
	
	

 



ii	
	

Sammanfattning 
 
Vem bestämmer övertidsarbete?  

- En kvalitativ studie om övertidsarbete bland tjänstemän inom den privata 
sektorn. 

 
Lina Ambjörnson & Hanna Holgersson 
Högskolan i Halmstad 
Vårterminen - 2017  
 
Studiens syfte är att möjligen skapa förståelse för, samt beskriva hur tjänstemän inom 
den privata sektorn tänker kring övertidsarbete. Detta har vi försökt uppnå med hjälp 
av våra två forskningsfrågor. 
 
1. Hur kan det komma sig att tjänstemän inom den privata sektorn arbetar övertid?  
 
2. Hur beskriver tjänstemän inom den privata sektorn sina upplevelser och 
erfarenheter kring sitt övertidsarbete? 
 
Till vår hjälp har vi haft ett kvalitativt och ett abduktivt förhållningssätt, där även den 
tolkande ansatsen har varit viktig. För att samla in det empiriska materialet har vi 
använt oss av intervjuer. En av våra huvudslutsatser är att anställda möjligtvis inte 
reflekterar så mycket över sitt övertidsarbete och deras förtroendearbetstid, som våra 
respondenter ofta benämnt som ”frihet under ansvar”. Antingen kan vi se detta som 
att det inte är ett ”problem”, men utifrån Foucault (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010) 
skulle det även kunna tolkas som ett maktuttryck över hur övertidsarbete och 
gränsöverskidande arbete i form av förtroendearbetstid möjligen kan ha blivit mer 
accepterbart.  
 
Nyckelord: Övertidsarbete, förtroendearbetstid, tjänstemän, makt & familjebalans.   
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Abstract 
 
Who decides overtime work? 

- A qualitative study on overtime work among officials in the private sector.   
 
Lina Ambjörnson & Hanna Holgersson. 
University of Halmstad.  
Spring – 2017. 
 
The purpose of this study is to create an understanding of, and describe how private 
sector officials think about their overtime work. We have tried to achieve this by 
means of our research questions.  
 
1. How is it that private sector officials work overtime? 
 
2. What experiences about overtime do officials in the private sector have? 
 
To our help, we have had a qualitative and abductive approach, where the 
interpretative approach also has been important. To collect the empirical material we 
have used interviews. One of our main conclusions is that employees may not reflect 
very much about their overtime work and their trust time, as our respondents often 
referred to as "freedom with responsibility". Either we can see this as a "problem", but 
from Foucault’s theory (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010) it could also be interpreted 
as an expression of power and how overtime and cross-border work in the form of 
trust time has been "normalized". 
 
Keywords: Overtime work, trust time, officials, power & family balance.   
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Förord	
	
I första hand vill vi rikta ett stort tack till de företag och dess medarbetare som har 
kunnat ställa upp på våra önskemål av intervjuer. Utan Er hade den här studien aldrig 
varit möjlig. Nästa tack delas ut till vår handledare, Jonas Carlsson, som har visat 
intresse och kommit med goda råd från start. Till sist vill vi också tacka så väl familj 
som vänner som på ett eller annat sätt funnits där för oss.  
 
Lina Ambjörnson & Hanna Holgersson.  
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1. Inledning 
I Sverige arbetar vi mycket. Till och med så mycket att det har blivit ett centralt ämne 
att forska kring. Dock har forskare olika syn på det, där vissa till och med sträcker sig 
så långt att de påstår att vi lever i ett så kallat arbetssamhälle. En kritisk analys av 
arbetssamhället menar att själva lönearbetet har blivit ett självändamål. Trots att 
teknologin har gjort behovet av den mänskliga arbetskraften mindre än någonsin 
tidigare, så arbetar vi idag mer än vad vi gjort under större delen av mänsklighetens 
historia (Paulsen, 2010).  
 
Andra forskare menar att den utvecklade teknologin i form av informations- och 
kommunikationsteknologi istället medfört fördelar i form av en mer flexibel 
arbetssituation för de anställda. Med detta menas att de med fördel har större 
möjlighet att arbeta under andra förhållanden än endast på arbetsplatsen (Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Vidare menar de brittiska 
författarna Noon och Blyton (2013) med utgångspunkt i England, att arbetstimmarna 
förändrats genom att arbetstagaren spenderar mer tid på arbetet, obekväma 
arbetstider, kvällar, helger och nätter, vilket är ett nytt arbetsmönster. Exempel på 
denna nutida utveckling av det flexibla arbetet är således arbetstidens förläggning och 
längd, som Aronsson och Göransson (1997) menar går från att ha varit strikt reglerad 
och avgränsad från individens fritid till att bli mer uppgiftsorienterad och gränslös. 
Denna utveckling i form av de flexibla möjligheterna att utföra sitt arbete på olika 
platser har gjort att ett större ansvar lagts på individerna att självständigt kontrollera 
arbetstiden, menar Allvin et, al. (2006), något som även Rosengren (2009) instämmer 
i.  
 
En följd av detta flexibla arbete kan möjligen leda till övertidsarbete. Idag är många 
av oss svenskar experter på att arbeta mer än våra lagstadgade 40-timmars veckor. 
Parallellt med att antal arbetstimmar ökar så publiceras allt mer färsk forskning kring 
ämnet. Mycket av denna forskning visar på att övertidsarbetet är ett problem då det 
får skadliga effekter i form av bland annat stress och utbrändhet, vilket i sin tur kan 
leda till sjukskrivningar (Dembe, Ericksson, Delbos & Banks, 2005). Däremot finns 
det även annan forskning som visar på att det inte är övertidsarbetet i sig som leder till 
dessa negativa konsekvenser, utan att det istället handlar om själva arbetsbelastningen 
och de krav som ställs på individen (Kecklund et. al., 2002). Dessa sjukskrivningar 
har sedan 2005 ökat markant, där tjänstemän inom den privata sektorn ligger i täten 
(Unionen, 2016). Liksom har flertalet andra studier även associerat övertid samt 
förlängda arbetsscheman med risker som exempelvis för högt blodtryck, trötthet, 
stress, depression, kroniska infektioner, diabetes, allmänna hälsoproblem samt i värsta 
fall, dödlighet (Dembe et. al., 2005). 
 
Hur kommer det sig då att, i synnerhet tjänstemän, arbetar så mycket övertid? En 
fascinerande studie genomfördes i USA under 1990-talet, vilken indikerar på att, 
framför allt män, arbetar längre dagar än nödvändigt för att de ser sitt jobb som sin 
fristad. En plats där de har kontroll och struktur på vardagen. När de sedan kommer 
hem till maka och småbarn byts den kontrollerade miljön ut mot en allt mer 
okontrollerad situation där kraven bara växer, och de kan inte alls förutsätta vad som 
komma skall (Hochschild, 1997). Detta väckte vårt intresse. Skulle det, om möjligt, 
vara genomförbart att generalisera denna studie även till svenska tjänstemän? 
Tveksamt, med tanke på att den amerikanska och svenska kontexten vad det gäller 
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familjeideologier skiljer sig. Men vi skulle ändå på något sätt kanske kunna få upp 
ögonen för just problematiken kring hur det kommer sig att övertidsarbetet ökar så 
markant, just bland tjänstemän (Unionen, 2015; TCO, 2016). Under 
bakgrundsavsnittet följer mer statistiska belägg för att övertidsarbetet ökat bland 
tjänstemän inom den privata sektorn.  
 
Vad föreliggande studie kommer behandla är således hur tjänstemän inom den privata 
sektorn tänker och upplever sitt övertidsarbete. Utöver nämnda teori är det som 
motiverat och inspirerat oss den begränsade forskning vi anser finnas kring just 
föreliggande ämne. Vid uppstartandet av studien började vi leta tidigare forskning 
kring övertidsproblematiken. Det vi märkte var att det fanns artiklar och forskning 
kring vilka negativa effekter övertidsarbetet leder till. Någonstans nu börjar vi komma 
underfund med att forskning inom övertidsarbete för tjänstemän ser något begränsad 
ut. Visst finns det kvantitativa studier som konstaterar att problematiken existerar 
(TCO, 2016;Unionen, 2015,2016). Och det finns även undersökningar som gjorts som 
bekräftar att tjänstemän inom den privata sektorn är de som arbetar mest övertid 
(Unionen, 2015; TCO, 2016). Vi vill veta mer om hur det kommer sig att 
övertidsarbetet existerar i så stor utsträckning bland tjänstemän. För att svara på den 
frågan vill vi påstå att det krävs fler kvalitativa studier inom området.  
 
Eftersom problematiken onekligen är omfattande bland tjänstemän, vill vi därmed 
bidra med en kvalitativ forskning som undersöker och betonar tjänstemännens egna 
tankar och upplevelser kring sitt personliga övertidsarbete. Med tjänstemän menar vi 
de individer som till sitt yrke är inriktade på tjänster jämfört med arbetare som 
producerar varor.   
 
När denna idé väl fastnat på vår näthinna kunde vi inte sluta ställa oss själva frågan, 
hur kommer det sig att övertidsarbetet förekommer, när TV-nyheter och dagstidningar 
månatligen publicerar artiklar och reportage om faran som övertidsarbetet medför? 
Vår förutfattade mening är att dessa negativa konsekvenser borde vara väl förmedlade 
i dag och därmed finnas vid de flestas kännedom. Ändå vill många, frivilligt, arbeta 
övertid för att riskera drabbas av de negativa konsekvenser som finns? 
För att på ett fördelaktigt sätt avgränsa och fördjupa oss inom området, följer nedan 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
1.1 Syfte: Att möjligen skapa förståelse för, samt försöka beskriva hur tjänstemän 
inom den privata sektorn tänker kring övertidsarbete. 
 
1.2 Frågeställning: 
Forskningsfråga 1: Hur kan det komma sig att tjänstemän inom den privata sektorn 
arbetar övertid?  
 
Forskningsfråga 2: Hur beskriver tjänstemännen inom den privata sektorn sina 
upplevelser och erfarenheter kring sitt övertidsarbete? 
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2. Bakgrund 
Nedan kommer vi presentera bakgrundsfakta kring ämnet övertidsarbete. Med övertid 
menar vi i studien den arbetstid som överskrider en arbetsvecka på 40 timmar. 
Eftersom faktan som presenteras här inte går att härleda till vetenskaplig forskning, 
utan endast är studier gjorda av till största delen fackförbund och därmed ses som 
rapporter, valde vi att skapa detta avsnitt. Vi menar att faktan ändå är så pass 
relevant och aktuell för motivet till föreliggande studie att vi inte kunde utesluta 
dessa. 
 
Idag förekommer övertidsarbete allt mer frekvent då en betydande del av den 
arbetande befolkningen arbetar övertid. Som en artikel i DN (2016, 19 dec) lyfter 
fram är det ett faktum att många övertidsarbetande nästan arbetar en hel arbetsdag 
extra per vecka. Dessutom utför många sin övertidstimmar utan att få ekonomisk 
ersättning (Anger, 2008). Det är knappt hälften av de svenska arbetstagarna som 
arbetar obetald övertid någon gång varje månad (Manpower Group, 2011). Den grupp 
där övertidsarbetet förekommer mest är bland tjänstemän inom den privata sektorn, 
detta påvisar undersökningar som gjorts både av Unionen (2015) och TCO (2016). 
Anmärkningsvärt i dessa två rapporter (Union, 2015; TCO, 2016) är också att en 
tredjedel finns tillgängliga för arbete utanför den ordinarie arbetstiden varje dag. 
Nästan hälften arbetar övertid minst en gång i veckan bland just tjänstemän inom den 
privata sektorn och dessutom arbetar en fjärdedel av samtliga tjänstemän inom privat 
sektor i snitt tre timmar övertid per vecka. Under 2015 var 4,6 miljoner arbetstimmar 
övertid under en normal arbetsvecka och totalt arbetade 17 procent övertid, varav fyra 
procent inte fick ersättning för det utförda arbetet. 
 
En tredjedel upplever att de inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter under den 
ordinarie arbetstiden, vilket medför att denna skara även behöver arbeta helger och 
vid andra annars lediga tillfällen. Bland hälften av de privatanställda tjänstemännen 
finns inga regler eller riktlinjer som påvisar att dessa inte får störas av jobbet under 
deras ledighet (Unionen, 2015). 
 
Vad det gäller genusfrågan upplever fler manliga privatanställda tjänstemän än 
kvinnliga en god balans mellan deras arbetsliv och familjeliv (Unionen, 2015). Denna 
aspekt kommer vi även återkomma till i avsnittet ”Tidigare forskning”. Dessutom 
arbetar småbarnsföräldrar i mindre utsträckning övertid jämfört med arbetstagare som 
inte har småbarn (TCO, 2016).    
 
TCO (2016) och Unionens (2015) menar att män arbetar mer övertid än vad kvinnor 
arbetade under år 2015. Av männen arbetade 20 procent övertid medan andelen 
övertidsarbetande kvinnor var 15 procent (TCO, 2016). En intressant aspekt i vår 
mening då männen även upplevde en mer balanserad tillvaro mellan såväl arbetsliv 
som familjeliv och fritid, enligt Unionen (2015). 

2.1 Övertidsarbetets baksida 
Mellan år 2013 till 2015 har drygt hälften av de privata tjänstemännen haft en kollega 
som sjukskrivits på grund av stress (Unionen, 2015). Men det är inte alltid det går så 
långt att arbetstagarna blir sjukskrivna. Enligt Sveriges företagshälsors (2016) 
undersökning visar den på att närmare 33 procent av de tillfrågade flertalet gånger i 
veckan känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet. 
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Unionen (2016) skriver att sjukfrånvaron bland privata tjänstemän de senaste åren har 
ökat. De privata tjänstemännen har drabbats i längre perioder av sjukfrånvaro, det vill 
säga tre månader eller ännu längre tid. Dock är det inte bara tjänstemän inom privat 
sektor, den långa sjukfrånvaron har ökat markant inom samtliga branscher mellan år 
2008 och 2015. Även Sveriges Företagshälsor (2016) betonar de ökade 
sjukskrivningarna, närmare hälften av de privata tjänstemännen hade mellan 2014-
2016 haft en kollega som sjukskrivits på grund av övertidsarbete som lett till stress. 
Dessutom påverkas sömnkvaliteten negativt av arbetsrelaterade tankar, något som en 
femtedel av de privata tjänstemännen lider av (Unionen, 2015).  I arbetsmiljöverkets 
(2016) undersökning kring arbetsmiljön visade resultatet att en femtedel av de 
tillfrågade, alltså 22 procent, att de under det senaste året haft arbetsrelaterade besvär. 
I sin tur drabbades det dagliga arbetet men även livet utanför arbetsplatsen. Dessa 
arbetsrelaterade besvär grundades bland annat i psykiska påfrestningar, stress, 
påfrestande arbetsställningar samt tunga manuella hanteringar (SCB, 2016). Vidare 
uppmärksammar fackförbundet Unionen (2015) att flertalet individer sjukskrivs på 
grund av arbetstidsfrågor medan få har kunskap kring ämnet. 
 
Men det är inte bara i Sverige som vi märker av det ökade övertidsarbetet. Det finns 
andra delar av världen där situationen är ännu värre. Två starka exempel är Japan och 
Korea. Färsk undersökning visar att en femtedel av japanska anställda arbetar övertid 
i en riskabel utsträckning, något som DN med hjälp av Bolling (2016, 8 okt) belyser. I 
samma artikel beskrivs det hur en av fyra riskerar att arbeta ihjäl sig. Drygt 21 procent 
av de japanska arbetstagarna arbetar minst 49 timmars övertid i veckan och 23 
procent arbetar 80 timmar övertid i veckan. I en annan artikel som bemöter det 
japanska övertidsarbetet svarade 11 procent av företagen i studien att de 
heltidsanställda jobbar minst 80 timmar övertid per månad, medan knappt 12 procent 
av företagen hade heltidsanställda som jobbar mer än 100 timmar övertid per månad 
(Lewis, 2016: 9 okt).  
 
Även Korea är ett ledande land som befinner sig i riskzonen för flest arbetade timmar 
mellan 1980 och 2007. Kvinnor i Korea som arbetar mer än 40 timmar per vecka 
drabbas, i högre utsträckning än män, av dålig hälsa som grundas i arbetstider samt 
stort familjeansvar (Seong-Sik, Myung, Keun-Hoe, Young-Su, Domyung, & 
Wonyun, 2015).   

2.2 Övertidsarbetets konsekvenser i Japan 
En japansk professor i socialmedicin myntade 1982 begreppet ”Karoschi” som 
betyder död genom övertidsarbete. Själva definitionen beskrivs som plötslig död till 
följd av akut sjukdomstillstånd, där de vanligaste utfallen av ”Karoschi” är 
hjärtattack, hjärnblödning och astmaanfall. Dessa akuta sjukdomstillstånd uppkommer 
efter längre fysiskt krävande arbetsförhållanden. För att ”Karoschi” ska få 
kategoriseras som arbetsskada ska den avlidne de senaste sex månaderna ha arbetat 
minst 80 timmars övertidsarbete per månad innan dödsfallet föregick. Vidare används 
även begreppet ”Karojisatsu” i Japan som blev allmänt känt under den ekonomiska 
krisen 1998 då självmorden i landet ökade radikalt. ”Karojisatsu” betyder således 
självmord till följd av övertidsarbete (Sistek, 2015, 11 okt).  
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3. Tidigare forskning 
I jämförelse med föregående avsnitt kommer vi här diskutera den vetenskapliga 
forskningen som finns inom ämnet. Inledningsvis kommer vi redogöra för den 
allmänna situationen på arbetsmarknaden gällande övertid, för att därefter 
presentera den något begränsade, och därmed kortfattade, forskning som belyser 
tjänstemännens övertidsarbete. I vissa fall skulle begränsad forskning indikera på att 
ämnet inte är relevant att studera. Men i föreliggande fall vill vi påstå motsatsen, i 
synnerhet därför relevansen kring övertidsarbete bland tjänstemän är högst aktuell. 

3.1 Allmänt om övertidsarbete 
Varför övertidsarbetet idag är så välbekant och förekommer i hög utsträckning har 
många författare och forskare likartade resonemang kring. Många hävdar att 
övertidsarbetet kan generera en form av belöningssystem, vilken dels lyfter fram 
ekonomisk utdelning som kompensation för det utförda arbetet, men menar även att 
det finns andra aspekter likväl. Andra aspekter som inte grundar sig i ekonomisk 
ersättning kan istället innebära kompensationsledighet, befogenhet, befordring eller 
ökat ansvar. Även belöningar som vidareutbildning samt mervärde på arbetsplatsen 
kan för arbetstagarna uppfattas som värdefulla kompensationer för sitt utförda 
extraarbete (Ax, Johansson & Kullvén, 2005; Beckers, Van der Linden, Smulders, 
Kompier, Tarisa & Geurts, 2008; Rosengren & Arvidsson, 2002).  

Ytterligare en studie, genomförd av Anger (2008) visar, i symbios med ovan nämnda 
författare, att arbetstagare arbetar övertid på grund av belöningar, högre position inom 
företaget samt extra inkomst för övertiden. Författaren belyser även att övertidsarbetet 
för arbetstagaren kan ses som en möjlighet att bevisa sitt värde gentemot företaget. 
Det är således även förekommande för arbetstagare att sträva efter utdelning för 
extrainsats. Howard (2008) påvisar likaså att arbetstagare eftersträvar utdelning för 
särskilda prestationer och vid bristande utdelning finns en risk att arbetstagare lämnar 
för bättre förmåner. 

Bidragande orsaker till det existerande övertidsarbetet kan möjligen grundas i de 
moderna slimmade organisationerna. Detta eftersom dessa organisationer har en 
pressad personalstyrka i relation till den produktion som ska levereras (Aronsson & 
Göransson, 1997).  

3.2 Tjänstemännens övertidsarbete 
Tjänstemännens övertidsarbete skiljer sig vanligtvis en del från övriga anställda. 
Övertidsarbetet förväntas ingå i lönen och det finns därmed bristande information i 
tjänstemännens kontrakt gällande ersättning. Övertidsarbetet fungerar således i de 
flesta fall utan ekonomisk ersättning. Övertidsarbetet kan möjligen grundas i 
flexibilitet samt växande självständighet på dagens arbetsmarknad, något som så väl 
Aronsson och Göransson (1997)  som Allvin et. al., (2006) betonar.  
 
Inom tjänstemannayrken finns vanligtvis stora möjligheter att självständigt planera 
och organisera arbetsdag och arbetstid. Därmed blir övertiden inkluderad i arbetstiden 
oberoende av att den endast bör tillämpas vid utmärkande tillfällen. Howard (2008) 
antyder att arbetsgivarens uppskattning gentemot arbetstagarna är en väsentlig aspekt 
för att arbetstagarna ska uppleva en känsla av tillit för att i sin tur visa lojalitet i 
gengäld. Tillvägagångssätt från arbetsgivarens sida gestaltas genom att lära känna, 
visa respekt, rättvisa samt kommunicera med arbetstagarna (Howard, 2008). 
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3.3 Konsekvenser av övertidsarbete  
Konsekvenser av ett kontinuerligt övertidsarbete finns det synnerligen forskning 
kring. Enligt undersökning antyder Dahlgren, Kecklund och Åkerstedt (2006) att 
övertid är associerat med högre nivåer av utmattning, där såväl sömn som trötthet är 
tillstånd som påverkas negativt av övertidsarbete (Dahlgren, Kecklund & Åkerstedt, 
2006). Detta är något som även går i linje med Taris, Ybema, Beckers, Verheijden, 
Geurts & Kompiers (2011) studie. 

Följaktligen visar undersökning från USA att arbetsdagar som sträcker sig över 
ordinarie arbetstid kan påverka hälsa och välbefinnande negativt. Flertalet studier har 
kopplat samman övertid och förlängda arbetsscheman med risker som bland annat 
högt blodtryck, trötthet, stress, depression, kroniska infektioner, diabetes och 
allmänna hälsoproblem som i värsta fall leder till dödlighet (Dembe et al, 2005; 
Uchida, Kaneko & Kawa, 2014). Övertid kan även enligt Taris et al (2011) resultera i 
bristande tid för återhämtning, övervikt, sämre hälsa och välmående. Vidare 
signalerar författarna för att det finns samband mellan övertid och destruktiva 
beteendemässiga beslut likt rökning, alkoholkonsumtion, bristande fysisk aktivitet, 
intag av ohälsosamma fetter och därmed ett ökat kaloriintag. Fortsättningsvis kan en 
barriär till fysisk aktivitet gestaltas som således begränsar icke-arbetsrelaterade 
aktiviteter (Taris et al, 2011). 

Å andra sidan påpekar Kecklund et al (2002) att flertalet studier har visat att långa 
arbetsveckor, med motsvarande mycket övertid, inte påverkar hälsan negativt. 
Författarna menar således att övertid i förhållande till goda psykosociala 
arbetsförhållanden inte har negativ inverkan på hälsan. Besvär med värk, utbrändhet 
och problem med sömn kopplas å andra sidan enligt författarna samman med 
arbetsrelaterad stress och inte långa arbetspass eller arbetsveckor. Däremot kan 
stressrelaterade sjukdomar vara ett resultat av ofrivilligt övertidsarbete som i sin tur 
kan leda till en försämrad arbetssituation. Vidare beskriver författarna att olust inför 
arbetet kan resultera i hälsobesvär och stress som bottnar i bristande 
påverkansmöjligheter på arbetsplatsen (Kecklund et, al., 2002).  
 
3.4 Tidigare forskning om arbetslivets påverkan på familjelivet 
Som ovan nämndes kan övertidsarbete medföra olika konsekvenser för arbetstagaren. 
Likväl kan familjelivet och arbetslivet ha inflytande över varandra. Nedan följer 
därför tidigare forskning som belyser den arbets- och familjebalans som inte alltid vill 
samspela. Detta med fokus kring Noon och Blytons (2013) Work Life Balance.    

Tidigare forskning som berör konflikten som eventuellt kan uppkomma i samband 
med arbetsliv och familjeliv belyser Noon och Blyton (2013) som utvecklat ett 
specifikt tankemönster gällande ämnet. Balansen mellan arbete och familj kallar 
författarna för Work Life Balance som fortsättningsvis i studien kommer gå under 
beteckningen WLB. Främst berör WLB förmågan att kombinera arbetsliv med 
privatliv utan att kraven från vardera liv påverkar varandra allt för mycket. Eftersom 
arbetsliv och familjeliv ses som två relationistiska begrepp, är det omöjligt att dessa 
inte påverkar varandra. Det författarna vill belysa är därmed risken som kan infinna 
sig då arbetslivet tar över privatlivet eller vice versa. En god balans förespråkas 
därmed för att undvika negativa effekter (Noon & Blyton, 2013).     



8	
		

Den potentiella obalansen sfärerna emellan kan kategoriseras i två delar där den första 
delen grundas i höga krav i arbetslivet för arbetstagaren. Från arbetet kan det medfölja 
stress och press som således resulterar i att åtaganden hemifrån blir lidande och 
svåruppnåeliga. Den privata sfären drabbas därmed på grund av arbetssfären. Den 
andra delen utgår å andra sidan från privatlivet där problem, påtryckningar samt press 
genererar att arbetsrelaterade förpliktelser kan bli svåra att slutföra. I motsats blir 
därför arbetssfären lidande på grund av den privata sfären (Noon & Blyton, 2013).    

Obalansen mellan arbetsliv och privatliv är inte helt främmande i dagens samhälle, 
men idéerna kring WLB är relativt färska. Något som väckt intresse för många är 
Noon och Blytons (2013) tre följande faktorer.  

1. Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden genom att kvinnor i större 
utsträckning deltar jämfört med tidigare. Således har en tvåförsörjarmodell 
uppkommit eftersom den ekonomiska försörjningen och hushållsarbetet är mer jämnt 
fördelat mannen och kvinnan emellan.  

2. Arbetstimmarna har likväl förändrats genom att arbetstagaren spenderar mer tid på 
arbetet. Allt från obekväm arbetstid, kvällar, helger och nätter vilket är ett nytt 
arbetsmönster.  

3. Livet i övrigt har fått nya strukturer, familj respektive fritid, då konstellationen för 
en familj idag ser annorlunda ut genom till exempel enmanshushåll. Författarna 
sammanfattar därmed dagens svåra livspussel som mindre tid att fördela inom de 
olika sfärerna. 

3.5 Förtroendearbetstid 
Vi vill belysa att flexibel arbetstid inte är direkt synonymt med förtroendearbetstid. 
Däremot väljer vi att i studien se förtroendearbetstid som en form av flexibel 
arbetstid. Skillnaderna begreppen emellan är att flexibel arbetstid karaktäriseras av att 
det finns en kontroll och ett intresse beträffande den anställdas närvaro vilket har en 
betydande roll. Vidare kan det förekomma att ersättning för övertidsarbete vid 
flexibel arbetstid avtalas bort. Därmed kan det vara ofördelaktigt för arbetstagaren att 
skriva avtal angående förtroendearbetstid som egentligen grundas i flextid (Kecklund 
et. al., 2002). 
 
Förtroendearbetstiden är beroende av karaktären av arbetet, innehållet, inriktning och 
omfattning. Utmärkande för förtroendearbetstid är exempelvis ett förtroende mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagaren får därmed tillit att fritt disponera över 
arbetstiden självständigt på ett sätt som arbetsuppgifterna kräver. Det finns därmed 
ingen ordinarie arbetstid att förhålla sig till och därmed ingen ekonomisk ersättning 
för övertidsarbetet eller obekväm tid. Arbetsgivaren har därmed mindre inflytande 
kring var, när och hur arbetstagaren förlägger sin arbetsdag (Kecklund et. al., 2002). 
 
Förtroendearbetstiden kan vara fördelaktigt från så väl företaget som arbetstagarens 
perspektiv. Däremot har arbetsgivaren det huvudsakliga ansvaret kring vilka 
arbetsuppgifter som ska genomföras. Vidare är en väsentlig del av förtroendearbetstid 
att arbetsuppgifterna i hög grad utförs självständigt samt att arbetstagaren bedömer 
hur arbetstiden bör disponeras. Följaktligen kan yrkesgrupper som inte automatiskt 
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omfattas skapa en överenskommelse med arbetsgivaren beträffande tillämpning av 
förtroendearbetstid (Kecklund et al, 2002). 
 
Förtroendearbetstiden har inte samma innebörd för samtliga yrkesgrupper utan 
gestaltas olika på grund av varierande krav. Huvudsakligen handlar det om att 
arbetstiden anpassas från arbetstagarens sida utifrån företagets villkor. 
Förtroendearbetstiden kan därmed innebära närvaro på bestämda likväl fria 
arbetstider. En högst angelägen aspekt är att ett resultat framförs och mindre 
väsentligt blir därmed hur arbetstiden förläggs. Således krävs ett fungerande 
förhållningssätt samt ramar kring när och hur arbetsuppgifterna ska utföras 
tillsammans med en tydlighet för att förtroendearbetstid ska fungera (Kecklund et al, 
2002). 
 
Det finns tendenser bland arbetsgivare att avtala bort övertid i anställningskontrakten 
vid högre nivåer av övertidsarbete (Westergren & Englund, 2006). Genom att 
arbetsgivaren avtalar bort övertid undgår de därmed att betala ekonomisk ersättning 
till arbetstagaren för det utförda övertidsarbetet. Istället är det idag vanligt med mer 
flexibla arbetsförhållanden, där förtroendearbetstid är ett alternativ. Vid 
förtroendearbetstid finns dock ingen automatik i att arbeta över, men det är 
underförstått att göra det om så arbetet kräver. Bland chefer på olika nivåer inom 
företag samt arbetstagare med nyckelfunktioner är det vanligt att dessa har 
förtroendearbetstid. Arbetstagare kan trots allt uppleva det frestande att arbeta mycket 
om arbetet är stimulerande, med bra belöningar tillsammans med god kontroll enligt 
Kecklund et al (2002).  
 
Fackförbundet Unionen verkar se det på samma sätt och menar att tjänstemän gärna 
utför frivilligt övertidsarbete då arbetet upplevs som sporrande och glädjefyllt 
(Unionen, 2015). Vidare menar Unionen (2015) att dessa individer finner en stark 
motvilja till att överlämna sina arbetsuppgifter till en kollega. 
 
För att en arbetstagare ska genomföra övertidsarbete kan det ställas en förväntan kring 
att få belöning för sin ansträngning. Något som Siegrist (1996) belyser som individens 
känsla av att få utdelning för arbetsrelaterade prestationer. Vid eventuell obalans blir 
stressen ett bestående faktum enligt Weyers, Peter, Boggild, Jeppesen & Siegrist 
(2006). Högre ansträngning i förhållande till lägre belöning är mest stressande 
(Siegrist, 1996). Vidare har denna stress ett starkt samband med sämre upplevt 
hälsotillstånd (Weyers et al, 2006).  

3.6 Konsekvenser av flexibel arbetstid i form av förtroendearbetstid 
Enligt studie från Call Centers Sydney visar resultatet att flexibla arbetstider kan leda 
till bättre samspel mellan arbetsliv och privatliv (Bohle, Willaby, Quinlan & 
McNamara, 2011). Tyrkkö (2001) menar att flexibla arbetstider kan påverka huruvida 
arbetstagare får deras privatliv att fungera. Ur hälsoperspektiv visar studier att mer 
flexibla arbetstider är grundläggande för arbetstagarens hälsa på grund av den 
handlingsfrihet, självständighet och kontroll som medföljer (Costa, Sartori & 
Åkerstedt, 2006). Kecklund et. al. (2002) förklarar att det psykiska välbefinnandet 
påverkas positivt ju större kontroll arbetstagaren har över arbetstiderna vilket således 
ger bättre balans mellan arbete och privatliv. Däremot antyder andra undersökningar 
att det inte finns samband mellan antal arbetade timmar per vecka och 
tillfredsställelsen av arbets-och familjebalans (Valcour, 2007; McNamara, Pitt, Matz, 
Brown & Valcour, 2013)  
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Kecklund et. al. (2002) menar att arbetstagare med barn och familj gynnas mest av 
flexibla arbetstider medan arbetstagare med passion för arbetet gynnas minst. Vidare 
menar författarna att de som drabbas hårdast av det flexibla arbetet är de individer 
vars arbete präglas av mål utan tidsbegränsningar vilket karaktäriserar en typisk 
tjänstemans arbetsuppgifter (Kecklund et. al., 2002).     

3.7 Flexibel arbetstid kontra makt 
Nedan kommer andra aspekter att presenteras av arbetsmarknadens nya flexibla 
arbetstider, i synnerhet i form av förtroendearbetstiden. Möjligtvis existerar en form 
av outtalad makt till denna nya typ av arbetsorganisation. 
 
Som vi tidigare i studien presenterat är ett centralt forskningsområde de senaste 
decennierna flexibilitet som arbets- och organisationsform (Allvin et, al. 2006). Just 
denna utveckling av oreglerade arbetstider tenderar att öka i framtiden, varför vi 
också valt att ytterligare betona aspekten. Enligt Allvin et. al. (2006) beror det på att 
dagens, och morgondagens arbetsplatser kommer behöva anpassa sig till sina 
medarbetares önskemål om ett mer flexibelt arbetssätt. Nedan kommer vi presentera 
andra framträdande perspektiv kring den nya flexibla arbetsformen. 
 
Vad som är framträdande i Kossek och Lautsch (2012) studie är att det nya, fria och 
därmed det ”flexibla arbetet” har väckt liv i den tidigare forskningen kring Boundary 
Management, som är bekant inom organisationsforskningen därför den illustrerar 
åsikter om att möjligen tydliggöra gränser på arbetsplatsen. Vad författarnas 
huvudsakliga ståndpunkt handlar om är att redan existerande teorier om 
organisationsforskning bör utvecklas och sättas i relation till ett mer aktuellt 
perspektiv på både individ och organisation, detta för att skapa mer relevans för 
dagens flexibla arbetsorganisationer (Kossek & Lautsch, 2012). 
 
Det finns även andra författare som menar att gränsdragningar i arbetet är 
gammaldags och därför inte heller hör hemma på framtida arbetsplatser (Bulger, 
Hoffman & Matthews, 2007). Detta har således skapat en ovisshet kring gränsernas 
existens eller inte existens, då arbetsliv och familjeliv påverkas i bemärkelsen att 
gränsen däremellan blir allt suddigare, något som även Allvin et. al (2006) förstärker. 
Allvin et. al (2006) menar även att det på senare tid har blivit än mer relevant att 
studera konsekvenser av denna gränshantering, och då i synnerhet ur medarbetarnas 
perspektiv (Allvin et. al, 2006). 
 
Kossek och Lautsch (2012) hävdar att denna gränslösa utveckling möjligen kan leda 
till en ”work-family conflict” vilket kan orsaka psykosociala effekter, något som 
arbetsgivare måste vara lyhörd gentemot, just för att fortsättningsvis få behålla sin 
personals välmående och därmed maximera effektiviteten. Detta är något som även 
Kecklund et. al. (2002) belyser som en negativ aspekt. Däremot hävdar författarna att 
negativa konsekvenser i form av värk, utbrändhet och sömnrubbningar inte beror på 
arbetsdagens längd, utan istället på arbetsbelastningen (Kecklund et. al., 2002).  
 
Fortsättningsvis menar Allvin et. al. (2006) att denna flexibla arbetssituation även 
ställer högre krav på individen genom att sätta gränser för arbetsdagens utseende, 
både gällande utförande av arbetsuppgifter, men också gällande arbetsdagens längd. 
Större delen av den forskning som bedrivs idag är alla överens om utvecklingen av 
”det flexibla arbetet” inte enbart medför en positiv verkan i form av flexibilitet och 
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individuella anpassningsmöjligheter, utan att det även finns en baksida av den nya 
organisationsformen. Den kan vara skadlig då individen upplever svårigheter att dra 
egna gränser som således resulterar i att arbetslivet därför tränger sig på familjelivet 
med negativ påverkan (Allvin et, al, 2006; Alvesson & Willmott, 2002; Bulger et al, 
2007; Rosengren, 2009).  
 
Samtidigt som nedbrytningen av gränser sker, gränser i form av rutiner och vanor på 
arbetsplatsen, ökar också kraven på individens förmåga att själv fatta beslut. Däremot 
är detta inte synonymt med att individen får fria händer att göra vad hen vill, utan 
författarna menar istället att andra styrmoment tar plats för att formge arbetet. Dessa 
styrmoment och tekniker är ofta många och komplexa till sin karaktär, och tillförs 
gärna vid behov då arbetsgivaren vill effektivisera individens arbete (Allvin, et, al, 
2006).   

3.8 Makt 
Martin-Rios (2015) skriver i sin artikel att organisationer som verkar i denna typ av 
flexibla och komplexa miljö har fått nya krav på sig att implementera nya 
handlingssätt för att ersätta hierarkiska kontrollsystem. Dessutom pekar dessa nya 
organisationsstrukturer på att det bör vara av värde att studera vad den sociala 
kontrollen från arbetsgivarens sida genererar för effekter. Vidare finns forskning som 
lägger vikt vid att kulturen är ett socialt kontrollsystem, kulturen med den innebörd av 
vad som anses rätt och fel bland medarbetarna. Så väl Alvesson (2001) som Kunda 
(1992) påstår att denna kontroll kan utspela sig till syfte av mer underliggande 
faktorer som erfarenheter, känslor och tankar i form av normativ kontroll.  
 
Normativ kontroll innebär således en styrning av medarbetarnas kontroll och 
handlingar inom organisationen. Detta är något som har aktualiserats och 
uppmärksammats mer de senaste åren, där befintliga teorier används för att analysera 
hur ledningen försöker påverka medarbetarna genom att styra med organisations-
kulturell kontroll. Med andra ord är det idag vanligt att granska hur ledningen inom 
företag agerar i kulturskapandet (Alvesson & Willmott, 2002; Kunda, 1992). Med 
hjälp av normativ kontroll kan ledningen med fördel styra organisationens 
medarbetare och dess kultur genom att forma och kontrollera den sociala struktur som 
är grunden för organisationen, något som även Martin-Rios (2015) förtydligar. 
 
Karlsson och Eriksson (2001) menar att de flexibla arbetsvillkoren ofta genererar en 
förskönad bild av dess innebörd. Som Sennett (2007) betonar så har arbetsgivaren 
flexibilitet medan de anställda således får vara flexibla och anpassa sig efter 
arbetsgivarens regler och normer. På det sättet finns det svårigheter med att urskilja 
huruvida begreppet flexibilitet anses vara neutralt eller inte. För att komma underfund 
med detta krävs en diskussion relaterad till makt för att vidare kunna framställa om 
det är arbetsgivare eller arbetstagare som det egentligen gagnar. Makt kommer därför 
bli en del i vår teoretiska referensram, vilken ni kommer kunna läsa om längre fram. 
Det leder även oss in på kommande avsnitt om vår tidigare forskning.  

3.9 Critical management studies 
Critical Management Studies, vilket fortsättningsvis kommer förkortas CMS, är ett 
kritiskt perspektiv som utgår från teorier om hur en organisation påverkar de 
anställdas inställning med hjälp av olika styrmedel (Alvesson & Willmott, 2002). 
Ståndpunkten är att problematisera och ifrågasätta de många förgivettaganden som 
finns inom management- och organisationsforskningen som därmed används för att 
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poängtera den sociala skapelse som arbetsgivare använder sig av för att på ett 
fördelaktigt sätt styra sina medarbetare (Kärreman & Alvesson, 2004). 
 
Även Adler, Forbes och Willmott (2007) betonar vikten av CMS för att bättre lyckas 
studera förhållandet mellan makt, kontroll, dominans och managementideologier i 
förhållande till organisation, samhället och människorna som ingår i dessa nämnda 
typer av ”system”. Genom detta sätt att granska organisationer ses de som ett socialt 
system, där de anställda är emotionella varelser som styrs av sina grundläggande 
sociala behov, vilket innefattar behov av trygghet, tillhörighet och trivsel.  
 
Kunda (1992) tillsammans med Bang (1999) menar att organisationsledningar i 
många fall besitter förmågan att manipulera organisationskulturen. Detta i den 
bemärkelsen att medarbetare uppmuntras till att utföra ett mer effektivt och hängivet 
arbetsresultat. Denna preferens förstärks även av Alvesson och Willmott (2002) som 
också menar att organisationsledningar använder kulturen som en styrmodell för att 
de anställda ska arbeta långa dagar, vilket innebär att de också representerar ett högt 
engagemang hos sin arbetsgivare.  
 
Med utgångspunkt i vår tidigare forskning har vi i de flesta fall även haft ett etiskt 
perspektiv i åtanke. Vad som varit av störst vikt i detta avsnitt har varit så väl makt 
som även genus till viss del. Makten genomsyras i avsnitt som ”Makt” och ”Critical 
management studies”, där makt och kontroll är centrala begrepp. Genusperspektiv blir 
relevant när vi skrivit om arbetslivets påverkan på familjelivet. Där har då genus varit 
en central utgångspunkt. Under samma avsnitt har vi även varit medvetna om att den 
fakta som står är skriven av brittiska författare, Noon & Blyton, vilket kan skilja sig 
från den svenska familjeideologi som vi  har studerat i föreliggande studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13	
	

4. Teori 
I kommande avsnitt beskriver vi de centrala teorier som ligger till grund för studien.  

4.1 Arlie Hochschild 
Med utgångspunkt ur ett etiskt förhållningssätt har vi här ett genusperspektiv som 
dessutom berör den amerikanska familjeideologin. 

Den amerikanska sociolog som födde våra tankar och idéer till föreliggande studie är 
Arlie Hochschild (1997). Hon har genomfört en fängslande fältstudie på ett stort 
amerikanskt företag där hon i huvudsak studerade en grupp välavlönade tjänstemän 
och deras rådande arbetssituation. Speciellt för detta företag var att det fanns särskilt 
utvecklade och familjevänliga policies för arbetstagare med småbarn, dock var det 
väldigt få som tog nytta av dem. Exempel på förmåner som fanns var bland annat stor 
möjlighet till mer flextid, samt pappaledighet – något som inte är en självklarhet i 
USA.   

Trots att nästan alla sa att familjen kom i första hand, så arbetade nästintill samtliga 
av hennes deltagare mellan 50 till 70 timmars arbetsveckor, plus att majoriteten 
dessutom hade en familjesituation med barn under 13 år. Dessa fick valet att antingen 
tjäna mer pengar, eller gå ner i arbetstid med bibehållen lön. Trots att nästintill 
samtliga tjänstemän tidigare klagat på tidsbrist och att de ville tillbringa mer tid med 
sina familjer, så valde majoriteten högre lön istället för att få extra tid till familjeliv 
eller fritid (Hochschild, 1997).  

Den aspekt av Hochschilds (1997) studie som vi fokuserar på är således varför 
tjänstemännen valde på detta sätt? Den slutsats hon kommer fram till är att, 
framförallt männen, upplevde familjen som en mer kravfylld institution än 
lönearbetet. Därmed upplevde de inte längre hemmet som en lugn och rogivande 
miljö att återhämta sig i.  

På jobbet hade de istället ett tydligt mönster, det fanns en tydlig struktur på vad som 
skulle göras, de hade ett avgränsat ansvarsområde, det fanns stödstrukturer - en chef 
som det kunde klagas till vid för hög arbetsbelastning. Detta i jämförelse med 
familjen där ingen gräns fanns för hur mycket som krävdes. I hemmet fanns det 
ständigt en skuld som var mer existentiell. Var personen i fråga en sämre förälder var 
det därmed hela ens person som var misslyckad på något sätt. Istället för att då välja 
extra tid till sin familj och möjligen förbättra sin familjesituation, så valde de att gå 
till lönearbetet (Hochschild, 1997).  

4.2 Foucaults maktteori 
Med utgångspunkt ur ett etiskt förhållningssätt har vi här ett maktperspektiv. 

Foucault har ingen direkt definition på sitt maktbegrepp. Istället betraktar han makt 
som olika existerande sammanhang, där varje sammanhang ses som en diskurs 
innehållande specifika regler och normer. Utifrån detta perspektiv finns således makt 
överallt och tar sig därmed olika uttryck beroende på vilket ”sammanhang” eller 
vilken ”diskurs” man befinner sig i. Dessa sammanhang kan även betraktas som olika 
sociala fält (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 
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Det mest centrala i Foucaults maktteori handlar således om att individer konstruerar 
sig själva som etiska subjekt, vilket innebär att individen gör sig själv till ett projekt, 
till någon som ska formas. Alla situationer som idag existerar ses som en arena för 
förmedling av olika föreställningar och normer som formar och självdisciplinerar de 
närvarande individerna (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 

Makt finns således potentiellt överallt och i alla olika sociala sammanhang. Foucault 
(Alvesson, 2014; Lindgren, 2010) menar att makt är som mest effektivt när den inte är 
direkt påtaglig. Han menar att den explicita makten är ointressant i form av den 
suveräna makten. Han är således inte intresserad av att studera vem som besitter makt. 
Makt ska istället finnas till och besvara den frånvarande konflikten, inte den 
närvarande. Exempelvis ska den besvara varför missnöje inte existerar, varför krav 
inte ställs, varför konflikter inte uppstår och varför vissa aktörer framstår som 
auktoriteter som andra individer följer och underordnar sig. Denna makt innebär 
således att man tänker och handlar på ett visst sätt för att man formats till att tycka att 
detta är rätt. Makten skapar därmed en viss typ av tänkande och förhållningssätt som 
sedan styr individen, detta gäller såväl högsta chefen som de individer långt ner i 
hierarkin (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 

Det är just ovanstående, de stora och osynliga maktrelationerna som kommer så nära 
en definition av Foucaults begrepp som möjligt. Överallt, var vi än befinner oss, finns 
det sociala sammanhang, det vill säga diskurser, som omger och formar oss 
(Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 

Således är det den disciplinära makten som i Foucaults mening är den mest 
framträdande makten. Dess betydelse menar att alla individer, så väl du som jag, ingår 
i sammanhang som hela tiden bedömer och utvärderar oss utifrån vad som är normalt. 
Regler och normer är närvarande och vi själva och andra bedömer hur väl vi förhåller 
oss till dessa. Det finns ständigt experter som ser till att vi normaliseras, det vill säga 
lever upp till sammanhangets norm. Dessa sammanhang kallar Foucault även för 
diskurser (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 

Med utgångspunkt i våra teorier har vi även här haft etiska förhållningssätt i åtanke. 
Eftersom makt och genus var genomgående i ”Tidigare Forskning” blir det således 
även här, eftersom ”Tidigare forskning” och ”Teori” tenderar att gå in i varandra, och 
åtminstone höra ihop på något sätt. Makten återfinns ur Foucaults perspektiv, medan 
genus denna gång återfinns under Hochschild teori. Vad som skiljer sig från tidigare 
genusperspektiv är denna gång att den tar avstamp ur den amerikanska 
familjeideologin, vilken även den skiljer sig markant från den svenska.  
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5. Metod och material 
Följande avsnitt kommer representera våra metodologiska överväganden och 
kommer därmed förklara vårt synsätt för hur vi har försökt uppnå vår kunskap. Med 
hjälp av det kommer vi därefter redovisa våra tillvägagångssätt för att hämta 
empirin, vilka val vi har gjort och varför just dessa val varit aktuella. 

Som vi tidigare presenterat är syftet med denna studie att möjligen skapa förståelse 
för, samt försöka beskriva hur tjänstemän inom den privata sektorn tänker kring 
övertidsarbete. För att kunna möta upp det har vi formulerat följande frågor 

1. Hur kan det komma sig att tjänstemän inom den privata sektorn arbetar övertid?  
 
2. Hur beskriver tjänstemännen inom den privata sektorn sina upplevelser och 
erfarenheter kring sitt övertidsarbete?  
 
Dessa frågor kan med största sannolikhet besvaras på flera olika sätt, men för att 
försöka uppnå vårt önskvärda syfte har vi haft en hermeneutisk kunskapssyn, det vill 
säga att fokus inte har legat på att få en generaliserbar studie, utan istället har vi 
fokuserat på att skapa förståelse för vår företeelse med hjälp av tolkande reflektioner 
(Alvesson & Sköldberg, 2007). För att optimera uppfyllelsen av syftet har det därför 
varit till vår fördel med ett kvalitativt förhållningssätt. Därför har vi således utfört 
intervjuer för att nå den, förhoppningsvis djupa kunskapen vi önskat. Djup kunskap 
har vi försökt skapa oss genom att samtala tillsammans med våra respondenter. 

Ytterligare för att försöka besvara syftet har vi haft en abduktiv ansats. Vid en första 
anblick var vi dock eniga om att ha studiens valda teorier att utgå ifrån vid 
framtagandet av bland annat intervjuguide. Vi ville använda dessa som en någorlunda 
hypotes, men med kvalitativ utgångspunkt, för att testa vid våra intervjuer. Vi var 
eniga om att dessa teorier mycket väl skulle kunna användas för att gå ut och studera 
verkligheten, för att därefter betrakta om teorierna bekräftades. Studien skulle då 
under dessa förhållanden vara försedd med en så kallad deduktiv ansats. Med andra 
ord innebär det att hypoteser ställs upp vilka i sin tur testas med understöd av empirin 
som intervjuerna mynnar ut i. Dock är det möjligen mer förekommande inom den 
kvantitativa forskningen (Bryman, 2011). 

Å andra sidan skulle vi i motsats likväl kunnat tillämpa en mer induktiv ansats, med 
utgångspunkt i Grounded theory, eller grundad teori som det heter på svenska. 
Grundad teori berör således hur vi använder vår insamlade data för att förstå 
deltagarnas symbolvärld. Ur detta synsätt är det därmed förbjudet att ha läst in sig på 
teorier innan utförandet av intervjuer sker. Det primära skulle då vara att börja studera 
övertidsarbetet för tjänstemän förutsättningslöst och därefter skapa begrepp och 
kategorier utifrån just aktörernas symbolvärld (Bryman, 2011). 

Vi såg fördelar och nackdelar med båda dessa ansatser, vilket gjorde att vi fick ta ett 
ställningstagande. Induktion eller deduktion? 

Det resonemanget ledde oss till abduktion. Vi anser att det som möjligen skulle leda 
oss till det mest verklighetsenliga resultatet för föreliggande studie blev abduktion, 
det vill säga en kombination av båda dessa förhållningssätt (Alvesson & Sköldberg, 
2007). Våra valda teorier inspirerade oss, men att enbart utgå från dessa övervägde vi 



16	
	

kunde begränsa och låsa vårt synsätt i hopp om att nå ny kunskap. Därför ville vi 
snarare försöka vara mer öppensinnade vilket gjorde att grundad teori även var av stor 
inspiration. Dessa båda kan ses som varandras antagonister och just därför tror vi en 
kombination av båda eventuellt förde oss till det mest tillförlitliga resultatet. 

En annan, om än så viktig aspekt för att nå vår eftersträvansvärda kunskap, är givetvis 
respondenterna. Därför kommer nästa avsnitt att illustrera hur vi gick tillväga för att 
komma i kontakt med dessa. 

5.1 Urval av respondenter 
Som vi nyligen indikerat så har föreliggande studie sin utgångspunkt i ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. Detta eftersom syftet handlar om att möjligen skapa en djupare 
förståelse för övertidsarbetet bland tjänstemän. För att kunna besvara syftet har vi 
använt oss av intervjuer, vilket Bryman (2011) även benämner som den mest 
förekommande kvalitativa forskningsmetoden. Antal intervjuer som vi genomförde 
var sju stycken.  

För att med säkerhet hitta företag där övertidsarbete förekom, kontaktade vi 
fackförbundet Unionen och TCO där vi fick en lista tilldelad oss med relevanta 
företag. Dock var det inte helt enkelt att hitta ett företag med tillräckligt många 
frivilliga samt aktuella respondenter, varför vi tillslut enades om att istället intervjua 
tjänstemän på flera företag. Samtliga företag var positionerade i södra Sverige, där 
Företag 1 och 3 var IT-företag, medan Företag 2 tillhandahöll tjänster inom 
fotografering. Skillnader mellan företagen var att de var av olika storlek. Företag 1 
och 2 var mindre företag med få anställda, det vill säga företag med 12 anställda eller 
färre. Företag 1 arbetade mestadels på nationell nivå men hade även utländska 
kontakter. Företag 3 å andra sidan var ett stort internationellt företag, antal anställda 
var cirka 20 000.   

Vid urvalet av respondenter använde vi inledningsvis ett så kallat målinriktat urval. 
Eftersom studiens syfte ställde krav på våra respondenter att arbeta övertid var därför 
ett målinriktat urval vårt första steg i urvalsprocessen. Nästkommande steg bestod av 
bekvämlighetsurval eftersom vi valde de mest lättillgängliga respondenterna inom 
respektive företag. Detta på grund av att samtliga respondenter var tjänstemän som 
även uppfyllde kriteriet om att arbeta övertid. Vi föredrog en kombination av dessa 
två urvalstyper för att komma i kontakt med ”rätt” respondenter. Med rätt 
respondenter menar vi även en jämn könsfördelning (Bryman, 2011).  

Efter vi skapat kontakt med respondenterna delgavs ytterligare information om vårt 
kriterium gällande krav på övertidsarbete. Detta för att med största säkerhet undvika 
kontakt med respondenter utan erfarenhetsmässiga anknytningar till övertid (Bryman, 
2011). Bland respondenterna fanns representanter från varierande nivåer med olika 
befattningar. Därefter utformades bestämmelser gällande tid och rum för utförande av 
intervjuerna. 

5.2 Etik 
En viktig aspekt för att stärka tillförlitligheten i studien är att visa på våra etiska 
handlanden. Nedan kommer därför en redogörelse för detta. 
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Etiska principer har en direkt inverkan på studiens pålitlighet vilket gör det viktigt att 
reflektera över dessa. Grundläggande etiska frågor berör områden som frivillighet, 
integritet, konfidentialitet och anonymitet för de individer som deltar i intervjuerna 
(Bryman, 2011). Innan intervjuerna påbörjades informerades våra respondenter 
noggrant om föreliggande studies syfte och vilka frågor som kunde tänkas ställas. Vi 
betonade även vikten av att deltagandet var anonymt samt frivilligt och att de således 
hade rätt att avbryta intervjun alternativt neka frågor som de inte kände sig bekväma 
med. Vidare informerades respondenterna också om att all information skulle 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och att alla uppgifter de delade med sig 
av endast skulle användas till studien (Bryman, 2011). 

Vidare informerades respondenterna om att intervjuerna skulle spelas in, hur 
materialet skulle hanteras samt att deras svar skulle förbli anonyma i studien 
(Bryman, 2011). 

5.3 Datainsamling 
Nedan kommer redovisas hur vi gick tillväga för att få vår empiri. Vilka verktyg vi 
använt oss av för att samla in så sanningsenlig data som möjligt. 

Kvalitativ forskningsstrategi genererar enligt Bryman (2011) en kunskap som har en 
mer djupgående alternativt bredare karaktär. Något som vi redan belyst inledningsvis 
var vår kunskapsteoretiska utgångspunkt. Fokus ligger således på att skapa en 
uppfattning om den sociala miljö som våra respondenter arbetar i. Detta med 
utgångsläge i deras subjektiva tolkningar (Bryman, 2011). I föreliggande studie 
redovisas detta med hjälp av det material som samlats in med enskilda intervjuer som 
verktyg, i syfte att tillvarata respondentens subjektiva uppfattning. Genom intervjuer 
har vi möjligen frambringat en bredare, alternativt djupare, förståelse och uppfattning 
kring varför tjänstemän inom den privata sektorn arbetar övertid.  

Innan intervjuerna genomfördes hade vi förberett en intervjuguide. Denna 
intervjuguide hade till syfte att vara en mall med frågor som utgångspunkt. Således 
lämnades utrymme för respondenterna för följdfrågor respektive övriga frågor som vi 
möjligen inte vägt in vid utformandet. Därmed skapades mer anpassningsbara 
intervjuer med möjlighet för skiftande ordningsföljder. Relevant under intervjuerna 
var vidare att ge respondenterna utrymme för att utveckla och besvara 
frågeställningarna (Bryman, 2011).  

I enlighet med såväl Bryman (2011) som Denscombe (2009) anser vi även att 
metoden gav respondenterna svängrum för beskrivande respektive öppna svar. Utifrån 
föreliggande syfte värderades respondenternas personliga berättelser högst. Avvek 
respondenterna till övriga ämnesområden eller aspekter som vi inte tagit hänsyn till i 
vår intervjuguide, var det mer välkommet än förbjudet (Bryman, 2011) 

Ett visst antal av våra intervjuer gick dessvärre inte utföra vid ett fysiskt möte, vilket 
medförde att dessa istället genomfördes via telefon. Dock med samma 
semistrukturerade förhållningssätt. En telefonintervju är möjligtvis mer 
förekommande vid kvantitativa forskningsstrategier än vid kvalitativa. Men även i 
kvalitativa ansatser finns det fördelaktiga effekter (Bryman, 2011). Detta är något vi 
återkommer till i vår avslutande metoddiskussion.   
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5.4 Analysmetod 
Avsnittet nedan redovisar således hur vi har analyserat vårt ovan nämnda 
intervjumaterial. 

Vid samtliga intervjuer tillämpades ljudinspelningar som verktyg i syfte att senare 
kunna analysera vårt empiriska material. Tanken bakom detta grundades i att 
möjliggöra en tillbakablick och genomgång av materialet för att underlätta 
analysarbetet i form av att hitta teman, likheter och olikheter mellan de olika 
intervjuerna. Vidare användes anteckningsblock som hjälpmedel då vi under 
intervjuns gång ville ha möjligheten att föra anteckningar över respondenternas svar, 
om respondenterna möjligen talade otydligt, alternativt för att strukturera upp 
personen i frågas tankegångar. Viktigt för oss var inte bara vad som sades under 
intervjun, utan också hur det sades. Därför ansåg vi också att anteckningar kunde 
hjälpa oss med att notera exempelvis kroppsspråk, reaktioner och ansiktsuttryck - 
sådant som inte gick att fånga på inspelningarna (Bryman, 2011). Däremot var 
anteckningarna inget som användes senare i processen för analys.  

Efter att intervjuerna hade slutförts transkriberades vårt insamlade material med 
avsikt att underlätta förståelsen av materialet. Enligt oss ett fördelaktigt 
tillvägagångssätt eftersom vi fick chans att strukturera intervjuerna, urskilja vanligt 
förekommande begrepp och åsikter men även jämförelser mellan intervjuerna 
möjliggjordes. Likväl som likheter kan vara användbart under analys kan dessutom 
olikheter vara användbart för att urskilja relevant data. Den kompletta analysen 
genomfördes i tre nivåer, sortering, ordning samt kategorisering	(Denscombe, 2009). 

5.5 Kvalitetsmått 
För att försöka stärka tillförlitligheten i studien kommer vi nedan att redogöra för de 
kvalitetsmått vi haft med oss under studiens gång. 

Eftersom kvalitativa studier syftar till att representera en utav flera möjliga 
reflektioner av en social verklighet har mätning således en mycket liten betydelse 
inom just den kvalitativa forskningen. Detta har lett till att det finns en viss oenighet 
kring vilka kvalitetsmått som ska tillämpas för denna typ av studier. För att säkerställa 
kvaliteten på föreliggande studie valde vi att använda oss utav kriteriet tillförlitlighet. 
Enligt Bryman (2011) är detta ett alternativt kvalitetsmått för validitet och reliabilitet, 
men mer anpassat för just kvalitativa studier. Validitet och reliabilitet kan med större 
fördel användas inom kvantitativ forskning (Bryman: 2011). 

Tillförlitligheten i denna studie består av fyra olika delkriterier: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Att skapa trovärdighet i studien har vi försökt göra genom att under intervjuerna vara 
noggranna med att få bekräftat utav deltagarna att vi uppfattat deras uttalanden 
korrekt. Det gjordes genom att vi ställde följdfrågor om vi upplevde något oklart 
(Bryman, 2011). 

Nästkommande delkriterie behandlar överförbarhet. Överförbarheten har vi försökt 
stärka genom att vi valde studera tjänstemän på olika företag inom olika branscher. 
Därför fick vi möjligen ett resultat med bredare svarsvidd som på ett gynnsamt och 
fördelaktigt vis kunde placeras i andra kontexter (Bryman, 2011). 
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Genom att studien ska indikera på en pålitlighet har vi försökt redogöra för alla våra 
val och tillvägagångssätt under studiens gång. Detta för att göra den så potentiellt 
transparant som möjligt. Således har vi på inga villkor med avsikt försökt dölja 
varken antaganden eller information som av någon anledning skulle vara värdefull att 
redovisa (Bryman, 2011).  

Möjlighet att styrka och konfirmera är ett kriterium vi försökt uppnå genom vår 
abduktiva ansats som bas. På så sätt har vi både haft teori som inspiration, samtidigt 
som vi ändå inte vill avstyra respondenternas berättelser (Bryman, 2011). 

5.6 Metoddiskussion 
Nedan kommer vi lyfta fram såväl fördelar som nackdelar med våra metodologiska 
ställningstaganden. Även detta är av vikt för transparens och överförbarhet genom 
studien. 

Med utgångspunkt i föreliggande studies syfte är det nu bekant att metoden är 
kvalitativ. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod vilar i ansatsen. Medan 
den kvalitativa metoden syftar till att undersöka arten eller karaktären av något, 
fokuserar den kvantitativa på att undersöka hur mycket, hur stort eller mängden av 
något (Kvale, 1997). Således var vi ense om att ett kvalitativt förhållningssätt 
upplevdes som det enda rätta för att lyckas besvara studiens syfte och frågeställningar 
på ett optimalt sätt. 

Hur det kommer sig att vi valde en kvalitativ ansats berodde således på att vi ville 
skapa en djupare förståelse för varför tjänstemän jobbar övertid, när vi i dagens 
samhälle är så väl upplysta om de konsekvenser de kan leda till, ofta i form av 
exempelvis stress, utbrändhet och sjukskrivningar. Vår ambition var att försöka se det 
från respondenternas synvinkel och därmed kunna göra bästa möjliga analys av 
situationen (Alvesson & Sköldberg, 2007). 

Således genererar den kvalitativa forskningsansatsen ett bättre underlag för tolkning 
och även en tydligare bild för att på bästa sätt kunna uppfylla samt besvara vårt syfte. 
För att kunna genomföra studien på ett kvalitativt sätt, har olika teorier med inriktning 
mot övertidsarbete och andra teorier som har relevans för studien studerats, då 
grunden för att kunna göra en studie ligger i att veta vad som ska studeras (Bryman & 
Bell, 2011). 

Gällande våra semistrukturerade intervjuer var det till fördel eftersom utgångspunkten 
var kvalitativ studie och därför hade vi innan intervjuerna förberett vissa 
förhållandevis specifika teman som vi ville beröra. Detta var vår så kallade 
intervjuguide (se bilaga). Men fördelen var här att respondenterna hade stor möjlighet 
och frihet att utforma svaren (Bryman, 2011). Som vi även nämnde tidigare så var 
inte vårt syfte att låta våra intervjufrågor begränsa respondenternas svar, utan det vi 
eftersträvade var istället deras egna personliga berättelser om övertidsarbetet. Därmed 
undvek vi i så hög utsträckning som möjligt att ställa ledande frågor.  

Eftersom två av respondenterna med kort varsel fick förhinder och omöjliggjorde ett 
möte i form av fysisk intervju, fick vi istället utföra telefonintervjuer med dessa. 
Vanligtvis brukar denna typ av intervju vara mer fördelaktigt vid kvantitativ forskning 
(Bryman, 2011), men vi hittade andra fördelar relaterat till vår studie också. Den 
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främsta var således att det kan vara lättare att både ställa, samt få svar på mer känsliga 
frågor än vid en fysiskt närvarande intervju (Bryman, 2011). På grund av en 
begränsad tidsram, fanns nämligen inte utrymme för att träffa dessa respondenter vid 
ett annat tillfälle. I annat fall hade det för vår del varit mer angeläget, då vi i huvudsak 
hade velat utföra samtliga intervjuer på lika villkor. Men eftersom vi i analysen inte 
använde oss av våra anteckningar vid våra fysiska intervjuer, ser vi därför inte att det 
har påverkat resultatet ändå.   
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6. Resultat och Analys 
Nedan kommer de delar av det empiriska material presenteras som är av högsta 
relevans för föreliggande studies syfte och frågeställningar. Resultatet kommer att 
redovisas med hjälp av skilda teman. För att förhindra upprepningar kommer en 
analys att ta plats efter respektive tema. Således kommer vårt resultat att analyseras 
med hjälp av våra valda teorier och till viss del den tidigare forskning som vi tidigare 
presenterat.   

6.1 Förtroendearbetstid - en grund för övertidsarbete? 
Efter insamlat empiriskt material väcktes flertalet tankar kring förtroendearbetstid. 
Detta på grund av att förtroendearbetstiden enligt vår subjektiva tolkning påträffades 
bland majoriteten av respondenterna. Samtliga på Företag 1 samt 3 men existerade 
inte inom Företag 2. Utifrån föreliggande syfte och frågeställningar kan därmed 
förtroendearbetstiden ses som en bidragande del till varför övertidsarbetet såg ut som 
det gjorde på respektive företag.     

Framstående på Företag 1 var att majoriteten av respondenterna nämnde att företaget 
präglades av frihet under ansvar. “Tar man tid från en dag så kan man ta ut ledighet 
dagen efter. Men man kanske får stämma av lite med sina kollegor så inte alla är 
hemma en fredagseftermiddag”1. Respondenterna fick därför ingen ekonomisk 
ersättning för sitt utförda övertidsarbete, utan istället ersättning i form av 
kompensationsledighet.  

Respondenterna på Företag 1 hade möjligheter att styra över arbetstiderna 
självständigt. “Ja, om vi inte har gemensamma projekt. Men det är ändå sällan någon 
annan behöver vänta på mig. Eller tvärtom, att jag behöver vänta på någon annan”2. 
Vidare förekom inga fasta arbetstider som arbetstagarna förväntades vara på kontoret 
utan hade tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om hur arbetet skulle 
genomföras för att samtliga arbetsuppgifter skulle bli slutförda. Möjligen på grund av 
att samtliga respondenter på Företag 1 arbetade med sina arbetsuppgifter och kunder 
på grund av olika befattningar med enskilda spetskompetenser. “...har mycket obskyr 
kunskap som inte finns i liv längre”3. 

På Företag 2 fann vi inga anknytningar till förtroendearbetstid på grund av att 
respondenterna fick ekonomisk ersättning för sitt utförda övertidsarbete. Dessutom 
styrdes respondenterna i hög utsträckning av kundernas behov vilket innebar att 
respondenterna alltid var tvungna att befinna sig på arbetsplatsen inom bestämda 
tider.     

På Företag 3 kunde arbetstagarna även där självständigt styra över arbetstiden och 
planera arbetsdagen oberoende av kollegor. För respondent 6 brukade hen befinna sig 
på arbetet mellan 09.00-18.00 då eventuellt kollegor behövde kontakta hen. “Det är 
helt flexibelt, men mest kontorstid. Man skulle helst vara inne mellan 9- 18. Oftast där 
emellan skulle man göra sin tid”4. Arbetsuppgifter kunde dock genomföras fritt i 
varierande ordningsföljd, oberoende tid och rum. “Men man kan säga att det var 
																																																								
1	Respondent 1 
2	Respondent 3 
3	Respondent 2 
4	Respondent 6 
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egentligen helt flexibelt, bara man gjorde det man skulle så fick man göra det på vilka 
tider man vill. Men i och med att folk var beroende av mig så ville de att man skulle 
vara inne mellan 9-18”5. 

Respondent 6 på företag 3 hade vidare en förväntan att finnas tillgänglig för kunder 
utom Sveriges gränser. “Men visst det fanns ju år där man jobbade med folk som sov 
sent och då blir det senare tider. Och sen också eftersom det är ett internationellt 
företag, jobbar man då mkt mot USA så blir tiderna lite annorlunda med. Då är det 
kanske bättre att man skjuter på sin tid så de är mer vakna med. Ju mer 
internationellt företag det är, desto spretigare arbetstider blir det”6. Därmed krävdes 
god flexibilitet och anpassningsförmåga. Detta var vidare något som förväntades av 
arbetstagarna inom Företag 3 från arbetsgivarens sida, och som inte resulterade i 
ersättning för övertidsarbetet, varken ekonomisk ersättning eller 
kompensationsledighet. 

Trots att våra respondenter på företag 1 hade olika inriktningar inom företaget 
verkade de ändå medvetna om övriga kollegors arbetsuppgifter. Varje respondent 
hade sin individuella spetskompetens vilket innebar att arbetet upplevdes mer 
självständigt. Varje anställd arbetade med sin sak och behövde därför inte samarbeta i 
lika stor utsträckning som möjligtvis kan krävas inom företag där fler anställda 
arbetar med samma eller liknande arbetsuppgifter. Företag 3 som däremot var ett 
betydligt större företag och flertalet anställda arbetade med liknande arbetsuppgifter 
vilket innebar att de anställda behövde vara tillgängliga för varandra. På detta sätt 
fanns ett beroende kollegorna emellan som inte återfanns på Företag 1. Eftersom 
övertidsarbetet på Företag 3 kunde uppnå högre nivåer än Företag 1 kan det möjligen 
grundats i att Företag 3 var ett större företag där fler anställda var beroende av 
varandra.  

Nedan följer en analys av förtroendearbetstiden med utgångspunkt i tidigare 
forskning. 

Utifrån tidigare presenterad forskning kan förtroendearbetstid grundas i såväl lösa 
arbetstider som i mer bestämda tider (Kecklund et. al., 2002). Som resultatet från vårt 
insamlade material visade hade Företag 1 mindre bestämda tider medan Företag 3 
hade mer bestämda tider. Det viktigaste är enligt Kecklund et. al. (2002) att ett 
arbetsresultat presteras vilket betyder att arbetsdagens början och slut blir mindre 
viktig.  
 
Oavsett när arbetet äger rum, övertid eller inte, så menar Siegrist (1996) att det är 
viktigt för arbetstagaren att känna god balans mellan ansträngning och belöning. 
Finns det en obalans däremellan riskerar det istället att leda till stress (Weyers et al., 
2006). I förhållande till förtroendearbetstiden som förekom på Företag 1 och 3 
gällande ansträngning och belöning fick Företag 1 belöning för sitt utförda arbete i 
form av kompensationsledighet. Företag 3 å andra sidan hade inte någon form av 
kompensation för det utförda övertidsarbetet.  
 

																																																								
5	Respondent 6 
6	Respondent 6 
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Kecklund et. al. (2002) understryker att ekonomisk ersättning har en avgörande 
betydelse för om ett företag har förtroendearbetstid. Vidare förklaras att företag som 
ger anställda ekonomisk ersättning för sitt utförda övertidsarbete inte kategoriseras 
som ett företag som arbetar i enlighet med förtroendearbetstid (Kecklund et. al., 2002) 
vilket därmed betyder att Företag 2 inte hade förtroendearbetstid. Medan företag som 
inte ger anställda ersättning i form av pengar har förtroendearbetstid (Kecklund et. al., 
2002) likt Företag 1 och 3.  
 
Precis som Westergren och Englund (2006) förklarar så finns det en tendens bland 
arbetsgivare att avtala bort övertid vid högre nivåer av övertidsarbete, vilket innebär 
att arbetstagaren inte får ersättning för sitt övertidsarbete. Vid förtroendearbetstid 
finns dock ingen automatik i att arbeta över, men det är underförstått att göra det om 
så arbetet kräver (Kecklund et al, 2002). Därmed kunde arbetsgivarna avtalat bort 
övertidsarbetet på grund av att arbetsuppgifterna på företag 1 och 3 karaktäriserades 
av varierande arbetstempon och arbetsbelastning. Vissa perioder kunde 
respondenterna vara överösta i arbetsuppgifter för att sedan arbeta under lugnare 
förhållanden med färre arbetsuppgifter.  
 
Bland chefer på olika nivåer inom företag samt arbetstagare med nyckelfunktioner är 
det vanligt att dessa har förtroendearbetstid. För att utföra övertidsarbete genom 
förtroendearbetstiden är det därmed vanligt förekommande att arbetstagaren erhålls en 
högre grundlön, istället för ekonomisk ersättning (Kecklund et al, 2002). Vår 
subjektiva tolkning av respondenterna på Företag 1 var att samtliga hade sin unika 
kompetens där varje befattning var en stor del av företaget. Därför kan möjligtvis 
anledningen till förtroendearbetstiden grundas i att respondenterna hade sin egen 
nyckelfunktion inom företaget. Kanske har därför arbetsgivaren avtalat högre lön för 
arbetstagarna med nyckelfunktioner för att på så vis behålla dessa, trots 
övertidsarbetet. Den högre lönen i sin tur kanske medförde motivation till att arbeta 
övertid i samband med arbetets flexibilitet och ersättning i kompensationsledighet.       
 
6.2 Det flexibla arbetets påverkan på familjelivet 
Tema som nedan kommer presenteras berör arbetstagarens upplevelse kring 
arbetslivets ökade arbetstimmar i relation till familjelivet. Materialet från intervjuerna 
resulterade i relativt spretiga svar från samtliga företag. Att arbetstagaren skulle 
föredra att spendera tid på arbetsplatsen framför hemmet var inget som tydligt 
framfördes från respondenternas sida. Däremot upplevdes tendenser till det på Företag 
1. Utgångspunkt i detta tema berör därmed om arbetsplatsen blir mer eftertraktad än 
hemmet.  
 
Utifrån respondenternas svar under intervjuerna på Företag 1 upplevdes männen i 
högre utsträckning sina arbetsdagar som mer lugna och kontrollerade gentemot 
familjelivet. En aspekt som bör tilläggas var att de manliga respondenterna befann sig 
i samboförhållanden eller var gifta och tillsammans med barn, alternativt väntade 
barn. Detta framkom då vi fick svar som “Det är mest sambon som gnäller”7, om de 
stannar kvar och arbetar övertid. Alternativt att de har “...bättre kontroll i arbetsliv. 
Jag har en nio månaders, där har man ingen kontroll!”8. Märkbart var även att 
männen på företag 1 i högre utsträckning arbetade övertid än kvinnorna. Kanske 
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berodde männens övertidsarbete på kön alternativt tjänst inom företaget. Kanske hade 
männen arbetat övertid ändå, oavsett småbarn i hemmet?   
Samtliga av de manliga respondenterna på Företag 1 var eniga om att småbarnstiden 
var en kravfylld och okontrollerbar period, men att det var ett delat ansvar 
tillsammans med sambon - “Fifty-fifty är det som gäller”9. Vilket indikerade på att 
respondent 2 upplevde sysslor som berörde familjelivet relativt jämnt fördelat. 
 
Likartade svar framkom inte under intervjuerna med kvinnorna på Företag 1. 
Respondent 7, på Företag 1 hade liknande familjesituation som männen. Däremot 
framkom det inte under intervjun några tendenser till att kvinnan i högre utsträckning 
hellre skulle föredra att spendera tid på arbetsplatsen, framför tid i hemmet 
tillsammans med familj. Respondent 1 som också var kvinna hade inte alls liknande 
familjesituation likt ovan nämnda respondenter då hon endast levde tillsammans med 
sin man utan barn i hemmet. Inte heller under hennes intervju indikerade hon på att 
hon på något vis hellre skulle vilja spendera tid på arbetsplatsen och arbeta övertid 
framför att spendera tid i hemmet.  

Det fanns inte heller tendenser till att hellre vilja spendera tid på arbetsplatsen framför 
hemmet på Företag 2 eller 3. Familjesituationen skiljde sig på Företag 2 och 3 jämfört 
med Företag 1. Samtliga respondenter inom Företag 2 levde ensamma och likväl 
samtliga på Företag 3. Därmed kan resultatet ha påverkats utifrån att respondenterna 
faktiskt inte hade familjemedlemmar som väntade i hemmet, något som innebar att 
respondenterna möjligen inte kände krav från någon familjemedlem efter avslutad 
arbetsdag.  

Däremot de som levde utan partner, och därmed inte heller hade barn, upplevdes inget 
märkbart gällande deras kontroll på arbetet eller i hemmet. Ur denna aspekt spelade 
kön ingen roll. Däremot kunde resultatet möjligtvis ha visat annorlunda om det varit 
så att samtliga respondenter på Företag 2 och 3 också levt under andra förhållanden 
med familj och barn. 
 
Vidare följer nu en analys av resultatet med tidigare forskning och teori. Vi vill 
poängtera att vi är medvetna om att rapporten från TCO (2016) genererat resultat från 
en kvantitativ studie, vilket knappast ger oss rätten att använda i analyssammanhang. 
Detta med tanke på att föreliggande studies metod och ansats är tolkande och 
kvalitativ. Däremot vill vi enbart använda den för att belysa situationen på 
arbetsmarknaden idag. Således ifrågasätter vi inte svaren från en kvantitativ studie, 
utan enbart konstaterar hur våra respondenter svarat i förhållande till TCO:s (2016) 
studie. Eftersom TCO (2016) rapport inte är en vetenskaplig studie, finns det heller 
inga tydliga redogörelser kring dess metodval, däremot framgår det att urvalet 
grundas i organisationens många olika medlemmar och dess yrkesgrupper, allt från 
civilekonomer till skådespelare.  
 
Småbarnsföräldrar arbetar övertid i lägre utsträckning jämfört med arbetstagare som 
inte har småbarn enligt rapport från TCO (2016). Enligt respondenterna på Företag 1 
visade resultatet att de arbetstagare som hade småbarn faktiskt arbetade mer övertid. 
Möjligen berodde vårt resultat på att respondenterna som arbetade mest övertid hade 
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en viss nyckelbefattning inom företaget som krävde mer övertid. Därför kanske inte 
resultatet hade visat annat om de inte haft småbarn.   
 
Vidare uppmärksammades att männen med småbarn faktiskt arbetade mest övertid 
inom Företag 1. Precis som Hochchild (1997) betonar finns det en tendens att uppleva 
arbetsplatsen mer kravfylld och kontrollerbar gentemot familjelivet. Vidare förklarar 
författaren att hemmet kan vara en plats med bristande kontroll och med få 
påverkansmöjligheter kring vad som komma skall (Hochchild, 1997). Vidare förklarar 
författaren att männen i högre utsträckning ser arbetsplatsen som sin fristad, en plats 
med kontroll och struktur (Hochchild). I linje med det insamlade svaren från 
respondenterna bekräftades detta också av männen då de upplevde bristande kontroll i 
hemmet och full kontroll över arbetet. Däremot förmedlade ingen respondent att 
arbetsplatsen användes som en flykt från hemmet.  

6.3 Makt 
Huruvida det existerade någon form av makt inom studiens företag var något som vi 
uppmärksammade efter vi granskat den insamlade empirin. Därefter vaknade frågor 
till liv om det förekom någon form av maktutövande på företagen med utgångspunkt i 
Foucaults teori. Vår tolkning var att det kunde finnas en form av makt men att den 
gestaltades på olika vis inom respektive företag. Kommande avsnitt är det mest 
omfattande resultatet och därmed också analysen.  
 
Hur övertidsarbetet inom Företag 1 tog sig uttryck handlade om att ingen diskuterade 
sitt övertidsarbete, övertidsarbetet var outtalat. Varken kollegor emellan eller anställd 
och chef emellan. Chefen uppmuntrade inte till övertidsarbete, samtidigt som samtliga 
respondenter ändå påstod att chefen hade en förväntan om att övertidsarbete skulle 
ske. Vi upplevde även att samtliga anställda talade om deras ”frihet under ansvar” 
frekvent. När vi frågade respondenterna om hur deras chef möjligen upplevde deras 
övertidsarbete fick vi svar som ”Frihet under ansvar är jättestort här. Han bryr sig 
inte så. Jobbet ska göras och det ska göras bra”10. En annan respondent svarade 
”Ehm, han vet väl också om att det är saker som måste göras. Jag tror inte han tycker 
att vi jobbar för mycket. Det är inget som någonsin har varit på tal”11. På detta sätt 
hade Företag 1 utformat en form av förtroendearbetstid, vilket vi också nämnt 
tidigare. 
 
På Företag 2 upplevde vi att chefen ville ha kontroll över sina anställda. Här 
förväntades de arbeta övertid istället för att ha förtroendearbetstid, och allt som oftast 
finnas nära till hands för chefen om hen skulle behöva hjälp. Som vi nämnt i tidigare 
avsnitt var det medarbetarna som fick sätta ner foten för att få igenom sin önskan om 
en ”klocka” för att få större kontroll över arbetstiderna. Dock var detta inget chefen sa 
emot. Därmed skapades möjligtvis också en kontroll för chefen som då fick svart på 
vitt hur sina medarbetares arbetstimmar såg ut. Vi frågade våra respondenter vem som 
styr över övertidsarbetet och fick till svar ”Det beror på. Är det något som måste bli 
gjort så är det ofta chefens initiativ till att det måste bli gjort. Och då måste man göra 
det. Haha”12. Trots att medarbetarna fick bättre koll på sin arbetstid som var förlagd 
på arbetsplatsen, förekom ändå arbete hemifrån under kvällar och helger. Vi frågade 
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våra respondenter om de brukade kolla sin mail utanför arbetstid och fick till svar 
”Jo, det kan väl hända. Den har man ju ständigt ett öga på”13 
 
Vad som var unikt inom Företag 3 var att respondenterna menade att övertidsarbetet 
minskade ju högre upp i hierarkin den anställda arbetade. Genom större erfarenhet 
och hårt arbete hamnade anställda inom företaget i en position med färre 
övertidstimmar. När vi frågade en respondent huruvida hen kunde påverka sitt 
övertidsarbete, i form av att öka alternativt minska sina timmar, fick vi till svar ”Ja, 
det kan man. Men det beror på vilken position man har. Hur senior man är, hur 
ansvarig man är. Ju lägre position du har, desto mer blir du ju ålagd vad du ska göra 
och se till att göra klart dina grejer. Ju mer senior du är så blir du ju ansvarig och 
kan påverka så du inte hamnar i sådana situationer. Det är således man själv som 
styr över sin övertid”14. Men att övertid förekom inom företaget rådde det ingen 
tvekan om. Företag 3 betalade stora summor böter till facket för att ha överskridit den 
maxgräns som fanns i det rådande kollektivavtalet gällande max antal övertidstimmar 
– ” Ja, och det var ganska noga reglerat. Och Företag 3 betalade böter på det varje 
år till facket, för folk som jobbade för mycket övertid”15 
 
Detta är resultat som vi kommit fram till, och det vi har försökt belysa nu är relationen 
mellan medarbetare och chef utifrån övertidsfaktorn alternativt förtroendearbetstiden. 
Nedan kommer vi belysa detta ur ett maktperspektiv.  
 
Att göra det lätt för oss kan vi tolka Foucaults suveräna makt, men den tycker vi är 
ganska ointressant (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). Därför vill vi istället fokusera 
på, och utgå ifrån den disciplinära makten vilken innebär att samtliga företag är olika 
diskurser som går att granska. Vi kommer därför analysera Företag 1 som en diskurs, 
Företag 2 som en diskurs och Företag 3 som en annan (Alvesson, 2010, Lindgren, 
2010). 
 
Med utgångspunkt i det foucauldianska perspektivet har vi granskat företagen som en 
typ av praktik, eller diskurs, där makt existerar. Här finns såväl chef som 
underordnade anställda varav båda konstruerar sig själva som subjekt med tillhörande 
egenskaper. Egenskaperna har skapats med hjälp av normer inom respektive företag. 
Således har samtliga, oavsett befattning, inom företaget format sig själva med de 
föreställningar, regler och normer som anses vara normalt (Alvesson, 2014; Lindgren, 
2010). 
 
Det kan tolkas som att det fanns makt	inom både Företag 1, 2 och 3, bara att den 
möjligtvis tog sig olika uttryck eftersom varje enskilt företag hade sina regler och 
föreställningar om hur verksamheten skulle se ut. Chef som medarbetare hade utifrån 
Foucaults (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010) perspektiv normaliserat det faktum att 
både förtroendearbetstid alternativt övertidsarbete existerade. På så sätt utövade både 
chef och medarbetare makt gentemot varandra eftersom de ingick i den disciplinära 
rådande diskursen. Huruvida det var överordnad eller underordnad som utövade den 
”viktigaste” makten uppfattar vi saknar svar. Det vi tolkade var att det existerade en 
ny form av makt i förhållande till byråkratiska och hierarkiska organisationer. Istället 
fanns en mer flexibel arbetsorganisation som till synes såg ut att vara till förmån för 
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arbetstagarna, men istället var även denna baserad på individernas egen kontroll. 
Kontroll i den bemärkelsen att samtliga följde och eftersträvade detta nya flexibla 
koncept. Arbetsgivaren ville få sina anställda att tro de arbetade i en flexibel 
organisation, men istället var det kanske själva företaget som var flexibelt, medan det 
var arbetstagarna som fick anpassa sig efter dess arbetsstruktur och kultur? (Alvesson, 
2014; Lindgren, 2010).   
 
Som även Sennett (2007) betonar så kan man med fördel diskutera huruvida det är 
arbetsgivaren som har flexibilitet medan de anställda således får vara flexibla och 
anpassa sig efter arbetsgivarens regler och normer. På det sättet finns det svårigheter 
med att urskilja huruvida begreppet flexibilitet anses vara neutralt eller inte. Utifrån 
detta perspektiv kan man då fråga sig om det är arbetsgivare eller arbetstagare som 
gagnas mest utav den nya flexibla arbetsmarknaden. Med Foucault som utgångspunkt 
skulle vi tro att det beror på vilken diskurs man befinner sig i. Makten ligger i tron på 
det normala, varför alla olika företag har sin egen ”tro på det normala”. Utifrån 
Karlsson och Eriksson (2001) kan man tolka det som att den flexibla arbetsmarknaden 
ger en förskönad bild mot vad den i verkligheten innebär. Åtminstone ur 
arbetstagarnas perspektiv.  
 
Exempelvis kunde vi se på Företag 1 och 3, med hjälp av Foucaults (Alvesson, 2014; 
Lindgren, 2010) perspektiv, en osynlig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare 
som gjorde att arbetstagarna trodde att de var delaktiga och hade en flexibel 
arbetsplats. Men istället kanske deras flexibilitet inte utövades? Dock spelade det 
egentligen ingen roll om den utövades eller inte, eftersom de verkade inom en diskurs 
som styrde dem. Diskursen kunde då vara att få medarbetarna att tro att de arbetade i 
en flexibel organisation. Makten här var att de anställda tyckte sig arbeta i en ”fri” 
och levande organisation där flexibilitet och förtroendearbetstid var ledstjärna. Men 
vid närmare eftertanke kunde även Företag 1 ses som en hierarkisk organisation där 
det i sista hand var chefen som styrde. På detta sätt lurade makten överallt, och trots 
att arbetstagarna upplevde sin tillvaro som flexibel, så var det i själva verket inte, 
menar Foucault. Han hävdar att det är vi själva som har konstruerat den diskurs vi 
anser vara ”normal” och som vi vill leva och anpassa oss efter (Alvesson, 2014; 
Lindgren, 2010). 
 
Således, oavsett om det gällde Företag 1, 2 eller 3, så kan man, utifrån Foucaults 
perspektiv, påstå att det alltid var en disciplinerande diskurs och makt som styrde. 
Och vad eller vem är det som egentligen avgör vilken diskurs som är bäst? Det vill vi 
påstå inte spelar någon roll. Det viktiga ur föreliggande perspektiv är att kritisera och 
ifrågasätta verkligheten (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 
 
Därmed är det viktigt att ha i åtanke att det inte enbart var medarbetarna som formade 
sig efter chefen. Chefen hade en betydande roll att forma så såväl sig själv som sina 
medarbetare, det vill säga subjekten, och formade dem in i den önskvärda diskursen 
på arbetsplatsen. Men likväl formade även diskursen chefen. För denna situation var 
disciplinär även för chefen. Således var det inte enbart medarbetarna som autentiskt 
fogade sig efter företagets flexibla vision. Den styrde även chefen genom att anamma 
och underordna sig företagets normaliserade ideal (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 
 
På detta sätt tar makten sig uttryck i alla former av relationer och sociala 
sammanhang. Chefen, som vid en första anblick kunde tolkas och upplevas som den 
person som utövade mest makt, var således endast ett medium för dessa 
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disciplineringsmekanismer. Även om chefen framstod som huvudaktör var även hen 
skapad eller formad av makten och dess mekanismer. Detta är något vi verkligen vill 
poängtera och belysa som extra centralt just för Foucault. Utgår vi enbart från att det 
är medarbetarna som manipuleras för att chefen ska tjäna mer pengar exempelvis, då 
är vi istället inne på Marx kapitalistiska ideologi (Boglind, Eliaeson & Månson, 
2014). 
 
Det går att tolka det som att samtliga företag vi besökte ”valde” att ha övertidsarbete 
eller om de hade förtroendearbetstid, helt enkelt var en effekt av makten. Hur 
företagen kommit fram till respektive arbetstidsform var socialt konstruerat av diverse 
företag och kunde därmed ses som en diskurs. Det var dessa diskurser som omgav och 
formade såväl chef som medarbetare till att handla på det sätt som företaget 
normaliserat (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010).  
 
Hur samtliga medarbetare på alla tre företag valde att förhålla sig till såväl deras 
övertidsarbete som förtroendearbetstid, ledde ur Foucaults (Alvesson, 2014; Lindgren, 
2010) mening alltid till den disciplinära makten. Således blev samtliga anställda alltid 
övervakade och bedömda utifrån begreppet normalitet. Likväl medarbetare som 
chefer ingår alltid i sammanhang som bedömer och utvärderar dem utifrån satta regler 
och normer. Den största makten kan således sägas finnas i tron på det normala. Vad 
nu normalt är för något. Finns det inget normalt, finns det heller inga diskurser 
(Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 
 
Sammantaget, utifrån Foucaults perspektiv på makt, kan vi konstatera att 
medarbetarna på Företag 1 samt 3, upplevde sig arbeta på en fri och flexibel 
arbetsplats. Där de själva hade kontrollen att styra såväl arbetstider som arbetsplats 
där arbetet skulle utföras. Men som Foucault hade påpekat fanns det istället en makt 
som låg och lurade som hade till syfte att enbart få medarbetarna att tro detta. Det är 
vad som var normalt på dessa arbetsplatser. Och som bekant, finns makten i tron på 
det normala (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010). 
 
En annan reflektion vi vill lyfta fram är ett genomgående tema hos våra respondenter 
som menar att deras övertidsarbete upplevs ha blivit bättre och mer stabilt, jämfört 
med tidigare. Vi har haft svårt att angripa detta tema på rätt sätt, utifrån vår studies 
metod och ansats. Till slut kom vi fram till att även denna aspekt kunde bli väldigt 
intressant utifrån Foucaults maktperspektiv. 
 
Nedan följer en redogörelse för resultatet. 
 
Medarbetare på Företag 1 uppfattade att deras övertidstimmar hade minskat då bättre 
system utvecklats, vilket inneburit färre mänskliga resurser. Vidare framkom även att 
företaget inte ville sätta övertidsarbetet i system och således hade genomfört 
nyanställningar om det vore så att det förekommit för mycket övertidsarbete. 
Anmärkningsvärt var dock att flertalet av respondenterna påpekade att de arbetat 
längre dagar tidigare, jämfört med idag “Har haft det värre förr. Då låg man på en 80 
timmarsvecka”16. 
 

																																																								
16 Respondent 2 
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När vi frågade respondenterna kring deras övertidsarbete samt hur de upplever sitt 
övertidsarbete fick vi följande svar. ”Man tänker inte så mycket på det, man är 
van17”.”Jag tänker inte så mycket på det, jag gör det jag ska, sen går jag hem18”.   
 
Företag 2 hade förbättrat övertidsarbetet genom att respondent 4 och 5 hade belyst 
den ohållbara situationen för arbetsgivaren. Detta uppskattades enligt respondenterna 
på företag 2 vilket resulterade i att företaget införde att “klocka” arbetstiderna, för att 
på så sätt skapa bättre kontroll över antal arbetade timmar i veckan. “Vi tröttnade, 
Haha. På att jobba så mycket. Vi sa att vi måste veta mer exakt hur mycket vi jobbar 
egentligen, och det tyckte chefen också var rimligt”19. Därför uppfattade även 
respondent 4 och 5 på Företag 2 att övertidsarbetet minskat på grund av att 
respondenterna själva sagt ifrån.  
 
Företag 3 å andra sidan hade mer diffus uppfattning kring utvecklingen av arbetstiden. 
Minskade antal övertidstimmar förekom ju längre arbetstagarna arbetat inom 
företaget, och därmed också desto mer “senior-befattning” arbetstagaren hade. Vilket 
innebar att ju mer erfarenhet arbetstagaren hade inom företaget desto lättare var det 
även att självständigt styra sitt arbete, och således skapa en jämnare arbetsfördelning. 
Därför undveks de toppar och dalar av arbete som enkelt kunde förekomma då 
arbetsgivare eller kollega fördelade ut arbetet. “De sista åren jag hade, de sista 6, 7, 8 
åren, så kontrollerade jag mitt arbete mer eller mindre helt själv. Och då blir det 
mycket jämnare arbetsbelastning. Till skillnad från om någon annan ska säga vad 
man ska göra och syssla med”20. 
 
Vi tolkar det som att det fanns vissa skillnader mellan de olika branscherna kring 
huruvida övertidsarbetet minskat. Företag 1 hade minskat övertidsarbetet genom att 
det utvecklats bättre system som inneburit färre mänskliga resurser. Om initiativet 
kom från arbetsgivaren eller arbetstagarna framkom inte. På företag 2 hade 
arbetstagarna meddelat arbetsgivaren kring arbetstiden, att det inte fanns någon 
kontroll över arbetade timmar per vecka, vilket resulterade i att arbetsgivaren införde 
en form av klocka för förbättrad kontroll över arbetstagarnas arbetstider. Företag 3 
hade egentligen ingen strategi kring övertidsarbetet utan med tiden, efter större 
insamlad erfarenhet inom företaget, kunde arbetstagarna därmed avancera till “senior-
befattning” som innebar att dessa därmed hade större kontroll kring övertidsarbetet. 
 
Nedan följer en analys av resultatet. 
 
Givetvis kunde det mycket väl vara så att övertidstimmarna hos samtliga respondenter 
hade minskat, precis som våra respondenter ordagrant berättar för oss. Men utifrån 
Foucaults perspektiv skulle vi istället kunna tolka det som att övertidsarbetet möjligen 
hade blivit mer accepterat hos respondenterna. Det hade blivit en vana, en rutin. 
Möjligtvis kunde medarbetarna ha omkonstruerat sina vardagar där träning och 
vänner tidigare var inkluderat, för att sedan exkluderas. På så sätt hade den ”nya” 
vardagen blivit accepterbar för medarbetarna utan att de egentligen inte tänkt på det. 
Det var således okej att arbeta övertid, de var vana vid det. Foucault skulle mena att 
detta är makt. Som vi nämnt tidigare så finns makten i tron på det normala, vilket 

																																																								
17 Respondent 3 
18 Respondent 4 
19 Respondent 4 & 5 
20	Respondent 6 
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respondenterna utifrån detta perspektiv förväntades göra. Makten påstås sig finnas 
runt varje hörn, även där man minst anar (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010).  
 
Som vi också berättat tidigare så handlar Foucaults teori om att behandla den 
”frånvarande” aspekten. I detta fall skulle det då handla om att övertidsarbetet inte ses 
som ett problem – ”Varför är det inte problem med övertidsarbetet? Kanske beror det 
då på att övertidsarbetet har blivit mer accepterbart? Det är i alla fall det svar vi hade 
fått om vi hade frågat Foucault (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010).  
 
Utifrån detta avsnitt skulle vi möjligen kunna se respondenternas övertidsarbete som 
att det inte är ett ”problem”, men utifrån Foucault (Alvesson, 2014; Lindgren, 2010) 
skulle det även kunna tolkas som ett maktuttryck över hur övertidsarbete och 
gränsöverskidande arbete i form av förtroendearbetstid skulle kunna blivit mer 
accepterbart.  

6.4 Slutsats 
Avslutningsvis vill vi göra en kortfattad sammanfattning av vårt resultat och analys 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
 
Syfte: Att möjligen skapa förståelse för, samt beskriva hur tjänstemän inom den 
privata sektorn tänker kring övertidsarbete. 
 
Frågeställning: 
Forskningsfråga 1: Hur kan det komma sig att tjänstemän inom den privata sektorn 
arbetar övertid?  
 
Forskningsfråga 2: Hur beskriver tjänstemän inom den privata sektorn sina 
upplevelser och erfarenheter kring sitt övertidsarbete? 
 
Utifrån våra forskningsfrågor är en av våra huvudslutsatser att anställda möjligtvis 
inte reflekterar så mycket över sitt övertidsarbete. Istället användes 
förtroendearbetstid bland majoriteten av respondenterna, som frekvent benämndes 
som ”frihet under ansvar”. Friheten genererade i sin tur en förväntan kring att arbeta 
övertid, för att sedan ta ut ledighet. Detta är något som tidigare forskning även 
belyser, då ledigheten ses som en belöning för det utförda övertidsarbetet (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2005; Beckers, Van der Linden, Smulders, Kompier, Tarisa & 
Geurts, 2008; Rosengren & Arvidsson, 2002). 
 
Vidare framkom även att de respondenter som i högre utsträckning arbetade med 
internationella kunder hade en förväntan kring att finnas tillgänglig sena nätter men 
även tidiga morgnar. Detta för att anpassa sig till kundernas tidzon. En slutsats som vi 
kom fram till var således att dessa respondenter hade en högre förväntan kring att vara 
allt mer flexibla i jämförelse med de respondenter vars arbete inte präglades av 
internationella relationer. 
 
En annan slutsats vi har kunnat konstatera är att det fria ansvaret och därmed den 
flexibla arbetstiden blir mer vanlig desto mer senior arbetsbefattning som innehas. 
Det är då lättare att styra sitt arbete på egen hand och är därmed inte så beroende av 
sina medarbetare. Jämfört med en mer ”junior-roll” där arbetsuppgifterna blir 
delegerade och därmed ska vara utförda vid en viss tidpunkt.  
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7. Diskussion 
Avsnittet nedan syftar till att göra en reflektion över studien och dess resultat.  

7.1 Metodologiska ställningstaganden och dess påverkan på slutresultatet 
Efter att ha genomfört studien och numer sitter med facit i hand, kan vi konstatera att 
det är vissa metodologiska aspekter vi vill lyfta fram lite extra. Antingen då de 
påverkat slutresultat på ett omfattande sätt, eller helt enkelt för att ge läsaren en större 
förståelse för varför vi har handlat på vissa sätt. 
 
Det första vi vill belysa är vårt abduktiva samt kvalitativa synsätt. Vi har sett den 
abduktiva ansatsen som väldigt fördelaktig i vår studie, eftersom den gav oss 
möjlighet att återgå till tidigare forskning och teori även efter insamlandet av empirin, 
något som vi inte hade haft möjlighet till om vi endast haft deduktion som ansats 
(Bryman, 2011).  
 
Eftersom vi redan innan intervjuerna var inlästa på vår valda teori om familjelivet 
kontra arbetsliv, men sedan upptäckte att den inte var optimal i enlighet med våra 
respondenters svar, kunde vi därför analysera vidare. Därmed kunde vi upptäcka nya 
tankar för att därefter finna teorier som stämde bättre överens med det insamlade 
materialet. Det möjliggjorde för oss att helt enkelt gräva oss djupare ner i 
forskningens värld med nya glasögon, eftersom vi redan samlat in kunskap från 
respondenterna. Med hjälp av vårt abduktiva synsätt kunde vi därför komma att finna 
ny kunskap som vi kanske inte hade haft möjlighet att upptäcka om vi endast utgått 
från ett induktivt alternativt deduktivt synsätt. På så sätt tror vi också att detta 
abduktiva förhållningssätt har gett oss det mest sanningsenliga resultatet.     
 
För att insamla vår empiri utförde vi, som bekant, intervjuer. Hälften genomfördes vid 
ett fysiskt möte, och andra halvan via telefon på grund av omständigheter som 
förhindrade det fysiska mötet. Intervjuer var till fördel för oss då vi ville komma 
respondenterna nära, läsa av ansiktsuttryck samt kroppsspråk för att få en större 
förståelse för helheten. Vi tänkte att det var särskilt av nytta i vårt fall då föreliggande 
studies ämne kan upplevas som något känsligt, och att vi som intervjuare då kunde 
agera på ett mer ”proffsigt” sätt för att läsa av respondenterna. Som vi dock nämnde i 
vårt metodavsnitt användes inte våra anteckningar från de fysiska intervjuerna, vilket 
medförde att telefonintervjuerna inte gick miste om den formen av fakta heller. Fakta 
i form av att vi skrev ner hur respondenterna agerade via ansiktsuttryck eller 
kroppsspråk. Att vi gjorde två olika former av semistrukturerade intervjuer, tror vi 
därför inte påverkar slutresultatet och dess tillförlitlighet. Tvärtom, som vi tidigare 
nämnde i metodavsnittet, kanske telefonintervjuerna resulterade i att respondenterna 
vågade öppna upp sig mer och dela med sig av deras erfarenheter.  
 
Däremot kan våra fysiska intervjuer och dess respondenter möjligtvis ha fått större 
förtroende för oss, just genom mötet. Genom att sitta ner och samtala med 
respondenterna medförde att vi fick en närmre kontakt och förståelse. Detta då vi blev 
välkomnade med kaffe och fika redan när vi trädde in genom dörrarna till exempelvis 
ett av företagen. Därmed fick vi uppleva hela känslan på det företaget och fördelen att 
även samtala med respondenterna utanför de faktiska intervjuerna. Därmed försökte 
vi bygga upp ett förtroende redan innan intervjuerna, genom att presentera oss samt 
informera om vår studie, något som vi tror kan ha varit till vår fördel.    
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På grund av den begränsade tiden hade vi inte möjlighet att komma i kontakt med de 
”perfekta” kandidaterna att intervjua, alltså de respondenter med familjeliv och 
småbarn som dessutom utförde ett kontinuerligt övertidsarbete. Möjligen skulle 
respondenterna gett oss annorlunda svar som kanske skulle hamnat närmre den teori 
vi vid en första anblick hade som utgångspunkt. Detta kan vi anta eftersom de 
respondenter som arbetade övertid samt hade en familjesituation med sambo och 
barn, gav oss intressanta svar i förhållande till Hochschilds teori. Eftersom vi dock 
inte kom i kontakt med dessa skulle det kunnat påverka vårt resultat på grund av att 
det inte är helt sanningsenligt. Men å andra sidan har vi istället fått ta del av ny 
kunskap som vi inte hade förväntat oss innan vi påbörjade studien.  
 

7.2 Teoretiska utgångspunkter i förhållande till resultatet 
Den teoretiska referensram som vi till en början hade som utgångspunkt stämde inte 
helt överens med det insamlade resultatet vi fick Dock använde vi vår ursprungliga 
teori, så tillika våra andra teorier, som hjälpmedel för att förstå vår empiri. Att just vår 
utgångspunkt inte fungerade så väl, ser vi nu i efterhand mest positivt på. Det gjorde 
att vi var tvungna att fundera och reflektera på andra sätt för att förstå och 
begripliggöra vårt insamlade material. 
 
Hur vi kom in på en maktteori handlar således om på vilket sätt vi angrep vår empiri. 
Vi hade stor användning av vår transkribering för att ständigt gå tillbaka och lyssna på 
intervjuerna och på så sätt försöka hitta intressanta teman att senare analysera. 
Eftersom vi välkommande respondenternas egna berättelser fick vi i vissa fall relativt 
spretiga svar, men än så viktiga.  
 
Men som bekant, efter att ha läst föreliggande studie, är vår huvudanalys just makten 
och dess påverkan på dagens flexibla arbetsmarknad. Vi vill dock återigen belysa att 
den analys vi fört om makt, är ett sätt att se på företeelsen. Det finns givetvis 
betydligt fler synvinklar att tolka vår empiri på, men vi menar att makt ledde oss in på 
en väldigt intressant analys. Vi menar att det inte endast finns ett ”rätt” sätt att tolka 
vårt resultat på. För att komma så nära sanningen och verkligheten som möjligt är 
istället multipla tolkningar att föredra. Men som vi nämnt tidigare satte tiden stopp för 
att ha möjlighet att genomföra det.  
 
En annan aspekt som bör nämnas är att vi inte hade möjlighet att gå tillbaka till 
originalkällan under avsnittet kring makt och därmed Foucaults maktteori. Eftersom 
vi kom i kontakt med teorin relativt sent i processen, med hjälp av vår abduktiva 
ansats, valde vi därför att använda oss av två andra källor som belyst Foucaults makt. 
Vi använde oss av två källor ur ett källkritiskt perspektiv, för att på så sätt stärka 
teorin. Skulle vi ha utgått från Foucaults originalkälla hade vi behövt läsa många av 
hans verk för att förstå hans teori, vilken den begränsade tiden satte hinder för.  
 
7.3 Arbetsvetenskapligt bidrag 
Eftersom majoriteten inom vår utbildning inom en snar framtid ska ge sig ut att arbeta 
inom tjänstemannasektorn ansåg vi att det därmed kunde vara intressant att undersöka 
övertidsarbetet. Därmed menar vi att det kan vara av intresse att få förståelse för hur 
det kommer sig att tjänstemän arbetar övertid. Oavsett om personen i fråga i 
framtiden kommer arbeta som chef eller som medarbetare.  
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Från vår sida tycker vi även att det kan vara viktigt inom arbetsvetenskapen att vara 
medveten om att övertidsarbetet inom tjänstemannasektorn kan uppkomma till 
mycket höga nivåer. Därmed menar vi att det kan vara av fördel att ha kontroll över 
arbetstiderna för att förhindra övertidsarbetets negativa konsekvenser. Vidare om 
högre nivåer övertidsarbete faktiskt utförs kan det vara viktigt ätt erhållas någon form 
av kompensation eller ersättning för arbetet. Antingen, som i vår studie, genom 
ledighet eller frihet alternativt ekonomisk ersättning 

7.4 Egna reflektioner  
Tankar som väcktes under analysens gång handlar om våra respondenters upplevelser 
kring deras utveckling av övertidsarbete. Vad det gäller företag 2 präglades det av 
övertidsarbete istället för förtroendearbetstid. Precis här var det samma sak. 
Övertidsarbetet var okej och medarbetarna var vana vid övertidsarbete. Därmed 
cirkulerade det möjligen en makt på företaget i form av att övertidsarbetet skulle 
kunna ha blivit mer accepterbart. Kanske var det normalt och inpräntat att 
övertidsarbete skulle och kunde förekomma. Följdes inte denna norm kanske 
personen i fråga bröt mot det normala vilket möjligen medförde konsekvenser. 
Således betraktades möjligen medarbetarna utifrån de regler och normer som fanns på 
arbetsplatsen. Medarbetarna, som själva tyckte de hade stora påverkansmöjligheter 
och själva informerade chefen om att de ville införa en ”klocka” för att få större 
kontroll på sin arbetstid, var kanske även de medium för den disciplinära makten 
(Alvesson, 2014; Lindgren, 2010).  
 
Andra tankar som vi funderat över handlar om hur studien möjligtvis hade kunnat 
genomföras på ett annat annorlunda sätt. Som vi tidigare nämnt hade studien kunnat 
genomföras annorlunda genom att vi fått kontakt med respondenter som hade 
förutsättningarna som vi eftersökte, alltså familj, småbarn och övertidsarbetande 
tjänstemän inom den privata sektorn. Det är en aspekt som vi hade kunnat göra 
annorlunda. Däremot hade inte tillvägagångssättet nödvändigtvis behövt medföra ett 
bättre eller mer sanningsenligt resultat.  
 
Vi hade också kunnat genomföra samtliga intervjuer fysiskt på plats för att därmed 
skapa en större helhet kring samtliga företag, inte endast ett av företagen.  
 
Förslag till fortsatt forskning som vi personligen hade velat se mer av är Hochschilds 
teori med utgångspunkt inom tjänstemannasektorn i Sverige. Eftersom författaren 
själv spenderade tre år att undersöka teorin hade det varit intressant om teorin varit 
generaliserbar i Sverige likväl.    
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9. Bilaga  
 
9.1 Intervjuguide 
Hejsan! 
Vi är två tjejer som heter Lina Ambjörnson och Hanna Holgersson som studerar 
Personalvetarprogrammet på högskolan i Halmstad. Vad trevligt att ni vill medverka i 
vårt 
examensarbete. Vårt syfte med detta arbete är att skapa oss förståelse för varför 
tjänstemän 
arbetar övertid. Således kommer intervjuerna behandla frågor kring detta ämne. Vi 
vill också upplysa er kring att ert deltagande är frivilligt och om det finns enstaka 
frågor som ni inte 
känner er bekväma med kan ni när som helst neka dessa. Alla svar och uppgifter som 
ni 
lämnar kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet. Inga obehöriga 
kommer att 
ha möjlighet att ta del av dessa. Avslutningsvis kommer era uppgifter endast att 
användas 
för detta forskningsändamål. 
 
Intervjuguide - övertidsarbete 
Kvinna/man 
Ålder? 
 
Befattning inom företaget? 
Sysselsättningsgrad? 
Arbetstider? 
Har dina arbetstider alltid varit samma? Varför/varför inte? 
Skillnad nu och då? Varför(varför inte? 
Hur länge har du arbetat inom företaget? 
Hur ser en arbetsdag ut? (Början - slut) 
Hinner du med allt du ska under din arbetstid? 
Hur ser ditt arbetstempo ut? Arbetsinnehållet. På vilket sätt? Kan det skilja sig? 
Jämfört med 
innan? Märker du några skillnader jämfört med förr? 
Vart sker ditt arbete? 
Händer det att du arbetar hemifrån? Vad beror det på isf? 
När avslutas arbetsdagen? (Fysiskt lämnar kontoret eller inte) 
 
Hur många timmar per vecka arbetar du övertid? 
Hur kommer det sig att du arbetar övertid dessa timmar/stunder? 
Hur ser du på ditt övertidsarbete? 
Vad hade du gjort vid de specifika tillfällena om du inte arbetat övertid? 
Är det bra med övertid? 
Är det bra för dig med övertid? 
Gynnar det tid eller företaget? 
Gillar du det? 
Hur upplever din chef de anställdas övertidsarbete? 
Finns någon gräns för hur mycket övertid ni får arbeta? Kollektivavtal? Regelverk 
Vad står i era kontrakt gällande övertidsarbete? Betalt/antal timmar? 
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Kan du påverka ditt övertidsarbete? Öka alternativt minska timmarna. 
Vem bestämmer/styr över om du arbetar övertid? 
Hur ser övertidsarbetet generellt sett ut på företaget? 
Påverkas du av när andra jobbar övertid? Känner att du också måste jobba mer. 
 
Intressen/Fritid? Helgen? 
Familjesituation, barn? Fru? 
Har dina familjemedlemmar några tankar kring ditt arbete/övertidsarbete? 
Jämförelse familj, fritid, egentid och jobb? (Känsla) 
Störst kontroll över jobbet eller familjelivet? 
Hur är din känsla när du åker till jobbet? 
Vad gör du innan du åker till jobbet? 
Hur är din känsla när du är på jobbet? 
Hur är din känsla när du lämnar jobbet? 
Vad gör du när du har slutat jobba? 
	
	

  


