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Förord 

Denna uppsats har inneburit många tuffa veckor innehållande av stress, skrivande, 

omskrivande och inlärande av en massa ny kunskap. Blandade känslor om arbetsgång, metod, 

teoretisk förankring har upplevts som en berg- och dalbana. 

Inga specifika delar av skrivits av någon speciell utan är en salig blandning av skrivning och 

omarbetning med stöd av varandra. Tack för oss och hoppas du har en trevlig läsning. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika aspekter av arbetslivet påverkar 

individen. Vår utgångspunkt i denna uppsats är att vi ställer oss kritiska till arbeten med högt 

självbestämmande som blir allt mer vanligt. Till vår hjälp har vi en mängd tidigare forskning 

samt kritisk teori och Foucaults teori om makt och övervakning som guidar oss i genom 

forskningsprocessen. Urvalet är baserat på tidigare statistik framtaget av ESS, som består av 

ett samarbete mellan 24 europeiska länder. Uppsatsen testar hur olika aspekter av arbetslivet 

påverkar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Resultaten visar att ju högre grad av 

självbestämmande individen har i sitt arbete, desto mindre missnöjd är hon med tidsfördelning 

mellan arbete och fritid samt att en högre grad av självbestämmande även tenderar att skapa 

en oro hos individen på hennes fritid över arbetsrelaterade problem. Vår slutsats är att det 

finns goda skäl att vara uppmärksam på vad detta alltmer vanliga arbetssätt kan ställa till med 

för individen. 

Nyckelord: Självbestämmande, Gränslöst arbete, Logistisk regression   

 

Abstract  

The purpose of this paper is to explore how different aspects of working life affect the 

individual. Our starting point in this paper is that we are critical of jobs with high autonomy 

that is becoming increasingly common. To assist us, we have a lot of previous research as 

well as critical theory and Foucault’s theory about power and surveillance that guides us 

through the research process. The selection is based on previous statistics produced by the 

ESS, which consists of a collaboration between 24 European countries. The essay test 

different aspects of paid work and its affect on work-life balance. The results show that the 

higher the degree of autonomy the individual has in his/her work, the less dissatisfied he/she 

is with time spent between work and leisure. A higher degree of autonomy does in fact lead to 



 
 

the individual worrying about work-related problems in his/her leisure time. Our conclusion is 

that there are good reasons to pay attention to what this increasingly common tendency can 

affect the individual. 

Keywords: Autonomy, Work-life balance, Logistic regression 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Uppsatsen visar att ett högt självbestämmande är eftersträvsamt i arbetslivet då du lättare kan 

hantera dagens utmaningar som exempelvis kan bestå av barnhämtning, hinna med att träna 

med mera. Resultaten visar att ett högt självbestämmande även bidrar till att individen 

tenderar att oro sig över jobbrelaterade problem under sin fritid. 

Resultaten i denna uppsats kan vara bra för alla, speciellt personalchefer, men framför allt 

individen själv att ta del av, för att på så sätt förstå sig på den problematiken som kan uppstå i 

sitt arbetsliv där självbestämmande genomsyrar arbetet. 

Det viktigaste med denna uppsats är att det allt mer vanliga arbetssättet där individen innehar 

ett hög självbestämmande inte bara behöver betyda att det är bra. Utan att individ och även 

arbetsgivare bör vara medvetna om de konsekvenser det kan leda till. 

För att ta reda på våra resultat använde vi oss av färdig statistik från European Social Survey 

som är ett samarbete mellan många europeiska länder, där statistik samlas in via enkäter som 

omfattar allt inom samhällslivet. Vi har sedan bearbetat denna statistik och utfört olika 

analyser för att komma fram till våra resultat. 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt följer en beskrivning av hur vi kom fram till vårt val av studie, 
vilka ögon vi valt att se detta med och vårt syfte.  
 

Inspirationen till vår uppsats tar avstamp från vår framtida yrkesroll som personalvetare, där 

vi förhoppningsvis kommer att jobba med människor. Vilket innebär att vi kommer att vara 

delaktiga i bland annat personal-, organisations- och administrationsfrågor. För att skapa en 

förståelse om vad som väntar oss i framtiden, vill vi studera hur arbetslivet förändrat karaktär 

och hur detta i sin tur påverkar individen. Idag är det inte ovanligt att en människa kan nå en 

annan person via olika former av teknologisk utrustning, till exempel mejl, telefon, sociala 

medier samt att möten kan hållas från vitt skilda platser. Genom denna utveckling har inom 

många yrken, förankringen till den fysiska arbetsplatsen samt ledarens roll som 

styrningsinstrument alltmer tappat eller till och med förlorat sitt värde. Informationstekniken 

som beskrevs ovan, möjliggör detta och det har därmed blivit allt vanligare att den anställde 

får friheten att själv bestämma var, hur och när arbetet ska utföras. Vad vi menar mer konkret, 

är en förändring av arbetet som ger individen större självbestämmande i sin yrkesroll, vilket 

betyder att hon kan själv bestämma arbetstempo, tillvägagångssätt, själv bestämma var arbetet 

ska göras, exempelvis i hemmet, på kontoret eller på semestern och till stor del bestämma när 

arbetsdagen börjar och slutar.  

Vårt intresse för dessa frågor började med en artikel som BBC news (Volkswagen turns off 

Blackberry email after work hours, 2011) skrev om att Volkswagen i Tyskland valde att 

stänga av sina mailservrar efter en viss tid på dygnet så personalen inte skulle kunna ta emot 

jobbmail dygnet runt, dock inte för de högre cheferna. Volkswagen motiverade detta beslut 

med att personalen inte skulle behöva vara tillgängliga 24 timmar om dygnet eftersom att 

ständigt vara kontaktbar kan framkalla negativ stress. Detta öppnade upp en massa frågor hos 

oss som: Är det påfrestande att vara tillgänglig hela tiden? Vill vi inte kunna disponera vår 

arbetstid över hela dygnet? Väljer vi inte själv om vi vill svara på exempelvis mail eller 

telefonsamtal? Listan med frågor kan göras lång och grundar sig i att vi själva i början av vår 

studietid (och även idag) strävat efter det flexibla arbetet och undvika det klassiska 

detaljstyrda “9to5” jobb där arbetsdagen ofta ser likadan ut, exempelvis med förutbestämda 

uppgifter, en bestämd tid för lunch, en manual för hur arbetet ska utföras. Att själv kunna få 

bestämma över sitt arbetssätt, arbetstempo, arbetsplats låter för oss som bra förutsättningar att 

kunna få större frihet att balansera arbetet med privatliv då detta arbetssätt tänjer ut gränsen 

mellan jobb och övrig tid. Med det menar vi exempelvis sysslor som tid för sociala aktiviteter, 
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hämtning på förskolan, laga middag, som i vanliga fall måste schemaläggas strikt under dagen 

efter arbetets tider. 

Genom att använda kritiskt teori och Michel Foucaults teori om makt och övervakning för att 

dekonstruera och granska dessa nya frisläppta arbetsformer, kan vi förhoppningsvis skapa oss 

en förståelse för vad som kan potentiellt dölja sig bakom arbetslivets nyare utformning. I och 

med att vi själva tillskriver dessa friheter med positiva associationer, som vi nämnde ovan, 

kan vi förhoppningsvis med våra teoretiska perspektiv belysa en potentiellt dold problematik 

som inte är synlig vid första ögonkast. En fråga man kan ställa sig är ifall större frihet i arbetet 

kanske medför ett högt pris för individen, till exempel att offra tid från privatlivet? Som 

underlag för vår undersökning kommer vi att använda oss av kvantitativ metod med befintlig 

statistik samt låta tidigare forskning leda oss till formuleringen av våra hypoteser.  

Anledningen till att vi valt dessa två teoretiska referensramar, är för att de, med en krass 

sammanfattning, syftar till att luckra upp förutfattade meningar och belysa olika former av 

dominans. Den kritiska teorin analyserar förhållanden utifrån grundvalen att det existerar en 

maktasymmetri i interaktionen mellan olika parter. I det här sammanhanget kan det tolkas 

som förhållandet mellan arbetstagaren och dess arbetsgivare. Ur Foucaults teori om makt och 

övervakning blir det makten som individen utsätts för i alla sociala relationer som ska belysas. 

Kortfattat: både dessa teorier kan användas för att analysera individens, eller rättare sagt 

arbetstagarens, relation till arbetsgivaren, arbetsmarknaden och samhället i helhet. Syftet med 

användningen av dessa teoretiska perspektiv är att belysa arbetstagarens relation till de nya 

arbetsformerna, samt belysa att relationen präglas av en maktasymmetri.  

1.1 Syfte 

För vår studie, kan det tolkas som att makten över individen är implicit och skapas när 

individen ges större självbestämmande i arbetet. Friheten att bestämma själv medför att 

arbetet inte enbart avgränsas till arbetsplatsen och i sin tur öppnas fler möjligheter att utföra 

arbetet utanför ramarna av konventionella arbetstider. Maktutövningens tvingande karaktär 

blir därför synlig i exempelvis att individen oroar sig för arbetet under ledigheten, eller i att 

individen är missnöjd med fördelningen av tid mellan arbete och fritid. Vi vill därför 

empiriskt mäta ifall högt självbestämmande i arbetet leder till att individen oroar sig för 

arbetet under ledigheten och ifall det leder till ett missnöje gällande tidsfördelningen mellan 

arbete och privatliv.  
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2. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel beskriver vi våra teoretiska perspektiv som utgör stöd och 
ståndpunkt för denna analys/studie. Vi kommer redovisa de teoretiska 
perspektiven samt förtydliga hur de skiljer sig åt samt hur de kan tillämpas. 
Syftet med användningen av dessa perspektiv är att se bortom empirin likt en 
lins för att generera intressanta teoretiska reflektioner.   
 

2.1 Kritisk teori och dess tillämpning 

Den kritiska teorin har sina rötter från Karl Marx tankar, och inom den disciplinen är det mer 

eller mindre kutym att visa på hur sociala konstruktioner av verkligheten kan gynna vissa 

aktörers intressen medan andras missgynnas. Den kritiska teorin syftar därmed till att 

blottlägga de former av maktasymmetri och dominans som existerar inom olika sociala 

relationer. Det primära målet för kritisk forskning är just avslöjandet av olika former av 

dominans för att på så sätt kunna belysa en dold problematik som eventuellt döljer sig bakom 

förgivettagna föreställningar. Den kritiska samhällsvetenskapen granskar, med andra ord, 

olika föreställningar om den sociala verkligheten som är skapade inom kulturella- och 

historiska ramverk. Det innebär en syn som hävdar att den sociala verkligheten är socialt 

konstruerad av människors språk och via en icke-reflekterad konsensus. Människor tar dessa 

konstruktioner för givet och underkastar sig därmed systemets ojämlika maktfördelning. Det 

är denna ojämlika maktfördelning som kritisk teorin vill belysa och genom att ifrågasätta 

etablerade föreställningar om verkligheten, ska nya idéer genereras och maktasymmetrierna 

åskådliggöras (Alvesson & Deetz, 2000). 

Kritisk teori är ett teoretiskt perspektiv som kan uppfattas väldigt abstrakt och distanserat från 

empirin, men vi ska försöka förtydliga och exemplifiera hur kritisk teori kan användas. 

Alvesson och Deetz (2000) belyser att organisations- och managementdiskurser kan tolkas av 

kritisk teori, som ett uttryck för upprätthållandet av maktasymmetrin mellan dominerande och 

de dominerade. Eftersom dessa managementteorier, ofta med vetenskaplig förankring, 

tillskriver företagsledare och kapitalägare en överordnad roll, reproduceras företagsledningens 

dominans och hegemoniska överordning.  

Vi tolkar ovanstående resonemang som att det är i institutionaliseringen av 

managementteoretikernas roll inom den vetenskapliga världen som deras tolkningsföreträde 

legitimeras. En akademiker som formulerar en managementteori, förankrad i empiriskt 

material, får med stor sannolikhet större respons än om en lekman formulerar en icke-
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vetenskapligt grundad teori. Detta exempel som omfattar en form av konsensus att legitimitet 

förankras när vetenskapliga kriterier uppfylls, är ett exempel på vad den kritiska 

samhällsvetenskapen benämner kulturellt och språkligt konstruerat. När människor accepterar 

detta system skapas konsensus om vad som räknas som legitima teorier. Vad som kanske inte 

blir synligt i detta resonemang är en form av maktasymmetri. Bakom resonemanget att en 

teori är legitim först när den förankras empiriskt, döljer sig grundvalen att personen som 

formulerar teorin måste förmodligen utbilda sig och lära sig att formulera teorin “rätt”. Denna 

förutsättning utesluter de människor som inte har samma förutsättningar att formulera teorier 

och därmed kan man säga att en maktasymmetri uppstår eftersom endast vissa människor 

bemyndigas. Det är detta ojämlika förhållande som kritisk teori syftar till att åskådliggöra och 

kritisera. Att endast ett fåtal bemyndigas och gynnas, medans andra missgynnas samt att detta 

system legitimeras. I Alvessons och Deetz resonemang om managementteoretikers 

bidragande roll till företagsledares fortsatta dominans och hegemoni, handlar det om att 

teorierna främst riktar sig till hur ledningsgrupper och överordnade chefer ska förhålla sig till 

personalen samt strukturera organisationen. Personalen som inte har samma inflytande över 

organiseringen får därmed en förminskad roll och kan tolkas som den underordnade gruppen i 

relationen mellan personal och ledningsgrupp.  

Detta triviala exempel är självfallet extremt förenklat, men vi använder det för att förtydliga 

hur kritisk teori kan tänkas tillämpas. Vad som är viktigt att komma ihåg gällande kritisk teori 

är att det syftar till att åskådliggöra system som innefattar eventuella problematiska sociala 

praktiker. Genom att bland annat granska organisationers olika förhållningssätt mot 

arbetsmarknaden med kritisk teori, kan potentiella sociala effekter bli synliga. I vår studie vill 

vi belysa hur bland annat nya arbetsformer med högt självbestämmande kan tolkas med 

kritisk teori samt åskådliggöra vilka aktörer som gynnas respektive missgynnas. 

2.2 Ideologikritiken 

En huvudtyp av kritisk forskning är Ideologikritiken, främst formulerad av Karl Marx, vilket 

betonar hur maktasymmetrier kan skapas samt därefter framställas som legitim. Ursprunget 

till ideologikritiken kommer från Karl Marx lära om varufetischismen där han beskriver ett 

exploaterande förhållande mellan ägarna av produktionsmedel och deras underordnade 

arbetare samt hur ägarna lyckades framställa denna ojämlika fördelning som legitim. Under 

1900-talet riktade den kritiska forskning fokus mot arbetarnas relation till arbetsplatsen, 
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eftersom kritiska analytiker ansåg att exploateringen inte var uppenbar för arbetarna samt att 

den sociala världen reifierades och därmed accepterades av dem (Alvesson & Deetz, 2000). 

Det bör uppmärksammas att Marx formulerade sina resonemang utifrån en kontext som 

skiljer sig från dagens moderna samhälle. Hans teoretiska utgångspunkt grundar sig i ett 

förhållande mellan två grupper, eller “klasser”; borgarklassen och arbetarklassen. Han 

förklarade att borgarklassen besatt kapital och produktionsmedel och arbetarklassen var 

därmed tvungen att underordna sig dem och arbeta för dem. Marx ansåg att arbetarklassen 

endast kompenserades en bråkdel av den slutgiltiga produktens reella värde och samtidigt 

alienerades från sitt arbete. Begreppet alienation är något brett, men kan i det här 

sammanhanget tolkas som att arbetaren tappar anknytning till varan som hon producerar och 

är därmed en social företeelse som härleds till det kapitalistiska systemet som karaktäriseras 

av arbetsdelning och borgarklassens historiskt etablerade hegemoni (Ritzer, 2009).  

 

Ideologins karaktär förklarar egentligen två principer. Marx menade att arbetarklassen 

genomskådar till slut den maktasymmetri som råder mellan dem och borgarklassen och 

motsätter sig detta. Dock vidmakthålls denna maktasymmetri via ideologins andra princip, 

som innebär att borgarklassen konstruerar nya begrepp och idéer som rättfärdigar 

maktasymmetrin för att i sin tur bli praxis. I och med att arbetarklassen accepterar den nya 

ideologin, har de godtagit den sociala verkligheten som omfattar en asymmetrisk 

maktutövning, men döljs via deras egen legitimering av ideologin (Alvesson & Deetz, 2000). 

Marx menar att ideologin påverkar människan genom en form av övertalning och låter henne 

tro att genom den nya ideologin kan människan förverkliga sig själv, men i själva verket 

består alienationen (Lefebvre, 1968). 

2.3 Michel Foucault – Makt och övervakning 

För att beskriva individens relation till arbetsmarknaden och samhället i modern tid, har vi 

valt att använda oss av Michel Foucaults (2003) tankar kring makt och övervakning tagna ur 

boken Övervakning och straff. Foucault belyser kopplingen mellan det frambrytande 

kapitalistiska samhället och de metoder som används för att stävja befolkningen via olika 

tekniker. Genom att beskriva hur det moderna fängelset etablerades under 1600-talet förklarar 

han att det skedde ett paradigmskifte gällande den suveräna statens strategi för att bestraffa 

kriminella. Detta paradigmskifte innebar att målet med bestraffning som främst syftade till att 

orsaka skada på kroppen, övergick istället till en process där den kriminella skulle formas till 
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en laglydig och produktiv medborgare. Genom att belysa hur detta paradigmskifte även gav 

upphov till andra förändringsprocesser, visade Foucault att den nya kunskapen om hur 

bestraffning påverkar individen, även hade en effekt på samtidens samhälleliga utformning, i 

synnerhet i de samhälleliga institutionernas förhållningssätt till medborgarna. Foucault 

menade att denna förändring innebar en medvetenhet om att medborgarna inte endast behövde 

regleras för att undvika brottslighet, utan även kunde formas till något som faktiskt gynnade 

samhället (Foucault, 2003).  

Hur kan en beskrivning om fängelseväsendets födelse vara relevant för denna undersökning? 

Vi har som mål att redovisa Foucaults teoretiska resonemang om makt samt visa att den är i 

stor grad relevant för att förklara den moderna individens relation till det nya arbetet. 

Vi inleder med att förtydliga begreppen teknik och teknologi för att förenkla hur 

fängelseväsendets etablering var, enligt Foucault, kopplat till samhällets utveckling. Det bör 

noteras att användningen av begreppen teknik och teknologi i denna kontext inte bör förväxlas 

med en vardaglig förståelse som härleds till elektroniska apparater, datorer eller dylikt.  

Begreppet teknik kan tolkas som en substantiell och synlig handling, till exempel handlingen 

att lagbrytare blir inlåsta i fängelser istället för att torteras och/eller stympas. Teknologi står 

mer för den kunskapsbaserade insikt om en viss tekniks funktion och vad som kan förväntas 

av en eventuell implementering. I exemplet med inlåsningen, grundades denna nyare form av 

bestraffning i en kunskap om vad inlåsning kan ha för mer gynnsam effekt för samhället. I 

kontrast till att lagbrytaren straffas fysiskt som i sin tur leder till att han eller hon inte kan 

bidra till samhället, kan inlåsningen beskrivas som en rehabiliterande åtgärd som är tänkt att 

forma lagbrytaren till en normerande och produktiv medborgare. Innan denna förskjutning 

stod straffet sällan i proportion till brottets karaktär och via en institutionalisering av vad ett 

specifikt lagbrott innebär för bestraffningsmetod kunde straffet agera avskräckande för resten 

av befolkningen. Målet med implementeringen av denna nya teknologi blev att återställa en 

form av balans samt att förtydliga för resterande befolkning de sanktioner som lagbrott 

medför. Vad som kan tolkas som underförstått i denna process, är en ny form av 

maktutövning. Genom upprättandet av ett ramverk som omfattar normerande beteende, utövas 

en makt över individen genom att via tvång och rädsla för sanktioner, är det tänkt att reglera 

avvikande beteende. Denna icke-substantiella och tvingande karaktär som hämmar avvikande 

beteende, är vad som karaktäriserar Foucaults syn på makt och dess påverkanskraft. 

Kunskapen om bestraffningens syfte och funktion är vad Foucault bland annat ser som en 

orsaksmekanism till det moderna fängelseväsendets etablerande (Foucault, 2003).  
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Att Foucault tolkade fängelsestraffet som en teknik för att omvandla och forma de inspärrade 

till en, för samhället, mer nyttig och foglig enhet, är en intressant observation som vi anser 

vara relevant för vår undersökning. Han menade att på det vis fängelset fungerade för att 

omprogrammera individen, är en typ av metafor för individreglering som återfinns på andra 

samhälliga plan än bara inom fängelsets uppsatta murar. Det moderna fängelseväsendet kan 

tolkas som en manifestation av samtidens samhällsformation och via de olika teknikerna som 

används för att stävja och kontrollera individen, sker maktutövningen på ett mer diskret och 

osynligt sätt (Foucault, 2003).  

Foucault (2003) beskriver den nya samhällsformationen med begreppet disciplin. Begreppet 

kan tolkas som en förlängning av maktutövning samt att det finns en hierarkiserande karaktär. 

Den disciplinerande makten har, med Foucaults terminologi, som syfte att forma "fogliga 

kroppar" som kan optimeras och vara nyttiga, produktiva och gynnsamma (Foucault, 2003). 

Foucault förtydligar att disciplinens karaktär förändras med tiden och själva maktutövningen 

ser annorlunda ut i det moderna samhället i jämförelse med äldre tidsepoker han drar 

paralleller till i sin bok. Tidigare var den disciplinerande makten betydligt mer repressiv och 

synligt reglerande. Under tider där staten var suverän och agerade därefter, reglerades 

individens potentiella benägenhet att agera utifrån egenintresse och avvikande beteende via en 

form av rädsla för bestraffning sanktionerat av exempelvis staten. Den suveräna staten var 

mer våldsbejakande inom denna kontext och för att koncentrera makten till den, var det tänkt 

att befolkningen skulle via en rädsla för fysisk bestraffning undvika avvikande och olovligt 

beteende. Denna maktutövning har dock förändrats i karaktär och regleringen av individen har 

istället förskjutits till individen själv (Foucault, 2003). 

Begreppet normalisering används av Foucault för att beskriva hur maktutövningen fungerar i 

det moderna samhället. Normalisering kan tolkas som en process där individen formas till en 

normerad och samhällsnyttig enhet. Vi har tolkat det som en upprättning av ramverk där 

beteende som inte passar in blir bestraffat. Dock bör inte bestraffning endast utläsas här som 

en konkret handling, som exempelvis fängelsestraff, även om gränsöverskridningar av dessa 

ramverk kan innebära det. Bestraffning i relation till begreppet normalisering kan, i mer 

sociala sammanhang även innebära exempelvis dömande blickar eller att möjligtvis bli ansedd 

som en social paria. Dessa former av bestraffning, som är mer kopplade till sociala relationer, 

är vad som karaktäriserar hur dessa ramverk av normerande beteende påverkar individen. 

Individen är tänkt att förhålla sig till beteende som är eftersträvansvärt och undviker samtidigt 
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allt beteende som inte är inom ramen för normen. Det skapar homogenisering av mångfalden 

samt individualiserat beteende som i relation till de normerande ramverken reglerar avvikande 

beteende och formar lydiga, fogliga och underkuvade individer. Genom upprättningen av 

detta ramverk för normerande beteende skapas hos individen ett tvång att underkuvas i och 

med de sanktioner en motsättning av normerna hade medfört (Foucault, 2003). 

Vad som bör förtydligas är den disciplinerande maktens inverkan på individen. Makt kan ofta 

associeras med repression och förbud. Foucault ansåg att makten är i stor grad produktiv samt 

kan vara dold då denna maktutövning har förskjutits till den egna individen. En internalisering 

av denna maktutövning hos individen är vad som ger dess dolda karaktär samt att 

ansvarstagandet för disciplinering inte längre förläggs hos samhällets institutioner eller staten 

(Foucault, 2003). 

Foucault använder Jeremy Benthams modell av det panoptiska fängelset som en princip för att 

beskriva hur den disciplinerade makten genomsyrar samhället. Panopticon var designad som 

en rund byggnad med ett övervakningstorn placerat i mitten. Syftet med modellen var att 

samtliga fängelseceller kunde övervakas från detta torn men det var inte möjligt att veta som 

intagen ifall denne var övervakad. Det skapade en illusion om evig övervakning och detta 

skulle resultera i att de intagna undvek avvikande beteende. Foucault menade att denna 

konstellation var en idealtyp för det perfekt övervakade samhället. I och med att 

disciplineringen inte längre är koncentrerad till en samhällelig institution och istället reglerar 

individen sig själv, är maktutövningen betydligt mer effektiv och det är vad som 

karaktäriserar den disciplinära makten. Foucault menar att den panoptiska principen är en 

apparat som innehåller maktbevarande mekanismer som reproducerar sig själv. Den 

övervakade individen axlar maktens tvång och åtar sig både rollen som övervakad och 

övervakare. Maktens utövning grundas i tvånget på den icke-substantiella nivån och därmed 

har en djupare och varaktigare verkan (Foucault, 2003). 

2.4 Sammanfattning av de teoretiska perspektiven 

För att förstå hur ideologikritiken blir relevant för vår studie, bör läsaren utläsa arbetstagarens 

relation till arbetsgivaren som synonymt med Marx syn på förhållandet mellan arbetarklassen 

och borgarklassen. I och med att arbetsgivare har möjligheten att välja ut arbetskraften, kan 

det tolkas som att arbetstagaren står i ett högre beroendeförhållande till arbetsgivaren och 

därmed uppstår ett asymmetriskt maktförhållande. Ideologi i det här sammanhanget bör tolkas 

som att den överordnade parten konstruerar en idé om arbetets utformning, i det här fallet 
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avregleringen av arbetes förankring till byråkratiska och regelmässiga riktlinjer. Med andra 

ord, arbetstagaren får i kontrast till mer regelstyrda arbetsformer, större självbestämmande i 

arbetet och frihet över disponeringen av arbetstid. Vi kan utifrån det ideologikritiska 

perspektivet hävda att denna nya idé, eller ideologin om mer självbestämmande i arbetet, 

accepteras och legitimeras av arbetstagaren samt framstår som ett bättre alternativ än 

ideologin som omfattade mer strikta och regelbundna arbetsformer. Det är därmed i 

kontrasten till tidigare ideologi som den nya ideologin, eller konstruktionen av idéer, som 

legitimeringen bland arbetstagarna har sin funktion. Rent konkret kan man säga att 

legitimeringen manifesteras i att arbetstagare ser självbestämmande som något positivt, men 

är inte medveten om den exploatering som högre självbestämmande i arbetet egentligen 

innebär. 

Foucault menade, som sagt, att makt har en relationell karaktär och bör inte reduceras ner till 

en substantiell kraft som innehas av en suverän institution, till exempel staten. Makten 

kommer till uttryck när den legitimeras av underordnade och med det resonemanget får 

begreppet en relativt abstrakt karaktär. Foucaults resonemang gällande makt blir relevant för 

denna studie eftersom vi betraktar den moderna arbetstagaren inom den nya formen av arbete 

som en empirisk exemplifiering av den fogliga och underkuvade kroppen Foucault beskriver. 

Mer självbestämmande och frihet i arbetet kan för individen möjligtvis ha positiva 

associationer, men det kan även tolkas synonymt med Foucaults resonemang om att den 

disciplinerande makten har förskjutits till individen. Även om individen tilldelas mer friheter, 

innebär det inte att denna frihet är villkorslös eller fri från makt. Foucaults idéer ger oss 

därmed ett teoretiskt ramverk vilket vi kan använda för att granska nyare arbetsformer med 

högre självbestämmande och frihet. 

För vår studie kan dessa teoretiska perspektiv vara problematiska att använda för att komma 

fram till olika lösningar på problem. Däremot används dem som teoretiska ramverk för att 

betrakta och tolka arbetstagarens relation till arbetslivet i det moderna samhället. 

Förhoppningen är att staka ut potentiella problematiska aspekter som nya arbetsformer kan 

medföra. Därmed används dessa teoretiska perspektiv i uppsatsen som metateorier vilket är 

tänkt att generera ett underlag för reflexivitet och förståelse om hur förändringar i arbetslivet 

påverkar individen.  
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt avser vi framhäva tidigare forskning som beskriver delar av det 
nya arbetslivet samt de förändringar som står i fokus. Vi har valt att 
tematisera för att tydliggöra hur dessa verk är relevanta för vår studie . Vi 
inleder med att redovisa de förändringar som sker runtom individen för att 
sedan förklara hur de påverkar individen. Detta avsnitt ska även fungera som 
en teoretisk förankring kopplade till våra hypoteser, därav kommer detta 
avsnitt efter avsnittet med våra teoretiska perspektiv.  

3.1 Förändringar i organisering. 

Susan N. Houseman (2004) undersöker konceptet med flexibilitet i hennes kvantitativa studie 

The Drive for Flexibility and the Growth of "Flexible" Staffing Arrangements. Hon drar 

jämförelser mellan främst USA, Japan och några Europeiska länder för se om 

implementeringen av konceptet skiljer sig åt beroende på kontext. 

Houseman (2004) ser en utveckling som pekar på att användningen av numerisk flexibilitet i 

struktureringen av personalen, kan härledas till en strategi för att reducera kostnader. 

Begreppet numeriska flexibilitet innebär, något förenklat, själva principen att arbetsgivare 

väljer att ha en del av personalstyrkan som erhåller fasta anställningskontrakt, till exempel 

tillsvidareanställningar, samt en annan del som endast erhåller tidsbegränsade eller 

visstidsanställningar. Personalstyrkan blir därmed polariserad och den del som inte får samma 

grad av anställningssäkerhet, blir lättare att avskaffa om omständigheterna kräver det 

(Houseman, 2004). Hon förklarar att trenden med denna organisationsstrategi har blivit allt 

vanligare och att implementeringen av de traditionella anställningsavtalen börjar underordnas 

marknadens krav på utbytbarhet och rationalisering. Dock är syftet med dessa lösare 

anställningskontrakt, som den numeriska flexibiliteten innebär, inte densamma mellan 

länderna. Detta förklarar Houseman genom att lagstiftning och institutionaliseringsformerna 

för arbetarnas rättigheter i arbetslivet, har olika förankring beroende på vilket land som 

studeras (Houseman, 2004).  

 

Författaren belyser även en populär förklaringsmodell för denna utveckling som hävdar att det 

är arbetskraften som eftersträvar kortare arbetstid eller flexiblare arbetsscheman. Hon 

beskriver att detta påstående har en viss tillförlitlighet om man beaktar kvinnors intåg på 

arbetsmarknaden, samt att de ofta är tvungna att balansera arbetet med åtaganden i hemmet. 

Hon reserverar sig dock till att detta påstående är empiriskt förankrat (Houseman, 2004). 
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Helen Peterson (2007) har i sin kvalitativa studie undersökt och problematiserat flexibilitet i 

avreglerade organisationer utifrån arbetstagares perspektiv. Som empiriskt material utförde 

hon 25 intervjuer med IT-konsulter i Stockholm, fördelat mellan tre olika företag under 

perioden 2003-2004. Hon undersökte IT-konsulternas subjektiva upplevelser av att arbeta 

inom organisationer som ger den anställde mer frihet och självbestämmande över 

arbetsutförandet. Hon problematiserar hur denna självständighet i arbetet samt hur 

implementeringen av numerisk flexibilitet från arbetsgivarens sida, påverkar arbetstagarnas 

förtroende för arbetsgivarna samt på vilket sätt detta kommer till uttryck. Studiens resultat 

visar inledningsvis att arbetstagarna upplever mer frihet och självständighet i arbetet vara 

positivt associerat. Dock visar resultatet även en problematik som grundas i ett bristande 

förtroende gentemot arbetsgivaren. Peterson (2007) beskriver en balansgång mellan 

självständighet och stöd, samt att många av konsulterna upplevde en brist på stöd, men erhöll 

mycket självständighet. Hon redovisar potentiella faror när det uppstår en diskrepans mellan 

arbetstagarnas förväntningar och vad de upplever att arbetsgivaren faktiskt erbjuder dem när 

de erhåller mycket självständighet. Hon beskriver bland annat att när förtroendet för 

arbetsgivaren minskar, föreligger risker för bristande engagemang och lojalitet. En slutsats 

Peterson (2007) drar, är att i avreglerade organisationer blir det värderande stödet från 

arbetsgivaren, i form av återkoppling och bekräftelse, särskilt viktigt. Därmed blir det tydligt 

att mer frihet och självständighet i arbetet, inte enbart medför positiva effekter på arbetet. En 

ytterligare aspekt Peterson (2007) belyser är att konsultrollen medförde en utbytbarhet som i 

sin tur associerades till känslor av utsatthet, oförutsägbarhet och osäkerhet. Många 

intervjupersoner upplevde arbetet som en källa till obehag och rädsla kopplat till strävan att 

framstå som en duktig arbetare (Peterson, 2007). 

I en kvantitativ studie av det svenska fackförbundet Unionen med namnet kontoret på fickan 

som gjordes under maj 2012, undersöktes hur mobiltelefoner kopplade till jobbet påverkar 

individens upplevda stress. Undersökningen omfattade 2282 tjänstemän inom den privata 

sektorn, där 61 procent bestod av män och 39 procent bestod av kvinnor. Unionen menar att 

undersökningens utgångspunkt grundas i att det kan vara svårt att hålla isär arbete och 

privatliv då mobila lösningar kan möjliggöra en upplösning av gränsdragningen mellan 

arbetstid och privatliv. Detta ger upphov till en problematik då det försvårar för individen att 

återhämta sig från arbetet. Återhämtningen är enklare för individen om hon har ett arbete med 

utstakade tider för arbetsdagens början och slut. Enkätfrågorna omfattade bland annat frågor 

om upplevd stress i förhållande till möjligheten att ta emot mail i mobiltelefonen. Studiens 
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resultat visade att urvalet är överlag nöjda med sin situation och den tekniska utvecklingen. 

Dock uppvisade en betydande andel att dessa tekniska utvecklingar, exempelvis möjligheten 

att ta emot mejl i mobilen, är en källa till oro och stress. En slutsats från undersökningen är att 

det finns potentiellt negativa konsekvenser av denna utveckling. Ett exempel är att den 

sammanhängande återhämtningen kan störas och i sin tur påverka individens psykiska hälsa 

samt öka risken för stressjukdomar. När tillgängligheten ökar blir det på sikt svårare att 

koppla bort jobbet under ledigheten (Unionen, 2012).  

3.2 Den nya formen av arbete och dess effekt på individen.  

I boken Gränslöst arbete, belyser Allvin m.fl. (2006) bland annat att arbetslivet har förändrats 

från att lönearbete karaktäriserades av strikta regelmässiga arbetsscheman och 

arbetsbeskrivningar, till att istället ge arbetstagaren möjligheter att bestämma själv hur, när 

och var arbetet ska utföras. Det framkommer även att arbetarens funktion i samhället har 

förskjutits från, en för kollektivets nytta, till en individualiserad enhet som överlåtits ansvaret 

för att skapa sin plats på arbetsmarknaden. Det har, kort sammanfattat, sedan tider av 

arbetskraftsbrist under andra delen av 1900-talet, numera skapats ett lägre utbud av arbeten på 

arbetsmarknaden och detta har resulterat i arbetsbrist och en konkurrensutsatthet för 

individen. För att hantera denna utsatthet måste individen eftersträva en hög 

anställningsbarhet, vilket innebär högre krav på kvalifikationer, detaljkunskaper och sociala 

förmågor. Individen har i jämförelse med tider av arbetskraftsbrist, numera inte lika mycket 

valfrihet på arbetsmarknaden och måste därmed underkasta sig arbetsgivares 

villkor/godtycklighet (Allvin m.fl. 2006).  

Via en mängd fallstudier av företag, myndigheter och verksamheter har Allvin m.fl. (2006) 

försökt att utkristallisera relationen mellan anställd och arbetsmarknad samt vilka olika 

konsekvenser arbetslivets föränderlighet kan tänkas medföra hos individen. Det framkommer 

i boken att organisationers styrningsformer har förändrats till en karaktär där kostnaderna 

skall hållas nere och har därför omstrukturerats via olika rationaliseringsåtgärder, som till 

exempel lösare anställningsavtal för personalen, för att lättare anpassas till marknadernas 

oförutsägbara skiftningar, vilket överensstämmer med Housemans (2004) och Petersons 

(2007) resonemang. Allvin m.fl. (2006) förklarar även att samhället övergått till benämningen 

informationssamhället och denna utveckling har resulterat i en differentiering av yrken där 

vissa arbetsformer skiljer sig markant från konventionella och många arbeten karaktäriseras 

numera av en mer flexibel och lösare anknytning till den fysiska arbetsplatsen, samt 
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inbegriper teknologisk utrustning som möjliggör för arbetstagaren att utföra arbetet i princip 

varsomhelst. Ett yrke som exemplifierar denna nya arbetsform är rollen som IT-konsult, som 

Peterson (2007) nämnde i hennes undersökning. Dessa arbetsformer benämns gränslösa och 

karaktäriseras allt mer av att den anställde får en mer rörlig roll i sin strävan att utföra sina 

arbetsuppgifter. Exempelvis kan arbetsuppgifterna vara otydligt formulerade samt kraven på 

att uppgiften utförs på ett särskilt sätt har undanröjts. Istället karaktäriseras dessa arbetsformer 

av uppsatta mål med en deadline och den anställde får ta eget ansvar för arbetsfördelningen 

istället för att detaljstyras av sin chef (Allvin m.fl., 2006). Vi tolkar dessa förutsättningar som 

aspekter av självbestämmande i arbetet. 

Ett tydligt exempel på arbetslivets modernare typ av arbetsform är distansarbete som Allvin 

(2001) undersöker i rapporten Distansarbete – ett instrument för frihet eller kontroll, vilket är 

en del av hans övergripande forskningsprojekt som mynnade ut i boken Gränslöst arbete från 

2006. I den rapporten redovisar Allvin (2001) att distansarbete karaktäriseras av att 

arbetsledaren fokuserar på arbetstagarens resultat istället för arbetets utförande. Detaljstyrning 

har därmed fått en underordnad betydelse och istället överlåts ansvaret att utföra 

arbetsuppgiften till individen, dock utifrån villkoren som arbetsledaren bestämt. Ett ytterligare 

resultat från rapporten är att de flesta anställda är positivt inställda till den frihet och 

självbestämmande som ofta associeras med distansarbete. En förklaring till detta är att 

arbetstagarna bemyndigas att självmant och efter eget godtycke disponera över arbetstiden för 

att sedermera integrera det med privatlivet (Allvin, 2001).  

Dessa förändringar inom arbetslivet som innebär avregleringar av de byråkratiska regelverken 

som tänkta åtgärder för att överbrygga avståndet mellan marknaden och arbetstagaren, medför 

en grundtanke att skapa ett inre incitament hos individen att tillgodose marknadens krav och 

därmed undvika eller till och med undanröja de ohälsosamma konsekvenser höga yttre krav 

kan potentiellt medföra (Allvin, 2001; Allvin m.fl. 2006). Arbetslivets omstruktureringar 

leder till en svårare gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv och den självständighet som 

avregleringarna av arbetet medför, bör inte tolkas som villkorslös (Allvin, 2001; Allvin m.fl. 

2006). De krav och villkor som det gränslösa arbetet suddar ut, förskjuts och tar till andra 

former, samt skapar en känsla av osäkerhet. Denna osäkerhet resulterar i att många människor 

allt oftare arbetar mer än vad arbetet formellt hade krävt. Priset den enskilde individen får 

betala för att erhålla en högre grad av autonomi och självbestämmande, är att internalisera 

företagets värderingssystem och målsättningar. Genom denna internaliseringsprocess, kan 

arbetstagaren tillgodoses med tilliten att arbeta självständigt och prioritera efter eget 
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godtycke, i och med att behovet efter detaljstyrning från högre uppsatta försvinner (Allvin, 

2001; Allvin m.fl.2006). 

Anne Grönlund (2007) undersöker i hennes kvantitativa studie ifall hög kontroll och 

självbestämmande i arbetet kan ha negativa konsekvenser på individen. Hon grundar sina 

frågeställningar i olika förklaringsmodeller gällande arbetens utformning. Hon undersöker 

bland annat om krav/kontroll modellen, formulerad av Karasek och Theorell (1990), har en 

tillförlitlig förklaringskraft. Modellen innebär, kort sammanfattat, att arbeten som ger 

individen hög kontroll och inflytande samt ställer låga krav, resulterar i bättre psykosocial 

hälsa hos individen än om arbetet innebär låg kontroll och höga krav. Detta är självfallet en 

förenkling av modellen, och Grönlund syftade till att undersöka ifall de arbeten som, enligt 

krav/kontroll modellen framställs som förmånligare än andra, kan medföra negativa 

konsekvenser för arbetstagaren, i form av övertidsarbete, konflikter inom familjen samt stress- 

och skuldkänslor. Det framkommer i resultatet att arbetstagare med självbestämmande arbeten 

oftare än andra arbetar övertid och i högre grad upplever att arbetet bidrar till konflikter inom 

familjelivet. Dock finner hon inget samband mellan högt självbestämmande i arbetet och 

psykosocial ohälsa, utan snarare tvärtom. Hon tolkar detta som att högt själbestämmande i 

arbetet försvårar avgränsandet av arbetet från privatlivet, men det bidrar inte till psykosocial 

ohälsa jämfört med dem som har lågt självbestämmande (Grönlund, 2007).  

4. Hypoteser 

Tidigare forskningsavsnittet belyser hur arbetslivet och arbetsmarknaden har förändrats med 

tiden. Vi kommer därför utifrån tidigare forskning att formulera två hypoteser som guidar oss 

genom undersökningen. Sedermera kommer dessa hypoteser att testas på datamaterialet. Hur 

vi kommer att gå tillväga kommer att redovisas i Metod-avsnittet. Formuleringen av 

hypoteserna föregås av en kort förklaring med utgångspunkt från den tidigare forskningen: 

Arbeten med högt självbestämmande är relaterat till svårigheter för individen att avgränsa 

arbetstid från privatlivet. Individen har inte längre tydliga riktlinjer för när, var och hur arbetet 

ska utföras, utan ges möjligheten att välja själv hur tiden ska disponeras. Detta upplägg 

medför svårigheter för den enskilda individen att skapa distinktioner mellan arbetstid och 

fritid. Arbeten med högre självbestämmande innebär till större del även att arbetsuppgifterna 

saknar tydliga riktlinjer för när arbetsuppgiften är färdig/klar. Det kan försvåra för individen 



15 
 

att endast avsätta arbetstid inom ramen för konventionell arbetstid, alltså vanligtvis mellan 

förmiddag och eftermiddag.  

Arbeten som karaktäriseras av krav på specialiserad och kvalificerad kunskap samt ställer 

krav på lärande och ständig uppdatering är ett allt vanligare inslag på arbetsmarknaden. Med 

tanke på implementeringen av den numeriska flexibiliteten kan detta tänkas leda till att 

arbetstagaren känner sig pressad att ständigt prestera och aldrig vara frånvarande, även vid 

sjukdom eller dylikt. Arbetstagare med sådana kvalificerade och specialiserade tjänster samt 

erhåller tillsvidareanställningar kan anses vara svårersättliga och därmed innebära svårigheter 

för arbetsgivare att ersätta vid eventuell frånvaro eller nyrekrytering. Utifrån Allvins m.fl. 

(2006) resonemang som menar att arbeten med högt självbestämmande ofta innebär 

svårigheter att veta när arbetsuppgifterna är klara eller avslutade, kan individen få svårigheter 

att koppla bort tankarna från arbetet. Dessa förutsättningar kan innebära att individen grubblar 

och oroar sig för arbetet under ledigheten.  

Vår första hypotes lyder följande: Arbetstagare med högt självbestämmande i arbetet, är 

svårersättliga samt har krav på lärande, känner att arbetet upptar mer tid från fritiden än vad 

de hade föredragit och känner därmed ett missnöje med tidsfördelningen mellan arbete och 

fritid.  

Vår andra hypotes lyder därmed: Arbetstagare med högt självbestämmande i arbetet, är 

svårersättliga samt har krav på lärande, har svårt att koppla bort tankarna från arbetet och 

känner därmed en oro för arbetsrelaterade problem under ledigheten.  
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5. Metod 

I detta avsnitt följer en översikt om vår data, operationalisering, beskrivning 

av datamaterialet samt analysverktyg. Avsnittet avslutas med validitets- och 

reliabilitetsaspekter.  

5.1 Data 

Vår statistiska data är hämtat från European Social Survey (ESS) femte omgång. ESS är ett 

europeiskt samarbete av 24 länder som har i syfte att sammanställa sociala data för alla att 

kunna ta del av när bland annat internationella jämförelser vill göras (Vetenskapsrådet, 2012).  

ESS undersökning är från 2010 med uppdaterade ändringar i materialet, senast 2012-03-28. 

Respondenterna från de 28 länderna bestod av kvinnor och män mellan åldern 16-102. I vårt 

urval har vi endast undersökt människor som innehar ett lönearbete vilket innebär att vi har 

filtrerat bort arbetslösa, studenter och andra respondenter som inte svarat lönearbete som 

deras huvudsakliga syssla. När det gäller yrkesgrupper har vi valt att ta med alla då det är 

svårt att veta vilka yrken som har ett högt självbestämmande utan detta bestäms av 

respondenternas svar. Dock skulle det vara intressant att studera enskilda yrkesgrupper för att 

se om de skiljer sig åt och om det är något yrke som utmärker sig mer än något annat.  

ESS Undersökningarna innehåller frågor om bland annat Media, Politik, Religion, Tillit till 

stat och Arbete, Familj, Välmående som vi har hämtat våra variabler ifrån. Fördelar med 

materialet från ESS är dess storlek både i antal respondenter och ämnena som omfattas i 

frågorna. Detta har underlättat för oss att hitta variabler som stämmer in på det vi ville 

undersöka.  

5.1.1 Operationaliseringar av våra variabler 

För vår undersökning har vi valt ut totalt nio variabler. För att mäta potentiella konsekvenser 

som härleds till att nya arbetsformer leder till svårigheter med gränsdragningen mellan arbete 

och fritid, har vi valt ut två beroende variabler som vi ska testa mot våra oberoende variabler.  

Nedan följer en förklaring av samtliga variabler, hur de har varit kodade samt hur de har blivit 

omkodade för att kunna användas i en logistisk regressionsanalys.   

5.1.2 Beroende variabler 

Oroad över arbetsrelaterade problem under fritiden: Denna variabel mäter hur ofta en 

respondent oroar sig över problem relaterade till jobbet under sin fritid. Variabelns 
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ursprungliga skala går från Aldrig (1), Nästan aldrig (2), Ibland (3), Ofta (4) till Alltid (5). I 

vår undersökning har vi kodat om denna till en dikotom variabel där variabelvärdena Ofta och 

Alltid får värdet 1 samt resterande variabelvärden får värdet 0.  

Missnöjd med balansen mellan arbete och fritid: Denna variabel mäter hur missnöjd 

respondenten är med tidsfördelningen mellan arbete och fritid. Variabeln var ursprungligen 

kodad enligt en skala från 0-10, där variabelvärde 0 var extremt missnöjd och variabelvärde 

10 var extremt nöjd. I vår undersökning är denna variabel omgjord till dikotom där värdena 0 

till 3 har värdet 1 och betyder missnöjd, övriga värden har värdet 0 och står för nöjd. 

Motivering till denna kodning grundas i att vi vill undersöka en hög grad av missnöje och inte 

få med respondenterna som kanske svarat enligt skalans mittersta alternativ. Genom att göra 

denna uppdelning, blir resultaten mer intressant om vi finner ett samband. 

Anledningen till varför vi valde att koda dessa variabler till dikotoma variabler, är för att vårt 

val av metod kräver att den beroende variabeln endast har två variabelvärden.  

5.1.3 Oberoende variabel 

Självbestämmande i arbetsutförande är en variabel som mäter hur mycket inflytande 

respondenten har över hur det dagliga arbetet kan fördelas. Den var ursprungligen kodad på 

en skala mellan 0-10, där variabelvärde 0 var inget inflytande och 10 var fullständigt 

inflytande.  

Självbestämmande över arbetstempo är en variabel som mäter hur mycket respondenten kan 

bestämma över sitt arbetstempo. Den var ursprungligen kodad på en skala mellan 0-10, där 

variabelvärde 0 var inget inflytande och 10 var fullständigt inflytande. 

Inflytande över organisering är en variabel som mäter hur mycket inflytande respondenten 

har i beslutsfattande på arbetsplatsen. Den var ursprungligen kodad på en skala mellan 0-10, 

där variabelvärde 0 var inget inflytande och 10 var fullständigt inflytande. 

Självbestämmande över när arbetet börjar och slutar är en variabel som mäter respondentens 

möjligheter till flextid. Den var ursprungligen kodad på en skala mellan 1-4 och respondenten 

bad svara på påståendet att hon har möjligheten att välja själv när hon börjar respektive slutar 

arbetet. Variabelvärde 1 var stämmer inte alls och 4 var instämmer helt. 
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 Variation i arbetet är en variabel som mäter ifall respondenten har varierande 

arbetsuppgifter. Den var ursprungligen kodad på en skala mellan 1-4 och respondenten 

ombads svara på påståendet att hon har varierande arbetsuppgifter i arbetet. Variabelvärde 1 

var stämmer inte alls och 4 var instämmer helt.  

Samtliga av dessa ovannämnda variabler som mäter individens möjligheter att välja och 

bestämma själv i arbetet har kombinerats till ett index som benämns Självbestämmande. 

Indexet är standardiserat efter skalan 0 – 100, då de fem variablerna i grunden hade olika 

skalor. En anledning till varför vi valde att göra ett index av dessa fem variabler, är för att 

försöka fånga in arbeten som är kopplade till våra hypoteser. Detta ger oss ett underlag för att 

se om högre självbestämmande påverkar graden av missnöjdhet och ifall det föreligger risk att 

känna oro under ledigheten. 

Krav på lärande: Denna variabel mäter om respondenten upplever att arbetet kräver inlärning 

av nya saker. Den var ursprungligen kodad på en skala mellan 1-4. Variabelvärde 1 var 

stämmer inte alls och 4 var instämmer helt. Denna variabel omkodades från fyra värden till en 

dikotom variabel, där instämmer och instämmer helt är hopslaget till variabelvärde 1. 

Resterande variabelvärde fick värde 0 och agerar därmed referensgrupp i regressionen. Syftet 

med denna variabel är främst för att se om det finns någon effekt mellan krav på lärande och 

hur det påverkar missnöjdheten samt oron under fritiden då individen ständigt måste lära sig 

nya saker. En ytterligare motivering till varför vi valde att inkludera denna variabel, är för att 

vi anser att den fångar upp en aspekt av det nya arbetet, där arbetstagaren är tvungen att 

ständigt hålla sig uppdaterad och lära sig nya saker.  

Svårersättlig: Är en variabel som mäter till vilken grad respondenten känner att arbetsgivaren 

kan ersätta henne/honom. Denna variabel var ursprungligen kodad från en skala mellan 

variabelvärdena 0 till 10, där 0 innebär extremt svår att ersätta och 10 extremt lätt att ersätta. 

Med denna variabel ansåg vi att det var intressant att se hur upplevelsen av att vara svår att 

ersätta påverkade de beroende variablerna. Vi var därför tvungna att vända på 

variabelvärdenas ordning. Sedan omkodades denna till en dikotom variabel där 

variabelvärdena 0 till 3 är kodat som 1 som innebär att respondenten är svår att ersätta i 

arbetet och resterande variabelvärden fick värdet 0, som innebär att respondenten är lätt att 

ersätta och agerar därmed referensgrupp i regressionen. Syftet med inkluderingen av denna 

variabel är även här att fånga upp en aspekt av det nya arbetslivet, där arbetstagaren oftare 

besitter högkvalificerad och specialiserad kunskap som medför försvårande omständigheter 
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för arbetsgivaren att ersätta henne vid eventuell frånvaro eller avslutad anställning. Det är 

även kopplat till begreppet numerisk flexibilitet, och vi är därför intresserade av om 

arbetstagare som erhåller trygga anställningsavtal kan tänkas uppleva negativa konsekvenser. 

Det är därför intressant att se hur stor effekt att vara svårersättlig påverkar oron över 

arbetsrelaterade problem på fritiden samt missnöjet med tidsfördelningen 

5.1.4 Kontroll variabler 

Kön: Är en dikotom variabel som visar om respondenten är en man eller kvinna. I vårt fall är 

den kodad så att kvinna får variabelvärde 0 och män 1.  Kvinnor agerar därmed som 

referensgrupp i regressionen. Syftet med denna kontrollvariabel är för att se om effekterna 

skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Ålder: Är en kontinuerlig variabel som mäter hur gammal respondenten är. De ursprungliga 

värdena gick mellan 16-102. Efter vi filtrerat bort de respondenter som svarat lönearbete som 

huvudsaklig syssla, går skalan mellan 16-88. Syftet med denna kontrollvariabel är för att se 

om ålder har en effekt i analysen.  

5.2 Analysverktyg: Logistisk regression 

Vi har valt att mäta sambanden mellan våra oberoende och beroende variabler med en 

logistisk regressionsanalys. För att ta reda på predicerade sannolikheter av våra variabler så 

använde vi oss av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) som 

är ett bra etablerat program väl använt av bland annat Södertörns högskola och 

rekommenderat av Djurfeldt & Barmark (2009).  

Logistisk regression skiljer sig från en linjär regressionsanalys, främst med tanke på att den 

kräver att den beroende variabeln är dikotom, alltså endast innehåller två variabelvärden 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). En linjär regression mäter det predicerade värdet på den 

beroende variabeln utifrån de oberoende variablernas värden, medan en logistisk regression 

mäter en predicerad sannolikhet att den beroende variabelns värde är 1 utifrån de oberoende 

variablernas variation. Den outputdata som den logistiska regressionen tillhandahåller liknar 

visserligen den data som en vanlig linjär regression bidrar med, men koefficienterna bör 

tolkas med viss reservation eftersom de analyserna mäter olika prediktioner (Djurfeldt & 

Barmark, 2009).  
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I vår analys har vi valt att redovisa oddskvoterna, vilket är det värde som visar den 

procentuella variationen för oddset när de oberoende variablerna ökar ett steg på respektive 

skala samt förutsatt att de andra variablerna i modellen konstanthålls (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Exempelvis om en oberoende variabel innehåller två variabelvärden, visar oddskvoten 

hur mycket oddset förändras när den oberoende variabeln ökar från variabelvärde 0 till 1. 

Därmed kan vi se den predicerade sannolikheten för att den beroende variabeln ska ha 

variabelvärde 1, mätt i odds, mellan de två grupperna som den oberoende variabeln försöker 

fånga upp. Innehåller variabeln fler värden kommer en av dem fungera som referensgrupp likt 

exemplet ovan där 0 agerar referensgrupp. Vad som kan förenkla tolkningen av oddskvoterna 

är att vara medveten om att en oddskvot över 1 kan tolkas som en ökad sannolikhet för att den 

beroende variabeln har värdet 1. Oddskvoter under 1 innebär således att sannolikheten 

minskar (Djurfeldt & Barmark, 2009). Utifrån oddskvoten kan oddset räknas ut i procent med 

hjälp av formeln: (Exp(B)-1)x100.  

Ett ytterligare viktigt mått som kommer redovisas är pseudo-R
2
. I en vanlig linjär regression 

används determinationskoefficienten R
2
 för att förklara andelen förklarad varians i den 

beroende variabeln som kan hänföras till de oberoende variablerna (Djurfeldt & Barmark, 

2009). I och med att en logistisk regression producerar två olika mått som motsvarar 

determinationskoefficienten R
2
 i en vanlig linjär regression, kommer vi att använda oss av 

Nagelkerkes R
2
 värdet, eftersom det måttet motsvarar R

2
-värdet i en vanlig regression. Vi 

kommer även att redovisa samtliga oberoende variablers signifikansvärde, för att redovisa 

ifall sambanden i stickprovet är statistiskt signifikanta eller ifall sambanden uppstått av 

slumpen (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

5.3 Validitet 

Då vi inte själv står bakom insamlandet av vår data har vi operationaliserat våra teoretiska 

variabler med hjälp av variabler från det existerande datasetet från ESS. Vi är medvetna om 

att enkätfrågorna tolkas subjektivt och därmed föreligger risk för att vissa respondenters 

upplever frågorna syfta till vitt skilda saker. Detta är dock alltid en problematik som 

kvantitativ forskning medför. Därmed går det aldrig att veta med säkerhet att analysenheterna 

tolkat frågorna likadant. För vår undersökning måste vi reservera oss för detta eftersom 

respondenterna kan besvarat frågorna utifrån olika subjektiva uppfattningar. Vi anser att de 

frågor som agerat grund för våra variabler, har varit så pass väldefinierade att risken för 

misstolkning från respondentens sida har varit liten. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till 
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om respondenten svarat sanningsenligt eller i rätt proportioner, i och med att materialet 

riskerar att bli missvisande.  

Vår viktigaste variabel Självbestämmande är det begrepp som karaktäriserar nya arbetsformer 

på bästa vis. I och med att det omfattas av en mängd aspekter, valde vi att slå ihop flera 

variabler till ett index. Genom detta förfarande kunde vi fånga upp de aspekter av fenomenet 

som karaktäriserar de nya arbetsformerna. En aspekt av nya arbetsformer som vi inte lyckades 

fånga upp explicit är att individen i större grad ges friheten att välja var arbetet ska utföras. 

Därmed saknas en variabel i indexet som omfattar en rumslig aspekt. Dock kan den rumsliga 

aspekten tolkas implicit i variabeln som mäter respondentens grad av självbestämmande över 

hur det dagliga arbetet ska fördelas. Skapandet av ett index är dock inte oproblematiskt. För 

att försäkra oss om att de fem ursprungsvariablerna var lämpliga för skapandet av indexet, 

utförde vi en intern reliabilitetskontroll som mäter graden av deras interna konsistens. Detta 

test visar ifall de oberoende variablerna över- eller understiger det acceptabla värdet 0,7 i 

måttet Cronbachs Alpha. Våra oberoende variabler erhöll värdet 0,725 vilket motsvarar en 

acceptabel nivå och därmed kunde vi försäkra oss om att variablerna var lämpliga för 

skapandet av vårt index (Cramer & Howitt, 2011; Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Eftersom för hög samvariation mellan de oberoende variablerna kan försvåra tolkningen av 

respektive variablers effekt, påverkas regressionens förklaringskraft. Om de oberoende 

variablerna samvarierar med varandra för mycket, brukar begreppet multikollinearitet 

användas. För att försäkra oss om att det inte rådde multikollinearitet mellan våra oberoende 

variabler, testade vi dem med en kollinearitetskontroll. I en sådan analys redovisas VIF-

faktorerna (Djurfeldt & Barmark, 2009). Resultatet visade att ingen av variablerna översteg 

det kritiska VIF-värdet 2.5 vilket innebär att det inte föreligger anledning att misstänka 

multikollinearitet.  

Vi anser att båda beroende variabler omfattar aspekter som är relaterade till arbete samt 

potentiella effekter som arbete medför hos individen. Därmed anser vi att vi mäter det vi 

påstår att vi vill mäta. Våra beroende variabler har från början varit väldigt specifikt 

utvecklade och välpassande för vår undersökning. Dock hade det varit intressant om 

respektive beroende variabel kunnat slås samman till ett index utifrån flera andra variabler för 

att försöka fånga upp ytterligare aspekter av vad nya arbetsformer kan tänkas ha för effekt på 

individen i privatlivet. Vi valde att endast använda enskilda beroende variabler då en 

sammanslagning av flera variabler till ett index inte uppfyllde kriterierna för en acceptabel 
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nivå. Med andra ord, en sammanslagning av flera beroende variabler till ett index, understeg 

den acceptabla nivån 0,7 i Cronbachs Alpha.  

De oberoende variablerna är alla relaterade till arbete och kan kopplas till de aspekter som 

nämns i den tidigare forskningen samt i våra hypoteser. Därmed anser vi att datasetet och de 

utvalda variablerna passar undersökningen väldigt bra. Förvisso hade det varit intressant att 

kontrollera för ytterligare faktorer, till exempel ifall respondenterna har barn, arbetar övertid, 

anställningsform, vilken samhällsklass de tillhör och utbildningsgrad de erhåller. Vi valde att 

inte inkludera dessa variabler eftersom vi inte lyckades bearbeta datamaterialet så att dessa 

faktorer kunde inkluderas i analysen.  

5.4 Reliabilitet  

Då våra analyser bygger på hämtad statistik från European Social Survey finner vi ingen 

anledning att ifrågasätta den. Förvisso finns det alltid en risk för inmatningsfel när det gäller 

statistiska datamaterial. För vår egen bearbetning av materialet med hjälp av Djurfeldt m.fl. 

(2010) och Sundell (2010), föreligger även där en risk att vi har begått misstag, vilket kan 

påverka resultatet. Genom att använda samma datamaterial som vi har använt oss av, det vill 

säga ESS Round 5 - 2010 (ESS5e02.0), vill vi hävda att denna undersökning kan replikeras 

och resultatet kommer att bli det samma.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer tabeller av våra undersökningar från SPSS att 
redovisas. Först redovisas en deskriptiv tabell över variablernas fördelning i 
datamaterialet. Sedan vi valt att undersöka sambandet mellan de oberoende 

variablerna och de beroende variablerna individuellt samt med kontroll för kön 

och ålder. I tabellerna kan det utläsas fyra olika logistiska regressioner där 

modell 1 och modell 3 redovisar oddskvoten när den oberoende variabelns värde 

är 1. Samma resultat visas i modell 2 och 4 när sambanden har kontrollerats för 

kön och ålder. Slutligen redovisas en tabell med samtliga variabler inkluderade.  

 
 

6.1 Beskrivning av datamaterialet. 

Tabell 1. 

 

 

Inom urvalet är könsfördelningen mellan kvinnor och män relativt jämn, med 48,7 procent 

andel kvinnor och 51,3 procent andel män. Vi kan även se att medelåldern för urvalet är 42,5 

år och medianen 43 år. Tittar man på kolumnerna längst till höger redovisas att urvalets 

yngsta respondent är 16 år och den äldsta är 88 år.  
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Tabell 1 visar att 74,2 procent av urvalet hamnar inom kategorin som hävdar att de inte oroar 

sig för arbetsrelaterade problem under fritiden. Därmed är det närmare en fjärdedel av urvalet 

som känner denna oro (25,8 procent). Tittar vi på variabeln för missnöje med tidsfördelning 

mellan arbete och fritid, ser vi att 90,3 procent har uppgett att de inte är missnöjda och 9,7 

procent har uppgett att de känner ett missnöje. Medelvärdet för hur mycket självbestämmande 

individen har i arbetet, ligger på 47,9 och medianen 49,3. Det bör noteras att denna variabel är 

på en skala mellan 0-100. I urvalet har 83,4 procent uppgett ett svar, som innebär att de 

hamnar inom kategorin för att bedömas som lätt att ersätta vid eventuellt avslutad anställning 

eller frånvaro, medan 16,6 procent av urvalet bedöms som svåra att ersätta. Tabellen visar en 

relativt jämn fördelning mellan dem som inte har krav på sig att lära sig nya saker i arbetet 

(49,8 procent) och de som har det kravet (50,2 procent).  

 

6.2 Svårersättlig  Oro/Missnöjd 

Tabell 2. Mäter Svårersättlig variabelns effekt för sig samt med kontrollvariablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 2 ser vi i modell 1 och 2 en oddskvot på 1,466 respektive 1,473 som är signifikanta 

samband mellan svårersättlig-variabeln och den beroende variabeln för oro under ledigheten. 

Använder vi formeln (Exp(B)-1)x100, kan vi beräkna att oddset för att känna oro för 

arbetsrelaterade problem under fritiden, ökar med cirka 47 procent för dem som är svåra att 

ersätta jämfört med gruppen som är enklare att ersätta. Åldersvariabeln ger en oddskvot på 

1,010 och är signifikant, vilket innebär att ju äldre personen blir, desto högre sannolikhet att 

känna oro under ledigheten. Dock är sambandet icke signifikant för kontrollvariabeln kön, 

som kan utläsas i modell 2, vilket innebär att det inte finns några skillnader mellan män och 

 Beroende variabler 

Oro Missnöjd 

Kontrollvariabler Modell 1 

Oddskvot/sig. 

Modell 2 

Oddskvot/sig 

Modell 3 

Oddskvot/sig 

Modell 4 

Oddskvot/sig  

Kön(Ref: kvinna)  0,969  0,928 

Ålder   1,010***  0,991*** 

Oberoende variabler     

Svårersättlig(Ref: 

enkel att ersätta) 

1,466*** 1,473*** 1,510 1,518*** 

Log likelihood 26661,4 26542,5 14846,5 14767,6 

Nagelkerke R
2 

 0,006 0,01 0,005 0,008 

N 23433 23378 23433 23378 
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kvinnor. Nagelkerke R
2 

ökar från 0,006 i modell 1 till 0,01 i modell 2, vilket innebär att 

modellens förklaringskraft har förbättrats när vi inkluderat kontrollvariablerna. I modell 3 kan 

vi se att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan svårersättlig-variabeln och 

variabeln som mäter Missnöje med tidsfördelningen mellan arbete och fritid. Däremot blir 

sambandet signifikant i modell 4 och ger en oddskvot på 1,518. Med formeln (Exp(B)-

1)x100, ökar oddset cirka 52 procent att känna missnöje över tidsfördelningen mellan arbete 

och fritid om man är svårersättligt i arbetet jämfört med dem som är enklare att ersätta. Även i 

modell 4 är sambandet icke-signifikant för könsvariabeln. Åldersvariabeln uppvisar en 

oddskvot på 0,991 vilket innebär att ju äldre individen blir, desto mindre sannolikhet att känna 

missnöje.  Nagelkerke R
2 

ökar från 0,005 i modell 1 till 0,008 i modell 2, vilket innebär att 

modellens förklaringskraft har förbättrats när vi inkluderat kontrollvariablerna. 

 

6.3 Krav på lärande  Oro/Missnöjd 

Tabell 3. Mäter Krav på lärande variabelns effekt för sig samt med kontrollvariablerna. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I tabell 3 ser vi i modell 1 och 2 en oddskvot på 1,346 respektive 1,374 som är signifikanta 

samband mellan krav på lärande-variabeln och den beroende variabeln för oro under 

ledigheten. Använder vi formeln (Exp(B)-1)x100, kan vi beräkna från oddskvoterna i modell 

1 och 2, att oddset för att känna oro för arbetsrelaterade problem under fritiden ökar med cirka 

35 procent respektive 37 procent för dem som har krav på lärande jämfört med dem som inte 

har krav på lärande. Åldersvariabeln ger en oddskvot på 1,011 och är signifikant. Dock är 

sambandet icke signifikant för kontrollvariabeln kön, som kan utläsas i modell 2, vilket 

innebär att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor. Nagelkerke R
2 

ökar från 

 Beroende variabler 

Oro Missnöjd 

  

Kontrollvariabler Modell 1 

Oddskvot/sig. 

Modell 2 

Oddskvot/sig 

Modell 3 

Oddskvot/sig 

Modell 4 

Oddskvot/sig  

Kön(Ref: kvinna)  0,989  0,930 

Ålder   1,011***  0,990*** 

Oberoende variabler     

Krav på lärande 

(Ref: ej krav) 

1,346*** 1,374*** 0,843*** 0,823*** 

Log likelihood 26660,4 26531,1 14886,9 14804,8 

Nagelkerke R
2 

 0,006 0,011 0,001 0,004 

N 23433 23378 23433 23378 
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0,006 i modell 1 till 0,011 i modell 2, vilket innebär att modellens förklaringskraft har 

förbättrats när vi inkluderat kontrollvariablerna. I modell 3 och 4 kan vi se statistiskt 

signifikanta samband mellan krav på lärande-variabeln och variabeln som mäter Missnöje 

med tidsfördelningen mellan arbete och fritid. Oddskvoten i modell 3 är 0,843 samt 0,823 i 

modell 4. Med formeln (Exp(B)-1)x100, kan vi beräkna från modell 3 att oddset minskar med 

cirka 16 procent att känna missnöje över tidsfördelningen mellan arbete och fritid om man har 

krav på lärande jämfört med dem som inte har det kravet. Oddskvoten i modell 4 visar att 

oddset minskar med cirka 18 procent när kontrollvariablerna har inkluderats. Dock är 

sambandet icke-signifikant för könsvariabeln. Åldersvariabeln uppvisar en oddskvot på 0,990 

vilket innebär att ju äldre individen blir, desto mindre sannolikhet att känna missnöje. 

Nagelkerke R
2 

ökar från 0,001 i modell 1 till 0,004 i modell 2, vilket innebär att modellens 

förklaringskraft har förbättrats när vi inkluderat kontrollvariablerna.  

 

6.4 Självbestämmande  Oro/Missnöjd 

Tabell 4. Mäter Självbestämmande variabelns effekt för sig samt med kontrollvariablerna 

 

I tabell 4 ser vi i modell 1 och 2 en oddskvot på 1,021 respektive 1,021 som är signifikanta 

samband mellan självbestämmande-variabeln och den beroende variabeln för oro under 

ledigheten. Använder vi formeln (Exp(B)-1)x100, kan vi beräkna från oddskvoterna i modell 

1 och 2, att för varje steg på skalan 0-100 ökar oddset med 2,1 procent. Det innebär med andra 

ord att ju högre grad av självbestämmande individen har i arbetet, desto större sannolikhet att 

känna oro för arbetsrelaterade problem under ledigheten. Åldersvariabeln ger en oddskvot på 

1,006 och är signifikant. För kontrollvariabeln kön är sambandet signifikant och ger 

oddskvoten 0,792 som kan utläsas i modell 2, vilket innebär att när man kontrollerar för 

 Beroende variabler 

Oro  Missnöjd 

   

Kontrollvariabler  Modell 1 

Oddskvot/sig. 

Modell 2 

Oddskvot/sig 

 

 

Modell 3 

Oddskvot/sig 

Modell 4 

Oddskvot/sig  

Kön(Ref: kvinna)  0,792***   0,929 

Ålder   1,006***   0,992*** 

Oberoende variabler      

Självbestämmande 1,021*** 1,021***  0,989*** 0,989*** 

Log likelihood 20067,9 19967,5  12295,6 12238,1 

Nagelkerke R
2 

 0,061 0,066  0,13 0,15 

N 19429 19392  19429 19392 
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självbestämmande så har män signifikant mindre risk för att känna oro jämfört med kvinnor. 

Nagelkerke R
2 

ökar från 0,061 i modell 1 till 0,066 i modell 2, vilket innebär att modellens 

förklaringskraft har förbättrats när vi inkluderat kontrollvariablerna. I modell 3 och 4 kan vi se 

statistiskt signifikanta samband mellan självbestämmande-variabeln och den beroende 

variabeln som mäter Missnöje med tidsfördelningen mellan arbete och fritid. Oddskvoten i 

modell 3 är 0,989 samt 0,989 i modell 4. Med formeln (Exp(B)-1)x100, kan vi beräkna från 

modell 3 och 4 att oddset minskar med cirka 1,1 procent att känna missnöje över 

tidsfördelningen mellan arbete och fritid för varje steg på självbestämmande-variabelns skala. 

Det innebär att sannolikheten att känna ett missnöje över tidsfördelningen mellan arbete och 

fritid minskar ju högre grad av självbestämmande individen har i arbetet. I modell 4 är 

sambandet icke-signifikant för könsvariabeln. Åldersvariabeln uppvisar en oddskvot på 0,992 

vilket innebär att ju äldre individen blir, desto mindre sannolikhet att känna missnöje. 

Nagelkerke R
2 

ökar från 0,013 i modell 1 till 0,015 i modell 2, vilket innebär att modellens 

förklaringskraft har förbättrats när vi inkluderat kontrollvariablerna.  

 

6.5 Alla oberoende variabler  Oro/Missnöjd 

Tabell 5. Mäter samband mellan samtliga variabler i analysen. 

 

 Beroende variabler 

Oro  Missnöjd  

 

Kontrollvariabler 

Modell 1 

Oddskvot/sig 

Modell 2 

Oddskvot/sig 

Modell 3 

Oddskvot/sig 

Modell 4 

Oddskvot/sig 

 

Kön(Ref: kvinna)  0,781***  0,909*** 

Ålder  1,008***  0,991*** 

Oberoende variabler     

Självbestämmande 1,016*** 1,016*** 0,988*** 0,988*** 

Svårersättlig(Ref: enkel att 

ersätta) 

1,477*** 1,501*** 1,749*** 1,772*** 

Krav på lärande(Ref: ej 

krav.) 

1,795*** 1,821*** 0,941 0,920 

Log likelihood 19759,3 19643,7 12206,5 12144,7 

Nagelkerke R
2 

 0,084 0,09 0,023 0,025 

N 19429 19392 19429 19392 

 

Till skillnad från tidigare tabeller, visar tabell 5 fyra olika regressioner med samtliga variabler 

inkluderade, beroende samt oberoende. Vad som kan utläsas i tabell 5 är att män har jämfört 

med kvinnor signifikant lägre sannolikhet att känna oro under ledigheten samt missnöje över 
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tidsfördelningen när självbestämmande, ålder, svårersättlig och krav på lärande är kontrollerat 

för. Enligt formeln (Exp(B)-1)x100, kan vi beräkna från modell 2 att oddset för att känna oro 

under ledigheten minskar med cirka 22 procent om respondenten är man. Gällande missnöje 

över tidsfördelningen i modell 4 är motsvarande siffra 9 procent. Åldersvariabeln ger en 

oddskvot på 1,008 i modell 2, vilket innebär med formeln att oddset ökar med cirka 1 procent 

för varje levnadsår. I modell 4 är oddskvoten för ålder 0,991, vilket istället betyder att oddset 

för att känna missnöje över tidsfördelningen mellan arbete och fritid minskar med cirka 1 

procent för varje levnadsår.  

Oddskvoten för självbestämmande-variabeln är densamma i modell 1 och 2, och ger 1,016. I 

modell 3 och 4 är oddskvoten 0,988. Detta innebär att oddset för att känna oro över 

arbetsrelaterade problem under fritiden ökar med 1,6 procent för varje steg på 

självbestämmande-variabelns skala. Oddset för att känna missnöje över tidsfördelningen 

mellan arbete och fritid minskar med cirka 1,2 procent. Gällande svårersättlig-variabeln ser vi 

att oddskvoten har ökat från 1,477 i modell 1 till 1,501 i modell 2 när kontrollvariablerna har 

inkluderats. Resultatet visar med formeln att oddset för att känna oro under ledigheten ökar 

med cirka 50 procent om respondenten är svår att ersätta i arbetet jämfört med lättersättlig. 

Gällande missnöje över tidsfördelningen ser vi att oddskvoten för svårersättlig-variabeln i 

modell 3 är 1,749 och 1,772 i modell 4. Det innebär att oddset ökar signifikant med cirka 77 

procent att känna missnöje gällande tidsfördelningen mellan arbete och fritid om 

respondenten är svår att ersätta jämfört med lätt att ersätta när alla andra variabler har 

kontrollerats för. Om respondenten har krav på sig att lära sig nya saker, kan vi se i modell 1 

en oddskvot på 1,795 och 1,821 i modell 2. Det innebär att oddset för att känna oro under 

ledigheten signifikant ökar med 82 procent om respondenten har krav på sig att lära sig nya 

saker, jämfört med om hon inte hade det kravet. Som vi kan utläsa i modell 3 och 4 är 

sambandet mellan denna variabel och missnöjd-variabeln icke signifikant och kommer 

därmed inte att redovisas i denna text. Som vi kan utläsa från denna sista tabell där samtliga 

variabler har inkluderats, har Nagelkerke R
2
 värdet ökat till 0,09 respektive 0,025 vilket 

innebär en högre förklaringskraft i jämförelse med modellerna som endast redovisade de 

enkla regressionerna.  
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7. Diskussion 

Under detta avsnitt kopplar vi samman våra resultat med tidigare forskning 
samt hur det kan tolkas utifrån våra teoretiska perspektiv. Slutligen följer en 
redovisning om hur dessa perspektiv kan praktiskt tillämpas.  

7.1 Svårersättlig personal 

Enligt tidigare forskning har det skett förändringar i arbetslivet som påverkar arbetstagare 

genom en form av konkurrensutsatthet. Allt fler organisationer och företag implementerar 

flexibla lösningar, exempelvis numerisk flexibilitet, som försätter vissa arbetstagare i 

situationer som präglas av osäkra anställningsavtal. Dessa lösningar härleds från en vilja att 

rationalisera och skära ner på utgifter, i synnerhet personalkostnader (Houseman, 2004; Allvin 

m.fl. 2006). Dessa förändringar påverkar hur organisationer förhåller sig till arbetstagare och 

ett resultat av dessa omstruktureringar kan tänkas leda till att arbetstagaren blir svår att ersätta 

vid eventuell frånvaro eller avslutad anställning. Att arbetstagaren blir i princip oumbärlig för 

arbetet, skapar ett tryck hos henne att ständigt vara tillgänglig och aldrig frånvarande från 

arbetet. Från våra resultat kunde vi se att de som är svårersättliga i arbetet har signifikant 

högre odds att känna oro över arbetsrelaterade problem under fritiden samt vara missnöjd över 

tidsfördelningen mellan arbete och fritid. Resultatet visar i tabell 5 att oddset för att känna oro 

under ledigheten ökar med cirka 50 procent om individen är svårersättlig i arbetet. 

Motsvarande siffra gällande missnöje med tidsfördelningen är 77 procent. En intressant 

aspekt av detta resultat är att Peterson (2007) förklarade att många IT-konsulter upplevde en 

känsla av utbytbarhet, kopplade till deras anställningsavtal som konsultrollen medför. 

Förvisso kan dessa obehagskänslor kopplade till deras konsultroll, tolkas brett och även med 

viss reservation. Att oddset för att känna oro under ledigheten ökar med 50 procent för dem 

som hamnar inom gruppen svårersättliga, kan möjligtvis tolkas som att även dem som erhåller 

tillsvidareanställningar eller åtminstone någon form av trygg anställning inte heller är trygga 

från det nya arbetslivets gränsöverskridande karaktär. Sannolikheten är trots allt högre att 

känna oro för arbetsrelaterade problem under ledigheten för dem som är svårersättliga. En 

slutsats vi skulle kunna dra från detta resultat är att det kan vara förmånligt för arbetsgivare att 

undvika omständigheter som innebär att arbetstagaren känner sig svår att ersätta i arbetet. 

Förmånen ligger därmed i att arbetstagaren inte känner att arbetet blir allt för psykiskt 

påfrestande. Annars är alternativet olika former av stress, utbrändhet, underprestation et 

cetera, vilket även Allvin m.fl. (2006) diskuterar om i sin bok.  
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7.2 Självbestämmande 

Det uppkommer allt mer arbetsformer som innebär att arbetstagaren får möjligheter bestämma 

själv över arbetsutförandet samt var och när det ska utföras. Dessa så kallade gränslösa 

arbeten luckrar upp gränserna mellan arbete och privatliv samt själva arbetets gränser och 

detta kan leda till en känsla av osäkerhet och oförutsägbarhet (Allvin, 2001; Alvin m.fl. 

2006). Från resultatet i tabell 5 såg vi att för självbestämmande-variabeln ökar oddset för att 

arbetstagaren oroar sig för arbetsrelaterade problem under ledigheten med cirka 1 procent för 

varje steg på skalan 0-100 och därmed kunde vår andra hypotes bekräftas. Vi kan därmed 

hävda att högt självbestämmande i arbetet leder till att arbetstagaren får svårigheter att koppla 

bort tankarna från arbetet under ledigheten. Det stämmer överens med Allvins (2001; Allvin 

m.fl. 2006) resonemang om att arbetslivet har förändrats till en karaktär där individen får 

svårare att upprätta gränser mellan arbete och privatliv. Yrken som medför högre 

självbestämmande hos individen är relaterat till mer kvalificerade yrken, jämfört med 

exempelvis lågkvalificerade yrken som karaktäriseras av monotona arbetsuppgifter och mer 

rigida arbetsregler (Allvin m.fl. 2006). Ett intressant bidrag till undersökningen hade varit en 

kartläggning över de yrken som tilldelar individen högre självbestämmande. Då skulle 

möjligtvis en korrelation kunna göras för att se om det finns samband mellan yrken som 

tilldelar arbetstagaren högre grad av självbestämmande och dessa yrkens status på 

arbetsmarknaden.  

Vi kunde även utläsa att högre grad av självbestämmande i arbetet inte hade ett positivt 

samband på missnöjet med tidsfördelningen mellan arbete och fritid. Oddset minskar istället 

med cirka 1 procent för varje ökat skalsteg på självbestämmande-variabeln. Detta resultat 

innebär att vår första hypotes som hävdar att högre självbestämmande bidrar till ett missnöje 

måste förkastas. Att denna hypotes förkastas, innebär med andra ord att ju högre 

självbestämmande arbetstagare erhåller i arbetet desto mer nöjda med balansen mellan arbete 

och fritid är de. Detta resultat kan kopplas till Allvins (2001) resultat som visade att många 

anställda med högt självbestämmande tillskrev friheten i arbetet med positiva associationer 

samt hans resonemang om att arbetstagarens behov att integrera arbetstiden med privatlivet 

tillgodoses bättre. 

En slutsats vi kan dra från våra resultat är att självbestämmande är en attraktiv och 

eftersträvansvärt attribut i arbetslivet, vilket även överensstämmer med unionens studie från 

2012. Självbestämmande kan därmed tänkas underlätta för individen att balansera arbetstiden 
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med privatlivet. Dock visar våra resultat att det medföljer en negativ konsekvens av att erhålla 

självbestämmande i arbetet, vilket manifesteras i att individen oroar sig för arbetet under 

ledigheten. Denna oro tolkar vi som en potentiell riskfaktor för individens återhämtning i och 

med att tankar om jobbet även spiller över på individens fritid. Vi tror att i längden kan detta 

leda till negativa konsekvenser för individens hälsa. Därmed bör arbetstagaren samt 

arbetsgivaren vara uppmärksam på att yrken som tilldelar högre självbestämmande kan till 

synes vara positiva för den praktiska aspekten gällande tidsfördelningen mellan arbete och 

fritid, men kan även tänkas medföra svårigheter med gränsdragningen gällande själva arbetet i 

och med att arbetet tenderar att uppta individens tankar även under ledigheten. Vi anser att 

med generositeten arbetsgivare ger arbetstagaren i självbestämmande bör de även bidra med 

ett större stöd för att hjälpa individen med gränsdragningarna mellan arbete och privatliv. 

7.3 Kön och Ålder 

En ytterligare observation utifrån resultatet är att oddset för att känna missnöje gällande 

tidsfördelningen mellan arbete och fritid minskar med cirka 1 procent för män jämfört med 

kvinnor vilket kan bero på en mängd faktorer. Däremot är resultatet intressant i och med att 

resterande variabler hålls konstanta, och därmed kan vi endast spekulera kring orsaken. En 

gissning skulle kunna vara att kvinnor i högre grad än män tvingas balansera lönearbete med 

familjeåtaganden, vilket även Houseman (2004) nämner i hennes studie. Betraktar vi 

resultatet gällande oro över arbetsrelaterade problem under ledigheten, ser vi att oddset 

minskar med 22 procent om respondenten är man. Varför män oroar sig över arbetsrelaterade 

problem i mindre utsträckning än kvinnor är en svår fråga. En ren spekulation skulle kunna 

vara att kvinnor känner högre konkurrensutsatthet än män och det sätter press på dem att 

ständigt prestera. Dock har vi inget belägg för ett sådant argument. En ytterligare spekulation 

skulle möjligtvis kunna innebära att kvinnor i högre grad tar hand om barn och familj och 

tvingas att balansera tiden mellan arbete och familj. Utifrån resultatet som visar att män 

känner signifikant mindre missnöje över tidsfördelningen, skulle detta resonemang kunna ha 

någon grad av tillförlitlighet. Särskilt med tanke på om kvinnor tvingas att ta med arbete hem 

för att nå uppsatta mål. Dock har vi inte testat detta empiriskt.  

I resultaten kan vi utläsa från alla regressioner att kontrollvariabeln ålder visar att oddset ökar 

med cirka 1 procent för varje levnadsår för att känna oro till arbetsrelaterade problem under 

fritiden. Vilket vi kan tolka som att individer i högre åldrar har varit på arbetsmarknaden en 

längre tid och har större sannolikhet att sitta på positioner där jobb innehåller en högre grad av 
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självbestämmande, en känsla av krav på lärande och en känsla av att känna sig svårersättlig. 

Även när ålders-variabeln testas mot att känna en missnöjdhet mot tidfördelningen mellan 

arbete och fritid ser vi intressanta resultat som visar att ju äldre du är så minskar 

sannolikheten att känna denna missnöjdhet. Detta kan tolkas att med en högre 

arbetslivserfarenhet, lär sig individen att hantera de dagliga utmaningar hon ställs inför på ett 

mer effektivt sätt.   

7.5 Krav på lärande 

Denna variabel valdes ut eftersom vi anser att den fångar upp de yrken som kräver att 

arbetstagaren ständigt måste lära sig nya saker i arbetet. Dessa krav kan möjligtvis härledas 

till bland annat teknologiska utvecklingar, arbetsgivarens vilja och/eller kvalificerade tjänsters 

karaktär. Från resultatet kunde vi utläsa att för respondenter som har kravet på att lära sig nya 

saker i arbetet, ökar oddset signifikant med cirka 82 procent att känna oro för arbetsrelaterade 

problem under ledigheten när resten av de oberoende variablerna är kontrollerade för. Utifrån 

vår definition av denna variabel, vill vi därmed hävda att individer med yrken som ställer krav 

på lärande har med högre sannolikhet svårare att koppla bort tankarna från arbetet under 

ledigheten jämfört med individer som inte har kravet att lära sig nya saker. Detta resultat 

stämmer överens med Grönlunds (2007) argument som hävdar att det nya arbetslivet försvårar 

gränsdragningen mellan arbete och fritid. Dock finner vi inget signifikant samband mellan 

arbeten som ställer krav på lärande och missnöje över tidsfördelningen mellan arbete och 

fritid. En slutsats vi drar utifrån våra resultat är att det kan vara problematiskt för arbetsgivare 

att undvika att ställa krav på lärande, särskilt när det gäller arbete. Det är förmodligen ytterst 

sällan en anställd inte är tvungen att lära sig hur arbetsuppgifterna fungerar. Dock anser vi att 

implementeringen av dessa krav skulle kunna struktureras med grundvalen att dessa känslor 

av oro ska undvikas.  

7.6 Empirin ur ett Ideologikritiskt perspektiv 

Ur ett ideologikritiskt perspektiv skulle vi vilja hävda att dessa förändringar i arbetslivet är ett 

tydligt exempel på hur en förskjutning av ett system till ett nytt konstruerat system gått till. 

När vi använder oss av begreppet system, syftar vi till synen på hur arbete ska utformas och 

struktureras. Det innebär ur ett ideologikritiskt perspektiv att synen på arbete har förändrats 

och konstruktionen av de nya idéerna om hur arbete ska struktureras, har förskjutits till vad 

Allvin m.fl. (2006) benämner gränslösa arbeten. Detta nya system som bemyndigar 

arbetstagaren, står i kontrast till det föregående systemet där arbetstagaren var mer styrd och 
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underordnad en överordnad enhet, till exempel en chef. Numera tilldelas arbetstagaren en 

högre grad av frihet och självbestämmande, vilket enligt tidigare forskning oftare har positiva 

associationer än negativa. Det faktum att frihet och självbestämmande är positivt associerat är 

ett exempel på hur det nya systemet har legitimerats av arbetstagarna samt exemplifierar 

ideologikritikens andra princip som hävdar att arbetstagarna inte är medvetna om sin egen 

underordning. Från ett ideologikritiskt perspektiv skulle vi kunna tolka det som att 

arbetsgivaren har lyckats dölja exploateringen genom att övertyga arbetstagaren att detta nya 

system är bättre och förmånligare än det tidigare, vilket arbetstagaren godtar och därmed 

legitimerar det. Det kan även tolkas som att arbetsgivaren har finslipat processen av 

exploatering eftersom arbetstagaren inte till lika stor grad behöver övervakas och detaljstyras 

längre eftersom arbetstagaren har tilldelats ansvaret att göra det själv. Detta exemplifierar en 

ytterligare dimension av ideologikritikens principer, som innebär att systemet har en inbyggd 

mekanism av reproduktion. En intressant observation utifrån denna analys är att 

implementeringen av dessa nya arbetsformer medför förutsättningar som gynnar arbetsgivaren 

medan arbetstagaren förvisso erhåller högre självbestämmande, men tenderar att bidra till sin 

egen exploatering och underordning. Som Grönlund (2007) beskrev i sin studie, tenderade 

arbetstagare med högre självbestämmande att arbeta mer övertid än de som har lågt 

självbestämmande. Även Allvin (2001; Allvin m.fl. 2006) beskriver att dessa nya 

arbetsformer medför en osäkerhet som kan leda till att många arbetstagare oftare arbetar mer 

än vad arbetet formellt hade krävt. Därmed kan det tolkas utifrån det ideologikritiska 

perspektivet att dessa nya arbetsformer gynnar arbetsgivare mer än arbetstagare, samtidigt 

som arbetstagaren inte är medveten om denna ojämlika maktfördelning eftersom den döljs via 

tilldelningen av frihet och självbestämmande. Arbetsgivaren har därmed lyckats maskera 

exploateringen och genom arbetstagarnas positiva associationer till dessa friheter, har även 

arbetstagarna lyckats bidra till sin egen underordning. Hur skulle man kunna lösa denna 

problematik med den ojämlika maktfördelningen? Kritisk teori skulle hävda, något normativt, 

att det inte är förrän de underordnade blir medvetna om sin egen underordning, som nya idéer 

kan konstrueras om hur de mänskliga behoven kan bättre tillfredsställas. Men tills dess 

kommer denna cykliska underordning bestå.  

7.7 Foucault – Makt och övervakning 

Ur Foucaults teoretiska utgångspunkt om den disciplinerande makten, skulle vi vilja hävda att 

principen om självbestämmande i arbetet är ett tydligt exempel på den panoptiska principens 

makt över individen. I liknelse till Foucaults resonemang om fängelseväsendets etablering, 
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kan vi dra paralleller till de förändringar som präglat arbetslivet som nämndes under avsnittet 

tidigare forskning. Foucault tolkade att det moderna fängelsets etablerande kunde härledas till 

nya kunskaper om bestraffningens funktion i samhället. Han såg disciplinens makt som en 

icke-substantiell kraft som upprättade ramverk för normerande beteende som syftade till att 

reglera avvikande beteende bland befolkningen. Denna disciplinerande makt ser vi tydligt i 

det nya arbetslivet där arbetstagare tilldelas högre självbestämmande och friheter. Vi kan även 

se likheter i hans resonemang gällande nya implementeringar av teknologier. I det här 

sammanhanget kan det dras paralleller till den nya kunskapen om vad självbestämmande och 

autonomi i arbetet kan ha för effekt på individen samt den psykosociala hälsan. Med en ny 

kunskap om vad avregleringar av arbetet och erhållandet av mer självbestämmande, har det 

växt fram en diskurs om hur arbeten kan se ut samt vad dessa arbetsformer kan generera för 

effekter. I likhet till Foucaults resonemang om kunskapen om fängelsestraffets funktion som 

sedermera ledde till det moderna fängelsets etablerande, kan vi därmed dra liknelser till hur 

arbetslivet har förändrats från strikta regelgrundade och detaljstyrda principer till mer 

frisläppta och avreglerade arbetsformer.  

Den panoptiska principen som innebär skapandet av en illusion om ständig övervakning blir i 

det här sammanhanget synonymt med arbetstagarens förhållande till arbetsgivaren och 

arbetsmarknaden som helhet. Även om arbetstagaren inte längre övervakas rent konkret av 

arbetsgivaren, är det i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare den disciplinerande 

makten blir synlig. Det kan vara intressant att reflektera över vad som agerar incitament för 

individen att inte agera utifrån egenintresse när hon inte längre regleras och detaljstyrs av 

exempelvis en våldsbejakande statsorgan. Vi tolkar det som att arbetstagaren har, oavsett om 

hon tilldelas högt självbestämmande i arbetet, ett ansvar att tillhandahålla ett slutresultat eller 

produkt, samt blir automatiskt en underordnad enhet i relationen till arbetsgivaren. Om 

arbetstagaren inte uppfyller arbetets åtaganden, väntar sanktioner av olika former. Ett extremt 

exempel skulle kunna vara att arbetstagaren får sparken, vilket i sin tur förmodligen leder till 

brist på inkomst, vilket kan tolkas underförstått som en negativ konsekvens i det moderna 

samhället. Dessa sanktioner samt att arbetstagaren är tvungen att förhålla sig till det 

normerande system som skapats i relationen mellan henne och arbetsgivaren samt det 

moderna samhället, är vad som exemplifierar den disciplinerade maktens tvång över individen 

samt den panoptiska principen om ständig övervakning och självreglering. Resultaten från 

regressionerna som mätte effekten på känslan av oro under ledigheten, visade att sambanden 

var signifikanta och positiva. Med stöd från Foucaults panoptiska princip skulle dessa känslor 
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av oro och obehag under ledigheten, kunna tolkas som en manifestation av det tvång som 

individen är tvungen att axla när hon övertar ansvaret att reglera sig själv. Oron blir därmed 

ett uttryck för individens rädsla för sanktioner som en motsättning av det ramverk av 

normerande beteende som arbetslivet har upprättat.  

Från resultatet i analysen kunde vi även utläsa att högre självbestämmande i arbetet inte ledde 

till ett missnöje över tidsfördelningen mellan arbete och fritid. Resultatet visade snarare att 

högre självbestämmande ledde till att individen är nöjd vilket överensstämmer med Allvins 

(2001) resonemang gällande de positiva associationer anställda hade till högre 

självbestämmande i arbetet. Vi tolkar dessa resultat som ett exempel på Foucaults begrepp 

normalisering som nämndes i teoridelen. Genom att individen legitimerat denna arbetsform 

och samtidigt, via de positiva värderingarna, har hon med andra ord, accepterat den och i sin 

tur legitimerat den maktutövning som uppstår i relationen mellan arbetstagare och arbete. Det 

är denna relationella aspekt som karaktäriserar Foucaults syn på hur maktutövning 

genomsyrar alla sociala relationer.  

7.8 Sammanfattning av perspektivens tillämpning 

Vad vi kan nämna om kritisk teori är att det perspektivet kan bidra till en bättre förståelse och 

högre reflexivitet gällande arbetstagarens relation till arbetsgivaren, arbetet, arbetsmarknaden 

och det moderna samhället som helhet. Genom att slå hål på den sociala konstruktionen om 

människors relation till arbete, samt de förutfattade meningar som mynnar ut i en social 

praxis, anser kritisk teori att en bättre konsensus kan etableras, som i sin tur tillgodoser 

mänskliga behov bättre och de ojämlika maktförhållandena skall i slutändan rätas ut. Med 

andra ord, kritisk teori strävar, i det här sammanhanget, efter att bryta ner förutfattade 

meningar och det sunda förnuftet som leder till att människor ser lönearbete som något 

självklart. Från Foucaults teori om makt och övervakning skulle detta inte fungera fullt ut, 

eftersom alla slags reformer endast leder till förskjutna illusioner om jämlikhet. Ojämlika 

maktfördelningar existerar i alla sociala relationer och därmed finns det ingen konkret lösning 

som utplånar dem, utan de skulle endast anta nya former och slutligen legitimeras av de 

människor som inte är medvetna om deras egen underordning. Med det sagt, vill vi förtydliga 

ytterligare en gång att dessa perspektiv inte används för att förklara något socialt fenomen 

eller lösa ett specifikt problem. Vi använder dem som metateorier, med syftet att generera en 

reflexivitet kring den moderna människans roll i det moderna samhället. Genom att använda 

oss av dessa teoretiska perspektiv för att granska lönearbete i det moderna samhället, fångar vi 
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upp ett socialt fenomen som är ett typiskt exempel på något som är, enligt vår uppfattning 

något oreflekterat och förgivettaget hos många människor idag.  
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