det alltid en bestämd maktsymetri då det 
är intervjuaren som definierar situationen, introducerar det ämne som är aktuellt för samtalet 
samt styr förloppet under intervjun. Genom att enbart använda oss av en som intervjuar är vår 
tanke att inte förstärka det maktsymetriska förhållandet ytterligare. 
 
Samtliga intervjuer har genomförts på den intervjuades arbetsplats. Alla utom en intervju 
genomfördes i ett konferensrum på arbetsplatsen. Den intervju som inte skedde i 
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konferensrummet genomfördes på ett arbetsrum, detta var dock inte respondentens eget 
arbetsrum. Vi tror inte att valet av lokal för intervjun har haft någon större betydelse för 
intervjuns kvalitet. Varje intervju har tagit ca 45 min att genomföra. Alla intervjuer har spelats in, 
efter godkännande från respondenterna. Att spela in intervjuerna har vi sett som en nödvändighet 
för att få så bra underlag som möjligt till analysen. Om vi endast hade antecknat svaren är risken 
stor att mycket hade fallit bort och vi hade gått miste om tonfall, tystnad, suckar och andra ljud. 
 
Det som vi har sett som den största fördelen med att spela in intervjun är att intervjuaren helt 
och hållet kan fokusera på den som talar och på att formulera relevanta frågor utifrån de svar 
som respondenten lämnar. En annan fördel enligt Patel & Davidson (2008:83) är även att svaren 
registreras exakt. Dock menar författarna att det även finns nackdelar som tillexempel att 
respondenterna kan bli hämmade av inspelningen. Det är inte ovanligt att respondenterna pratar 
mer spontant när bandspelaren stängts av. Patel och Davidson (2008:83) menar vidare att det är 
en nackdel med inspelade intervjuer då det tar tid att skriva ut inspelningarna. Vid inspelandet av 
intervjuer innebär det att även tonlägen, tystnad och känsloyttringar som skratt registreras, viket 
kan göra materialet mer begripligt. Det som behövs ha i åtanke när materialet sedan bearbetas är 
att det inte längre finns tillgång till kroppsspråk och mimik. Människor överför mycket 
information genom kroppsspråk och miner och detta förloras om inte intervjutillfället filmas. Att 
filma intervjuerna har vi dock inte sett som något alternativ då vi tror att det hade kunnat hämma 

både respondenten och intervjuaren. 
 
5.6 Etiska överväganden 
Etiska ställningstaganden är något som görs under hela undersökningens gång, från början till 
slut. Före intervjun bör man ha respondentens informerade samtycke, detta innebär att 
respondenten informeras om det övergripande syftet med undersökningen samt att 
respondentens deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Hur mycket information 
om syftet med undersökningen som ska ges och när den ska ges hör till ett av de etiska 
avväganden som behöver göras (Kvale, 2006:106f). 
 
Vi har under hela vårt arbete med undersökningen haft Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer i beaktning. Informationskravet anser vi har uppfyllts genom att vi innan intervjuerna 
startade informerade respondenterna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan. För att respondenternas svar inte skulle påverkas av tidigare 
föreställningar, så valde vi att innan själva genomförandet av intervju, inte berätta om hela syftet. 
Samtyckeskravet har uppfyllts i och med att respondenterna har gett sitt samtycke till att medverka. 
Deltagarna har haft möjlighet att själva bestämma hur, när och i vilken utsträckning de har velat 
delta. De har när som helst kunnat avbryta sitt deltagande och vi som intervjuare har inte 
utnyttjat något beroendeförhållande eller utsatt respondenterna för påverkan. Respondenterna 
informerades även om att intervjun är konfidentiell. Konfidentialitet innebär att vi som genomför 
undersökningen är de enda som kommer att känna till vilka personer som deltagit i 
undersökningen och i slutrapporten ska ingen kunna knyta informationen till en viss person 
(Kvale, 2006:107). För att kunna garantera konfidentialiteten har vi varit tvungna att bland annat 
noga granska de citat som vi använder i slutrapporten, så att de inte avslöjar respondentens 
identitet. Vi har också valt att inte ge några utförliga beskrivningar av respondenterna utan vi har 
istället valt att göra en generell beskrivning av de medverkande för att det inte ska gå att känna 
igen personerna. Vi har heller inte angett vilka arbetsgivare som respondenterna har för att 
säkerställa konfidentialiteten. Materialet har även lagrats så att inga utomstående har haft tillgång 
till detta. Vi anser därför att vi även uppfyller Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Gällande det 
sista kravet, nyttjandekravet, uppfyller vi detta genom att inte lämna vidare uppgifter kring deltagare 
som framkommit genom undersökningen för nyttjande i kommersiellt eller andra icke-
vetenskapliga syften (URL 3). 
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5.7 Bearbetning och analys  
När intervjuerna genomförts så började vi det tidskrävande arbetet att ordagrant skriva ut varje 
intervju. Detta såg vi som nödvändigt för analysens skull. Efter att texten transkriberats klart har 
den analyserats med metoder kopplade till det vetenskapliga perspektivet vi valt, grounded 
theory. Det innebär att texten först genomgått en öppen kodning där materialet har delats in i 
mindre enheter genom att olika begrepp eller ”etiketter” har satts på ord eller hela meningar som 
har ansetts vara relevanta för den fortsatta analysen. Därefter har de begrepp/etiketter som 
kommit fram jämförts och de begrepp/etiketter som varit mest förekommande har samlats i 
kategorier. Kategorierna har utgjorts av såväl andras begrepp som våra egna. Enligt Sandberg 
(1991:186) är det dock viktigt att inte använda sig av andras kategoriseringar, hur andra forskare 
har använt sig av kategorier och begrepp, innan de har visat sig vara relevanta för det egna 
materialet. Varje intervju har genomgått samma förfaringssätt och kodats utifrån samma 
förutsättningar.  
 
När den öppna kodningen har varit avklarad har materialet kodats selektivt, det vill säga de 
begrepp som visat sig höra samman har sedan kodats för att om möjligt hitta flera nya 
infallsvinklar. Syftet har varit att hitta ett fåtal kärnvariabler som kan vara behjälpliga i försöken 
att förklara frihet i arbete som fenomen (Sandberg, 1991:186).  
 
Utöver kodningen har idéer som dykt upp under bearbetningen av materialet, sammanfattas i små 
memos/textnoteringar. Memosen har sedan varit ett hjälpmedel i analysen när det gäller att 
utveckla hypoteser eller att hitta mönster som kan sätta teorin i ett sammanhang. 
 
Det finns vissa risker med att omvandla inspelade intervjuer till text. Det innebär att en intervju 
omsätts från ett talspråk med sina regler, till ett skriftspråk med helt andra regler. Att översätta 
talspråk till skriftspråk medför därför att det krävs en tanke kring vad skillnaden mellan dessa 
språk har för betydelse för analysen (Kvale, 2006:152). I ett samtal finns ofta möjligheten att 
direkt få tillgång till meningen med vad den andre säger, vid utskrift av samma samtal finns inte 
samma tillgång kvar. Risken finns att fokus hamnar på det formella istället för den levda mening 
som fanns i samtalet. Det är även lätt i själva analysen, att glömma att utskriften i själva verket i 
stort bygger på intervjuarens tolkning (Kvale, 2006:154). Ytterligare en nackdel att ta i beaktande 
är att det finns risk att information försvinner genom att kroppsspråk, tonlägen med mera 
försvinner i samband med transkribering. Därför har vi valt att i huvudsak ut gå från det skrivna 
materialet, men vi tveksamheter så har vi gått tillbaka och lyssnat på det inspelade. 
 

5.8 Validitet 
Validitetsbegreppet får i en kvalitativ undersökning en vidare innebörd än vid kvantitativa studier, 
där validitetsbegreppet avser om man har undersökt det man avsåg att undersöka. I kvalitativa 
studier är validiteten något som gäller undersökningsprocessens alla stadier, inte bara 
datainsamlingen. I kvalitativa undersökningar är validiteten och reliabiliteten så nära kopplade till 
varandra att begreppet reliabilitet inte används i någon större utsträckning. Validiteten har istället 
till följd av detta, i kvalitativa studier en större innebörd än i kvantitativa. I kvalitativa 
undersökningar omfattar validiteten inte enbart själva datainsamlingen utan omfattar som tidigare 
nämnts hela processen (Patel & Davidson, 2008:103).  
 
Gällande datainsamlingen har denna hög validitet om forskaren lyckats samla in material som kan 
ge en bra tolkning av den värld som den studerade lever i (Patel & Davidson, 2008:103). Vi har i 
vår studie försökt uppnå detta genom att, försöka forma frågorna så att de ger en så bra bild som 
möjligt av respondenten och den arbetsmiljö respondenten befinner sig. Detta har vi gjort genom 
vårt val av intervjumodell och intervjuguide där respondenten har getts stora möjligheter att fritt 
beskriva sin upplevelse av sitt arbete. Vår upplevelse är att den tidigare kunskap vi har från att 
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genomföra intervjuer har bidragit till att öka kvalitén på de genomförda intervjuerna. Vi har även 
varit noga med att inte låta vår förförståelse påverka tolkningen av respondenternas svar utan vi 
har hela tiden varit noga med att gå tillbaka och återkoppla till de data som samlats in via 
intervjuerna. 
 
Validiteten i en kvalitativ studie är även hög om forskaren kan finna det som är motsägelsefullt 
eller mångtydigt, med andra ord om det finns avvikelser mellan eller inom det som anses normalt 
och typiskt. Ett sätt att höja validiteten i kvalitativa studier är att använda sig av så kallad 
triangulering. Triangulering uppstår om forskaren använder olika metoder för att samla in data 
(till exempel via intervjuer, observationer, dokument) alternativt om flera forskare studerar 
samma fenomen i syfte att utveckla ett bredare och rikare underlag för studien. Vid triangulering 
där flera forskare studerar samma material påverkas nödvändigtvis inte validiteten negativt av att 
forskarna inte kommer fram till samma resultat, variationen i resultat kan istället vara en tillgång 
för studien (Patel & Davidson, 2008:104f). Detta har blivit en naturlig följd i vårt arbete eftersom 
vi varit två personer som arbetet med materialet. I vårt arbete har vi analyserat utskrifterna av 
intervjuerna var för sig och plockat ut det var och en har funnit intressant. Detta har sedan 
gemensamt diskuterats. En del slutsatser har varit gemensamma medan andra har skiljt sig åt, 
något som vi upplever har varit berikande i vårt arbete med studien.  
 
Det viktigaste i en kvalitativ studie för forskaren är dock vikten av att beskriva 
forskningsprocessen så noggrant att läsare av studien själva kan bedöma trovärdigheten samt 
genom beskrivningen även möjliggöra för intresserade att göra om studien. Om studien 
rapporteras med detta i åtanke kan det stärka validiteten (Patel & Davidson, 2008:106). Vi anser 
att vi genom vår metodbeskrivning har stärkt validiteten/trovärdigheten i vår studie på så sätt att 
det är möjligt att genom beskrivningen åter genomföra vår studie. Vi anser även att vi redogör för 
processen på ett sådant sätt att det som läsare går att göra en egen uppfattning om alla de val som 
har gjorts i studien och hur de påverkat studiens resultat. 
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6. Resultat och analys  
 

I det här avsnittet avser vi att presentera de faktorer som respondenterna har angett som bidragande till att 
möjliggöra respektive begränsa upplevelsen av frihet i arbetet. Vi kommer även att analysera vilka konsekvenser 
de olika faktorerna får för arbetstagaren och organisationen. Resultaten kommer sedan att analyseras och kopplas 
till den teoretiska referensram som tidigare angetts i studien. 

 

Vi har i vårt arbete utgått ifrån begreppet frihet i arbetet och den diskussion kring vad begreppet 
står för, vilken vi tidigare i uppsatsen försökt förklara genom en inledande begreppsdiskussion.  
Våra respondenter har i de intervjuer som genomförts uttryckt begreppet frihet i olika former, 
när de beskriver sitt arbete och vilka förutsättningar som arbetet ger. Innan diskussionen kommer 
in på resultat och analys så inleds kapitlet med en beskrivning av organisationerna och 
respondenterna. 
 

6.1 Beskrivning av organisationerna och respondenterna 
Vi har sett att organisationernas utformning och arbetets innehåll påverkar möjligheten till frihet i 
arbete. Vissa faktorer inom organisationen begränsar friheten medan andra faktorer möjliggör 
friheten i arbetet. Vilken arbetsform till exempel som är karaktäristisk för organisationen har 
betydelse för flexibiliteten och friheten i arbetet. Därför vill vi ge ett lite mer utförlig beskrivning 
av organisationerna.  
 
De båda organisationerna skapar på olika sätt förutsättningar för respondenterna att påverka när 
arbetet ska utföras, var det ska utföras och hur det ska utföras. Organisationens krav på 
arbetstagaren kan också påverka upplevelsen av frihet.  

 
6.1.1 Privat organisation 
Den privata organisationen är ett stort internationellt teknikföretag med sitt huvudkontor utanför 
Sverige. Avdelning från vilken vi har hämtat våra respondenter, kan beskrivas som en liten 
organisation i den stora organisationen. Samtliga respondenter arbetar som ingenjörer och då 
främst med maskinkonstruktion. Våra respondenter tillhör en liten grupp med ”handplockat 
folk” där alla gruppmedlemmar har ett specialområde som de ansvarar för. Medlemmarna i 
gruppen har en åldersspridning på mindre än tio år, samtliga är män och de har liknande 
hemförhållanden med familj och barn. Periodvis är arbetsbelastningen mycket hög och det leder 
till att respondenterna får arbeta en hel del övertid. Samtliga respondenter har bortförhandlad 
övertid och arbetar normalt 40-45 timmar i veckan förutom vid arbetstoppar då arbetstiden kan 
öka ytterligare. Det finns ingen kontroll från ledningens sida på hur många timmar som arbetas, 
utan det är upp till var och en att hålla reda på det. Dock förväntas det att man gör det men ska. 
Den privata organisationen kan ses som ett exempel på den arbetsform Karlsson benämner som 
karriärlönearbete. 
 
6.1.2  Offentlig organisation 
Respondenterna i den offentliga organisationen är hämtade från en ekonomiavdelning där de 
arbetar som ekonomiassistenter. Samtliga respondenter har arbetat inom organisationen i cirka 30 
år och de har sina egna ansvarsområden. Den offentliga organisationen är skattefinansierad och 
under de senaste åren har arbetsstyrkan halverats. Detta till följd av att ny personal inte har ersatt 
pensionsavgångar utan arbetsuppgifterna har istället delats ut till dem som är kvar. Även ny 
teknik har bidragit till att vissa arbetsuppgifter har försvunnit eller effektiviserats. 
Respondenterna har olika uppgifter som de har ansvar för. Mycket av tiden tillbringas framför 
datorn eller vid telefonen. Om den privata organisationen kan ses som karriärlönearbete är den 
offentliga organisationen mer att likna vid arbetsformen traditionellt lönearbete. 
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6.1.3 Kommentarer och förtydligande kring begreppet övertid 
I båda organisationerna så händer det att arbetstagarna får arbeta mer timmar än en normal 
arbetsvecka, det vill säga ca 40 timmar i veckan. Vi kommer fortsättningsvis för enkelhetens skull 
att kalla detta för övertid, även om det inte är övertid som det definieras av organisationerna. I 
den privata organisationen finns det ingen övertid på grund av att den är bortförhandlad och i 
den offentliga organisationen räknas det som övertid endast om chefen har beordrat den (vilket 
inte sker så ofta) utan all tid som överstiger 40 timmar i veckan hamnar på flexkontot. 

 
6.2 Flexibilitet och frihet i arbetet 
Möjligheten att påverka olika delar av sin arbetssituation verkar ha stor betydelse för upplevelsen 
av frihet i arbetet hos respondenterna. Det som respondenterna ger utryck för att de upplever sig 
ha frihet att påverka är när, var och hur.  Detta kan förklaras med vad som kallas för flexibilitet, 
från både arbetstagare och organisation, (Karlsson, 2006:135) vilken är en bidragande faktor till 
att skapa utrymme för möjligheten att påverka. Flexibilitet kan skapa frihet i arbetet för 
arbetstagaren.  Dock skapar inte alla former av flexibilitet frihet utan flexibilitet kan även vara 
begränsande för den enskilde arbetaren. Vad som är avgörande i det här avseendet är syftet med 
flexibiliteten, för vem flexibiliteten är mest förtjänstfull. Vi tänker här till exempel på den 
ekonomiska flexibiliteten där organisationens behov med att anpassa lönerna för de anställda, 
oftast genom att sänka lönen, inte skapar frihet för arbetstagaren. 

 
6.2.1  Att ha flexibilitet 
Att ha flexibilitet som arbetstagare kan innebära möjligheten att själv planera och styra över sin 
egen arbetstid. Detta uttrycks i intervju enligt följande: 
 

Vi har flextid, det har vi så att om jag nu anser att nu kan jag gå hem kanske vid lunch idag för att nu 
ligger jag så bra till. Då är det bara jag mailar då min chef och säger att du jag tänkte gå hem vid lunch 
idag [……] Och det är jätte bra med flextid. För då kan man ju också ta om man har lite på flexen och 
kunna plocka ut och ja om man ska göra något ärende på stan också, som de kanske inte har öppet 
när man slutar 16.00-16.30 så att då ja tycker det är jättebra.  (Respondent offentlig organisation)  
 

Det är organisationens flexibilitet som ger möjligheten för respondenterna att anpassa sin 
arbetstid, att ha flexibilitet i fråga om tid. Organisationen är flexibel i det avseendet att den tillåter 
arbetstagaren att fördela sin arbetstid under dagen så att den tillgodoser arbetstagarens behov. 
Flexibiliteten består även i att arbetstagaren inte är bunden till arbetet under vissa tider genom 
arbetsuppgiftens utformning. Om arbetsuppgiften ställer krav på att arbetstagaren ska befinna sig 
på arbetet under bestämda tider blir flexibiliteten begränsad eller uteblir helt. Ett exempel på när 
arbetstagaren inte har flexibilitet är följande situation där respondenten beskriver ett tillfälle där 
flextiden inte kan utnyttjas tillföljd av arbetsuppgiften:  

 
[….] jag ska i väg och klippa mig och blir borta ett tag och… brukar aldrig vara nått bekymmer…. Om 
man inte har helpdesken då för då går det inte [….] Då är man fast den tiden då…vi har antingen 
förmiddag eller eftermiddag några dagar i veckan….. (Respondent offentlig organisation) 

 

Enligt Karlsson (2006:15) så förutsätter flexibilitet att det finns ett relationellt samband mellan att 
ha flexibilitet och att vara flexibel. Med det menas att för att arbetstagaren ska ha flexibilitet 
måste organisationen vara flexibel och tvärtom. Det krävs med andra ord att för att ha flexibilitet 
så krävs det något att ha flexibilitet gentemot. I de nämnda exemplen ovan innebär det att 
organisationen är flexibel och låter arbetstagaren ha flexibilitet genom att den tillåter planering av 
arbetstid, men samtidigt så begränsas möjligheten till flexibilitet av arbetsuppgiftens utformning. I 
den offentliga organisationen begränsas dessutom möjligheten att ha flexibilitet i fråga om 
arbetstid, då arbetsbelastningen är hög till följd av att personalstyrkan minskats och vikarier inte 
tas in vid behov.  
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Även om flextiden finns tillgänglig begränsas således arbetstagarens möjlighet att ha flexibilitet 
och frihet av verksamhetens behov. Detta kan ses som uttryck för vad som Grönlund (2004:100) 
menar är att arbetstagarens möjligheter är styrda av vilka behov organisationen har. Detta kan 
liknas vid det Sennett (1999:18) kallar för ”falsk frihet”. Med det menar vi, liksom Sennett, att 
systemet ger intryck av att erbjuda arbetstagaren möjlighet att styra arbetstiden, det vill säga ha 
flexibilitet, men att i verkligheten så är friheten fortsatt begränsad av organisationen då den höga 
arbetsbelastningen medför att flextiden inte kan utnyttjas i önskad utsträckning. 
 
Att ha flexibilitet leder till att arbetstagaren har möjlighet att balansera sitt arbete med sitt 
privatliv. Detta stärks av Sanne Ipsens (Grönlund, 2004:81) mening att flexibla arbetstider ofta 
anses som något positivt i syfte att underlätta för arbetstagare att hitta balans mellan arbete och 
familj. Sanne Ipsen menar vidare att detta ger upplevelsen av att arbetstagaren får mer tid. 
 
Citatet tidigare är även ett utryck för inte ha flexibilitet när det gäller möjlighet att välja var arbetet 
ska utföras. Detta grundat i att arbetsuppgiften således inte bara kräver att arbetstagaren är 
närvarande en viss tid utan även att arbetstagaren ska befinna sig på en angiven plats. Dock skiljer 
sig detta åt mellan respondenterna. Följande citat är ett exempel på där arbetsuppgifterna inte 
kräver att arbetet sker på en viss plats: 

 
[….] har möjlighet så kan man jobba hemifrån. Det är ingen som kräver att man sitter på plats kanske 
utan vi kör väldigt mycket kommunikation via OCS kallar vi det alltså chatt och man tittar på 
gemensam videokonferens via dator och så här. Och det fungerar väldigt bra och telefon och så där 
va. Har man den tekniska delen så man kan få en bra uppkoppling så att säga så kan man ju sitta 
hemma och jobba. Man behöver inte vara på plats 100% av tiden, utan man kan göra vissa delar 
hemifrån. Så det är ju fritt på så sätt (Respondent privat organisation) 

 
För att det ska vara möjligt för arbetstagaren att ha flexibilitet krävs det i det här fallet tekniska 
förutsättningar. Således blir tekniken både en möjliggörande och en begränsande faktor när det 
gäller att ha flexibilitet.  
 

6.2.2 Att vara flexibel 
Att vara flexibel innebär att arbetstagaren anpassar sig/är flexibel gentemot organisationens 
behov. I fråga om tid kan detta innebära till exempel, som i den offentliga organisationen, att hög 
arbetsbelastning medför att respondenterna jobbar övertid för att hinna med arbetsuppgifterna. 
Respondenterna är här flexibla i fråga om arbetstid utifrån organisationens behov av att arbetet 
utförs.  
 
Enligt Grönlund (2004:104) kan arbetstagare i dag större utsträckning avgöra när arbetet ska 
utföras som en motsättning till att organisationen förväntar sig att arbetstiden anpassas efter 
organisationen krav. Detta förutsätter dock att det till exempel finns tekniska förutsättningar för 
att kunna göra detta. 
 
Tekniska förutsättningar är därför inte bara möjliggörare eller hinder när det gäller att ha 
flexibilitet, tekniken är även av vikt när det gäller arbetstagarens möjlighet att vara flexibel. En 
respondent i den privata organisationen anger ett exempel där organisationen är flexibel genom 
att tillåta arbete hemifrån, men där tekniken i det här fallet medför att respondenten inte kan vara 
flexibel.  
 
På frågan om respondenten brukar nyttja möjligheten att arbeta hemifrån (organisationen är 
flexibel) blir svaret: 
 



 

27 
 

Nu är det ju så att jag bor lite ute på landet. Och det enda bredbandet som finns är mobilt bredband 
ute hos oss så det är lite instabilt för att man ska kunna köra fullt ut. Så jag kan tyvärr inte utnyttja det 
så mycket som jag önskar då. (Respondent privat organisation) 

 
Att vara flexibel som arbetstagare kan underlättas om det finns ett bra stöd hemifrån och en 
förståelse för arbetets utformning från familjen. Vi tänker då på familjer där det finns möjlighet 
med flexibilitet i arbetet även för den andra parten i familjen. Detta leder till att arbetstagaren kan 
anpassa sig till organisationens behov samtidigt som det går att balansera familjeliv med arbetsliv. 
Exempel på detta uttrycks av respondent enligt följande: 
 

Men då ringde jag bara frun och sa att nu har det här och det hänt kan du komma hem för jag måste 
jobba. Och då gjorde hon det och sen fick hon jobba över någon annan dag då istället för att få ihop 

sin tid då. (Respondent offentlig organisation) 
 

Arbetstagarens förmåga att vara flexibel är således väldigt beroende av den relation som Karlsson 
(2006:144) resonerar kring: för att kunna vara flexibel som arbetstagare krävs det att 
organisationen/familjen ger förutsättningarna att vara flexibel, det vill säga är flexibla i sin tur. 

 
6.2.3 Att ha flexibilitet och att vara flexibel 
Att både ha och vara flexibel innebär att både arbetstagare och organisation försöker möta 
varandras behov. Detta uttrycks till exempel enligt följande: 
 

Det finns om vi säger riktigt små barn så är det en själklarhet att alla ska vara delaktiga i barnens 
uppväxt. Det kan vara allt från vård av sjukt barn, föräldraledigt vid födseln det kan vara vinter 
semester eller att man strävar efter att alla ska få en rejäl semester på sommaren och inte sönder 
hackat och så vidare, det gör man. Sen krävs det väldigt mycket av dom som är anställda att man 
ställer upp inom rimliga gränser. (Respondent privat organisation) 

 
Här innebär att ha flexibilitet att arbetsgivaren tillåts att sätta familjen i första hand genom att 
organisationen är flexibel när det gäller till exempel ledighet i form av semester och dylikt, det vill 
säga organisationen försöker tillgodose arbetstagarens behov. Dock förväntas även arbetstagaren 
vara flexibel tillbaka och tillgodose organisationens behov, det vill säga genom att ställa upp till 
exempel genom att arbeta övertid när arbetet så kräver. 
 
Den typ flexibilitet som beskrivs ovan medför att ansvaret och kraven ökar på arbetstagaren. Med 
krav menas att arbeta så mycket som arbetet kräver. Då respondenterna i den privata 
organisationen har bortförhandlad övertid så finns det ett krav/förväntan från organisationen att 
de ska arbeta så mycket som arbetet kräver. Periodvis när arbetsbelastningen är hög blir det en 
del övertids arbete för respondenterna: 
 

Ja dels övertid och en närhet i arbetet och ett ansvarstagande i arbetet. Att inte sticka huvudet i sanden 
när det dyker upp problem utan se till att lösa problem och då behöver inte det vara på normal 
arbetstid utan det förväntas att man efter bästa förmåga löser dom problem som kan dyka upp. Så det 
är ju också en ganska krävande arbetsgivare (Respondent privat organisation) 

 
Detta innebär att arbetstagaren är flexibel mot organisationens behov. Respondenterna i den 
privata organisationen har i stor utsträckning möjlighet att välja när arbetet ska utföras, men 
förväntas i situationer som ovan att anpassa sin arbetstid efter organisationens behov. Detta 
förklaras av Grönlund (2004:104) som att det finns möjligheter för arbetstagaren att ha flexibilitet 
även om arbetstiden anpassas efter organisationen. Detta kan ske genom att ha flexibilitet som en 
motsättning mot att arbetstagaren anpassar sin tid eller som kompensation för själva 
anpassningen. Som exempel på detta anger Grönlund att det kan innebära att arbetstagaren kan 
avgöra när arbetet utförs, mot förväntningen från organisationen att arbeta den tid som arbetet 
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kräver i olika situationer, till exempel genom att arbeta övertid när det krävs. Ett annat exempel 
från våra respondenter är: 

 
Alltså, de flesta som jobbar på Karlstads kontoret har ju ingen övertidsersättning, så vi anses jobba så 
mycket som det behövs. Så att vid såna hära tillfällen så får man ju jobba så mycket som det behövs 
då. Förhoppningsvis så kommer det ju en lite lugnare period senare så att man kan ta ut den tiden som 
kan komma. Men det… Vi har haft hög belastning under ganska lång tid. (Respondent privat 
organisation)  

 
Även om respondenten här ger uttryck för att vara flexibel genom att jobba så mycket som 
behövs, uttrycker respondenten även att det är möjligt att ta ut tid, det vill säga att 
möjligheten att ha flexibilitet finns under lugnare perioder. 
 

6.3 Handlings-/beslutsutrymme 
Flexibilitet är en bidragande faktor till att skapa utrymme för möjligheten att påverka, det vill säga 
skapa besluts-/handlingsutrymme för arbetstagaren. Detta utrymme påverkas av organisationens 
kontroll, krav och struktur. 
 
6.3.1 Kontroll och krav 
 Möjligheten att påverka själva arbetsuppgiften ser lite olika ut i den privata och den offentliga 
organisationen. När det gäller möjlighet att påverka arbetets upplägg och utformning upplever 
respondenterna i den privata organisationen större frihet, när det gäller möjligheten att hitta nya 
sätt att utföra arbetet på. Den möjligheten finns inte i lika stor utsträckning i den offentliga 
organisationen. Dock upplever respondenterna till stor del, i båda organisationer, att de har stor 
frihet att själva planera sin dag när det gäller att prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna ska 
utföras. 
 

Det är liksom inte bara en typ av uppgifter hela tiden utan det kan vara ganska varierat.[...] Det är 
ganska stor frihet att välja själv lite grand hur man vill utforma jobbet egentligen också. Påverka sin 
arbetssituation. (Respondent privat organisation) 

 
Jag tycker att det är bra för att det är så fritt, vi rår oss själva. Det är ett väldigt fritt jobb och vi styr oss 
själva och vi planerar och vi lägger upp jobben själva hur vi vill och prioriterar själva.  
(Respondent offentlig organisation) 

 
Att ha ett stort beslutsutrymme när det gäller att själv ha möjligheten att kontrollera sitt arbete 
kan ses som frihet. Karasek och Theorell menar att beslutsutrymmet omfattar olika former av 
kontroll i arbetet, till exempel möjlighet till auktoritet i beslut, möjlighet till påverkan kring 
arbetets utförande samt prioritering av arbetsuppgifter (1990:31f). Utifrån den data som 
framkommit i intervjuerna med respondenter i den privata organisationen där beslutsutrymmet är 
stort och respondenterna upplever stor möjlighet att påverka, skulle deras arbetssituation, utifrån 
Karasek och Theorells modell, kunna anses utgöra vad som i modellen benämns som aktiva 
arbeten. Modellen beskriver aktiva arbeten som arbetssituationer där arbetet kräver en hög 
prestation, dock utan negativ psykisk belastning för arbetstagaren, samtidigt som arbetstagaren 
upplever kontroll över situationen (Karasek & Theorell, 1990:35).  
 
När det gäller respondenterna i den offentliga organisationen är det svårare att placera var 
respondenterna befinner sig i förhållande till Karasek och Theorells modell. Respondenterna i 
den offentliga organisationen uttrycker att beslutsutrymmet är begränsat när det gäller möjlighet 
att påverka hur arbetet ska utföras och var arbetet ska utföras. Dock är upplevelsen av 
möjligheten att kunna påverka i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras hög. Utifrån detta 
kan respondenterna tänkas ha en arbetssituation som kan liknas vid det som Karasek och 
Theorell benämner som passiv. Dock uttrycker respondenterna, beroende på arbetsuppgiften, att 
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det finns inslag av situationer i arbete som skulle kunnas benämnas som spänd (Karasek & 
Theorell, 1190:31ff, Theorell, 2009:17).  
 
Hansson (2004:118) och Grönlund (2004:15) menar att det kan bli en belastning för 
arbetstagaren, om denna inte har kompetensen att klara av att skapa kontroll i sitt arbete. I den 
privata organisationen har vi inte funnit något som stödjer detta. Dock har vi sett att 
respondenterna använder olika individuella strategier. Strategierna handlar här i första hand om 
att hantera graden av frihet i kombination med de krav som ställs från organisationens sida.  
 
Ett exempel på strategi är att arbetstagaren sätter upp gränser för sig själv när det gäller antal 
arbetade timmar per vecka/månad.  
 

Jag har satt upp en gräns, för mig själv, att 45 timmar i veckan, det är min gräns så vida man inte, eller 
att jag är ute på uppdrag någonstans (Respondent privat organisation) 

 
Bergqvist (2009:128) menar dock att det även kan finnas positiva effekter av anpassningen till 
organisationens behov. Bergqvist tänker då på att arbetstagarna får en ökad förståelse för hur de 
självständigt hanterar situationer i arbetet, något som ovan nämnda strategier kan ses som ett 
uttryck för. 
 
I den offentliga organisationen registreras all arbetad tid och mertid samlas på flexkontot. Den 
privata organisationen ger sina anställda möjligheter att arbeta hemifrån. Att erbjuda anställda de 
här möjligheterna är ingen ovanlig företeelse i dagens organisationer. Sennett (1999:81-84) menar 
dock att flextid enbart är ett sätt att ge sken av att erbjuda arbetstagaren större frihet men ändå ha 
kontroll. Konsekvensen blir att flextiden ses som en belöning, en ökad frihet hos arbetstagaren, 
dock är arbetstagaren fortfarande i organisationens grepp. Enligt Sennett (1999:81-84) handlar 
kontrollen om rädsla hos arbetsgivaren att släppa kontrollen, en rädsla för att friheten ska 
missbrukas. Att belöna anställda i form av till exempel flextid handlar därför i stor grad om tillit 
till arbetstagaren från organisationens sida sett. Det våra respondenter uttrycker skulle därför 
kunna vara uttryck för två olika organisationers behov av kontroll. I den privata organisationen 
ges stor frihet, ingen kontroll. I den offentliga är kontrollen relativt stor och därmed troligen 
tilliten lägre. 
 
6.3.2 Struktur och trygghet 
Frihet i arbetet kräver kompetens hos arbetstagaren att klara av att bemöta ansvaret att 
strukturera upp sitt arbete när det gäller att styra, påverka och utforma arbetsuppgiftens innehåll. 
Detta har tydligast gett uttrycks för i den privata organisationen där mycket ansvar läggs över på 
respondenterna i fråga om arbetets utförande där det är arbetets innehåll, uppgiftens tidsram och 
kvalité som är det avgörande. Detta medför ett krav på individen att själv planera och genomföra 
arbetet så att resultatet blir tillfredsställande. Det handlar idag mer om mål- och resultatstyrning, 
vilket även Aronsson & Göransson (refererad i Grönlund 2004:36) uttrycker. 
 
I den offentliga organisationen är det mer skillnad mellan respondenterna i upplevelsen av vilka 
konsekvenser beslutsutrymmet får. Ett för litet beslutsutrymme kan ses som att arbetstagaren är 
ofri i sitt arbete. Då beslutsutrymmet är mindre än i den offentliga organisationen är risken för 
negativa konsekvenser större då den psykiska belastningen hos arbetstagaren kan bli större. Hur 
respondenterna handskas med detta skiljer sig åt. Till skillnad mot den privata organisationen 
handlar strategierna här mer om att handskas med upplevelsen av ofrihet i arbetet i kombination 
med organisationens krav. Arbetskamraterna blir här en faktor som minskar de eventuella 
negativa konsekvenser som finns.   
 

Det som gör att jag trivs, det är ju arbetskamraterna. (Respondent offentlig organisation) 
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Även i den privata organisationen är stödet viktigt när det gäller att balansera kraven i arbetet 
med individens förutsättningar att fatta beslut.  

 
Utifrån ställs det höga krav på det vår grupp ska prestera och tillsammans så presterar vi bra och då är 
det en skön känsla att vara med i det gänget (Respondent privat organisation) 

 
Det stöd som Johnson menar är ytterligare en dimension av Karasek och Theorells modell 
(Karlsson & Eriksson, 1990:39), hjälper här till att motverka de negativa konsekvenserna av 
ofriheten, det begränsade beslutsutrymmet, i arbetet samt att skapa trygghet för arbetstagaren. 
 
6.3.3 Arbetstillfredsställelse 
Vilken syn på arbetet arbetstagaren har kan påverka vad som anses vara frihet i arbetet. I 
intervjuerna har det visat sig att arbetet i första hand ses som ett medel. Med medel avses att 
arbetet i första hand ses som en källa till inkomst eller som ett medel att tillgodose det sociala 
behovet hos respondenter, och där arbetet inte anses som det viktigaste målet i livet. 
 
 I det här fallet har det inte framkommit några skillnader i kommentarer från respondenter, 
oberoende av vilken organisation de tillhör, utan svaren är likartade: 
 

Bara jag får lönen i slutet på månaden så jag kan betala maten och så där va. Jag lever inte för att 
jobba, jag jobbar för att leva om man nu ska ta en sån klyscha. Det är viktigt att ha ett jobb och att det 
fungerar och så men det är inte det som är det viktiga egentligen. Nej det är det inte. (Respondent 
privat organisation) 
 
Rent ekonomiskt så jobbar man ju för att… ja det är ju så samhället är uppbyggt man måste. För att 
kunna leva så måste man jobba, för att kunna leva rent ekonomiskt. (Respondent privat organisation) 
 
Men det är ju det att man måste ha sitt leverbröd, det är ju så. Man behöver pengar.(Respondent 
offentlig organisation)  

 

Detta ger uttryck för att arbetet kan ses som ett medel eller som ett mål (Karlsson, 2009:43). I 
respondenternas svar ger de uttryck för att arbetet till stor del är ett medel, ett medel för att i 
första hand få ekonomiska förutsättningar för att kunna betala hyra, mat med mera. Målet finns 
således utanför arbetet och är kopplat till fritiden. Beroende på om arbetet ses som mål eller 
medel kan detta påverka upplevelsen av vad som anses som frihet i arbetet. Vår tanke är att om 
arbetet ses som medel, kan möjligheten att påverka och styra sin tid öka känslan av frihet, då 
arbetstagaren kan planera arbetstiden så att fritiden inte påverkas. Om arbetet i stället är målet, 
kanske möjligheten att påverka tiden inte är lika viktig, utan här bidrar möjligheten till att påverka 
arbetets innehåll till upplevelse av frihet. Vi tänker då att arbetets innehåll är det som utvecklar 
arbetstagaren och att möjligheten att styra innehållet därmed blir viktigare. Arbetet kan alltså med 
andra ord vara en källa till behovstillfredsställelse hos arbetstagaren. När behoven blir uppfyllda 
skapas emotioner som kopplas såväl till arbetet som till de egna behoven. 
 
I intervjuerna har respondenterna gett uttryck för att arbetskamrater och den sociala kontakten 
spelar en stor roll i hur de upplever sitt arbete. Kontexten kring arbetet spelar därför en viktig roll 
när det gäller att uppfylla behov hos respondenterna. Detta sägs exempelvis genom: 
 

Ja alltså, det är ju en social del så att säga va..(Respondent privat organisation) 
 
Det är väl framför allt service, jag tycker ju om att ha service utåt och ha kontakten med dem där ute, 
det tycker jag är roligt (Respondent offentlig organisation) 
 

Även om den sociala kontakten i första hand kan ses som tillfredställelse av ett behov hos 
arbetstagaren, kan de sociala kontakterna även utgöra ett mål. Med det menas att 
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arbetskamraterna blir målet i arbetet, det är arbetskamraterna som är anledningen till att 
arbetstagaren finner arbetet meningsfullt och trivs på arbetsplatsen. 

 

Upplevelsen av frihet i arbetet kan uppstå genom att arbetstagarens behov tillgodoses via arbetet. 
Respondenternas svar kring bland annat vikten av kontakten med andra, både kunder och 
medarbetare i arbetet, visar på att arbetet fyller ett socialt behov hos dem. Enligt Kaufmann 
(2010:26) kan arbetet vara en källa till arbetstillfredsställelse just genom att behov hos 
arbetstagaren tillgodoses. Vidare menar Kaufmann att om en arbetstagare upplever positiva 
emotioner, som i det här fallet tillfredsställelse i arbetet, så bidrar detta till att arbetstagaren får en 
större tilltro till sig själv samt att arbetstagaren i större utsträckning klarar av att ta kontroll över 
sina arbetsuppgifter (Kaufmann, 2010:106). Detta skulle kunna förklaras som att en arbetstagare 
som känner tillfredsställelse får en ökad självkänsla och självtillit som medför att arbetstagaren 
litar på sin förmåga och tar kontroll över sitt arbete, vilket i sin tur skapar en ökad känsla av 
frihet. Dels en frihet i arbetet över att ha kontrollen, men även en frihet genom att ha tillit till att 
kunskapen finns för att klara av arbetet. Det resonemanget stärks av Kaufmanns beskrivning 
kring vilka konsekvenser positiva upplevelser får hos individen där han menar att en konsekvens 
är just berikning i arbetet, där upplevelsen av frihet kan anses vara något som berikar arbetet 
(Kaufmann, 2010:106). 
 
Gällande respondenterna i den privata organisationen anger de i stor grad att de upplever frihet i 
arbetet, genom att respondenterna har stor möjlighet att påverka arbetets utformning och 
planering och de uttrycker stort ansvar för sitt arbete. Det respondenterna uttrycker som frihet i 
arbetet skulle därför kunna jämföras med det som Hackman och Oldham benämner för 
autonomi i sin modell (Backa et. al 2006:180). Frihet i arbetet kan tänkas vara en bidragande 
orsak till att arbetstagaren bland annat upplever arbetstillfredsställelse. Men autonomi kan inte 
själv skapa arbetstillfredsställelse enligt Hackman och Oldhams motivationsteori utan det krävs 
ytterligare fyra arbetsegenskaper (Backa et. al 2006:181f ).  Respondenterna uttrycker även att de i 
stor utsträckning får feedback i arbetet, från såväl själva arbetsuppgiften som från 
chefer/medarbetare. Respondenterna har en god kompetens vilken motsvarar det som krävs för 
att klara av arbetsuppgiften och arbetsuppgiften ger utrymme för att använda kompetensen, det 
vill säga det som Hackman och Oldham benämner variation i färdigheter. Även arbetsuppgiftens 
identitet bekräftas då respondenterna uttrycker att resultatet av deras arbete är tydligt.  
 
När det gäller den offentliga organisationen uttrycker respondenterna att möjligheten till att 
påverka arbetets utformning finns och att de upplever ansvar för arbetet. Dock är deras 
möjligheter att påverka mer begränsade än i den privata organisationen, bland annat då de i större 
utsträckning är låsta till sin arbetsplats vilket medför att arbetets utformning inte kan påverkas i så 
stor grad. Respondenternas autonomi är så ledes lägre i den offentliga organisationen. Gällande 
de övriga arbetsegenskaperna så finns feedback i arbetet i varierande grad och respondenterna 
har den färdighet som krävs för att utföra arbetet. Dock finns det begränsningar i hur 
färdigheterna kan användas och i hur varierande arbetsuppgifterna är. När det gäller 
arbetsuppgiftens identitet är resultatet av arbetet tydligt men det uttrycks en avsaknad i att vara 
delaktig när det gäller att färdigställa ett arbete från början till slut. Gällande den sista 
arbetsegenskapen, arbetsuppgiftens betydelse, är vår tolkning att respondenterna är medvetna om 
hur deras arbete påverkar andra.  
 
Hackman och Oldhams teori menar att om arbetet i stora drag är präglat av de fem centrala 
arbetsegenskaper som ingår i modellen, uppstår psykologiska tillstånd som i sin tur resulterar i 
bland annat hög allmän arbetsstillfredsställelse, vilket frihet i arbetet skulle kunna tolkas vara en 
del av. Enligt Hackman och Oldham (Backe et al. 2006:181f) finns det även tre variabler 
(kompetens, styrka i utvecklingsbehov samt tillfredsställelse med arbetssammanhang) som kan 
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påverka förhållandet mellan arbetsegenskaperna och resultatet, antingen i samspel med varandra 
eller var för sig. 
 
I vårt fall ser vi det som att detta skulle kunna innebära, då respondenterna ger uttryck för att 
flera av de centrala arbetsegenskaperna präglar deras arbete, att vad de anger som frihet i arbetet 
kan vara en annan definition av vad Hackman och Oldham benämner allmän tillfredsställelse. 
Frihet i arbetet skulle enligt motivationsmodellen därmed kunna anses vara såväl en orsak till 
resultatet arbetstillfredsställelse eller som ett resultat av att de centrala arbetsegenskaperna är 
uppfyllda.  
 
Respondenterna i vår undersökning har, oberoende av organisation, uttryckt att de upplever 
frihet på olika sätt. Dock skulle upplevelsen kunna anses vara av olika grad, beroende på inverkan 
från de betingande variabler som ingår motivationsmodellen och som nämns ovan. 
Respondenterna i den offentliga organisationen uttrycker till exempel ett visst missnöje med det 
allmänna arbetssammanhanget, bland annat genom missnöje med många chefsbyten, missnöje 
med organisationens personalpolitik, lön med mera. Sett till Hackman och Oldhams modell 
skulle därmed detta kunna påverka resultatet, det vill säga den allmänna arbetstillfredsställelsen 
och där med upplevelsen av frihet i arbetet enligt vårt sätt att se.  
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7. Avslutande diskussion och slutsatser  
 
Detta är vårt avslutande kapitel i vilket vi avser att redogöra för hur våra frågeställningar har besvarats samt 
vilka slutsatser vi anser att vår studie har resulterat i. Vi kommer även i kapitlet diskutera vårt val av metod, 
teori samt hur vi som forskare eventuellt påverkat studiens resultat. 

 
Arbete idag handlar om lönearbetet vilket innebär att arbetstagaren idag inte är bunden till en viss 
arbetsplats, utan har möjlighet att byta arbete och det finns inget fysiskt tvång att arbeta från 
någon annan. På så sätt är dagens lönearbetare fri, även om friheten kan diskuteras då det 
fortfarande finns en generell norm i samhället kring att ha en försörjning som inte är beroende av 
bidrag. Vi tänker dock inte fördjupa diskussionen ytterligare kring detta.  

 

7.1 Vad är frihet i arbetet? 
För att kunna ge en bild av friheten i arbetet behövs först ett konstaterande kring att arbete 
begränsar friheten. När valet sker att gå in i ett lönearbete sker även en begränsning av friheten i 
form att arbetstagaren förbinder sig att upplåta sin tid och arbetsförmåga till en arbetsgivare 
(detta behöver dock inte betyda att arbetstagaren upplever sig som ofri). En tänkbar anledning till 
att arbetstagare ändå väljer att ge avkall på sin frihet kan utgöra det faktum att en anställning hos 
en arbetsgivare tillgodoser vissa behov hos arbetstagaren. Exempel på sådana behov är de behov 
som tidigare diskuterats i diskussionen, nämligen lön (arbetet ses som medel) och sociala behov 
(arbete ses som mål). I arbetet med analysen har det även framkommit att det verkar finnas ett 
behov av frihet i arbetet. 
 
Vad som anses som frihet i arbetet kan delvis vara beroende av vem betraktaren är. Det som vi 
har sett i vår studie är att det verkar finnas flera typer av frihet. Vi har valt att kalla de typer av 
frihet som vi har sett för konkret frihet och abstrakt frihet. Den konkreta friheten är den frihet som 
konkret går att ”ta” på, det vill säga det utrymme som skapas genom till exempel organisationens 
struktur och regler, och som arbetstagaren kan besluta över och kontrollera. Exempel på konkret frihet är 
flextid. Den abstrakta friheten handlar om individens upplevelse av att vara fri. Denna typ av frihet är mer 
svårgripbar och den går inte att mäta eller bedöma för en utomstående. Den abstrakta friheten 
kan dels handla om hur man tolkar den konkreta friheten. Exempel på detta kan vara att 
arbetstagaren tar sig ett större beslutsutrymme än vad organisationen egentligen tillåter genom att 
tolka organisationens struktur till sin fördel. Men den abstrakta friheten kan även vara en 
upplevelse som inte är kopplad till arbetet överhuvudtaget. Här tänker vi oss exempelvis att 
abstrakt frihet kan vara att arbetstagaren avskärmar sig mentalt från arbetet och därmed håller en 
klar distans till detsamma, eller genom att arbetstagaren kan ägna sig åt dagdrömmeri under 
arbetstiden. Det handlar således mer om en upplevelse hos arbetstagaren att vara fri i tanken och 
i den egna inre känslan.  
 
Våra respondenter uttryckt tre faktorer som mer konkret anger vad frihet i arbetet kan anses 
omfatta utifrån deras upplevelse. De tre faktorer som framkommit är: möjlighet att påverka, 
möjligheten att utöva kontroll och möjligheten att göra val. De tre faktorerna kan definieras som att ha 
flexibilitet i arbetet. Detta stärks av Hansons definition av flexibla arbeten (2004:15) där hon 
menar att det inte finns någon reglering av arbetstagarens tid, plats för arbetet eller styrning av 
uppgiften. 
 

7.2 Vad skapar frihet i arbetet? 
Det som skapar den konkreta friheten är bland annat flexibiliteten i organisationen. Flexibiliteten 
skapar ett handlings-/beslutsutrymme och i det är i detta utrymme som vi tänker oss att friheten 
finns. Hur stor denna frihet är beror på en rad olika faktorer som både ligger inom och utanför organisationens 



 

34 
 

kontroll. Exempel på faktorer som påverkar friheten inom organisationen är organisationens 
struktur och kontrollsystem. Har organisationen ett hårt reglerat kontrollsystem minskar den 
konkreta friheten för arbetstagaren. Men om organisationen å andra sidan har få kontrollsystem 
och regler så ökar den konkreta friheten för arbetstagarens del. Exempel på yttre faktor som kan 
öka eller minska den konkreta friheten är den tekniska utvecklingen. I de organisationer som vi 
studerat blir detta tydligt genom att det möjliggör för eller hindrar arbetstagaren från att ta med 
sig arbetet hem. En annan viktig faktor som delvis ligger utanför organisationens kontroll är 
arbetstagarens erfarenhet. Den kunskap och förståelse kring arbetets innehåll som arbetstagaren 
får genom erfarenhet kan möjliggöra för arbetstagaren att själv lägga upp och planera sitt arbete 
och därmed blir inte arbetstagaren lika beroende av organisationens kontroll.  

Sett till de båda organisationerna i vår studie är därför vår slutsats att den privata organisationen 
kan ses som flexibel medan den offentliga organisationen ger uttryck för att vara mer oflexibel. 
Påståendet grundas i att handlingsutrymmet är mer begränsat är den offentliga organisationen än 
i den privata. Den troliga orsaken till detta är organisationernas strukturering, där det är troligt att 
den offentliga organisationen har en mer hierarkisk struktur än den privata, och att detta bidrar 
till att den centrala styrningen är starkare och därmed flexibiliteten mindre. Den offentliga 
organisationen, vilken i och med sitt statliga ägande inte är utsatt för konkurrens i större 
utsträckning, är därmed inte i så stort behov av flexibilitet för att möta marknadens behov. 

 
Den grad av flexibilitet som ändå finns i den offentliga organisationen är troligen mer en 
konsekvens av anpassning gentemot organisationens behov än i syfte att öka inflytandet för de 
anställda. I den privata organisationen är det troligare att företaget är mer utsatt för den rådande 
konkurrensen på marknaden och att detta i sin tur ställer krav på flexibilitet. Detta i sin tur leder 
till krav på kompetens och komplexitet, vilket kännetecknar det som Sturesson kallar 
kvalificerade arbeten. Kvalificerade arbeten bidrar till effektivitet och kompetensutveckling, vilka 
kan ses som viktiga konkurrensfördelar. Den privata organisationen har därför ett större behov 
av flexibilitet i organisationen. Men som Karlsson anger så krävs det att de anställda ges 
flexibilitet för att organisationen ska kunna få flexibilitet tillbaka, att det finns en relationell 
flexibilitet.  
 
Vad som skapar den abstrakta friheten är svårare att avgöra då det handlar om en upplevelse. Vi 
tänker att skapandet av den abstrakta friheten till stor del ligger hos individen och dennes tidigare 
erfarenheter från till exempel hemmet, skola och tidigare arbeten samt individens behov av 
struktur och trygghet. Har arbetstagaren erfarenhet av miljöer med stark kontroll och struktur 
kan bytet till en miljö där kontrollen inte är lika stark skapa upplevelsen av frihet även om 
kontrollen från organisationen fortfarande kan betecknas som hög. Det är alltså arbetstagarens 
referensram som avgör hur fri miljön upplevs. Om arbetstagarens behov av struktur är stort kan 
en minskning av strukturen (den konkreta friheten ökar) leda till att den abstrakta friheten 
minskar på grund av att tryggheten minskar. Med det menar vi att ett stort behov av trygghet 
troligen kräver en större ram av kontroll och struktur för att arbetstagaren ska känna 
arbetstillfredsställelse och trygghet. Om strukturen och kontrollen minskar ökar osäkerheten när 
det egna beslutsutrymmet ökar. Att vara kontrollerad skapar således en känsla av kontroll och 
frihet hos arbetstagaren. 
 
Det som vi har konstaterat i vår studie är att den abstrakta och den konkreta friheten inte 
förutsätter varandra, utan att den ena friheten kan finnas utan koppling till den andra. Med det 
menas att även om det finns en konkret frihet så behöver det inte finnas en abstrakt frihet. 
Tvärtom innebär det att det kan finns en abstrakt frihet men att det inte behöver förutsätta att 
det finns en konkret frihet. Dock verkar det som att det även kan finnas ett visst samband mellan 
den konkreta och abstrakta friheten.  
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7.3 Vilka konsekvenser får frihet i arbetet? 
I vår studie har det visat sig att frihet i arbetet kan leda till både positiva och negativa 
konsekvenser för såväl individ som organisation. Det har även visat sig att arbetstagarna hanterar 
friheten på olika sätt vilket påverkar utfallet av konsekvenserna, om de kan anses som positiva 
eller negativa. 
 
7.3.1 Konsekvenser av frihet i arbetet för individen 
Att ha stor konkret frihet i arbetet, det vill säga att organisationen är flexibel gentemot 
arbetstagarens behov, kan innebära möjligheter för arbetstagaren att balansera arbetslivet och 
privatlivet. Konsekvensen för arbetstagaren blir då en ökad arbetstillfredsställelse och en höjd 
arbetsmotivation samt att arbetstagaren upplever arbetet som utvecklande. 
 
Men att ha en stor konkret frihet kan även innebära negativa konsekvenser för arbetstagaren om 
denne saknar kompetens och möjligheter att själv sätta sina gränser i arbetet. Konsekvensen kan 
då bli att arbetstagaren riskerar att bli utbränd alternativt få andra stressrelaterade symptom.  
 
Om arbetstagaren inte ges frihet i arbetet genom att organisationen till exempel inte är flexibel 
kan detta leda till att arbetstagaren börjar göra motstånd mot organisationens kontroll. Detta är 
exempel på när den konkreta friheten är begränsad. Detta kan dock leda till att arbetstagaren 
skapar sig frihet på andra sätt, genom att till exempel själv begränsa sin arbetstid. Med det menas 
att arbetstagaren inte arbetar mer än den angivna arbetstiden, till exempel mellan klockan åtta på 
morgonen och fem på eftermiddagen. När arbetstiden är slut går arbetstagaren helt sonika hem. 
Detta kan ses som ett uttryck för den abstrakta friheten, arbetstagaren skapar sig en upplevelse av 
frihet. 
 
Vilka konsekvenser som den abstrakta friheten kan ge kan vi bara spekulera i och reflektera kring. 
Vi tror att den abstrakta friheten kan ha stor betydelse för individens välmående och att denna 
frihet kan leda till att arbetstagaren känner tillfredsställelse med arbetet oavsett hur det ser ut.   
 
Genom att använda olika strategier kan arbetstagaren minska de eventuella negativa konsekvenser 
som den konkreta friheten kan ge. Att själv sätta upp en gräns för hur många timmar som ska 
arbetas för att göra ett bra arbete är ett sätt att hantera stor konkret frihet. Att lyssna på ljudbok 
kan vara ett sätt att hantera de känslor av trisstes som enkla arbetsuppgifter med liten konkret 
frihet kan ge. Socialt stöd verkar också vara viktigt för att hantera både stor och liten konkret 
frihet. 
 
7.3.2 Konsekvenser av frihet i arbetet för organisationen 
Frihet i arbetet genom ökad flexibilitet ger inte bara positiva konsekvenser för arbetstagaren. Att 
ha konkret frihet i form av flextid skapar inte bara möjligheten till att balansera arbetsliv och 
privatliv för arbetstagaren utan kan även ge positiva ”bonuseffekter” för organisationen. Vi 
tänker här till exempel på respondenten i den privata organisationen vilken nyttjar möjligheten 
med flextid genom att börja ca två timmar tidigare på morgonen i syfte att anpassa till 
lämning/hämtning på dagis. Organisationen tillgodoser således respondentens behov. Dock 
upplever även respondenten att denne är mer effektiv under de tidiga morgontimmarna vilket ger 
en bonuseffekt för organisationen i form av ökad effektivitet och ett mervärde gällande utfört 
arbete. 
 
Det är även tänkbart att även om den konkreta friheten är hög i en organisation, det vill säga att 
organisationen har hög flexibilitet och låg grad av kontroll, så verkar ändå arbetstagare ha ett 
behov av kontroll. Detta kan medföra att det, i avsaknad av kontrollsystem hos organisationen, 
skapas kontrollsystem automatiskt bland de anställda. Till exempel kan detta visa sig, som i den 
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privata organisationen, att anställda vakar över varandra så att inte den arbetade tiden blir för 
stor, vilket ökar risken för ohälsa. Här är således övervakning av en god och sund natur. Men det 
kan även innebära övervakning av varandra av mer negativ karaktär, till exempel genom att 
anställda av olika personliga skäl, övervakar varandra i syfte att rapportera vidare avvikelser till 
ledningen. Kontrollen från företaget är många gånger lättare att sätta sig emot och hitta vägar att 
motarbeta, medan kontrollen från medarbetarna är svårare att motsätta sig emot.  Paradoxalt kan 
således organisationen genom att avskaffa/minska ner på de egna kontrollsystemen få en ökad 
kontroll av de anställda.  
 
Att skaffa sig ett rykte som en flexibel organisation där arbetstagarna erbjuds stor frihet i sitt 
arbete kan i förlängningen leda till att det både är lättare att rekrytera personal men även att 
behålla redan befintlig personal. Att däremot vara känd som en organisation som inte är flexibel 
eller som inte präglas av frihet i arbetet ökar dels risken för psykisk ohälsa hos de anställda men 
även risk för höga personalomsättningar om inte arbetstagarna upplever att arbetet är 
motiverande och utvecklande.  
 

7.4 Slutsatser 
Vår slutsats är att frihet i arbetet är mer en upplevelse av eller en känsla kring arbetstagarens 
arbetssituation än något rent konkret som går att beskriva i en organisationsplan eller i en 
beskrivning av arbetsuppgiften. Vad som skapar frihet i arbetet är en kombination av flera 
faktorer som antingen kan begränsa eller möjliggöra friheten samt ett resultat av vad 
arbetstagaren upplever som frihet. 

 
Flexibilitet kan anses vara en grundläggande faktor när det gäller att uppnå frihet i arbetet. 
Flexibiliteten skapar i sin tur handlings-/beslutsutrymme för arbetstagaren, och det är i detta 
utrymme som vi anser att den upplevda friheten finns.  

 
Det vi har kunnat konstatera i vår studie är att det verkar finnas två olika typer av vad som kan 
upplevas som frihet i arbetet, dels en abstrakt frihet, som utgörs av arbetstagarens egna personliga 
upplevelse av vad som är frihet, dels en konkret frihet, den faktiska friheten som visar sig genom 
till exempel hur flexibel organisationen och/eller arbetstagaren är. 
 
Vi har även i studien sett att frihet i arbetet inte enbart är positiv för arbetstagaren och/eller 
organisationen utan att frihet i arbetet även kan leda till negativa konsekvenser.  
 
Genom att ta hänsyn till som organisation att upplevelsen av frihet finns hos, och har betydelse 
för, arbetstagaren kan det skapa mervärde för såväl arbetstagare som för organisation.  
 

7.5 Metoddiskussion och kritisk reflektion 
7.5.1 Metodval 
Vårt val av metod upplever vi har lett till att den data som insamlats via de intervjuer som 
genomförts har varit av hög kvalité.  Syftet med kvalitativt inriktade undersökningar, som i vårt 
fall, har som syfte att få ökad förståelse kring det som har för avsikt att undersökas. Detta anser 
vi att vår studie har bidragit till, då vår förståelse för frihet i arbetet har ökat. 
 
Att arbeta med en öppen intervjuguide har gett möjligheter för respondenterna att svara relativt 
fritt på de frågor som ställts. Detta anser vi är en bidragande orsak till att den data som 
framkommit i intervjuerna inte skulle ha fått samma utrymme om intervjuguiden varit mer styrd i 
sin struktur. 
 



 

37 
 

Metodvalet med kvalitativa intervjuer är dock av tidskrävande natur, speciellt med tanke på den 
transkribering som skett av intervjuer som genomförts. Vi har därför varit tvingade till att 
begränsa antalet intervjuer i syfte att få tid att bearbeta och analysera materialet. Detta har lett till 
att vi även varit tvingade att göra vissa begränsningar i analysen. Begränsningarna har inneburit 
att det till exempel inte har tagits hänsyn till exempelvis kön, ålder, arbetad tid i företaget och så 
vidare. Vi har därför valt att ange dessa faktorer och eventuell påverkansgrad på frihet i arbetet 
som förslag till vidare forskning. 
 
7.5.2 Teorival 
I sökandet efter relevant material för vår studie har vi gjort långtgående undersökningar gällande 
såväl tidigare forskning som efter litteratur inom ämnet. Vår uppfattning är dock att vårt val av 
teoretisk ram har varit av relevans för studien och av avgörande betydelse för att vi kunnat 
besvara våra frågeställningar. 
 
7.5.3 Vi som forskare 
Att arbeta med en metod inspirerad av Grounded Theory ställer krav på forskaren i det avseendet 
att det är viktigt att forskaren inte låta sig påverkas av tidigare teorier. Även om vi, i enlighet med 
metoden, inledningsvis studerade viss litteratur i syfte att få vägledning anser vi att vår 
förförståelse och tidigare insikter i ämnet inte i någon större utsträckning har påverkat oss i 
arbetet med att analysera materialet. Vi upplever heller inte att förförståelse har påverkar vår 
tolkning av respondenternas svar då vi i analysen har varit noga med att återkoppla till de svar 
som getts i intervjuerna.  

 
7.5.4 Studiens kvalitet 
Vi har under hela arbetet med undersökningen varit noggranna i syfte att försöka nå ett resultat 
med hög validitet. Genom hela processen, det vill säga under arbetet i samtliga stadier av 
undersökningen, har vi medvetet försökt att stärka validiteten. Detta har skett bland annat vid 
insamlingen av data där vår upplevelse är att det material som samlats in har utgjort en bra grund 
för tolkningar av respondenternas upplevelse av sin livs- och arbetsvärld. Under hela processen 
har vi dessutom var medvetna om, samt reflekterat kring, de val som gjorts. Detta i syfte att öka 
medvetenheten om hur de aktuella valen har påverkat analysen av materialet.  
 
Det som skulle kunnat öka validitet och kvalité i undersökningen ytterligare vore fler intervjuer. 
Detta skulle kunnat ske genom till exempel ytterligare intervjuer med samma respondenter i syfte 
att fortsatt undersöka fakta som framkommit i de första intervjutillfällena alternativt att göra fler 
intervjuer med fler respondenter. Då intervjuer är ett tidskrävande metodval och vår tid varit 
begränsad, har dock detta inte varit möjligt att genomföra. 
 
7.5.5 Förslag till vidare forskning 
Vi har i vår studie enbart fokuserat på frihet i arbetet utifrån ett arbetstagarperspektiv. Det vore 
därför intressant att i en fortsatt studie undersöka ledningens perspektiv av samma ämne. Vi 
tänker oss då en mer ingående studie kring hur insatta ledningen är i frihetens betydelse för 
arbetstagaren samt om det är en medveten strategi från organisationens sida att skapa en 
upplevelse kring att arbetet är fritt.  
 
Det skulle även vara intressant att i en fortsatt studie studera om kön, ålder samt arbetad tid i 
företaget påverkar upplevelsen av frihet i arbetet. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide med förklaringar till frågeområden  
  
Frågeområde 1: Möjlighet att påverka olika faktorer i arbetet  
 
Förklaring: 
Här ställdes frågor om hur den anställde kunde påverka sin arbetstid, vart arbetet 
ska utföras (var det möjligt att jobba hemifrån eller kräver arbetet att respondenten 
är på arbetsplatsen) och hur arbetet ska läggas upp och utföras. Vi ville även veta 
vilka krav som organisationen ställde på respondenten vad det gäller när, var och 
hur arbetet ska utföras samt hur detta kontrolleras från arbetsgivarens sida.  
 
Frågeområde 2: Upplevelsen av meningsfullhet i arbetet  
 
Förklaring: 
Vi ville veta om upplevelsen av meningsfullhet i arbetet påverkade upplevelsen av 
frihet. 
 
Frågeområde 3: Synen på arbetet/varför jobbar man  
 
Förklaring:  
Dessa frågor var av lite mer filosofisk natur och syftet med det var att få en bild av 
varför man jobbar och varför man väljer att underkasta sig organisationens krav. 
 
Frågeområde 4: Trivsel på arbetet 
 
Förklaring: 
Frihet i arbetet hade i våra tidigare undersökningar angetts som en faktor till trivsel 
på jobbet och därför ville vi veta hur respondenten trivdes på jobbet för att sedan 
kunna se om det finns något samband mellan trivsel och frihet i arbetet. 
 
Frågeområde 5: Arbete och privat liv  
 
Förklaring: 
Genom att ställa frågor om hur privatlivet och arbetslivet påverkar varandra ville vi 
se om organisationens/familjens krav på tid och närvaro kunde vara en källa till 
konflikter (både hemma och på arbetet). Detta var ett sätt för oss att angripa 
samma frågor som i område 1 från ett annat håll.  
 


