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Sammanfattning 

I takt med att arbetet på den svenska arbetsmarknaden genomgått en rad förändringar 

det senaste århundradet har bland annat lågkvalificerade arbeten försvunnit till förmån 

för mer kvalificerade. Några typiska kännetecken för dagens arbetsmarknad är en högre 

grad av flexibilitet, tidsbegränsade anställningar och ett allt mer gränslöst arbete. Ett av 

flera nya managementkoncept som vuxit fram är Lean management, vilket handlar om 

att effektivisera genom att eliminera icke värdeskapande tid och arbeta utifrån kundens 

efterfrågan. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i hur 

individer i två olika yrkesgrupper inom en och samma organisation, som arbetar utifrån 

Lean management, beskriver flexibilitet och bundenhet samt hur de förhåller sig till 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv.  Den tidigare forskning på området visar 

att flexibiliteten upplevs bero på vilken kontext man befinner sig i. Flexibiliteten i sin 

tur påverkar hur gränsdragningen mellan arbetstid och fritid ter sig. Samtidigt som det 

upplevs fördelaktigt med en flexibel arbetssituation visar studier att baksidan kan vara 

upplevd stress och självexploatering. Gränsdragningen mellan de två sfärerna tycks idag 

bli allt mer komplex och det blir svårare att skilja mellan arbetstid och fritid. Tematiska 

semistrukturerade intervjuer ligger som grund för denna kvalitativa studie gjord på ett 

stort svenskt industriföretag i två olika grupper varav en representerar kunskapsarbete 

och den andra ett traditionellt produktionsarbete. Resultaten visar en skillnad i upplevd 

bundenhet respektive flexibilitet i arbetet beroende på vilken yrkesgrupp respondenterna 

tillhör. Vidare visar resultaten att Lean management genom standardisering och 

strukturering av arbetet har en skild effekt på de två yrkesgrupperna. Då 

managementkonceptet Lean tycks likna den traditionella organisationsformen som 

återfinns inom Taylorismen vore vidare forskning om likheter och skillnader mellan de 

två grupperna intressant.  

Nyckelord 

Lean managment, bundenhet, flexibilitet och gränsdragning.
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Inledning 

Arbetet på den svenska arbetsmarknaden har under det senaste århundradet genomgått en rad 

förändringar (Allvin m.fl., 2006). Det har gått från att vara ett bondesamhälle, via löpande 

bandet och industrisamhället, till framväxten av ett kunskapssamhälle på en global 

handelsmarknad där humankapital och människans kognitiva kunskap är allt viktigare. Bland 

annat har lågkvalificerade arbeten försvunnit till förmån för mer kvalificerade arbeten och 

starka kollektiva avtal ersatts av mer individuella överenskommelser (a.a.). Arbetsmarknaden 

kännetecknas idag av en större grad av flexibilitet, tidsbegränsade anställningar och ett 

gränslöst arbete (Fjaestad & Wolvén, 2005).  Det finns olika teorier om hur gränsdragningen 

mellan arbetstid och fritid antingen kan vara svag eller stark (Pollitt, 2009). Vissa menar att 

det nya arbetslivet och kunskapssamhället som växer fram tycks bidra till att gränsdragningen 

mellan de två sfärerna blir allt svagare tillskillnad från förr då de två sfärerna var helt åskillda 

(Allvin m.fl., 2006). Andra pekar på att hur flexibiliteten upplevs beror på vilken kontext man 

befinner sig i (Randle & Svensson, 2007). Å ena sidan upplevs det fördelaktigt med en 

flexibel arbetssituation, å andra sidan kan baksidan vara upplevd stress och självexploatering 

(a.a.).  

 

Tidigare har det handlat om byråkratisering och organisering efter löpande bandet medan det 

idag organiseras utifrån den blomstrande flexibiliteten på arbetsmarknaden. Istället för 

centraliserade strukturer tycks decentralisering och medbestämmande vara det som 

favoriseras (Pollitt, 2009). Trögrörliga organisationer upplevs få svårt att möta de ständiga 

förändringarna på den globala marknaden och gamla mönster ersätts med nya i 

organisationers önskan om att bli så effektiva som möjligt. Att använda sig av diverse 

managementkoncept och organisationsformer har alltid varit ett sätt för organisationer att 

skapa en enhetlighet i sitt arbete.  Ett av de mest omtalade koncepten idag är Lean, som 

handlar om att effektivisera genom att eliminera icke värdeskapande tid och arbeta utifrån 

kundens efterfrågan (Modig & Åhlström, 2012). I organisationers strävan om att uppnå en 

effektiv och samtidigt flexibel organisation lyfts det också gärna fram fördelar med det 

flexibla arbetet, men hur upprätthålls en sund balans mellan arbetstid och fritid beroende på 

graden av flexibilitet i arbetet? Denna studie har som avsikt att bidra med en bild av hur denna 

balansgång inom en och samma organisation mellan två olika yrkesgrupper som båda leds av 
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Lean management ter sig. Med Lean management följer vissa organiseringsprinciper, vilka vi 

ska undersöka närmare i de två yrkesgrupperna där den ena yrkesgruppen representerar 

traditionell produktion och den andra gruppen utgörs av kunskapsarbetare. Tidigare har 

forskningen på detta område fokuserat på gränsdragningen utifrån flexibilitet och klass. 

Denna studie bidrar till forskningsfältet genom att lägga fokus på organiseringens betydelse.  

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med studien är att utifrån intervjupersonernas beskrivningar undersöka om det finns 

skillnader i hur individer i två olika yrkesgrupper inom en och samma organisation, som båda 

arbetar utifrån Lean management, beskriver flexibilitet och bundenhet samt hur de förhåller 

sig till gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Syftet bryts ned i följande 

frågeställningar: 

 

 Hur beskrivs flexibiliteten respektive bundenheten i respondenternas arbetssituation 

och hur ser gränsdragningen mellan arbetstid och fritid ut? 

 Hur beskriver respondenterna att arbetet är organiserat och vilka ramar finns för 

arbetet? 

 Hur upplever respondenterna att Lean management påverkar gränsdragningen mellan 

arbetstid och privatliv?   

 

Med flexibelt arbete avses i denna uppsats flexibilitet i tid och rum. Det handlar om i vilken 

utsträckning medarbetaren har möjlighet att påverka var och när denne skall utföra sina 

arbetsuppgifter. Vi har avgränsat våra respondenter till att endast utgöras av män. Dels för att 

inte behöva ta ställning till könsaspekten, och dels för att den bransch som undersöks 

mestadels består av män, resultaten ger därmed en tydligare bild. I och med att studien är 

utförd på ett och samma företag, på två skilda avdelningar, har den en begränsad 

generaliserbarhet och är endast giltig för ett begränsat antal respondenter. 
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Teori och tidigare forskning 

I avsnittet som följer kommer tidigare forskning och teori inom forskningsfältet att 

presenteras, detta görs utifrån tre teman. Det första temat behandlar begreppet flexibilitet i 

relation till anställningsförhållanden, i tema två presenteras teorier rörande gränsdragning. 

Avsnittet avslutas med det tredje temat där en redogörelse om organiseringens betydelse för 

gränsdragning, i detta fall Lean, och begrepp som centralisering och decentralisering 

behandlas. 

Arbete i relation till bundna och flexibla 

anställningsförhållanden 

Tidigare var arbetet i större grad bundet och strikt reglerat genom olika former av 

standardiseringar (Allvin m.fl., 2006). Detta växte fram under industrialismen och regleringen 

av tiden och rummet följde med arbetet. Idag suddas dock det traditionella produktionsarbetet 

och bundenheten i tid och rum ut till följd av den förändrade sociala strukturen där istället allt 

fler kunskapsarbeten växer fram. När förutsättningarna för arbetet förändras går arbetslivet 

mot en ökad individualisering och flexibilitet. Nyanseringen av arbetslivet gör att arbetstagare 

får mer självbestämmande och ansvar i sitt arbetsutförande, det handlar främst om att 

individen själv ska planera och strukturera sitt arbete, något som tidigare arbetsgivaren 

ansvarade för. Då arbetets organisering blir allt flexiblare blir även åtskillnaden mellan arbetet 

och det övriga livet mer otydlig och gränsdragningen blir mer individuell.  

 

Michael Allvin m.fl. belyser i boken Gränslöst arbete några utmärkande drag för 

förändringen på arbetsmarknaden. Boken utgörs av resultaten från utförda fallstudier i 

forskningsprogrammet ”Gränslöst arbete”, som är ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i 

Stockholm och Pedagogiskainstitutionen vid Stockholms universitet och de diskussioner som 

Allvin m.fl. fört kring resultaten. För arbetstagaren handlar det om en ökad tillgänglighet, mer 

självbestämmande över sitt arbete samt att det inte finns en gräns för mängden arbete som kan 

utföras. Förändringarna medför även svårigheten i att räcka till och möta kraven från 

arbetslivet i och med individens begränsningar. Begränsningarna, som är allt från kognitiva 

och fysiska till ekonomiska, medför att det någonstans säger stopp för individens 
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anpassningsförmåga till organisationers ständigt förändrade villkor (a.a.). 

 

I samband med det ökade självbestämmandet ökade således även flexibiliteten på 

arbetsplatserna. Begreppet flexibilitet har många olika definitioner och fokuspunkter. 

Atkinson presentererar bland annat en modell om den flexibla firman och ger exempel på 

flera olika former av flexibilitet (Thompson & Mchugh, 2009). En av flexibilitetsformerna 

som presenteras är funktionell flexibilitet vilken handlar om att organisationer främjar en 

mångsidighet hos sina anställda vilket bidrar till att anställda kan förflyttas runt på företagets 

olika delar som i sin tur leder till en mer flexibel firma. Numerisk flexibilitet uppnås till 

exempel genom bemanningspersonal eller olika former av timanställningar där arbetsgivaren 

kan vara betydligt mer flexibel vad gäller antal arbetstimmar och anställda på ett helt annat 

sätt än om de vore fastanställda på heltid (a.a.).  Allvin m.fl. (2006) delar upp flexibilitet i två 

läger. Det ena lägret handlar om hur arbetstagaren själv planerar och strukturerar sitt arbete 

vilket författarna kallar flexibilitet genom förtroende. Den andra typen av flexibilitet rör hur 

arbetskraften blir alltmer utbytbar då arbetsgivaren gör sig oberoende av de anställda, under 

detta tema ingår bland annat det Atkinson menar med numerisk flexibilitet.  

 

Internet och den tekniska utvecklingen kan ses som ett hjälpmedel för att utöka flexibiliteten 

och möjliggör det för allt fler anställda att inte längre behöva vara bundna i tid och rum i lika 

stor utsträckning som tidigare. Att kunna arbeta under fria ramar anses tillhöra det flexibla 

arbetet och Allvin m.fl. definition av flexibilitet genom förtroende (a.a.). De nya teknikerna 

skapar därmed möjlighet för friare arbeten, något som både leder till möjligheter och 

begränsningar. I Stoner, Stephens och McGowans (2009) kvalitativa studie gjord med hjälp 

av fokusgrupper och intervjuer av ingenjörer med olika teknisk bakgrund kom de fram till att 

arbetskopplade teknologier, så som mobiltelefoner, datorer och Internet, inte skapar en 

upplevd flexibel arbetssituation utan snarare det motsatta. Den flexibilitet som teknologin 

skapar ger samtidigt upphov till att individen lättare sammansmälter sitt arbete med sin fritid 

vilket även Andrew Oswald belyser (Oswald, 2004, refererad i Stoner, Stephens och 

McGowans, 2009). I Oswalds studie framkom det att den moderna elektroniken kan verka 

ångestframkallande när det kommer till att försöka upprätthålla någon form av balans mellan 

arbetsliv och fritid. De arbetskopplade teknologierna ses som en möjlighet till att utföra sina 

arbetsuppgifter utan att vara bundna i tid och rum, vilket ofta också leder till att medarbetare 

arbetar mer än sin ordinarie arbetstid (a.a.). Respondenterna i studien utförd av Stoner, 

Stephens och McGowan (2009) menar dock att det faktum att de själva gör valet att arbeta 
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utöver ordinarie arbetstid är väl medvetet. Teknologierna i sig är endast instrument som ger 

rum för mer flexibilitet i arbetet vad gäller tid och rum och skapar inte själva någon form av 

ökat arbetsansvar. Har individen däremot en tendens att engagera sig allt för mycket i sitt 

arbete så skapar det istället känslan av att aldrig kunna koppla bort jobbet och 

gränsdragningen mellan arbetstid och fritid blir därmed diffus (a.a.). 

 

Även om den traditionella utformningen av arbetet har förändrats och därmed kommit att bli 

allt mer flexibel så handlar det grundläggande syftet med förändringen inte främst om att 

skapa större flexibilitet i organisationen utan snarare att bland annat reducera kostnader i 

verksamheten samt fungera personalfrämjande. Sammanfattningsvis visar forskningen således 

att arbete under flexibla anställningsförhållanden både skapar möjligheter och begränsningar. 

Hur pass flexibel respektive bunden arbetstagaren är i sina anställningsförhållanden påverkar i 

sin tur gränsdragning mellan arbetstid och fritid.  

Gränsdragning mellan arbete och privatliv 

Inom arbetslivsforskningen finns det olika förslag på modeller om gränsdragning mellan 

arbete och privatliv (se Zedeck och Mosier, 1990, för en litteraturöversikt). En utarbetad och 

ofta använd modell inom denna typ av forskning är Spill-överteorin (Spillover theory) vilken 

menar på att de två sfärerna samverkar och att upplevelser och attityder på arbetet har 

inflytande på det övriga livet utanför arbetsplatsen. Även om forskningen i mångt och mycket 

fokuserat på de positiva erfarenheter som arbetstagare tar med sig hem i form av till exempel 

framgång, finns det även forskning som visar på att negativa erfarenheter på arbetsplatsen 

däribland stress påverkar och smittar av sig på arbetstagarens liv i övrigt. I motsats till Spill-

överteorin menar Segmenteringsteorin (Segmentation theory) att de två sfärerna är helt 

frånkopplade varandra. Det som sker i arbetslivet har ingen påverkan på privatlivet. Andra 

teorier som utarbetats är Kompensationsteorin (Compensation theory) vars utgångspunkt är 

att förhållandet mellan arbete och fritid kompenseras för vad som saknas i den ena sfären. 

Ytterligare en teori är Konfliktteorin (Conflict theory) vars idé bygger på att de två sfärerna är 

oförenliga då de har olika normer och krav. Framgång i en sfär innebär en uppoffring i den 

andra. (a.a.).  

 

I och med att förutsättningarna för både arbetsliv och fritid har förändrats tycks uppdelningen 

mellan de två sfärerna inte vara lika tydlig som den tidigare varit (Allvin m.fl., 2006).  När 
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arbetet blir allt mer flexibelt blir gränsen till den privata sfären mer vag. Allvin m.fl. har i sina 

studier kring gränsdragning kartlagt individernas förhållningssätt till arbetet. De menar att 

gränsdragningen dels är individuell och sker beroende på hur individens tillvaro och de egna 

medlen och mönstren ser ut. Genom det sätt på vilket man organiserar och avgränsar sitt 

arbete med det övriga livet anger man även hur man väljer att leva sitt liv. De urskiljer två 

skilda förhållningssätt till gränsdragning i arbetet där det ena fokuserar på arbetet och det 

andra integrerar arbetet med det övriga livet. De förstnämnda sätter bland annat alltid jobbet i 

första rummet och arbetar långa tider i sträck samt oberoende av veckodag och tid på dygnet, 

medan de andra istället prioriterar privatlivet och ogärna jobbar obekväma arbetstider (a.a.).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns teorier som menar att en tydlig 

gränsdragning mellan arbete och privatliv är lätt att upprätthålla, samtidigt som det finns 

modeller som menar det motsatta. Hur arbetstagare förhåller sig till sin arbetstid och sin fritid 

bygger dels på individens personlighet samt hur prioriteringen mellan arbete och fritid ser ut. 

Organiseringens betydelse på gränsdragningen 

Det har under alla tider funnits olika sätt att strukturera sin organisation på, vilket i sin tur har 

lett till olika typer av konsekvenser för medarbetarna. Frederick Taylors idé om Scientific 

management bidrog till förändringen av arbetets organisering i slutet av 1800-talet och början 

på 1900-talet (Taylor, 2010[1911]).  Förutom hans idéer om tids- och rörelsestudier så var det 

inte mycket som var helt nytt på området då man redan tidigare talat om managementmetoder. 

Taylor ledde istället fram en teoretisering och popularisering av de nya idéerna kopplat till 

praktiken rörande just management, styrning och kontroll av produktion genom exempelvis 

standardisering av arbete och kostnadskalkyler. Det handlade i mångt och mycket om just 

kontrollen av arbetsprocessen, man gav företagsledningen makten över arbetsprocessen och 

yrkeskunskapen i en hierarkiskt ordnad styrning. Arbetsprocessen analyseras i minsta detalj 

för att kunna standardisera den och på så sätt kunna maximera tid och rörelsemönster. Taylor 

menar att människan till naturen är lat och därför hela tiden räknar ut hur hon ska maximera 

belöningen för minst arbete och därmed alltid väljer den lättaste vägen. Därför togs 

planeringen från arbetarna och gavs istället till tjänstemännen som såg till att onödiga moment 

eliminerades. Scientific management kan ses som ett kontrollsystem där företagsledningen tar 

kontrollen på kunskapen och sedan använder den för att specificera varje litet steg i processen, 

en form av byråkratisering där man med hjälp av lagar och regler försvaga makten hos 
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arbetarna. Henry Ford vidareutvecklade dessa tankegångar genom att han införde teknisk 

kontroll för övervakning av arbetet i form av det löpande bandet. Fordismen vilade på de 

Tayloristiska idéerna om arbetsdelning och högre arbetsintensitet (a.a.; Thompson & 

McHugh, 2009). Genom att organisera efter benfasta strukturer binds arbetstagarna i tid och 

rum vilket samtidigt leder till en begränsad flexibilitet.  

 

Massproduktionen med Taylorismen och Fordismen i spetsen har fått ge vika för dagens mer 

kundorienterad produktion vilket förändrat organiseringen av arbetet (Womack, Jones & 

Roos, 1991). För att hänga med på den ständigt föränderliga marknaden gäller det idag för 

organisationer att snabbt kunna anpassa sig och att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

möta marknadens behov (Allvin m.fl., 2006). Avgörande för vilken typ av 

organisationsstruktur en organisation väljer att organisera sig efter visar även hur 

organisationen ställer sig till de två motsatsbegreppen centralisering och decentralisering 

(Granberg, 2011), där Taylorismen och Fordismen tillhör den förstnämnda kategorin. 

 

Trots att begreppen fått en rad skilda definitioner brukar centralisering ofta förknippas med 

byråkrati och hierarki medan decentralisering ofta kopplas samman med ökat 

självbestämmande och delegering (Lundin & Thelander, 2012). Istället för att beslut fattas 

centralt medför delegeringen att personer med lägre positioner och på poster som inte är 

centrerade i organisationen har möjlighet att fatta beslut (Granberg, 2011).  I en artikel av 

Pollitt (2007) problematiseras och diskuteras begreppsparet, där decentralisering beskrivs som 

ett välspritt begrepp som tagit över stafettpinnen från centralisering. I en decentraliserad 

organisation ges det mer utrymme för det lokala, det skapas mer utrymme för initiativtagande 

och beslut vilket leder till att beslut kan fattas snabbare av de som arbetar nära den specifika 

arbetsuppgiften (a.a.). Även om begreppet decentralisering har en bred omfattning blir 

organisationen med detta synsätt flexiblare och smidigare och kan i större utsträckning möta 

kunders krav istället för att det ska ske trögrörligt från personer i högre positioner (Granberg, 

2011). Fördelarna med centralisering som Pollitt (2007) uttrycker i sin artikel är att 

centralisering som en form av standardisering leder till en genomgående jämlikhet i 

organisationen. Då beslut- och ansvarsförhållanden blir mer tydliga skapas det en större 

klarhet för arbetstagare kring hur dessa processer ser ut, något som underlättar i 

arbetsprocessen. Vidare leder centralisering enligt Pollitt till att möjligheten att koordinera 

olika policyn, utvecklingsprogram och annat ökar (a.a.). 
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 En ökad decentralisering och friare tyglar kring arbetet ställer högre krav på individers eget 

initiativtagande (Allvin m.fl., 2006). Det friare arbetet utesluter dock inte organisationers 

styrande över arbetet utan det utvecklas istället nya sätt som ersätter de gamla (a.a.). I 1950-

talets Japan växte ett nytt sätt att organisera fram (Womack, Jones & Roos, 1991). Detta sätt 

kom att kallas för Lean production och handlar om hur organisationer kan göra mer med 

mindre resurser. Den japanska biltillverkaren Toyota blev en av världens mest framgångsrika 

organisationer genom att utveckla ett effektivt produktionsflöde av bilar genom just Lean 

production (a.a.).  

 

Effektiviseringen blev en naturlig konsekvens av andra världskriget då det var begränsat med 

resurser i hela Japan och företagen insåg att de var tvungna att effektivisera för att överleva 

(Modig & Åhlström, 2012). De delar av produktionsprocessen som varken var värdeskapande 

för kunden eller produkten eliminerades genom att fokusera på flödeseffektiviteten istället för 

resurseffektiviteten. Resurseffektivitet, som är det traditionella sättet att se på effektivitet, 

handlar om att utnyttja resurserna så mycket som möjligt. Fokus ligger på att se om resursen 

adderar ett värde eller om den bara står still, vilket kan handla om såväl faktiska ting som 

mänskliga resurser. Inom flödeseffektiviteten ligger fokus istället på själva processen. Det 

som kännetecknar en process är att det är ett förlopp som består utav flera olika sekvenser där 

något förändras, utvecklas och formas från råmaterial till färdig produkt. Man kan dela in 

sekvenserna i olika kategorier med två gemensamt underliggande dimensioner - värde och 

behov. Att öka värdeskapande tid genom att öka värdet på en enhet i samband med att den 

genomgår en process och att göra det genom att utgå ifrån hur behovet ser ut är grundstenarna 

i uppbyggandet av processerna i Leanarbete (a.a.)  

 

Idag är Lean ett av världens mest spridda management koncept och är främst implementerat i 

produktion men förekommer allt mer inom tjänstesektorn (Granberg, 2011). Definitionen av 

detta koncept är ofta skilda och inkonsekventa. Det är svårt att hitta en definition på Lean som 

skapar förståelse och underlättar vid implementeringen av Lean som organisationsform. 

Leanarbete innebär sammanfattningsvis att utgå ifrån kundens behov, eliminera slöseri och 

ständigt sträva efter förbättring, samtidigt som man vill upprätthålla en god flödeseffektivitet i 

sin produktion (Modig & Åhlström, 2012). Teamarbete är ett viktigt element inom Lean vilket 

uppmuntras och utnyttjas i det dagliga arbetet (Womack, Jones & Roos, 1991). Arbetet är mer 

projektstyrt och varje enskild individ i teamen bidrar med sin kunskap för att man tillsammans 

ska kunna lösa en uppgift eller ett projekt på effektivaste sättet möjligt. Att arbeta i just team 
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anses vara en strategi för att slimma organisationen och samtidigt göra den mer flexibel (a.a.). 

Det finns forskare som förespråkar teamarbete och menar att det leder till reellt inflytande i 

organisationen (empowerment) i den bemärkelsen att de anställda har ett stort inflytande i 

beslutsfattningar, samtidigt som skeptikerna menar att det kan leda till självexploatering och 

utnyttjande av de anställda (Randle & Svensson, 2007). Utfallet beror främst på vilken 

kontext det talas om. I en fallstudie av Randle och Svensson jämförs två industriföretag i 

Sverige som båda genomgått en omorganisation till teamarbete. Den ena organisationen 

visade på en ökad helhetsförståelse för arbetsprocessen samt ett ökat inflytande i 

beslutsprocesser medan den andra organisationen istället upplevde det motsatta. 

Sammanfattningsvis kunde Randle och Svensson härleda skillnaderna av temaarbetet till de 

olika kontexterna som grupperna i de olika organisationerna vistades i. Den organisation som 

upplevde empowerment kunde göra det genom att de hade ett övergripande perspektiv på 

organisationen, något som är typiskt för Lean (a.a.). Genom att zooma ut och se hela 

processen undviks problem som kan uppstå om man isolerar delprocesserna i det stora 

(Womack, Jones & Roos 1991). Att arbeta inom en Leanstyrd organisation anses ibland skapa 

mer utmaning i de anställdas arbete och det kommer leda till ökad produktivitet. Vilket 

samtidigt kan leda till ökad stress. Ett typiskt karaktärsdrag för Leanarbete är att man försöker 

delegera ansvaret ut i hela organisationen och låta de anställda ta många avgörande beslut, 

något som samtidigt ger en frihet och känsla av självstyrande i arbetet men även kan leda till 

ångest över att behöva ta kostsamma beslut (a.a.). Att arbeta Lean kan sammanfattningsvis 

anses vara tvåsidigt. Å ena sidan anses det vara flexibelt i och med självständigt teamarbete, å 

andra sidan så kan jakten på att ständigt effektivisera processerna och minimera icke 

värdeskapande tid leda till att de anställda upplever stress. Granberg (2011) anser att den stora 

utmaningen handlar om att balansera de standardiserade arbetsuppgifterna med att de 

anställda fortfarande upplever sig ha ett ökat självbestämmande och att de ser helheten i 

produktionen.  

Teoretisk sammanfattning 

Under industrialismen var arbetet mer bundet i tid och rum (Allvin m.fl., 2006). Arbetstagarna 

inom traditionellt produktionsarbete var i större utsträckning bundna och strikt reglerade i sitt 

arbete genom olika former av standardiseringar. I dagens kunskapssamhälle har 

standardiseringarna luckrats upp och bundenheten i tid och rum vad gäller arbetet är inte lika 

tydlig. Till följd av detta har arbetslivet gått mot en ökad individualisering där flexibilitet är 
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central (a.a.).  Den tekniska utvecklingen har möjliggjort det för arbetstagarna att utöka 

flexibiliteten och gör det möjligt för allt fler anställda att utföra arbetsuppgifter utanför 

arbetsplatsen (Stoner, Stephens & McGowans, 2009). Tidigare forsning visar att de nya 

teknikerna skapar möjlighet för friare arbeten samtidigt som det kan leda till begränsningar 

och till att medarbetarna upplever oro och stress (a.a.).  Begreppet flexibilitet har en rad olika 

innebörder, bland annat talar Atkinson om numerisk flexibilitet (Thompson & Mchugh, 2009) 

och Allvin m.fl. (2006) beskriver flexibilitet genom förtroende. De flexibla 

anställningsförhållanden som blivit allt vanligare leder enligt tidigare forsning till både 

möjligheter och begränsningar för medarbetaren. Hur pass flexibel respektive bunden 

arbetstagaren är i sina anställningsförhållanden tycks i sin tur påverka gränsdragning mellan 

arbetstid och fritid (a.a.).  

 

Det finns olika modeller som beskriver hur uppdelningen mellan arbete och fritid sker, bland 

annat Spill-överteorin och Segmenteringsteorin (Zedeck &  Mosier, 1990). Den föregående 

handlar om att gränsdragningen är otydlig då arbetstid och fritid ofta sammansmälter, medan 

den senare är ett exempel på en tydlig uppdelning mellan de två sfärerna (a.a.).  Allvin m.fl. 

(2006) menar att gränsdragningen är individuell och beror på individens förhållningssätt till 

arbetet. De urskiljer två skilda förhållningssätt till gränsdragning i arbetet där det ena 

fokuserar på arbetet och det andra prioriterar fritiden. 

 

Taylorismen, som ofta förknippas med arbete som är standardiserat och bundet i tid och rum, 

kan även kopplas samman med centralisering. Motsatsen till centralisering och dess 

byråkratiska förhållningssätt där arbetsgivaren beslutar om arbetet är decentralisering (Pollitt, 

2009).  Decentralisering, som i dagens arbetsliv blivit mer förekommande, innebär att 

arbetstagare får friare tyglar gällande beslutsfattande och eget initiativtagandet. Det friare 

arbetet utesluter dock inte organisationers styrande över arbetet utan det utvecklas hela tiden 

nya sätt som ersätter de gamla (a.a.). Ett utav de mest omdiskuterade organisationsformerna 

idag är Lean management som är ett sätt för organisationer att organisera sig på. Lean handlar 

om att utgå ifrån kundens behov, eliminera slöseri och ständigt sträva efter förbättring, 

samtidigt som man vill upprätthålla en god flödeseffektivitet i sin produktion (Modig & 

Åhlström, 2012). Å ena sidan visar forskningen att arbete med Lean både kan vara flexibelt i 

och med självständigt teamarbete, samtidigt som jakten på att ständigt effektivisera 

processerna och minimera icke värdeskapande tid kan leda till att de anställda upplever stress 

(Randle & Svensson, 2007). Utmaningen ligger i att balansera de standardiserade 
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arbetsuppgifterna med att de anställda fortfarande upplever sig ha ett ökat självbestämmande 

(Granberg, 2011).  

Metod 

I detta avsnitt kommer det presenteras hur forskarna i denna studie genomfört sitt arbete. Det 

kommer att redogöras för hur data samlats, från förstudie till resultat, urvalsmetod och 

presentation av respondenter samt hur det insamlade datamaterialet analyserats. Avsnittet 

avslutas med de forskningsetiska aspekter som forskarna haft i åtanke under studiens gång.  

Forskningsstrategi och undersökningsdesign 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar som fokuserar på 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser valdes en kvalitativ forskningsstrategi inspirerad 

av fallstudie som undersökningsdesign. Den kvalitativa ansatsen med sitt humanvetenskapliga 

perspektiv valdes då denna studie fokuserar på att skapa en bild av sådant som berör 

upplevelser och beteenden snarare än mätbara resultat (Langemar, 2008). Detta valdes då 

studien kunde avgränsas till ett klart och tydligt fall och uppnår de krav som Creswell (2013)  

bland annat beskriver om en klar identifikation av fallet och tydliga teman. Däremot har 

studien en begränsad generaliserbarhet i och med att resultaten endast kan härledas till 

respondenterna. Studien är en jämförande fallstudie där två grupper med olika yrken och 

anställningsförhållanden inom en och samma organisation jämförs (a.a.).  

 

Studien hade till en början en deduktiv ansats då det teoretiska ramverket till stor del 

användes som utgångspunkt för forskningsfrågorna och intervjuguiden. Dock styrde empirin 

och de erfarenheter som möttes på fältet i stor utsträckning det fortsatta arbetet med studien. 

På så sätt kombinerades deduktiv och induktiv forskningsmetodik under arbetets gång 

(Aspers, 2011).  
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Val av organisation 

För att kunna besvara studiens jämförande syfte erfordrades det att vi fick möjlighet att 

studera olika anställningsförhållanden. Författarna till studien såg det därför lämpligt att 

studera en organisation där både traditionell produktion och kunskapsarbeten fanns, istället 

för att studera detsamma fast i två skilda organisationer. Att endast studera en organisation 

ansågs vara mer relevant för studiens syfte, då jämförelsen mellan olika anställningsformer 

tycktes bli mer relevant om samtliga respondenter hade en och samma övergripande 

managementkoncept. Då företaget är ledande inom Sverige att arbeta med Lean som är ett 

utav de managementkoncept som expanderat mest de senaste decennierna och som enligt 

forskningen både kan leda till ökad flexibilitet och bundenhet, ansågs organisationen 

intressant för studiens syfte. Valet av organisation gav därmed även oss möjlighet att se om 

det finns skillnader och likheter i hur personer inom ett och samma företag och på olika delar 

av organisationen drar en gräns mellan arbete och privatliv. Då det på organisationens 

hemsida framgår att ledningen uppmuntrar arbetstagare inom organisationen att balansera sitt 

arbete och det övriga livet ansågs organisationen väl lämpad för den jämförande studien. 

Val av intervjupersoner 

Tillträde till fältet och till den organisation där studien genomfördes möjliggjordes genom en 

gatekeeper. Via gatekeepern kunde intervjuer med respondenterna som representerade den 

första yrkesgruppen bokas in. Vi fick även kontaktuppgifter till en chef på en annan instans 

som ansvarade för personer i produktion, vilka hade andra yrken och anställningsformer. Via 

denna chef kunde de resterande intervjuerna bokas in, det vill säga kunskapsarbetarna. Vid 

bokningen av intervjuerna avsattes i överenskommelse med gatekeeper och chef en timme per 

intervju. Detta för att vid intervjutillfället lämna tillräckligt med utrymme för varje intervju 

samt underlätta planeringen av deras arbetsdag. Tiden enligt överenskommelsen var särskilt 

viktig att hålla för de individer som arbetade inom produktion. Inbokningen med dessa 

personer skedde med kortvarsel då det inte var möjligt att boka in intervjuerna långt i förväg 

eftersom det inte gick att garantera att det var möjligt att få loss någon från produktion.  

 

Att använda sig av en gatekeeper, samt även chef i detta fall, kan tänkas påverka validititeten 

då dessa kan välja ut respondenterna efter egna preferenser och kriterier, eller baserat på vilka 

de tror kommer att tala gott om organisationen. För att undgå detta användes kriterierna för 
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urvalet som grund för begränsningen. Då studien begränsar sig till män var det huvudsakliga 

urvalskriteriet att samtliga respondenter skulle vara män. Vi framförde även en önskan om 

respondenter med skilda arbetsuppgifter samt med olika mycket senioritet på företaget, något 

som enligt oss sågs som en möjlighet till att få en bred bild över hur det flexibla arbetet 

möjligen kan skilja sig.  

 

För att kunna utföra en jämförelse mellan individerna i de två olika grupperna i denna studie 

som karaktäriseras av olika yrken och anställningsförhållanden, utfördes totalt sex intervjuer 

med tre personer som representerade vardera grupp. Respondenterna i den första gruppen, 

vars huvudsyssla var utveckling, utgjordes av två ingenjörer och en doktorand. Ingenjörerna 

var 24 respektive 26 år, hade tillsvidare anställningar och hade arbetat på organisationen i två 

år. Deras främsta arbetsuppgifter handlade om utveckling av framtida produkter. 

Doktoranden, som var 25 år gammal, arbetade ungefär hälften av sin tid på företaget och 

hälften på den högskola där han doktorerar. Även han hade arbetat en kortare tid inom 

organisationen. Då samtliga av respondenterna i den första gruppen var unga och relativt 

nyexaminerade, inte uppnått en senioritet inom organisationen och sitt yrke kan det lett till att 

svaren och uppfattningarna hos respondenterna möjligen blivit mer homogena än om 

senioriteten och spridningen varit större. Personerna kommer i resultat och analysdelen att 

benämnas utifrån sin yrkesroll som; doktorand, ingenjör 1 och ingenjör 2. 

Då det fanns ett begränsat antal doktorander inom organisationen kan det tänkas att 

doktoranden som medverkat i studien skulle kunna bli igenkänd i sina citat. För att få kalla 

honom doktorand ansågs det därför lämpligt att i efterhand ta kontakt med honom och genom 

detta få hans godkännande. 

 

Samtliga respondenter som tillhör den andra jämförande gruppen arbetade i produktion på 

skilda avdelningar med olika arbetsuppgifter. De kommer att benämns som; montör 1, montör 

2 samt montör 3.  I denna grupp fanns en högre grad av varierade senioriteten då 

respondenterna arbetat på företaget mellan 1,5 och 18 år. Samtliga respondenter i denna 

yrkesgrupp saknade eftergymnasial utbildning och var 27, 30 respektive 50 år gamla.  
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Datainsamling 

Förstudie 

För att skapa en bättre förförståelse för fältet genomfördes en förstudie i form av en intervju 

med gatekeepern baserad på en utarbetad intervjuguide (se bilaga 1). Syftet med förstudien 

var att närma sig forskningsfältet och komma i kontakt med grundläggande kontextuella 

begrepp och uttryck (Aspers, 2011). Genom förstudien, som bestod av en timmes intervju, 

ville forskarna försäkra sig om att intervjuguiden var lättbegriplig för respondenten samt att 

svaren som genererades kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Förstudien var 

även ett tillfälle för oss att få en uppfattning om organisationens uppbyggnad och hur det 

dagliga arbetet såg ut, samt upptäcka sådant som vi tidigare inte har tänkt på vid arbetet kring 

intervjuguiden och teorin (a.a.).  

Observationer 

Även om den huvudsakliga insamlingsmetoden i denna studie skedde genom intervjuer, då 

upplevelser stod i fokus, användes observation som komplement för att få en bättre 

helhetsbild av organisationen och dess organisering. Observationerna var av kvalitativ art då 

de var ostrukturerade och forskarna inte i förväg hade bestämt vad som skulle analyseras 

(Langemar, 2008). Observationerna ägde rum på båda delarna av organisationen där studien 

utfördes, det vill säga både på produktion där montörerna arbetade och på 

forskningsavdelningen där både doktoranden och ingenjörerna satt. I samband med att den 

första yrkesgruppen skulle intervjuas skedde de första observationerna genom en halvtimmes 

rundvandring. Genom att komma i kontakt med respondenternas vardagsuttryck skapades en 

bredare förståelse och kännedom kring deras vardagssammanhang, något som både var 

intressant för studiens syfte samt av vikt för det fortsatta arbetet. Under observationen fördes 

fältanteckningar och den övergripande känslan som utomstående var att det fanns en tydlig 

uttalad riktlinje kring organisationens arbetssätt. Observationerna och karaktärsdragen, både 

inom produktion men även som ovan nämnt på forskningsavdelningen, tycktes av forskarna 

vara ett uttryck för organisationens struktur och arbetssätt. 

Intervjustudie 

Efter utförd förstudie samt en kortare observation av arbetsplatsen utfördes sex stycken 

semistrukturerade intervjuer som varade mellan 40 och 60 minuter. Intervjuguiden var 
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utformad utifrån temana; bakgrund, organisationsstruktur, flexibilitet samt gränslöst arbete 

och innehöll ett på förhand färdig formulerade frågor utifrån teorin som användes som 

utgångspunkt för samtliga intervjuer (se bilaga 1). Frågorna som var öppna och breda i sin 

karaktär möjliggjorde det för respondenterna att själva poängtera vad som var viktigt för dem 

personligen och beroende på hur intervjun utvecklades kunde olika följdfrågor ställas 

(Langemar, 2008). Det första temat innehöll bakgrundsfakta om respondenterna själva. En 

fråga som kan tänkas vara opassande för syftet var frågan om familjesituation. Frågan ansågs 

dock lämplig av forskarna till studien då det fanns en tanke om att beroende på om 

respondenterna levde själva alternativt hade sambo eller familj skulle familjesituationen 

kunna påverka gränsdragningen mellan arbete och privatliv.  

 

Intervjuguiden var densamma oberoende av vilken yrkesgrupp som respondenten tillhörde, 

detta för att underlätta jämförelsen mellan grupperna. Det undveks emellertid att ställas vissa 

av frågorna i intervjuguiden då detta är möjligt i en semistrukturerad intervju (Langemar, 

2008). Detta kunde ske om respondenten redan i ett tidigare skede svarat på frågor, men vissa 

av frågorna i intervjuguiden utelämnades medvetet till de personerna med mindre flexibla 

anställningsformer i och med att det klart och tydligt framgick att frågan inte var lämpad för 

dem.  Till exempel ställdes inte frågan ”får du en dator av jobbet?”. Det är möjligt att den 

frågan skulle kunnat omformuleras och istället kanske varit något i stil med ”vad får du för 

material för att klara av ditt arbete?”. Den sistnämnda frågan hade på så sätt troligtvis 

besvarat den första och mer specifika frågan om datorn samtidigt som den varit mer lämpad 

för båda jämförelsegrupperna. Detta var dock något som forskarna märkte först efter att 

samtliga intervjuer avslutats och i samband med transkriberingen. 

 

Samtliga intervjuerna spelades in och hölls i ett avskilt rum i anslutning till respektive 

respondents arbetsplats. Det sistnämnda för att underlätta och inte i allt för stor utsträckning 

störa respondenternas dagliga arbete, vilket även var något som sågs som direkt avgörande för 

samtliga deltagande i studien. Efter samtycke med respondenterna innan intervjuerna startade, 

beslutades det om att intervjuerna skulle spelas in. Detta för att inte gå miste om helhetsbilden 

och för att forskarna skulle kunna fokusera på respondenterna istället för att föra 

anteckningar. En annan fördel som fanns i åtanke med inspelning av intervjuerna var att 

undvika att vi som forskare till studien skulle tolka materialet genom att förkorta och göra 

förenklingar av verkligheten i våra anteckningar (Langemar, 2008).  
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Under intervjuerna, där båda forskarna deltog, höll en forskare åt gången i intervjuerna och 

den andra förde eventuella minnesanteckningar i ett anteckningsblock ifall någon intressant 

följdfråga uppkom och som kunde ställas i ett senare skede av intervjun. Detta för att inte 

störa och avbryta respondenten samtidigt som den andra forskaren kunde fokusera på 

intervjuguiden (Langemar, 2008). Uppdelningen forskarna emellan var även något som 

respondenterna blev informerade om innan intervjun startade för att undvika att respondenten 

eventuell kunde känna en viss oro och stress över att en av forskarna satt tyst bredvid och 

ibland antecknade.  

Analys och kodning 

Inspelningarna möjliggjorde för oss att kunna transkribera samtliga intervjuer i sin helhet, 

vilket i sin tur låg till grund för det fortsatta arbetet med analysen och kodningen. Citaten som 

presenteras i resultat och analysdelen har gjorts mer lättlästa för läsarna genom att talspråk har 

gjorts om till skriftspråk och kortare pauser har valts att inte skrivas ut. Exempelvis har ord 

som ”eeeh”, ”typ” och ”liksom” omformulerats och genomgående har delar av citaten gjorts 

om till mer fullständiga meningar. 

Materialet strukturerades för att uppnå en så tydlig förståelse och mening som möjligt i 

enlighet med Langemars (2008) exempel på god validitet.  Detta gjordes genom att koda 

utifrån teman som till en början främst hade sin utgångspunkt i teorin och en deduktiv ansats. 

Under arbetets gång utvecklades temana utifrån empirin och det insamlade datamaterialet. 

Som inspirationskälla till utformningen av kodnings- samt analysförfarandet användes de sju 

punkterna som Langemar (2008) presenterar. De olika koderna representerades av olika färger 

enligt marginalmetoden och författarna till studien gick båda igenom samtliga 

transkriberingar för att kunna föra en diskussion sinsemellan kring varderas tolkning (Aspers, 

2011). Nyckelord som ansågs vara relevanta för frågeställningarna skrevs ned i marginalen, 

för att lättare kunna hitta det väsentliga i materialet och underlätta vid återkopplingen i 

resultatarbetet.  

För att kunna besvara syftet och forskningsfrågan analyserades materialet utifrån de tre 

huvudtemana som varit genomgående i både intervjuguide och teori; Arbete i relation till 

bundna och flexibla anställningsförhållanden, gränsdragning mellan arbete och privatliv samt 

organiseringens betydelse på gränsdragningen. Under dessa mer övergripande koder tillades 
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även ett antal underkoder, exempelvis centralisering och decentralisering. Detta för att bryta 

ner varje intervju till minsta möjliga beståndsdel. Analysen har sedan skett genom en 

kombination av det som Aspers (2011) kallar för komparativ- och narrativanalys. 

Analysarbetet har skett genom en jämförelse både mellan och inom två grupper med 

utgångspunkt i respondenternas berättelser. För att upprätthålla en genomgående god validitet 

i denna studie togs det hänsyn till det som Langemar (2008) har som kriterier för den 

kvalitativa undersökningen. Exempelvis användes endast relevant data i analysen och det som 

inte var meningsfullt för studiens syfte uteslöts. 

Forskningsetik 

Innan intervjuerna utfördes skickades ett e-postmeddelande med övergripande information om 

studiens ämne till gatekeepern och den chef som forskarna bokade in intervjuerna via. Detta 

för att innan datainsamling övergripande informera berörda parter om studiens syfte i samråd 

med informationskravet, vilken är ett av fyra grundläggande krav som ingår i 

individskyddskravet. Detta krav anses utgöra basen för forskningsetiska överväganden enligt 

Vetenskapsrådet (2002).  

 

Då vi inte själva hade möjlighet att påverka huruvida respondenterna fått ta del av den 

information som skickats ut till kontaktpersonerna innan intervjuerna, började varje 

intervjutillfälle med att respondenterna informerades om studiens övergripande syfte och vad 

forskningen gick ut på. Detta för att vi ville försäkra oss om att respondenterna visste vad 

deras medverkan hade för betydelse. Inledningsvis vid varje intervjutillfälle informerades 

även respondenterna om att intervjun var strukturerad utifrån fyra huvudteman och att 

deltagandet var frivilligt. Dem informerades även om att de när som helst kunde avbryta eller 

eventuellt avböja frågor som upplevdes känsliga, detta i samförstånd med samtyckeskravet, 

ett annat av de fyra kraven som ingår i individskyddskravet. Det framgick även för 

respondenterna om nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade datamaterialet endast 

skulle användas för studiens och forskningens syfte. I gengäld utlovades respondenterna och 

därmed även företaget anonymitet i enlighet med konfidentialitetskravet. I och med detta 

kommer respondenternas namn och likaså organisationens namn inte att framgå i studien. 

Organisationen kommer benämnas XX och på samma grunder som ovan kommer även den 

högskola som doktoranden tillhör endast benämnas neutralt.  
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Det specifika syftet valdes att presenteras först i intervjuns slutskede då det enligt oss inte 

fanns risk för skada eller kränkning av de medverkande. Inte heller ansågs det påverka 

respondenternas medverkan i studien om det specifika syftet endast presenterades efter 

avslutad intervju. Om syftet däremot framgått i början av intervjuerna resonerade vi att svaren 

hade kunnat bli vinklade av intervjupersonerna för att anpassas till de två 

jämförelsegrupperna. Då hade individernas upplevelser kunnat gå förlorade till förmån för de 

ställningstaganden som syftet innebar. Efter att syftet presenterats i sin helhet fick vardera 

respondent möjlighet att lägga till alternativ ändra sina svar och formuleringar, något som i de 

flesta fall avböjdes. Samtliga respondenter blev även informerade att de i slutet av 

uppsatsskrivandet gärna fick ta del av resultatet.  

Forskarnas roll 

Under studiens gång har forskarna löpande reflekterat kring sin egen roll i studien och i vilken 

utsträckning de själva kan ha påverkat studiens resultat. Det är svårt att undvika 

förgivettaganden och den förförståelse som vi alla sitter inne på, därför har forskarna i den 

utsträckning det är möjlig försökt att se på saker och ting med så neutrala glasögon som 

möjligt (Aspers, 2011). Det är möjligt att den information som forskarna fick i förstudien som 

gjordes med en anställd på XX hade sett annorlunda ut om inte denne hade varit anställd på 

företaget. Beslutet om att använda sig av en på organisationen anställd till förstudien 

grundades dock på att forskarna ansåg det nödvändigt för att få tillgång till de kontextuella 

begrepp som används på fältet, vilket är en förutsättning för att utföra en studie på ett tidigare 

okänt område.  

Resultat & Analys 

Detta avsnitt inleds med en kort presentation av organisationen för vår studie. Därefter 

presenteras de resultat som framkommit av samtliga intervjuer med utgångspunkt av studiens 

tre genomgående teman. För varje tema kommer först resultaten att presenteras för att sedan 

analyseras kopplat till teori och tidigare forskning. Genomgående för varje tema i resultaten 

samt analyserna är att de två jämförelsegrupperna presenteras efter varandra. Inledande 



 

 19 

presenteras svaren från doktorand och ingenjörer för att avslutas med en redogörelse för 

montörerna.  

Presentation av organisationen 

Studien har genomförts på ett svenskt industriföretag som är ledande inom utveckling och 

tillverkning. Organisationen som verkar på en global marknad har verksamheter i över 100 

länder och arbetar med produkter som skräddarsys efter kundens specifika behov. De har som 

vision att vara ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde för både sina 

kunder, anställda och ägare. Organisationen ligger i framkant med att arbeta inom Lean 

management i Sverige, på såväl produktion som utvecklingsavdelningen. De har tre 

kärnvärden som knyter samman företaget; hög kvalitet, respekt för individen och kunden 

först. Dessa kärnvärden representerades vid observationen på forskningsavdelningen i form av 

en cirka två meter hög modell. Öppna landskap och planeringstavlor där varje enskild 

medarbetare kan planera för sitt arbete de kommande sex veckorna var andra iakttagelser. 

Inom produktion observerades ett strukturerat arbete som är uppdelat i olika delmoment och 

stationer inom produktionskedjan som i vissa fall är i rörelse. Arbetet var i mångt och mycket 

ett löpandeband förfarande.  

Arbete i relation till bundna och flexibla 

anställningsförhållanden 

Det fanns en tydlig skillnad på den upplevda samt faktiska flexibiliteten mellan de två 

grupperna. Doktoranden och ingenjörerna har ett högst flexibelt arbete vad gäller 

arbetsplanering samt utförande av arbetsuppgifterna medan montörerna är strikt styrda av 

standardiserade processer och sekundstyrda arbetstider. Den som hade störst flexibilitet på 

alla punkter vad gäller tid, plats och arbetssätt var doktoranden.  

”Hmm, det är väl lite, jag har väldigt stort eget ansvar, jag får diskutera dels både med mina 

handledare här på XX och på högskolan, vad jag behöver forska, vad min inriktning ska vara, annars 

är det ganska mycket eget ansvar, att forska och hitta ett område som jag kan forska inom.  Jag 

känner mig rätt fri från XX för att de känner till hur det är att vara doktorand. De har svårt att säga 

hur forskningsvärlden ser ut, de har några mål själva och då försöker jag rikta mig mot de målen 

men jag tror nog mer att jag får gå den riktningen jag vill. Sen diskuterar jag med mina handledare 

på högskolan... så ja, väldigt fri tycker jag.” Doktorand 
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Han menar att det är hans egen forskning som han bedriver och att han i och med detta har 

stor påverkan på vilken inriktning den ska ha. Samtidigt så är han medveten om att han bör 

rätta sig någorlunda efter var XX vill att fokusen skall ligga. Även om huvudansvaret och 

friheten ligger i att själv välja forskningsområde så tas besluten i samråd med chefen på XX 

och handledaren på högskolan. Doktorandens flexibilitet sträcker sig som sagt inte enbart till 

val av forskningsområde utan omfattar flexibilitet av såväl sin arbetsplats som sin arbetstid. 

”Jag kan i princip jobba hemifrån om jag vill och jag kan komma när jag vill, gå när jag vill. På så 

sätt är det väldigt flexibelt, jag kan t.ex. jobba kvällar och ta ledigt på dagarna.” Doktorand 

Det är i princip endast när doktoranden själv håller i föreläsningar eller vid de i förtid 

bestämda veckomötena på XX som han inte kan styra över sin arbetstid eller sin arbetsplats. 

Doktorandens ingenjörskollegor däremot har inte fullt så flexibelt arbete. De vittnar båda om 

en flexibilitet genom förtroende. De har möjlighet att flexa så länge de infinner sig på 

kontoret mellan 09.00 och 15.00. 

”Vanligtvis så stannar jag till kvart i 5 – 5 på måndag till torsdag och så går jag hem kanske 3-4 på 

fredagen. Det är lite det här med vår förtroendeflex, att man ska skramla ihop de timmar som man 

tar ut senare eller tvärtom. Jag har ett litet dokument som jag skriver ner hur mycket tid jag har, hur 

mycket tidigare jag kommit in på morgonen och hur mycket senare jag går på kvällen. Fast det är 

ingen rapportering faktiskt, det är just därför de kallar det förtroende, för att vi själva bestämmer. 

Det är väl så att vissa ser det mer som någon flytande grej man går, jobbar man mycket vissa dagar 

så går man tidigt ibland och så räknar man inte minuterna, men jag försöker vara ganska exakt.” 

Ingenjör 1 

Ingenjören menar att han fått ett förtroende från organisationen att utföra sina arbetsuppgifter 

och leverera för att uppnå de mål som är satta. Hur och när han sen väljer att göra detta är upp 

till honom själv, detta är inget som kontrolleras av arbetsgivaren. Ingenjören understryker 

dock att det inte finns rum för att fuska då man faktiskt behöver sina fyrtio arbetstimmar i 

veckan för att hinna med de arbetsuppgifter som man har. Detta upplägg skiljer sig markant 

från det som återfinns i produktionen. Där är arbetsdagen detaljplanerad och rasterna 

minutiöst planlagda och fastställda. Det finns inte mycket rum för flexibilitet vad gäller tid, 

rum och sätt att utföra sina arbetsuppgifter på. 

”Njaa styrd är man ju då det är väldigt styrt vad man ska göra,  som på tidigare jobb, jag har aldrig 

varit med om att det har varit så styrt som här. Vad exakt du ska göra och när, men inte kontrollerad 

som att någon kollar vad man gör men man vet vad man ska göra. Arbetsprocessen och så, vi har ju 

standards och elementblad för vad vi ska göra. Oftast lär man sig i huvudet ganska fort men har man 

glömt bort det så finns det nedskrivet. ”Montör 3 
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Arbetsprocessen är högst standardiserad och även om någon direkt övervakning inte sker så 

ger den detaljerade arbetsplaneringen inte rum för någon flexibilitet eller eget initiativtagande. 

Det förväntas att utskrivna standarder följs till punkt och pricka.  I produktion har de en 

klockan som ringer ut när det är dags för rast , vilket är ett indirekt sätt för organisationen att 

styra arbetet. 

”Ja äta, sova dö klocka., nej men ja det plingar till nu är de lunch, frukost, rast. Uppehållen är det 

lite olika med, den längsta vi har är 7-9 på morgonen. Sen är de 26 minuters frukost och sen jobbar 

vi från 09:26 till 11:10, sen fika till 12:36 och där är de lunch till 13:12 och sen jobba en timme. Sen 

är det frukost eller fika igen och sen jobbar vi en och en halv timme och sen är det hemgång” Montör 

1 

Klockan ringer varje gång en rast påbörjas och avslutas. Rasterna är kollektiva och hela 

produktionen stannar upp under dessa stunder. Utöver detta så beskriver montör 1 hur de vid 

arbetsdagens början och slut stämplar in och ut. Han menar på att det definitivt är en 

begränsad, nästintill obefintlig, andel flexibilitet på arbetsplatsen. Montör 1 säger även att det 

är många som inte klarar av de påfrestningar som ett så pass monotont arbete kräver, både 

fysiskt och psykiskt. 

 

Man kan se en tydlig skillnad i flexibiliteten hos de två grupperna. Ingenjörerna hamnar under 

det som Allvin m.fl.(2006) benämner som flexibilitet genom förtroende, precis som samtliga 

ingenjörer själva gör. De får själva strukturera upp och planera sitt arbete så länge som de 

levererar till de gemensamt uppsatta målen. I produktion däremot så finns det inte spelrum för 

någon flexibilitet alls. Även om produktionen baseras på kundernas beställningar så är det 

som montörerna själva säger ett oerhört monotont arbete som de utför. Den utveckling som 

skett från det löpandebandet till en arbetssituation med ökat självbestämmande har inte nått 

produktionen på XX.  

Gränsdragning mellan arbete och privatliv 

Gränsdragningen mellan arbete och privatliv ter sig högst olika mellan de två grupperna. 

Montörerna som arbetar inom produktion är den grupp som har den tydligaste 

gränsdragningen. Även ingenjörerna har i stor utsträckning en tydlighet i sin gränsdragning 

bortsett från eventuella mejl och funderingar om arbetet. Den som skiljer sig markant från de 

övriga respondenterna är doktoranden som har en utbredd flexibilitet gällande arbetstid, 

arbetsplats och arbetssätt. 
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”Ja den frågan är väldig bred, svårt att säga hur jag drar den gränsen. Jag försöker oftast jobba när 

jag är på jobbet och inte göra något när jag är hemma men det är när jag har de lugna perioderna. 

Men sen när man har mer att göra, då drar tiden över och jag jobbar då hemma också. Så jag har 

väldigt svårt att dra den gränsen under stressiga perioder, men ja, jag försöker dra den gränsen 

annars blir det så att jag kollar mejl eller börjar leta information hemma, så att det finns ett stopp för 

dagen. Ibland blir det att jag jobbar lite extra för att det går bra för mig. Men ja, att inte tänka på 

jobbet blir svårt ibland. Ibland får man mejl eller samtal och då börjar man prata om jobbet. Det är 

ju väldigt mycket eget ansvar, att dra en tydlig gräns när man vill och inte vill jobba. Problemet blir 

att det blir svårt att dra en gräns med flexibelt arbete. Ibland kan jag tänka på arbetslivet på fritiden, 

räknas de som arbetstid då? Det är svårt att dra en tydlig gräns. ”Doktorand 

Han menar att det är upp till honom själv att sätta tydliga ramar och gränsdragningar för att 

kunna skilja på privatliv och arbetsliv. Det är svårast att upprätthålla denna gränsdragning 

under stressade perioder med mycket jobb. Hans ingenjörskollegor är däremot inte alls lika 

tydliga i sin gränsdragning mellan arbetstid och fritid. 

”Ja de är väl lite lurigt på sätt och vis, med tanke på att jag inte kan ta med dator hem och komma åt 

datorsystemet hemifrån. Jag behöver aldrig svara på mejl när jag har gått från jobbet, jag behöver 

aldrig sitta och jobba specifikt med några uppgifter, däremot så kanske jag tar med mig en bunt 

papper hem för att läsa på vägen hem eller när jag kommit hem men jag gör det väldigt sällan. Sen 

är det mycket som hänger med hem ändå, man har ett problem man försöker lösa. Så är det lätt att 

tänka på det när man kommer hem, det är svårt att koppla bort överhuvudtaget, hur man än gör tror 

jag.  /…/ Nej, det kan jag inte säga att det är som en på och av knapp, det händer att man kommer på 

sig själv att man sitter och tänker på sådana saker ändå och då får man försöka sysselsätta sig, till 

exempel gå och träna och i vissa lägen är det omöjligt om man sitter i en låst situation och börjar 

tänka på det så är det lätt att det, att man fortsätter tänka på det. Men då tänker jag att jag har igen 

det nästa dag på jobbet, då har jag jobbat lite i förväg ” Ingenjör 2 

Eftersom mycket av ingenjörernas arbetsuppgifter och information som de använder sig av i 

sin produktutveckling är hemlighetsstämplad och inte går att ta med sig hem så blir deras 

gränsdragning mindre flytande än doktorandens men inte lika tydlig som montörernas. Om de 

på något sätt arbetar hemifrån så handlar det mer om att de kanske svarar på något mejl eller 

tar med sig jobbet eller något arbetsrelaterat problem hem i tankarna snarare än att de fysiskt 

sitter och arbetar med något. Ibland är det svårt att koppla bort de jobbrelaterade tankarna 

men för det mesta så går det bra. För montörerna är det inga som helst problem att dra en klar 

och tydlig gräns. 

”Ja det är som en enda stor jordfelsbrytare bara. Nej vi pratar i princip aldrig om XX hemma. 

Gumman har aldrig varit här på 18 år, för mig är det ett jobb. Jag skulle varit här i 1 år det var 

planen men nu är det 18, det är galet men det är hur lätt som helst, det är inga problem, det går 

automatiskt alltså.” – Montör 2 
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Montörerna har ingen möjlighet att utföra arbetet någon annanstans än på arbetsplatsen, de 

kan inte montera ihop något hemifrån, så deras gränsdragning mellan arbete och fritid är 

tydlig. Ingenjörerna i sin tur har inte heller den möjligheten då all den information de behöver 

endast finns att tillgå på arbetsplatsen. Dessutom kräver deras arbete kraftfulla datorer vilka är 

stationära och befinner sig på arbetsplatsen. Att samtliga ingenjörer har en arbetstelefon 

påverkar inte heller deras gränsdragning mellan arbetstid och fritid då de alla stänger av den 

eller lämnar den kvar på jobbet efter arbetstid, vilket är något som arbetsgivaren förespråkar. I 

motsats till Stoner, Stephens och McGowans (2009) studie menar de två ingenjörerna att de 

inte alls upplever de arbetskopplade teknologierna som ångestframkallande, då de menar att 

företaget har som norm att inte störa medarbetarna efter arbetstid. Detta gör att de trots deras 

flexibilitet genom förtroende lyckas upprätthålla en relativt tydlig gräns mellan arbetstid och 

fritid, samtidigt som även teknologin hjälper till att sätta gränser i och med att de inte har 

möjlighet att ta med den hem. Den enda som urskiljer sig vad gäller tydlighet i gränsdragning 

är doktoranden som vittnar om en svårighet i att dra en tydlig gräns, särskilt under stressiga 

perioder. Allt han gör finns att tillgå på Internet och är därmed hela tiden närvarande och 

lättillgängligt. I enlighet med den studie som Stoner, Stephens och McGowan (2009) utförde 

så är det ett högst medvetet val av doktoranden att låta de två zonerna, arbetstid och fritid, bli 

flytande.  

”På XX säger dem, försök inte jobba ihjäl dig, du hinner så mycket som du hinner. På högskolan vet 

jag inte riktigt om jag skulle säga ifrån, för det känns ändå som en norm att man jobbar övertid som 

doktorand… Det känns som det är inget man kan säga sig ifrån, för det innebär i princip att man inte 

skickar in en artikel eller sänker kvalitén på undervisningen. Från högskolans sida blir det 

svårt.” Doktorand 

Doktoranden upplever det som om han sitter mellan två stolar vad gäller förväntningar hos 

sina två arbetsgivare. Från organisationen XX sida upplever han ett stöd för att kunna 

upprätthålla en god gränsdragning mellan arbetstid och fritid, att han själv ansvarar för sitt 

arbetsupplägg men att det är viktigt att han sätter hälsan i första rummet och undviker att 

stressnivån blir allt för hög. Från lärosätets håll däremot upplever han att han måste leva upp 

till den norm som existerar gällande ständigt hög nivå på sitt arbete och att det är svårt att 

säga ifrån om man för stunden känner att man har för mycket på sitt bord. Detta gör att 

doktoranden låter mycket av sitt arbete inkräkta på det som han anser vara delar av sin fritid 

för att hinna med de krav och arbetsuppgifter som är ställda på honom. Även om ingenjörerna 

begränsas av att de inte kan ta med sig tekniken hem så kan de inte styra tankarna som 
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handlar om arbetet, något som de delar med doktoranden. De beskriver att det är svårt att 

särskilja arbetstid och fritid även om de inte förväntas utföra några arbetsuppgifter hemifrån.  

”Ja jag kommer inte ihåg exakt när och hur men det händer att man vaknar mitt i natten. Om man 

har generellt svårt att sova någon gång så när tankarna rullar så kan man komma in på 

arbetsrelaterade grejer och då kan jag bli ganska irriterad på mig själv, jag vill inte tänka på det 

här, man är i det här stadiet att man är så pass trött att det, man har ingen kontroll över tankarna 

och då kommer de ändå. Men jag, om det är någon som frågar mig ”känner du stress, tar du med dig 

jobbet hem?” och i de där situationerna kan ja ju inte påverka dem, vad som händer och då kan det 

vara en stressfaktor i sig. Som alla vet när man försöker sova och inte kan somna och det är stressigt 

men tänker jag på jobbet i sig ja men jag vet inte, svårt att säga.” Ingenjör 1 

Ingenjören beskriver en situation där han upplever det svårt att koppla bort tankarna på jobbet 

och menar att det är svårt att styra så att arbetsrelaterade tankar inte spiller över på hans fritid. 

Ibland dyker tankarna upp i oönskade situationer och han upplever sådana tillfällen som 

stressfulla. Ingenjören vill gärna särskilja arbetstid och fritid men säger att han inte alltid kan 

ta kontrollen över sina tankar, särskilt om det rör sig om någon komplex arbetsfråga, då är det 

lätt hänt att den följer med hem. 

”Jag kan inte ta med arbetet hem, vissa kan ju göra det. Jag vet att många chefer gör det, de har 

många presentationer och föredrag de ska hålla i och det är mycket utav arbetet som går till att göra 

det där så de kan ju lätt ta med det och som du sa, då är det nog helt annorlunda – då tar man ju 

verkligen hem arbetet och tänker på det aktivt. Men jag har ju allt här på jobbet hur mycket jag än 

gör så kan jag inte jobba hemifrån, om jag än ville. /.../ Jag tycker det är skönt att det är en 

begränsning för då kan man verkligen slappna av när man är hemma, annars jobbar man tjugofyra 

sju, och det är inte så roligt.” Ingenjör 2 

Ingenjör 2 påpekar att han, även om han så önskade, inte har möjlighet att ta med sig jobbet 

hem så därför är det lätt för honom att urskilja arbetstid från fritid. Han tror att medarbetare på 

andra positioner som inte begränsas av att inte kunna arbeta hemifrån ofta låter arbetstiden 

fortsätta in på deras fritid. Han är själv tacksam för att han inte har den möjligheten, då han 

annars tror att han lätt hade kunnat sitta och arbeta dygnet runt. Hans gränsdragning kan 

liknas vid montörernas i synnerhet tydliga uppdelning av arbetstid och fritid.  

”Ja men jag släpper jobbet när jag går härifrån, jag har jobb och sen har jag privatliv. Det är inget 

medvetet, det bara är så, för det finns ingenting som jag kan göra här medan jag är hemma. Sen är 

det självklart att man kanske ringer samtal på jobbet som man behöver göra privat.” Montör 3 

Montören menar att det för honom är en solklar gräns mellan arbetstid och fritid. Så fort han 

stämplat ut så har han ingenting arbetsrelaterat i tankarna. Vare sig han vill eller inte så har 

han ingen möjlighet att utföra någonting arbetsrelaterat hemifrån, den tydliga gränsdragningen 

kommer naturligt av arbetets karaktär. Hans arbetskollega förklarar att han utan problem kan 
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koppla bort arbetet men att det är svårt att helt och hållet särskilja arbete och fritid i och med 

att han även umgås privat med kollegorna från sin arbetsgrupp. Det är lätt att de glider in på 

temat arbete i sina samtal som sker även på fritiden. Han menar att det lätt blir så eftersom 

arbetet är det som de alla främst har gemensamt.  

”När klockan ringer då är det fritid, då finns det inget XX alls, då släpper man bara och går hem. 

Det har bara blivit så man är så van på något vis att göra så, jag tar inte med mig jobbet hem som 

jag gjorde på mitt förra jobb. /…/ Alltså vi har en väldigt bra grupp som jag jobbar med så vi umgås 

även på fritiden och då är det klart att det händer att vi diskuterar lite jobbfrågor, det faller sig ju 

naturligt, det är ju det vi har gemensamt, så det är ju det vi pratar om rätt mycket. Jag tränar ihop 

med 2 andra killar på XX och då diskuterar vi fel som har hänt men det blir naturligt för det är det vi 

har gemensamt, så det är klart att det är väldigt svårt att dra en gräns: NEJ nu pratar vi inte jobb för 

nu är det fritid. de funkar ju inte, man surrar ju om det man har gemensamt.” Montör 1 

Precis som våra två respondentgrupper förklarat så skiljer sig deras gränsdragning mellan 

arbetstid och privatliv. Doktoranden och ingenjörerna vittnar om en svårighet att dra en tydlig 

gräns och berättar att arbetsrelaterade teman, i enlighet med Spill-överteorin (Zedeck & 

Mosier, 1990), ofta flyter in på deras fritid. Montörerna i sin tur drar en tydlig gräns vid 

utstämplingen från varje arbetsskift och visar på så sätt, i likhet med segmenteringsmodellen, 

att de två sfärerna är helt frånkopplade varandra (a.a.). Möjligtvis tas något arbetsrelaterat upp 

om kollegorna umgås på fritiden, då endast väldigt övergripande. Precis som Allvin 

m.fl.(2006) kartlagt i sina studier så skiljer sig gränsdragningen individerna emellan beroende 

på hur den egnes tillvaro, medel och mönster ser ut. Respondenternas svar påvisar en 

gemensam tendens hos de två respektive grupperna men samtidigt påvisas det att det är högst 

individuellt och gränsdragningen mellan de två sfärerna är därmed olika stark respektive svag. 

Detta i sin tur beror på var man ha sitt fokus och vilken utav de två sfärerna som man 

prioriterar, menar Allvin m.fl. (2006). Antingen är man av typen som sätter arbetet i första 

rummet där långa arbetsdagar och otydlig gräns är typiska karaktärsdrag, eller så prioriterar 

man privatlivet (a.a.). Montörerna tillhör den senare gruppen och menar att det för dem 

fungerar som en strömbrytare där allt som är arbetsrelaterat stannar kvar på arbetsplatsen efter 

dagens slut. Doktoranden prioriterar just nu sitt arbete framför sitt privatliv och som 

konsekvens av detta så blir även hans gränsdragning diffus. Tack vare att ingenjörerna inte 

har möjlighet att ta med sig sitt arbete hem så begränsas deras arbete till att endast kunna 

utföras på plats, vilket de båda ser som en fördel. Begränsningen bidrar till att ingenjörerna 

vare sig de vill eller inte, saknar möjligheten att välja att prioritera arbete på sin fritid, 

däremot begränsar inte det att tankarna följer med hem.   
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Organiseringens betydelse på gränsdragningen 

Kunskapen om organisationens struktur och arbetssätt i form av Leanarbete var genomgående 

mycket låg i de båda grupperna. Doktoranden upplevde inga som helst inslag av Lean i sitt 

eget arbete medan ingenjörerna till viss del hade insikt om de generella dragen av Leanarbete 

och förklarade att de arbetade utifrån ett helhetstänk och en kundstyrd utveckling. Mycket av 

deras arbete sker i team och de berättar att när problem uppstår måste de hitta en lösning 

innan de kan gå vidare och fortsätta med andra delar av sitt arbete. Att organisationen leds av 

Lean management var något som de hört men inte själva känt av. Alla utom en av 

medarbetarna inom produktion hade inte någon som helst uppfattning om vad Leanarbete 

innebär men när samtliga beskrev en typisk arbetsdag så var den full av element som kan 

kopplas till just Leanarbete. Bland dessa återfinns bland annat flödeseffektivitet och 

förbättringsgrupper där arbetstagarna träffas 12 minuter om dagen för att diskutera 

förbättringar.  

”Okej, jag skulle inte säga att det är särskilt strukturerat. Jag försöker ta fram teorier och olika 

formler som jag kan använda i min forskning och jag brukar ofta när jag är på högskolan framförallt 

försöka diskutera med mina kollegor – håller den här teorin? Kan jag göra antaganden eller inte? Så 

jag har väl ingen riktig struktur hur jag jobbar kan man väl säga, det är svårt.” – Doktorand 

Doktoranden förklarar att han inte utgår från någon generell struktur i sitt dagliga arbete utan 

snarare bollar sina idéer med kollegorna under arbetets gång. Han menar även att hans arbete 

är av sådan art att det ligger så pass långt fram i tiden vilket gör det svårt att arbeta utifrån 

någon standard. Istället håller han kontinuerliga möten med sin chef på XX för att diskutera 

riktningen på den fortsatta forskningen. 

”Ja men dels, det funkar ganska bra när man väl får kontakt med någon och man kan börja man vet 

att man ungefär har samma arbetssätt, alla i organisationen stämmer av dagligen inom sina grupper 

och på högre nivå stämmer de av inom vissa speciella forum som ser likadana ut överallt och det 

påverkar ju min situation såklart, jag vet att det alltid finns någon typ av standard eller någon typ av 

arbetsmetod som jag kan ta till mig och hitta någonstans i systemet men samtidigt kan det vara en 

ganska stor omväg kring mitt arbete, att jag också måste använda mig av samma standarder som alla 

andra så att det finns både positiva och negativa sidor med det.” Ingenjör 1 

Ingenjören menar att de genom sina gruppträffar och dagliga pulsmöten, där de stämmer av 

hur arbetet fortskrider för samtliga i gruppen, lyckas hålla sig inom liknande ramar vad gäller 

arbetssätt. De arbetar utifrån likartade metoder och former utifrån vissa övergripande 

standarder. Detta menar han kan ses både som en fördel och trygghet men även en nackdel då 
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det kan innebära begränsningar i hans arbete. Hans kollega däremot pekar på det motsatta, en 

frihet i arbetsupplägg och frihet att inom rimliga ramar styra sina arbetsuppgifter. 

”Om vi till exempel blir ombedda att implementera en viss funktion i programmet då kan jag säga 

”nej, jag tycker inte det” och då tar det stopp där, så det är väldigt mycket ansvar kan man väl säga, 

men jag måste ha resonemang för det också, jag kan inte bara säga ”nej, det är tråkigt” utan jag 

måste säga varför. Det är sällan man stöter på arbetsuppgifter som de tvingar en att göra, så det är 

väldigt individuellt, vad du har för ambitioner, och vad du vill göra och vad du tycker är bra. Mycket 

ansvar får man faktiskt, men sen beror det väl lite på från person till person också hur van man är att 

ta ansvar” Ingenjör 2 

Att själva stå för beslutstagande kring sitt dagliga arbete är en självklarhet menar ingenjör 2. 

Han känner inte att han blir påtvingad några arbetsuppgifter utan snarare att han och hans 

medarbetare sköter dylikt under eget ansvar. Mycket av hans arbete är sådant som han är mer 

kunnig kring än sin chef. Därför kan han säga ifrån om han anser att vissa efterfrågningar från 

chefens håll rörande hans utvecklingsarbete inte är lämpligt, självklart med en godtagbar 

motivering. Hans utsagor tyder på en klar decentralisering vad gäller beslutsfattande, något 

som både hans ingenjörskollega samt doktoranden är helt överens om. De standarder som 

montörerna är tvungna att följa till punkt och pricka i sitt arbete tyder på det motsatta i 

produktion.  

”Det handlar mycket om sekunder, vi sitter klara med sekundjakt, det gäller att jaga sekunder hela 

tiden. Flyttar jag den dit då kanske jag kan tjäna en halv sekund. Det låter väldigt lite men för oss är 

det hur mycket som helst. Så det är en förbättring för att klara av tiden bättre” Montör 1 

Montören beskriver att en stor del av deras arbete handlar om att jaga sekunder genom att hela 

tiden effektivisera sitt arbete och på så sätt uppnå de satta målen. Flyttar man på en skruv eller 

ett hjälpverktyg så att man inte behöver ta några extra steg för att nå det så har man eliminerat 

ytterligare sekunder som ingen vill betala extra för, särskilt inte slutkunden.  

”Alla moment finns det ju en tid på, nu flyttar jag den därifrån för att det ska ta 2 sekunder och sen 

ska du gå dit det tar 4 sekunder. Det finns i standarden, i alla tempoblad, exakt vad du ska göra och 

hur lång tid det tar och då kom chefen in till oss och så sa han, era tider när tog ni dem? Ett och ett 

halvt år sedan sa min kollega då till honom. Nej men då ville han att vi skulle ta nya, jaha varför ska 

vi göra det för då. Det finns ju något som heter den japanska sjön, det är ett slöseri alltså. Och då 

började vi prata om det en gång, att det måste ju vara japanska sjön, varför måste vi ta tider? 

Någonstans måste det ju vara drägligt också.” Montör 2 

Montörerna arbetar efter standardiserade processer som fastställts på högre nivå inom 

organisationen och som berättar exakt hur lång tid de olika delarna av processen skall ta att 

utföra. Han berättar att hålltiderna klockas och bör uppdateras efter en tid men att det är ett 

slöseri att stå och ta nya tider när de själva blivit äldre och troligtvis långsammare, att det på 
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så sätt skulle jämna ut sig. Han benämner detta slöseri för den japanska sjön och menar att 

man inte ska göra saker i onödan. Även om nivån på standardiserat arbete inte ens ligger i 

närheten av produktionsarbetarnas så vittnar även ingenjörerna om vissa standarder som de 

måste följa i sitt arbete. 

”Om vi tre byggde tre fågelholkar av samma material så hade alla tre sett olika ut, här ser allt 

likadant ut liksom. Sen kan ju vi ha åsikter naturligtvis, i och med att jag har material så kan ju vi 

säga att det inte passar, plåtarna är felbockade. Jag är en sådan människa också att ser jag en 

förbättring som jag fattar direkt, det här är bra för mig och min kollega, då får det inte ta tre 

månader innan någonting händer. Det kan det bli på ett såhär stort företag ibland, det är som frusen 

kolasås, det händer inte ett skit.” Montör 2 

Att följa standarder som en tydlig kontroll av arbetet menar montörerna hör till de dagliga 

rutinerna. Det finns inget som helst utrymme för kreativitet eller eget initiativtagande då målet 

med deras arbete är att slutprodukterna skall bli identiska. Besluten fattas på högre nivå och 

de har självklart möjlighet att lägga in motioner om eventuella förändringar och förbättringar 

men detta är ofta en långdragen process. I och med att mycket av montörernas arbete utförs på 

en taktad lina blir en standardisering av arbetet oumbärlig, något som montör 2 trots detta inte 

förespråkar.  

”Jag kan tycka att det är ett förnedrande sätt att jobba med en taktad lina, för det innebär att nu är 

du här (visar en punkt på bordet) och här ska du vara klar (visar en annan), och linan rör sig. Jag 

brukar säga åt tjänstemännen att det är ungefär som att deras skrivbord skulle röra på sig, förstår 

du, det börjar där och så har du en viss mängd papper, och när du kommer dit så ska du vara klar, 

du ska ha skrivit så mkt.” – Montör 2 

Att arbeta vid en taktad lina kan associeras till Fordismen och arbetet vid det löpande bandet. 

Genom att ha en standardisering av arbetssätt kan organisationen ha en kontroll av 

produktionen och styra arbetet så att den går i enlighet med satta mål och inom ramar för den 

kostnadskalkyl som de har(Taylor, 2010[1911]). Att centralisera beslutsfattandet inom 

organisationen genom att ta kontrollen över arbetet från medarbetarna och istället ge det till 

cheferna var något som Frederick Taylor började med redan i slutet av 1800-talet (a.a.). Ett 

standardiserat arbete var och är främst använt inom just produktion och industrin men våra 

ingenjörsrespondenter vittnar delvis om en standardisering även på forsknings- och 

utvecklingssidan, vilket skulle kunna ses som ett uttryck för en byråkratiserad organisation. 

Pollitt (2007) menar att det finns en fördel med centralisering i den meningen att det leder till 

en genomgående jämlikhet i organisationen, något som i så fall inte gäller övergripande på 

organisationen för vår studie. Någon jämlikhet vad gäller beslutsfattande och flexibilitet 

mellan de två studiegrupperna är nästintill obefintlig. Den enda jämlikhet som kan tyckas 
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uppnås är en jämlikhet mellan de anställda på produktion, då samtliga följer ett standardiserat 

arbetssätt och därmed måste utföra i princip samma arbetsuppgifter oavsett position.  

 

Linan som montörerna arbetar vid rör på sig ständigt och de förväntas ha utfört sin del av 

processen när produkten lämnat deras del av linan. Den klarhet och tydlighet i 

arbetsutförandet som Pollitt (2007) menar skapas genom centralisering är inget som 

montörerna ler för. Det faktum att organisationen arbetar utifrån Lean management är 

ingenting som framhålls men den så kallade sekundjakten som ständigt sker på montörernas 

arbetsplats kan vara ett sätt att öka flödeseffektiviteten samt hela tiden maximera den 

värdeskapande tiden, vilket är grundstenarna i processarbete inom Lean (Modig & Åhlström, 

2012). Att alltid utgå ifrån kundens behov, ständigt sträva efter ökad förbättring samt se till att 

eliminera slöseri är samtliga montörer överens om att de gör i sitt dagliga arbete. Även den 

modell med de värdeord som ligger till grund för Lean och som forskarna till denna studie 

uppmärksammade under observationen kan ses som ett tydligt tecken på organisationsformen. 

Även om tendenserna av Lean management återfinns som tydligast inom produktion så tyder 

även ingenjörernas arbete i team på att Lean tänket även existerar bland dem, något som fått 

både ris och ros inom forskningsvärlden. I den fallstudie gjord av Randle och Svensson 

(2007) dras slutsatsen att förutsättningen för ett teamarbete som leder till empowerment 

istället för upplevd stress beror på kontexten.  Forskningen visar att Leant arbete å ena sidan 

kan anses vara flexibelt i och med det självständiga arbetet inom teamen, å andra sidan så kan 

den ständiga jakten på effektiviseringen av processerna leda till att de anställda upplever 

stress (a.a.). Av de beskrivningar som våra två respondentgrupper har gett oss av sitt arbete så 

hamnar ingenjörerna under den grupp som genom sitt teamarbete, känslan av självstyre och 

flexibilitet känner empowerment medan medarbetarna inom produktion stundtals upplever 

stress på grund av deras monotona arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis upplevs Lean 

management olika i de två yrkesgrupperna och påverkar deras upplevda flexibilitet och 

gränsdragning på olika sätt. 
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Diskussion  

Syftet med studien var att utifrån intervjupersonernas beskrivningar undersöka om det finns 

skillnader i hur individer i två olika yrkesgrupper, som båda arbetar utifrån Lean management, 

beskriver flexibilitet och bundenhet samt hur de förhåller sig till gränsdragningen mellan 

arbete och privatliv. Vi kan konstatera att svaren från de två yrkesgrupperna i vår jämförande 

studie skiljde sig betydligt åt. Montörerna som alla tre arbetar inom produktion beskriver en 

ytterst begränsad flexibilitet och möjlighet att påverka sitt arbetsutförande eller sin arbetstid, 

vilket leder till att de med tydlighet drar gränsen mellan arbetstid och fritid så fort de stämplat 

ut från sitt arbetspass. Montör 3 uppger även att han inte anser sitt arbete vara så pass 

tillfredsställande att han har anledning att vare sig tänka på det på sin fritid eller frivilligt 

stanna över och arbeta. Hans montörskollegor instämmer och menar på att deras arbete är 

deras levebröd och att de arbetar för att kunna njuta och ha kul på sin fritid. Samtliga 

respondenter i produktionsgruppen beskriver ett monotont arbete där den enda flexibiliteten 

som existerar handlar om att möjligtvis få välja på vilken arbetsstation de ska arbeta på för 

dagen, i övrigt är allt arbete standardiserat. Doktoranden samt de två ingenjörerna som arbetar 

på utveckling beskriver i sin tur en flexibilitet genom förtroende. Graden av flexibilitet skiljer 

sig dock mellan doktoranden och de två ingenjörerna där doktoranden har en betydligt mer 

flytande gräns. Han beskriver att han befinner sig i en situation där han med två arbetsgivare 

själv måste prioritera, planera och strukturera sitt arbete så att han möter båda parternas 

förväntningar och krav. Med en arbetsvecka som ofta sträcker sig utöver de 40 ordinarie 

timmarna skapas en otydlig gräns mellan arbete och privatliv. Han arbetar ofta kvällstid 

hemifrån för att hinna med, något som han ibland upplever stressfullt. Ingenjörerna i sin tur 

menar båda att de begränsas i sin flexibilitet då de inte har möjlighet att ta med sig sina 

arbetsuppgifter hem för att de i stor utsträckning arbetar med sekretessbelagt material. Trots 

denna begränsning så berättar de att de på sin fritid upplever en ständig närvaro av tankar som 

relaterar till jobbet, då ofta kring en viss oro inför framtiden gällande personlig utveckling. De 

båda tror att de hade jobbat mer och haft svårare att dra en tydlig gräns om möjligheten till 

arbete hemifrån funnits. 

 

Samtliga respondenter hade en begränsad medvetenhet om managementkonceptet Lean, vilket 

präglar organisation i allra högsta grad och även kan utläsas från organisationens tre 
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grundvärden. Även om medvetenheten inte var hög på varken produktion eller 

utvecklingssidan så visar våra resultat genom intervjuer med medarbetarna att deras arbete 

organiseras efter Lean. De talar om sekundjakt, teamarbete, ett kundstyrt och taktat arbete där 

ständig förbättring eftersträvas. Ingen tid ska gå till spillo och man skall kunna följa 

produktens flöde i de olika delarna av processen för mervärdesskapande (Modig & Åhlström, 

2012). Detta gäller likväl utveckling som montering. Det faktum att organisationen är 

organiserad efter Lean verkar dock inte ha någon direkt påverkan på gränsdragningen hos 

arbetstagarna mer än just arbetsstrukturen och andel flexibilitet i arbetet. Likt Allvin m.fl. 

(2006) studier tycks gränsdragningen delvis vara individuell hos våra respondenter. 

Oberoende på var de jobbar inom organisationen tycks den del man prioriterar mest av 

arbetstid och fritid vara avgörande för hur gränsen dras.  

 

Resultaten visar att även om managementkonceptet Lean inte har någon direkt påverkan på 

gränsdragningen så tycks det i alla fall ha en betydelse på medarbetarnas upplevelse av deras 

arbete, som i sin tur påverkar hur individers gränsdragning mellan arbete och fritid ser ut. Den 

övergripande organisationsformen och organisationens sätt att sätta gränser styr de båda 

jämförelse grupperna. Ingenjörerna som representerar kunskapsarbetet beskriver hur de delvis 

arbetar med standardiserade arbetsprocesser som är genomgående i hela organisationen. På 

liknade sätt beskriver respondenterna i produktion att deras arbete hela tiden styrs av 

standardiserade processer. Den enda som skiljer sig från detta är doktoranden som också 

tillhör kunskapsarbetarna men har speciella anställningsförhållanden som skiljer sig från 

ingenjörernas. Doktoranden hamnar mellan två arbetsgivare och viljor och utanför de 

standardiserade ramarna för arbetet. Doktoranden slipper kontrollen och Lean 

managementkonceptet eftersom han delvis är anställd på ytterligare en organisation. Detta 

medför att han har en stor frihet i sitt arbetsutförande, från idé och forskning till avhandling. 

Det fria arbetet i organisationsstrukturens periferi medför inte bara positiva aspekter utan det 

medför även att det blir svårare att dra en tydlig gräns mellan arbete och privatliv. 

Doktoranden är därmed ett levande exempel på att Lean påverkar både flexibiliteten och 

gränsdragningen mellan arbetstid och fritid på olika sätt beroende på vilken yrkesgrupp man 

tillhör. Lean tycks därmed i praktiken påverka de olika yrkesgrupperna och deras 

gränsdragning på olika sätt beroende på hur respondenternas anställningsförhållanden och 

arbetsinnehåll ser ut.  

 

Det monotona arbetet med standardiserade arbetsuppgifter och begräsningar i eget 
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initiativtagandet för medarbetarna påminner i mångt och mycket om den arbetsprocess som 

myntades inom Taylorismen. Beskrivningarna av att onödiga element tas bort och en evig 

sekundjakt i kombination med de standardiserade arbetsprocesserna blir ett sätt att kontrollera 

arbetstagarna i organisationen XX. Även om Lean i teorin handlar om teamarbete där 

arbetsgivaren fördelar ut ansvaret tycks det implementerade konceptet i organisationen i 

denna studie visa på motsatta effekter. Vi ställer oss därför frågande till om Lean verkligen är 

något nytt eller om det är en moderniserad form av Taylorism, ett sätt för organisationen att 

övergripande kontrollera sina anställda genom standardisering av arbetsflödet. Trots att 

ingenjörernas arbete kan ses som en motpol till produktionsarbetarnas arbetsbeskrivningar så 

är även delar av deras arbete i viss mån standardiserat. Ingenjörerna beskriver ett arbetssätt 

som innehåller förtroendeflex, planering och strukturering av arbetet, trots detta är de inte helt 

fria att göra som de vill utan måste förhålla sig till vissa mallar som varje team har till uppgift 

att följa. Att använda sig av dessa mallar kan dock tänkas vara det enda sättet för den stora 

och globala organisationen att strukturera upp arbetet och få en kontroll över de anställda 

samt hjälpa medarbetarna att sätta gränser. I organisationen XX skapar även tekniken 

begränsningar i ingenjörernas möjligheter att arbeta utöver arbetstid. Tekniken bidrar på så 

sätt även den som ett hjälpmedel för ingenjörerna att upprätthålla en tydlig gränsdragning 

mellan arbete och fritid.  

 

Resultaten i studien visar att ingenjörerna själva upplever att de har ett relativt flexibelt arbete 

som de i ganska stor utsträckning själva bestämmer över.  Organisationen XX tycks därmed 

lyckas med att kombinera de standardiserade arbetsmallarna som ingenjörerna måste utgå 

ifrån och samtidigt bibehålla en upplevelse av ökat självbestämmande, vilket Granberg (2011) 

menar är den stora utmaningen. Denna utmaning lyckas organisationen XX inte med bland 

montörerna vars beskrivningar av arbetet kännetecknas av lågt självbestämmande. Vi ställer 

oss frågan om det ens är möjligt att kombinera standardiserade arbetsuppgifter och 

självbestämmande inom produktion, då standardiseringen är så pass mycket högre än på 

utvecklingsavdelningen att det inte finns något spelrum för självbestämmande.  

 

Sammanfattningsvis verkar en ökad flexibilitet i organisationen XX leda till en otydlighet i 

gränsdragningen mellan arbetstid och fritid. Produktionsarbetarna med sina standardiserade 

arbetsuppgifter och inflexibla arbetsförhållanden påverkas inte i lika stor utsträckning. Med 

detta sagt kan det även förstås som att gränsdragningen inte endast är individuell utan kan ses 

utifrån en mer övergripande struktur. De två yrkesgrupperna som tillhör organisation XX i 
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denna studie styrs båda av samma managementkoncept men deras upplevelse av flexibilitet 

och bundenhet i sitt arbete ser ändå olika ut beroende på deras positioner i organisationen. 

Egentligen kan vi tyda tre olika utfall då doktorandens arbetssätt skiljer sig från ingenjörernas. 

Är det verkligen individens preferenser och personlighet som avgör hur gränsdragningen sker 

eller är det så att organisationen genom kollektiva standardiseringar styr?    

Vidare forskning 

Även om respondenternas familjesituation inte togs hänsyn till i denna studie så ingick frågan 

om familjesituation i intervjuguiden. Trots att resultaten gav indikationer som pekar på att 

familjesituationen möjligen kan ha en påverkan på gränsdragningen mellan arbetstid och fritid 

fanns det inte tillräckligt med material för att kunna dra några slutsatser. Det vore intressant 

att med vidare forskning se om så är fallet. Med både studiens resultat samt diskussion som 

underlag skulle det även vara intressant att undersöka vad det finns för mer ingående likheter 

och skillnader mellan de två organisationsformerna Taylorism och Lean. 
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Bilaga 1; Intervjuguide

Tema 1; Bakgrund 

*Ålder *Anställningsform *Position – titel 

*År i företaget *År i branschen *Hur 

många timmar arbetar du i veckan? * hur 

många av dessa timmar är schemalagda?  

*Berätta om din familjesituation.  

 

Tema 2; Organisationsstruktur  

*Beskriv en vanlig dag på jobbet (så som 

den oftast ser ut). Kännetecken? Början – 

slut.  

*Arbetar du i team? Kan du berätta hur det 

går till? *Arbetar du individuellt? När då? 

kan du berätta hur det går till? *På vilket 

sätt kontrollerar arbetsgivaren/chefen att 

du utföra dina arbetsuppgifter? (I vilken 

utsträckning är du styrd i ditt arbete?) 

*Beskriv hur helhetsförståelsen av 

produktionen är. - På vilket sätt menar du 

att du har en alternativt saknar en 

helhetsförståelse. *Beskriv hur du upplever 

att organisationsstrukturen är på din 

arbetsplats? *Berätta hur du i ditt arbete 

påverkas av att organisationen arbetar med 

lean.  

Upplever du att organisationen är 

decentraliserad eller centraliserad? 

(beslutsvägar) 

 

Tema 3; Flexibilitet 

*Hur flexibel upplever du din 

arbetssituation vara? Ge exempel på hur 

det går till när ditt arbete är flexibelt? *Hur 

stor påverkan har du på din arbetstid? 

(arbetsuppgifter) *Hur ofta arbetar du 

övertid? (utöver schema) *Får du 

dator/telefon av företaget? *Har du 

möjlighet att arbeta hemifrån? *I vilken 

utsträckning förväntas du vara tillgänglig? 

Både under och efter arbetstid. *Finns det 

jourtid? 

 

Tema 4; Gränsdragning 

*Kan du berätta hur du skiljer mellan 

arbete och privatliv? Använder du dig av 

några specifika strategier? *Beskriv hur du 

upplever att arbete och privatliv förhåller 

sig alternativ inte förhåller sig till varandra. 

*Kan du berätta om en situation då du 

upplevde att det var svårt att dra en tydlig 

gräns mellan arbete och privatliv? *Kan du 

berätta när du senast hade det svårt att inte 

släppa tankarna på jobbet? *Vad är 

viktigast för dig, arbete eller privatliv? Hur 

prioriterar du? På vilket sätt? *Känner du 

att din arbetsdag tar slut när du går hem? 

 


