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Abstract 

 
Author: Fanny Wigren & Jennifer Persson  

Title: Norms in flexible overtime for carriers’ workers. 

 

The purpose of this study is to examine employees in the economic sector who are in the career's 

life-mode. Furthermore, this essay examines what the employees experience as the leading 

norms of flexible overtime. Is has become increasingly common to work flexible overtime, 

especially of economy-related jobs in the Swedish working market. This leads to the 

background of this study, which states that the employee does more work-related tasks in 

comparison to if the employee did not have the possibility to work flexible overtime. With this 

knowledge, the study focuses on the understanding of the employees’ impulsions to make the 

choice to work overtime even though it is not a requirement.    

 

The methodological approach was established by semi-structured interviews, where nine 

employees have been participating in the study. It has been a mix of both men and women, with 

a delimitation where the interviewee has an employment within various economic-related tasks 

and possesses experience in that area for at least ten years. Furthermore, the theoretical 

approach has been beneficial. In the theoretical approach, the study has utilized Jakobsen and 

Goffman in order to understand the impulsions of working flexible overtime. Our research 

concluded that there are both gender neutral norms but also gender specific norms where the 

mutual norms deal with consideration and the pursuit of deadlines. Finally, the gender specific 

norms portray that women tend to be more caretaking than men, while men strive to a higher 

degree towards development. 
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Tack 

Vi vill framföra ett stort tack till de personerna som ställt upp och deltagit i intervjuerna och 

därmed valt att lägga sin tid till att hjälpa oss till att färdigställa denna uppsatsen. Som vi fått 

veta under intervjuerna har dessa personerna många bollar i luften vilket gör att vi är än mer 

tacksamma för att de ville ta av sin tid och vara med på intervjuerna.  

Fortsättningsvis vill vi även tacka nära och kära som alltid varit öppna för att lyssna och bolla 

idéer kring vårt arbete med uppsatsen. Detta gäller även vår handledare Henrik som har varit 

till stort stöd i vårt arbete. Då vi både kunnat diskutera de problem som kommit upp under 

arbetets gång men även fått mycket frihet och utrymme för att testa oss fram för att hitta vår 

väg till hur uppgiften ska lösas.  
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1 Inledning 

Under det senaste decenniet har Sveriges arbetsmarknad genomgått stora förändringar som 

möjliggjort en flexibel arbetssituation. Förändringen har främjat företagens organisering genom 

att det har skapats nya möjligheter för arbetstagare att arbeta på fler platser än den faktiska 

arbetsplatsen. Denna typ av flexibelt arbete gör det möjligt för arbetstagare att själva avgöra 

var och när ett visst arbete ska utföras (Arbetsmiljöverket, 2018). I en artikel skriven av Göran 

Kecklund (2018) beskrivs det att forskning visar på att individer som har möjlighet att arbeta 

flexibelt ofta arbetar mer än vad den ordinarie arbetstiden är. Detta betyder att individer som 

har en flexibel arbetssituation tenderar att arbeta mer övertid än vad de hade gjort om arbetet 

var bundet till arbetsplatsen (Kecklund, 2018, s.47–50).  

Fackförbundet Unionen beskriver i ett pressmeddelande hur den normala arbetstiden idag inte 

räcker till för arbetsbelastningen som läggs på respektive arbetstagare. Statistiken som Unionen 

presenterar visar på att anställda i tjänstemannasektorn idag arbetar övertid cirka sex timmar i 

veckan. Anledningen till övertiden beror på den höga arbetsbelastningen, vilket gör att arbetet 

inte blir klart i tid. Denna typ av arbetsvecka beskriver Unionen som ohållbar på grund av att 

fritiden och tiden för återhämtning minskar. Tiden som egentligen ska läggas på återhämtning 

läggs istället på arbetsplatsen vilket ökar risken för stressrelaterade sjukdomar bland 

arbetstagarna (Gréen, 2019).  

Anledningen till varför många arbetstagare idag väljer att arbeta övertid beror delvis på att det 

som Sennett (1999) beskriver som prestationsmänniskan. Sennett (1999) fann i sin 

undersökning om flexibelt arbete specifika karaktärsdrag för en grupp människor som han 

sedan etiketterar som prestationsmänniskan. De specifika karaktärsdragen var att bakom den 

starka arbetsmoralen, där varje ögonblick räknas som om det vore pengar, finns ett tvivel på en 

själv. Individer upplever att arbetet som utförs aldrig är tillräckligt bra. För den 

prestationsinriktade människan är konkurrens viktigt, där det är svårt att glädjas över sin 

framgång. Detta i sin tur gör att livet för dessa individer ofta går ut på en ständig självaktning 

och ett erkännande från människor runt omkring (Sennett, 1999, s.146). Vidare går 

prestationsmänniskan även att förstå likt Jakobsens (1999) karriärslivsform där arbetstagaren 

har höga krav vilket leder till att de återkommande jobbar övertid. Övertiden är dock inget som 

anses vara negativt utifrån de som lever i karriärslivsformen, då det viktigaste är att arbetaren 
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förbättrar sina karriärmöjligheter, än att räkna timmarna som läggs på arbete (Jakobsen, 1999, 

s. 179–188).  

Då det är ett känt problem att det flexibla arbetet tenderar att göra att arbetstagare arbetar mer 

än vad den ordinarie arbetstiden säger, samtidigt som arbetsbelastning är för stor för att 

arbetstagarna ska hinna med arbetet på ordinarie arbetstid. Det finns ett samband mellan att 

arbeta flexibelt och en ökning av övertidsarbetet, vilket gör att det finns anledning att studera 

vad som driver arbetstagarna till den flexibla övertiden. Bakgrunden visar på att fenomenet är 

intressant att undersöka då det är intressant att ha en förståelse för vad som driver 

karriärmänniskan till flexibelt övertidsarbete. Med bakgrund i den rådande arbetsmarknaden, 

där flexibla övertider existerar, är fenomenet sociologiskt intressant att undersöka. 

1.1 Syfte och forskningsfråga  

Genom att undersöka erfarenheter som anställda i ekonomisektorn har kring flexibelt 

övertidsarbete syftar denna studie till att undersöka vilka normer som driver anställda i 

karriärens livsformspraktik till att arbeta flexibel övertid. Detta kommer att undersökas genom 

att tillgodose både den egna framställningen och vad de anställda har för erfarenheter av 

flexibelt övertidsarbete. Erfarenheterna och framställningen kommer att analyseras med stöd i 

en teoretisk kombination av Goffmans dramaturgiska analysmodell och Jakobsens 

livsformsanalys. Denna analytiska kombination används med förväntan av att bidra med 

kunskap kring vilka normer som driver arbetstagaren i karriärens livsformsideologi till att 

arbeta flexibel övertid. För att besvara studiens syfte kommer följande frågor att besvaras:  

• Vilka normer i karriärens livsform påverkar anställda i ekonomisektorn till att arbeta 

flexibel övertid? 

o Hur förhåller sig anställda i ekonomisektorn till dessa normer?  

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelat i 7 olika avsnitt, där respektive avsnitt avhandlar väsentliga delar för 

uppsatsens uppbyggnad. Inledningsvis presenteras en inledning och bakgrund samt studiens 

syfte och frågeställningar. Detta följs sedan tidigare forskning, vilket ger en inblick i hur 

forskningsfältet tidigare undersökts. Fortsättningsvis presenteras studiens teoretiska ramverk 

följt av studiens metodologiska tillvägagångssätt för insamlandet av material. Sedan presenteras 

studiens resultat i avsnittet resultat och analys. Efter resultat och analys presenteras studiens 

slutsatser. Avslutningsvis presenteras avsnittet avslutande diskussion.  
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2 Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer det att presenteras hur tidigare forskare har tagit sig an ämnet flexibelt 

arbete och övertidsarbete, men även hur forskningsfältet tidigare har undersökts. Fenomenet 

flexibelt arbete benämns även som gränslöst arbete i vissa studier. I denna uppsats har 

skillnaden på huruvida forskare tillämpar begreppet flexibelt arbete eller gränslöst arbete valts 

att förbises då båda begreppen är definierat likvärdigt i de studier vi tagit del av. Syftet med den 

tidigare forskningen är att sammanställa vad som tidigare forskats om och vad resultaten i dessa 

studier visar på samt att definiera eventuella kunskapsluckor i forskningsfältet. Den forskning 

som bedrivits kring flexibelt arbete syftar till stor del att undersöka fördelar och nackdelar med 

att arbeta under flexibla arbetsförhållanden. Då det sedan tidigare finns mycket forskning 

angående fördelarna och nackdelarna med att ha en flexibel arbetssituation har denna uppsats 

valt att rikta om fokusen på ett nytt undersökningsfält, nämligen vilka normer som påverkar 

individer i karriärens livsformsideologi till flexibelt övertidsarbete. Då målet är att lämna ett 

bidrag till forskningen anses det viktigt att ta del av tidigare forskning för att finna hur vi ska 

gå tillväga för att kunna bidra till forskningen. Denna studies fokus kommer vara att undersöka 

anställda i ekonomisektorn som lever i karriärens livsfomrspraktik och vad de upplever som 

drivande normer till flexibelt övertidsarbete. Då studien undersöker övertidsarbete som blir 

möjligt genom det flexibla arbetet kommer den tidigare forskningen att fokusera på framväxten 

av det nya flexibla arbetslivet, därefter kommer olika typer av övertidsarbete att redovisas. 

Fortsättningsvis kommer det även olika kulturer och normer i det nya arbetslivet att lyftas, då 

det kommer vara till nytta i studiens analysdel, då olika normer ska analyseras.  

2.1 Det nya arbetslivet.   

För att skapa en förståelse för det flexibla övertidsarbetet finns det anledning att beskriva hur 

tidigare forskare använt begreppet flexibelt arbete. I boken Gränslöst arbete skriven av Michael 

Allvin (2006) tillsammans med Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Tim Johansson och Glenn 

Lundberg har ett flerårigt forskningsprojekt genomförts i samarbete med Arbetslivsinstitutet 

och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Studien syftar till att undersöka det 

Allvin väljer att kalla “det nya arbetslivet”. En flexibel arbetssituation kan yttra sig genom 

exempelvis flexibilitet av arbetstid, arbetsplats eller arbetsutförande (Allvin et al. 2006, s.17). 

Studien som Allvin (2006) genomförde gav ett resultat som visar på att många arbetsbranscher 

har fått nya regler som fortfarande utvecklas och är viktiga att förhålla sig till. De nya reglerna 

är lösare och mer uppgiftsorienterade, vilket innebär att det är arbetstagaren ansvar att planera 
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och strukturera hur arbetet ska gå till. Enligt Allvin (2006) har Sveriges arbetsmarknad 

förändrats, från att vara ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Denna utveckling har 

satt nya krav på arbetstagaren, då det idag finns en större efterfrågan på mer högkvalificerade 

yrken, samtidigt som efterfrågan för de mindre kvalificerade yrkena minskar. Denna utveckling 

beskriver Allvin (2006) beror på att det idag har skapats nya yrken där det krävs nya typer av 

kvalifikationer. Genom att arbetstagarna i det nya arbetslivet själva bär ansvaret för att planera 

och strukturera sitt arbete krävs det att arbetstagarna har en hög koncentration och medvetenhet. 

Den höga koncentrationen krävs för att arbetet ska kunna utföras och den stora medvetenheten 

krävs för att arbetet ska kunna utföras på bästa möjliga sätt (Allvin et al. 2006, s.35–38). Enligt 

Sennett (1999) har arbetsplatser en större kontroll på arbetstagare på grund av organisationens 

uppsatta vinst- och produktionsmål, där dessa mål leder till att arbetstagare anpassar sitt arbete 

för att uppnå dessa mål. Genom att arbetstagarna själva får planera och strukturera upp hur 

arbetet ska genomföras upplever arbetstagarna en typ av frihet. Denna frihet beskriver Sennett 

(1999) som inbillad då de mål som organisationerna sätter upp skapar krav på de anställda 

(Sennett, 1999, s.81).  

Den tekniska utvecklingen menar Mellner (2015) är en stor bidragande faktor till varför det 

flexibla arbetet är möjligt. Under det senaste decenniet har det skett stora förändringar på 

arbetsmarknaden, speciellt när det kommer till ökningen av det flexibla arbetet. Detta är på 

grund av den snabbt utvecklade information- och kommunikationsutvecklingen (IKT) som ökar 

möjligheten för arbetstagare och organisationer att arbeta flexibelt. IKT gör det möjligt för 

arbetstagare att arbeta i princip vart som helst samtidigt som arbetstagarna alltid är tillgängliga 

för sin arbetsgivare (Mellner, 2015, s.146–147). I avhandlingen Arbetets geografi författad av 

Kristina Trygg, undersöks förhållandet mellan arbetsliv och privatliv. I sin undersökning har 

författaren både använt sig utav ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt. Författaren 

har genomfört både intervjuer och enkäter för att nå sin empiri. Avhandlingens resultat visar på 

att arbetstagare som har möjlighet att använda IKT ofta har längre arbetsdagar. Detta eftersom 

IKT gör det möjligt för de anställda att bli uppdaterade och vara tillgängliga utanför 

arbetsplatsen. Det framgick i studien hur detta upplevs som normaliserat och något som skedde 

utan vidare reflektion från de anställda (Trygg, 2014, s.157). 

2.2 Övertidsarbete 

För att skapa en förståelse kring begreppet övertid kommer det nedan presenteras tre olika typer 

av övertidsarbete. Forskarna Vanessa M. Lobo, Anita Fisher, Jenny Ploeg, Gladys Peachey och 

Noori Akhtar-Danesh genomförde en studie om övertidsarbete, där undersökningsgruppen 
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arbetar som sjuksköterskor. I artikeln A concept analysis of nursing overtime framgår det att 

begreppet övertid syftar till den tid som läggs på arbetsplatsen utöver de ordinarie arbetstiderna 

(Lobo et al, 2013, s.2403). I resultatet från studien framgår det att det finns olika typer av 

övertidsarbete. Den första typen av övertidsarbete är den tvingande övertiden. Denna typ av 

övertid är inte rent teknisk tvingande, dock kan den uppfattas som tvingande då arbetstagare 

känner ett krav till övertidsarbete. Denna typ av övertid kan ses som obligatorisk, då 

arbetstagarna kan få eventuella konsekvenser om de inte arbetar övertid, så som att förlora 

arbetet. Den andra typen av övertidsarbete är den obetalda övertiden, vilket ses som en övertid 

som sker mer sällan än övriga. Denna övertid används om det sker oförutsägbara händelser 

vilket kan kräva att en arbetstagare får stanna kvar en kortare period på arbetsplatsen utan 

betalning för den extra arbetstiden. Slutligen beskrivs den frivilliga arbetstiden, där arbetstagare 

frivilligt stannar kvar på arbetsplatser i situationer som kräver det. Trots att denna typ av övertid 

beskrivs som frivillig upplevs den inte alltid som frivillig utifrån arbetstagarnas perspektiv, då 

övertiden ofta beror på en typ av skyldighet gentemot kollegor eller på grund av övertalning 

från chefen. Huruvida övertidsarbetet uppfattas beror på vilken typ av övertidsarbete som är 

anledningen till att arbetstagarna väljer att arbeta övertid. Det finns alltså en skillnad i om 

arbetstagarna arbetar övertid för att de vill, om det förväntas av kollegor eller om de blir tvungna 

av chefen (Lobo et al, 2013, s.2404–2405).  

2.3 Företagskultur och företagsnormer 

För att skapa en djupare analys kring de normer som driver arbetstagare i karriären till 

övertidsarbete är det relevant att presentera hur tidigare forskare har studerat normer och 

företagskulturer i arbetslivet. Enligt Allvin (2016) har arbetsmarknadens utveckling skapat 

förändringar i organisationen som i många fall har lett till nedskärningar i personalen, vilket 

skapar en konkurrensmedvetenhet hos arbetstagarna. Då det i många företag finns otydliga mål, 

har detta gjort att normer på arbetsplatser har utvecklats som visar på att arbetstagaren ska 

anpassa sitt arbete till de föränderliga krav som företagen satt upp (Allvin, et al. 2006, s.17) 

Det finns en stor variation på hur olika författare väljer att använda och definiera begreppen 

kultur och normer. Alvesson och Sveningsson (2014) gjorde en studie där de undersökte 

förändringsarbete i organisationer, där de ville veta mer om företagskultur. Författarna 

beskriver hur det finns gemensamma normer och värderingar som håller samman arbetsgruppen 

(Alvesson & Sveningsson, 2014, s.100). Vidare har även Himmelstrand (2009) definierat och 

använt sig av begreppet norm. Författaren beskriver norm som en del av ett samhälle. Samhället 

är uppbyggt av sociala roller, där det finns en belöning till de som väljer att följa samhällets 
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sociala roll. Om samhällets sociala roll däremot inte följs kan det frambringa en social 

bestraffning för avvikande beteende (Himmelstrand, 2009, s.52).  

Fortsättningsvis skriver författarna Ann Bergman och Per Gustavsson (u.å) om att det finns en 

“long hours culture” bland chefer och högre tjänstemän. Författarna har genomfört 

en kvalitativt studie där den huvudsakliga insamlingsmetoder har varit intervjuer. 

Undersökningens empiri visar på att det finns normer och förväntningar på långa arbetsdagar 

och en hög grad av tillgänglighet för arbetet (Bergman & Gustavsson, uå, s.15).  Vidare 

beskriver Jansson (2012) att det idag inte långt ifrån är ett krav att som anställd kunna arbeta 

kvällar och helger. Författarna undersöker kvalitativt vilka normer som finns kring stress i 

arbetslivet. Det beskrivs att det finns en problematik i att behöva arbeta på detta vis, då det är 

svårt att bli accepterad som anställd om dessa krav inte efterföljs. Normerna kan även ha 

uppstått då det finns en konkurrens mellan de anställda eller att de är rädda för att förlora arbetet 

om de inte arbetar övertid. Anledningen till varför de anställda anpassar sig till dessa normer 

kan vara på grund av att de känner en större tillhörighet till kollegorna. Att dessa normer finns 

gynnar företaget, då anställda väljer att arbeta mer (Jansson m fl, 2012, s.30–42). Sennett (1999) 

beskriver hur den moderna arbetsmoralen fokuserar på gruppsamverkan, det vill säga 

teamwork. I denna arbetsmoralen uppmuntras arbetstagarna till lyhördhet mot kollegor, vilket 

exempelvis kan ske genom att arbetstagarna lyssnar på sina kollegor och är öppna för samarbete 

i arbetsuppgifterna. Arbetsmoralen innebär även att det är viktigt att arbetstagarna är öppna för 

anpassning till yttre omständigheter (Sennett, 1999, s.138).  

2.4  Motivering av tidigare forskningen 

Studiens syfte är att undersöka vilka normer som driver anställda i karriärens livsformspraktik 

till att arbeta flexibel övertid. Genom detta syfte blir det relevant att till en början beskriva det 

flexibla arbetet på grund av att det ger en ökad förståelse kring hur det flexibla arbetet tidigare 

har använts i forskning. För att förstå det flexibla arbetet och hur det är möjligt att arbeta 

flexibelt beskrivs det hur det nya arbetslivet har utvecklats. Genom dessa två delar skapas det 

en uppfattning om begreppet flexibilitet samt hur det kan användas för att förstå utvecklingen 

på arbetsmarknaden. Därefter beskrivs övertidsarbete, där en studie presenterats som undersökt 

olika typer av övertid bland sjuksköterskor. Trots att denna studie varken undersöker yrket 

sjuksköterskor eller ett yrke som är bundet till sin arbetsplats likt sjuksköterskor, anses denna 

studie fortfarande vara relevant då de olika övertidsformerna även går att applicera på 

ekonomisektorns arbetstagare. Slutligen presenteras det olika normer och företagskulturer som 

finns bland organisationer. Dessa normer och kulturer presenteras delvis för att förklara vad 
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exempelvis normer kan innebära på en arbetsplats, då denna förståelse är relevant för att förstå 

studiens resultat. Normer och företagskultur är även relevant då det kan bidra till en djupare 

analys kring hur normer upprätthålls på arbetsplatserna.  

Utifrån sammanställningen av den tidigare forskningen framgår det att det flexibla arbetet, 

övertidsarbete och normer på arbetsplatsen har studerats var för sig. Däremot finns det ingen 

tydlig forskning som beskriver hur olika normer påverkar individer till flexibelt övertidsarbete. 

Det framgår att ett flexibelt arbete ofta leder till övertidsarbete, dock framgår det inte vad som 

driver arbetstagaren till detta övertidsarbete bortsett från den tekniska utvecklingen som 

möjliggör det flexibla övertidsarbetet. Genom att studera dessa tidigare separata fenomen 

tillsammans, går att se hur de olika fenomenen påverkar varandra, vilket skapar en ny typ av 

synsätt, vilket bidrar med något nytt till forskningen. För att besvara studiens frågeställningar 

kommer tidigare forskning användas för att genom en analys av materialet producera 

förklaringar till studiens syfte och frågeställningar. 

3 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Syftet är att undersöka 

anställda i ekonomisektorn som lever i karriärens livsformspraktik samt vad de upplever som 

drivande normer till flexibelt övertidsarbete. Med syfte och frågeställningar i åtanke har två 

teorier valts för att djupare kunna analyser det insamlade materialet för en ökad förståelse om 

fenomenet. Den första teorin som presenteras är Jakobsens (1999) livsformsanalys, därefter 

presenteras Goffmans (2014[1959]) dramaturgiska analysmodell för att sedan utmynna i en 

diskussion kring varför dessa teoretiska ramverk har valts.  

3.1 Jakobsens Livsformsanalys  

I Liselotte Jakobsens (1999) avhandling Livsform, kön och risk går det att läsa om hennes studie 

till att komma fram till hennes teori om olika livsformer. Författaren har delat upp livsformerna, 

där det finns olika livsformer för män och kvinnor. I studien har Jakobsen (1999) genomfört 

intervjuer. I de olika livsformerna uppskattar individen olika saker, men även ser risk, hot och 

kris på olika vis. De olika livsformerna beskriver hur individen lever sitt liv och varför denna 

typ av livsstil faktiskt ser ut som den gör. Individens mål och drivkraft kommer från olika delar 

av deras liv. De manliga livsformerna som Jakobsen (1999) nämner är investorns livsform, 

arbetslivsformen, karriärens livsform och självständighetens livsform. De kvinnliga 

livsformerna är husmoderns livsform, representationsfruns livsform och medhjälperskans 
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livsform (Jakobsen, 1999, s.157). Jakobsen (1999) beskriver hur livsformerna består av en 

praktik och en ideologi, där det finns en relation mellan praktiken och ideologin i de olika 

livsformerna. Livsformsideologin har sin grund i praktiken, där praktiken och ideologin kan 

skiljas från varandra i specifika fall. Detta gör att de olika livsformernas beskrivningar inte 

beskriver en grupp konkreta människor, det kan alltså finnas en skillnad mellan ideologier och 

det som sker i det verkliga livet (Jakobsen, 1999, s.67–68). Jakobsen (1999) poängterar även 

att det i dagens samhälle är vanligt att människor lever i en blandning mellan olika livsformer, 

vilket innebär att individer lever liv med drag från olika livsformer. Det framgår även att det är 

vanligt att kvinnor lever livsformer som inte endas motsvarar de kvinnliga livsformerna. Det är 

exempelvis vanligt att kvinnor lever den manliga karriärlivsformen, vilket djupare förklaras 

nedan (Jakobsen, 1999, s.249–250).  

3.1.1 Karriärens livsform 

Karriärens livsform beskriver Jakobsen (1999) som en livsform där individens lönearbete 

präglas av att ständigt utvecklas och förbättras för att kunna komma högre upp på karriärstegen. 

Individens mål är alltså att få en högt uppsatt tjänst på ett framgångsrikt företag. Författaren 

beskriver denna livsform som gränslös när det kommer till antalet timmar som läggs ner på 

arbete. Arbetstimmar är inte något som räknas för en individ som befinner sig i karriärens 

livsform. De timmar som läggs ner på arbete är timmar som gör det möjligt för individen att 

kunna komma ett steg närmare sin målbild, arbetet är individens prioritet och fritid är det 

sekundära. För att individen ska uppleva att den utvecklas är det vanligt att individen ofta byter 

arbetsplats eller arbetsuppgifter för att den vill känna att det sker en utveckling. I karriärens 

livsform går det även att se att det är av stor vikt att saker och ting ska se ut på ett visst vis, det 

är viktigt att ha rätt bil, kläder och bostadsområde. Det är även viktigt att hela tiden utveckla 

sig själv i form av att studera och skaffa sig fler kvalifikationer. Anledningen till att individen 

skaffar sig fler kvalifikationer är för att göra sig mer attraktiv för att kunna få bättre tjänster. 

Hela individens livsstil har en stor vikt för individens möjlighet att göra karriär, det är viktigt 

att ha alla delar för att nå de högsta tjänsterna på de mest prestigefulla företagen (Jakobsen, 

1999, s.179–188).  

3.1.2 Manliga livsformer 

Fortsättningsvis kommer det även att nämnas hur de andra livsformerna som Jakobsen (1999) 

presenterar i sin avhandling fungerar och vad individen som klassificeras in i dessa grupper har 

för egenskaper. I investorns livsform handlar det främst om att investera pengar. Pengarna som 
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investeras är ärvda pengar och har gått i arv inom familjen under en lång tid. För att bli 

klassificerad att tillhöra denna livsform är det ett krav på att individen ska inneha någon typ av 

ting, det kan vara allt från maskiner till att ha mycket aktier eller bara rena pengar på kontot. 

Innehavet av dessa ting ska då användas som en fördel för individen. Vidare är det oftast viktigt 

för dem att använda sina tillgångar på något vis, det kan vara att placera dem för att sedan kunna 

tillgå ett större kapital. Det finns även ett starkt band mellan familjen och kapitalet i denna 

livsform. Familjebanden är en avgörande roll då kapitalet fortsätter genom arv (Jakobsen, 1999, 

s.159–164). Fortsättningsvis kommer arbetarlivsformen att presenteras. För att kvalificeras till 

arbetslivsformen finns det fyra olika krav som ska uppfyllas. Individen ska till en början inte 

äga några eller något produktionsmedel. Individen ska sälja sin arbetskraft, då handlar det oftast 

om 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Individen har en underordnad position i 

organisationens hierarki samt att individen inte har några större karriärmöjligheter. De som hör 

hemma i denna grupp är främst lönearbetare. Lönearbetare ser en väldigt stor skillnad på att 

arbeta och att vara ledig. Vidare är denna skillnad inte detsamma som att arbetaren inte kan 

trivas på sin arbetsplats, men det är alltid fritiden som är mest lockande (Jakobsen, 1999, s.171–

179). Den sista livsformen som är manligt kodad enligt Jakobsen är självständighetens livsform. 

De individer som klassificeras in i självständighetens livsform är de individer som är 

egenföretagare med antingen ingen eller få anställda. Jakobsen skriver att de kännetecken som 

finns för denna gruppen av människor är att de själva är producenterna samtidigt som de äger 

produktionsmedlen och den produkt som produceras. Vidare lyfter Jakobsen att det är vanligt 

att det är familjeföretag. En viktig aspekt för denna typ av försörjning är att om det går dåligt 

för företaget är det inte detsamma som att ge upp. Då handlar det många gånger om att höja de 

egna arbetsinsatserna för att kunna höja företaget igen. Målet är många gånger inte att det endast 

ska gå bra för ens företag utan det handlar istället om friheten som individen ges, att individen 

kan upprätthålla en självständighet. Företaget är ett slags medel för att kunna upprätthålla en 

självständighet (Jakobsen, 1999, s.190–195).  

3.1.3 Kvinnliga livsformer 

De kvinnliga livsformerna går även att benämna som kärlekslivsformen då det många gånger 

handlar om att ta sig till någon annan och tillägna sig själv och sitt eget liv åt någon annan, 

vilket är partnern. Den gemensamma nämnaren i denna livsform är att de har hem och familj 

som prioriterat ansvarsområde. De kvinnliga livsformerna som Jakobsen (1999) beskriver är 

husmoderns livsform, representationshustruns livsform och medhjälperskans livsform. Dessa 

livsformer bygger på att det finns en relation till en man som befinner sig i någon av de manliga 
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livsformerna. Husmoderns livsform parar Jakobsen (1999) ihop med arbetslivsformen, vilket 

då betyder att Husmodern lever med hjälp av mannens inkomst. Det finns alltså en strukturell 

hierarkisk skillnad i husmoderns livsform, där mannen som har den faktiska inkomsten är 

överordnad kvinnan. Detta gör att det finns en beroende uppbyggnad av förhållandet, då det är 

mannen som har inkomsten (Jakobsen, 1999, s. 211–217). Fortsättningsvis beskriver Jakobsen 

(1999) representationshustruns livsform. Representationshustruns livsform hör samman med 

karriärens livsform. Då karriärens livsform har en bristande uppdelning mellan privatliv och 

arbetsliv finns representationshustrun där för att förenkla för mannens karriärsarbete (Jakobsen, 

1999, s. 223–227). Den sista livsformen som Jakobsen (1999) nämner är medhjälperskans 

livsform. Medhjälperskans livsform menar Jakobsen (1999) vara sammankopplad 

självständighetens livsform. Medhjälperskans livsform handlar om till stor del att vara till stöd 

för partnern. Detta stöd kan vara olika faktorer likt att det kan vara stöd i arbetet, stöd i 

möjliggörande för arbete och stöd i att ordna för familjeangelägenheter (Jakobsen, 1999, s. 234–

239).  

3.2 Goffmans dramaturgiska analysmodell 

Erving Goffman (2014[1959]) beskriver sociala situationer utifrån ett dramaturgiskt perspektiv, 

vilket innebär att det sociala livet kan ses som en scen där människor uppträder och övriga 

människor är publik. Olika situationer som människor befinner sig i gör att individen agerar på 

olika vis som lämpar sig för framträdandet. Goffman (2014[1959]) beskriver begreppen “front 

stage” och “back stage”, där front stage är där ett framträdande äger rum medans back stage är 

en plats där individerna inte behöver tänka på sitt framträdande. Back stage kan exempelvis 

vara i hemmet medans front stage kan vara på arbetet (Goffman, 2014[1959], s. 35).  

Genom sina framträdanden försöker individer visa att de följer de normer som finns, exempelvis 

på arbetsplatsen. Enligt Goffman är det viktigt för individer att de uppfattas på rätt sätt och 

därför försöker individerna visa upp en idealiserad roll för andra människor när det befinner sig 

i den främre regionen (front stage) (Goffman, 2014[1959], s. 128). Goffman menar på att 

individer är måna om hur de uppfattas, vilket gör att de försöker att visa upp en idealbild av sig 

själva i sin roll på den främre regionen (Goffman, 2014[1959], s. 135). Ytterligare ett begrepp 

som Goffman använder sig av är “intrycksstyrning”. Detta begrepp beskriver hur individer 

alltid vill visa upp en idealiserad bild av sig själv, vilket kan göras både medvetet och 

omedvetet. Goffman hävdar att individer försöker anpassa sitt beteende efter vad som är 

lämpligt för den sociala situationen. Den sociala rollen som spelas kommer att påverka den 
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sociala ställningen eller statusposition som individen har. Olika positioner skapar olika 

förväntningar. Goffman beskriver vidare att den sociala roll som utspelas påverkas av vilken 

social roll eller statusposition som individen har. Beroende på vilken social roll individen har 

finns olika förväntningar för hur individen förväntas agera (Goffman, 2014[1959], s. 40). 

Goffman beskriver även dramaturgisk försiktighet vilket innebär att en individ ständigt försöker 

att identifiera vilket beteende som anses vara lämpligt och önskvärt av omgivningen (Goffman, 

2014[1959], s. 190). 

3.3 Motivering av studiens teoretiska ramverk 

Det teoretiska ramverk som har valt är baserat på studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

syfte har operationaliserats då det ska bli genomförbart men även för att det ska finnas en 

tydlighet. Studiens teoretiska ramverk har gjort att studien har styrts åt ett mer avgränsat och 

operationaliserat håll. Denna styrning har bidragit med att skapa en förståelse för de normer 

som människor i karriärens livsformspraktik upplever som drivande till det flexibla 

övertidsarbetet. Jakobsen (1999) beskriver olika livsformer för män och kvinnor, där individer 

i olika livsformer uppskattar olika saker. De olika livsformerna beskriver därmed hur olika 

individer väljer att leva sitt liv och varför livsstilen ser ut som den gör då individers mål i de 

olika livsformerna ser olika ut. Uppsatsen kommer att ta stöd i Jakobsens (1999) 

livsformsanalys genom den sortering av människor som gjorts, exempelvis undersöks endast 

intervjupersoner som lever karriärlivsformen. Genom att försöka hitta likheter i de 

intervjupersoner som deltar i studien och därmed sortera in dem i någon av Jakobsens 

livsformer har det blivit tydligt vilka intervjupersoner som befinner sig inom karriärlivsformens 

ideologi. Viktigt att ha i åtanke är dock att sorteringen inte skedde enligt vad Jakobsen (1999) 

menar på är en helt ideologiskt passande sortering. Detta är på grund av att det egentligen inte 

finns någon ideal arbetstagare som stämmer in på alla punkter som Jakobsen (1999) beskriver 

som en viss livsform. Då studien ska applicera livsformsanalysen i praktiken innebär det finns 

en skillnad från vad ideologin pekar på. Tillämpningen av denna teori är för att kunna applicera 

inslag av livsformerna på intervjupersonerna som deltar i studien. Därefter kommer det att föras 

en diskussion kring huruvida dessa livsformer fungerar i praktiken. Denna diskussion kommer 

att ta grund i studiens syfte och frågeställningar. 

I Goffmans (2014[1959]) dramaturgiska analysmodell används begreppen “backstage” och 

“frontstage” för att beskriva hur individer agerar i olika sociala situationer. I denna studie 

kommer begreppet frontstage förstås som arbetstagarnas arbetsplatser. Goffmans 
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dramaturgiska analysmodell kommer att användas för att för att förstå arbetstagarnas 

interaktion på arbetsplatsen. Genom denna analysmodell kommer det skapas en förståelse kring 

hur olika individer väljer att visa upp sig själv samt deras profession, samt varför denna 

framställning ser ut på ett visst sätt. Detta gör att teorin är fördelaktig för studien då det går att 

förstå hur intervjupersonen vill promota sig själv inför oss som intervjuare.  

Samtidigt som teorierna användas var för sig kommer de även användas i kombination, då det 

går att få en djupare förståelse för intervjupersonerna när dessa teorier kombineras. 

Kombinationen av teori stödjer analysen av intervjupersonernas framställning av sig själva. 

Framställningen av arbetstagaren kan förstås utifrån karriärlivsforms begreppet, där det blir 

tydligt att det är viktigt för arbetstagarna att framhäva sig själva som framgångsrika samtidigt 

som Goffman kan bidra med att förstå varför individerna väljer att framställa sig på just detta 

vis. Det teoretiska ramverket som presenteras kommer tillsammans med den tidigare 

forskningen leda till djupare analyser för att tydligare förstå fenomenet och på så sätt besvara 

studiens syfte, vilket är vad ekonomisektorns anställda som lever i karriärens livsformspratik 

upplever som drivande normer till flexibelt övertidsarbete. Syftet kommer att besvaras med 

hjälp av dessa teorier då livsformsanalysen kan skapa djupare analys och förståelse för hur 

människor i karriären väljer att leva sina liv medans den dramaturgiska förklarar arbetstagaren 

sociala interaktion som sker vid intervjutillfället. Dessa teorier kompletterar varandra genom 

att det täcker viktiga aspekter i uppsatsens forskningsområde där det med hjälp av båda 

teorierna går att skapa en förståelse för drivkrafterna till flexibel övertid. Förståelsen grundas 

en förståelse kring interaktionen på arbetsplatsen samt utifrån arbetarens livsformspraktik går 

det att senare dra slutsatser kring vilka drivande faktorer som finns för flexibelt övertidsarbete. 

4  Metod och tillvägagångssätt 

I följande kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras, det vill säga val av metod. 

I Göran Ahrne och Peter Svenssons (2015) bok Handbok i kvalitativa metoder går det att läsa 

att en studies metod används för att gå från problem till förklaring (Ahrne & Svensson, 2015, 

s.8). Till en början kommer det att presenteras de val som gjorts angående metodologisk 

inriktning på studien. Detta följs sedan av en redogörelse kring intervjuguiden och hur den 

tillämpats för att nå studiens syfte. Sedan beskrivs avgränsningar och urval samt hur materialet 

har bearbetats följt av tillämpningen av reliabilitet och validitet. Avslutningsvis kommer även 
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en diskussion kring de etiska överväganden som gjort under studiens genomförande samt en 

beskrivning av intervjupersonerna.  

4.1 Val av metod  

Studien har undersökt vilka normer som driver arbetstagare i ekonomisektorn, som även lever 

i karriärlivsformens praktik, till att arbeta flexibel övertid. För att kunna nå ett material som är 

väl anpassat för de som eftersträvas att undersökas var det en god idé att använda sig av en 

kvalitativ insamlingsmetod. Avsikten med studien var att skapa en djupare förståelse kring 

intervjupersonernas erfarenheter av det flexibla arbetet och övertid. Därför var en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer mest lämplig. En semistrukturerad intervju 

innebär att det finns en färdigkonstruerad intervjuguide med färdiga frågor och teman (se bilaga 

1). Intervjuguiden har skapats för att uppfylla studiens syfte samt för att ha utrymme till att 

ställa följdfrågor samt spontana frågor som uppstår under intervjuns gång. Genom att använda 

intervjuer blir det möjligt att undersöka intervjupersonernas tankar, åsikter och upplevelser 

kring olika ämnen (Ahrne & Svensson, 2015, s.38). Att undersöka intervjupersonernas tankar, 

upplevelser och åsikter var relevant i denna studien då syftet är att undersöka de normer som 

driver arbetstagaren i det flexibla övertidsarbetet.  

4.2 Intervjuguide och intervjuer 

I bearbetningen av intervjuguiden har syfte och frågeställningar operationaliseras för att kunna 

besvara undersökningens syfte och frågeställningar. För att nå det undersökningen ämnar 

undersöka har det gjorts en intervjuguide för att kunna nå ett användbart material. För att nå ett 

önskvärt material har operationaliseringen varit av stor vikt att tematisera frågorna, varav vi 

tagit stöd i de teoretiska ramverk denna studie ämnar att utgår från. Studiens teoretiska ramverk 

går att spåra i intervjuguiden i den formen att de överrubriker som angetts har sitt ursprung i de 

teorier som studien har utgått från. Att exempelvis förstå hur arbetstagarens arbetsbelastning 

bidrar till en förståelse kring vilken typ av livsform som individen lever i. Det framkommer 

även värderingar kring upplevelsen och arbetsplatsen vid denna typen av frågor.  

Intervjuguiden har, under hela tiden material samlats in, varit öppen för förändringar då det 

ansetts som ett levande material som är förändringsbart. Varför intervjuguiden hanterats på 

detta vis grundar sig i att vi inte velat stänga ute nya idéer och frågor som kan föra oss vidare i 

arbetsprocessen och senare till diskussionen. Den bifogade intervjuguiden som finns, se bilaga 

1, är den slutgiltiga intervjuguiden. Med den slutgiltiga intervjuguiden menas den intervjuguide 
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som användes under de sista intervjuerna. Som intervjuguiden är designad innehåller den 

väldigt många frågor. Att det är många frågor i intervjuguiden betyder inte att alla frågar har 

behövts ställas samt att det har även förekommit spontana följdfrågor till de svar som 

intervjupersonen gett. Det har varit av stor vikt att genomföra intervjuerna till den mån att den 

efterliknar ett “vanligt” samtal mellan intervjuare och intervjuperson. Dock har det alltid funnits 

en medvetenhet av att det inte går att uppnå en helt naturlig konversation med intervjupersonen 

då det finns en strukturell skillnad mellan de båda parterna. Då många intervjuerna är 

genomförda på intervjupersonens arbetsplats gavs det även möjlighet till observera kring hur 

arbetsplatsen är uppbyggd.  

Alla genomförda intervjuer har fått tillåtelse av respondenten att bli inspelade vilket senare har 

underlättat i efterarbetet, då intervjuerna har transkriberats. Intervjuerna har haft varierande 

längd men varit inom spannet av 45–60 minuter. Med hjälp av transkriberingen har det blivit 

möjligt att se mönster och likheter mellan intervjuerna, men även olikheter. På detta vis har det 

sedan skapas en diskussion kring hur detta kan användas i analysen. I intervjuguiden gjordes 

det ett val om att skapa olika teman med underfrågor. Bakgrunden till att frågorna delades upp 

i teman var på grund av att i operationaliseringen av syfte och frågeställningar ansågs det vara 

dessa delar som var relevanta. Operationaliseringen tog även stöd av den tidigare forskningen 

som undersökts då det framkom en förförståelse om hur ämnet på undersökts tidigare. De teman 

som arbetades fram i den slutgiltiga intervjuguiden var: bakgrundsfrågor, arbetsuppgifter, 

arbetsplatsen, relation till kollegor och chef, arbeta övertid, arbetsbelastning och återhämtning 

samt relation mellan arbetsliv och privatliv. Dessa teman har sedan diskuterats utifrån både 

färdiga frågor som formulerats innan intervjutillfället men även med hjälp av spontana frågor 

som framkommit under intervjuns gång.  

Det finns risker med att genomföra intervjuer. Exempelvis är det en risk för att 

intervjupersonerna inte ger fullständiga och helt ärliga svar. Intervjuguiden är indelad i olika 

teman. Till en början kommer intervjupersonerna att få berätta om sig själva, exempelvis vad 

de arbetar med, hur länge de arbetat, vilken utbildning de har samt hur deras familjesituation 

ser ut. Därefter kommer det frågor som berör arbetet. Där ställs exempelvis frågor kring 

arbetstider, var och hur individer arbetar samt vart intervjupersonen föredrar att arbeta och 

varför. Under varje huvudfråga finns det mer ingående och specifika frågor.  Därefter kommer 

frågor som berör intervjupersonens fritid och relationen mellan arbete och familj. Under detta 

tema kommer frågor som berör hur relationen mellan arbetsliv och privatliv ser ut. Även här 

finns det större huvudfrågor samt mindre och mer specifika följdfrågor. Det sista temat berör 
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hur intervjupersonen blir påverkad till att arbeta flexibelt. Här ställs exempelvis frågor kring 

hur chefer och kollegor påverkar intervjupersonen till att arbeta övertid. Anledningen till varför 

det sista temat berör hur organisationen påverkar individen till att arbeta övertid är att detta kan 

vara ett mer känsligt ämne och därför bör inte det komma i början. Risken med intervjuer är att 

det finns en möjlighet att intervjupersonerna berättar en fiktiv bild av sig själv, vilket är omöjligt 

för oss att kontrollera (Ahrne & Svensson, 2015, 53).  

4.3 Avgränsningar och urval 

I Ahrne och Svenssons (2015) bok framgår det att forskningsfrågan är avgörande för vilket 

urval som är aktuellt. Delvis har ett tvåstegsurval gjorts vilket innebär att det först gjordes ett 

urval kring företag, därefter gjordes ett urval kring individerna. Det har även skett ett 

snöbollsurval. Det har till en början genomförts tvåstegsurval för att nå en första målgrupp, 

varav vid avslutad intervju har frågan om intervjupersonen sedan vet någon som skulle kunna 

delta i studien. Denna typen av tillvägagångssätt har varit fördelaktig för studiens 

materialinsamling då vi nått intervjupersoner som vi inte annars hade haft möjlighet att kunna 

få kontakt med. Att vi tog hjälp av de intervjupersoner som svarat på den utskickade mail-

förfrågan om deltagande i studien gjort att urvalet blev en blandning mellan tvåstegsurval och 

snöbollsurval. Det varit viktigt att i största möjliga mån utesluta bekvämlighetsurval då det 

finns många negativa faktorer med det. Men med hjälp av våra kontakter fick vi kontakt med 

ytterligare intervjupersoner, då de personerna som fanns i våra kretsar gav oss kontakter på 

deras arbetsplats. Risken med ett snöbollsurval kan vara att intervjupersonerna tipsar om vänner 

och bekanta, vilket kan göra att det besitter liknande attityder och erfarenheter som de själva. 

Ytterligare en risk med snöbollsurval kan vara att intervjupersonerna befinner sig i samma 

geografiska område, vilket gör att det inte blir någon spridning i materialet (Ahrne & Svensson, 

2015. s 40–41). För att minska riskerna för att detta ska ske har vi genomfört intervjuer i olika 

städer i Sverige. Sammanlagt har det genomförts nio stycken intervjuer, varav fyra 

intervjupersoner är kvinnor och fem är män.  

Studien har avgränsats för att kunna nå ett användbart resultat. Då denna studien inte är av den 

omfattningen att den kan täcka in alla aspekter av flexibelt arbete och övertidsarbete. Studien 

är avgränsad till att undersöka arbetstagare i ekonomisektorn. Fortsättningsvis har det även skett 

avgränsningar till att intervjupersonen ska ha arbetat med flexibla tider under en längre period, 

i detta fall sattes det en gräns på minst 10 år. Detta kravet fanns på grund av att om 

intervjupersonen har arbetat flexibelt i flera år kan det då betyda att den har mer erfarenheter. 
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Det finns dock en medvetenhet om att det kan finnas arbetstagare som arbetat färre år men att 

de fortfarande har omfångsrika erfarenheter, men med detta i åtanke kommer det ändå att sättas 

en gräns för vad som ska ingå då det med säkerhet går att visa på erfarenheter inom området. 

Detta betyder att individer som nyligen börjat arbeta flexibelt därför inte kommer att vara 

inkluderade i studien då det med undantag inte kan ge en heltäckande bild av fenomenet. 

Studiens avgränsningar gör att delar av det flexibla arbetet kommer att uteslutas. Studien 

kommer inte att undersöka hur numerär flexibilitet, egenföretagares flexibla arbete eller 

projektanställda. Avgränsningar har gjorts då dessa typer av anställningars egenkontroll över 

arbetet inte kan jämföras med en heltidsanställd tjänstemans. Ytterligare ett krav var att 

intervjupersonen har möjlighet att arbeta på andra rumsliga former än specifikt på arbetsplatsen, 

exempelvis genom att distansarbeta hemifrån. 

4.4 Reliabilitet och validitet 

För att kunna uppnå vad studien syftar till att undersöka har det varit av stor vikt att genomföra 

en studie med hög reliabilitet och hög validitet. Utifrån vad som står i Steinar Kvale och Svend 

Brinkmanns (2014) bok Den kvalitativa forskningsintervjun har syfte och undersökningsmetod 

formats. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om validitet och reliabilitet, där de båda delarna 

har en betydelsefull mening i genomförandet i en studie. Validitet och reliabilitet menar Kvale 

och Brinkman (2014) ska genomsyra all forskning. Med det menas att det är viktig att hela tiden 

tillgodose innebörden av de olika begreppen och sedan se till ens forskning (Kvale, Brinkmann, 

2014, s.297). Likt Kvale och Brinkmann (2014) har begreppen validitet och reliabilitet varit en 

stor del av denna studien, då studien har för avsikt att lämna ett bidrag till forskningen. För att 

kunna ge ett bidrag av relevans krävs det att studien har en hög validitet och en hög reliabilitet. 

Med en hög reliabilitet menas att undersökningen är pålitlig. En hög validitet är att det inte finns 

en slump i resultatet, likt om en utomstående skulle genomföra samma studie skulle resultatet 

bli detsamma om samma metod användes. Med en hög validitet menas att mäta på rätt vis, 

vilket betyder att studien undersöker det den påstår sig undersöka (Kvale, Brinkmann, 2014, 

s.402). För att upprätthålla en hög validitet har det i denna studien varit av stor vikt att hela 

tiden ta hänsyn till vad syftet är och vilka frågeställningar som ska besvaras. Genom att hela 

tiden ha återgått till studiens frågeställningar och syfte har studien kunnat operationaliseras 

kring vad som ska genomföras. Vidare för att kunna upprätthålla en hög reliabilitet har det varit 

av stor vikt att genomföra ett stort antal intervjuer, för att kunna nå en mättnadspunkt där ingen 

ny information tilläggs. Huruvida mättnadspunkten uppnåddes är en svårdefinierad fråga. Men 
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då det under intervjuerna framkom en rad likheter i svaren hos intervjupersonerna, ansågs det 

vara tillräckligt för att genomföra studien. 

4.5 Bearbetning av material 

Materialet som samlats in har bearbetats utifrån det Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver 

som sortering, reducering och argumentering. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver hur en 

studie fördelaktigt kan arbeta för att hitta relevant information, vilket sedan kan utmynna i en 

slutsats och där med besvara studiens frågeställningar. I det första steget, sortering, har det 

insamlande materialet kodats om och olika teman har framkommit. Det sorterade materialet har 

sedan skapat nya teman som sedan använts i framställningen av resultatet Det har varit viktigt 

att kunna koda materialet för att se likheter men även olikheter i intervjuerna som genomförts. 

Men även för att finna en röd tråd mellan de olika intervjuerna, det vill säga hur de hänger ihop. 

Genom denna bearbetning framkom de olika teman som analyserats utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna som presenterats. Teman som presenterats är olika normer, där det är 

kvinnliga normer, manliga normer och gemensamma normer (Rennstam & Wästerfors, 2015, 

s.75).  

Reduceringen handlar om att välja det material som är mest relevant för vad studien syftar till 

att undersöka. Detta betyder att vissa delar av det insamlade materialet behövs att reduceras 

bort från undersökningens resultat (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.103). Varav att det finns 

många aspekter att undersöka inom ämnet flexibelt arbete behövdes det göras ett val av vad 

undersökningen ska fokuseras på. Vidare var intervjuerna även fria, vilket gjorde att 

intervjupersonerna några gånger valde att prata om saker som var irrelevanta för de studien 

syftar till att undersöka, vilket har gjort att mycket att det insamlande materialet har reducerats.  

Argumenteringen har genomförts utifrån det som Robert Emerson med kollegor kallar för 

excerpt- commentary units vilket innebär att det empiriska materialet varvas med analytiska 

kommentarer (Rennstam & Wästerfors 2015, s.51–52). Detta görs genom att varje underrubrik 

börjar med en analytisk poäng, därefter kommer det empiriska materialet introduceras för att 

sedan beskrivas genom olika citat för att slutligen analyseras. Det empiriska materialet tolkades 

och analyserades utifrån de råd som Carolyn D. Baker beskriver. Enligt Baker ska varje 

intervjutillfälle ses som en social situation där det ger tillfälle för intervjupersonen att observera 

intervjun som en social situation. Genom att observera hur de intervjupersonerna valt att ta sig 

an de intervjufrågor som ställts samt hur de ser på sig själva går det att analysera hur 

intervjupersonerna väljer att framställa sig själv (Rennstam & Wästerfors 2015, s.47–50). 
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Vidare kommer Carolyn D. Baker även att användas i kombination med Goffmans 

dramaturgiska analysmodell. Anledningen till varför Bakers analytiska idéer kombineras med 

Ervin Goffman är för att förstå intervjupersonernas sociala interaktion på arbetsplatsen. Vidare 

finns det en medvetenhet att Goffmans teoretiska analysmodell lämpar sig bäst på 

observationsundersökningar men därför kommer Goffmans teori att användas i kombination 

med Baker. Detta gör att när intervjutillfället ses som en social situation kommer det att 

utmynna i att det går att analysera själva intervjutillfället som ett tillfälle för intervjupersonen 

att framställa och visa upp sig själv, vilket ger tillfälle för att undersöka och tolka det reella i de 

svars som ges. Då intervjutillfället ses som en social situation kommer det finns en risk att 

arbetstagarna som blir intervjuade väljer att visa upp en idealiserad bild av sig själva snarare än 

verkligheten. Genom att Carolyn D. Bakers råd lyfter fram viktiga delar att analyser, 

exempelvis bidrar hennes råd till att själva mötet som sker under intervjusituationen kan 

framhävas och sedan analyseras utifrån Goffmans dramaturgiska analysmodell.  

4.6 Forskningsetiska ställningstagande 

Genom hela undersökningens gång har de fyra forskningsetiska kraven varit av största relevans 

då målet har varit att genomföra en etiskt korrekt undersökning. För att följa de krav som 

forskningsrådet framställt har kraven återkommande granskats för att kunna säkra att de 

efterföljs. Då det valda forskningsämnet inte tenderar att kränka de inblandade har det varit en 

säkerhet till att studien kunnat fortgå. När intervjuguiden formulerades var det av största vikt 

att inte gå över några gränser för vad som anses vara för personligt och privat. Samtidigt har 

det varit viktigt för undersökningen att förstå intervjupersonens bakgrund i form av utbildning 

och tidigare arbetserfarenheter. Men även uppbyggnaden av intervjupersonens liv i form av 

vardagsplanering och hur tidsschemat är planerat där balansen mellan arbete och fritid 

undersöktes. I de följebrevet som skickades ut i samband med förfrågan om intervju framgick 

det att intervjupersonen deltar frivilligt. I brevet fanns även en öppenhet om vilka vi som 

undersökare är och vad studien syftar till att undersöka. Det framkom även ett önskemål att få 

spela in intervjun, där det var tydligt att det var på grund av vi som undersökare skulle kunna 

gå tillbaka i materialet. Vidare har det även garanterats en anonymisering av intervjupersonerna 

som deltar i studien och även en anonymisering av deras arbetsplats, se bilaga 2. 

Intervjupersonernas arbetsplats är inget som kommer vara av relevans för studien och kommer 

därför att uteslutas även om intervjupersonen inte har begärt det. Innan intervjuns start meddelas 

intervjupersonerna information om deras frivilliga medverkan och att de kan avbryta när som 
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under intervjun samt att materialet de lämnar endast kommer att användas till det den är avsedd 

till, se bilaga 1 (Vetenskapsrådet, u å, 5–14).  

4.7  Beskrivning av intervjupersoner 

För att skapa en djupare förståelse i resultatet där individernas beskrivningar av det flexibla 

övertidsarbetet kopplas till exempelvis livsformerna, för att tydliggöra denna förståelse kommer 

det en kortare beskrivning av intervjupersonerna.  

Anna arbetar som ekonom på ett företag med totalt 2000 anställda, där hon totalt arbetat i fem 

år. Hennes arbetsuppgifter på detta företaget är varierande men hennes vanligaste 

arbetsuppgifter är att planera budget och göra bokslut. Totalt har hon arbetet inom ekonomi i 

14 år. Hon bor tillsammans med sin man och tre barn, där hennes man arbetar som 

egenföretagare. 

Anders arbetar som VD på sin egen revisionsbyrå som han startade för snart 35 år sen, där hans 

ansvarsområde till stor del går ut på att vara en ledare och fördela arbete. Totalt har han arbetat 

med ekonomi i 42 år. Anders bor tillsammans med sin fru och tillsammans har de tre barn som 

flyttat hemifrån. På sin fritid uppskattar Anders att äta på Michelin restauranger, kolla på bilar 

och segla.  

Thorsten arbetar som redovisningskonsult på sin pappas företag, där han arbetat i tio år. 

Arbetsuppgifterna är varierande men med ett stort fokus på bokföring, bokslut, löner, skatter 

och rådgivning. Thorsten bor ensam och har ingen partner. På sin fritid uppskattar Thorsten att 

träna och dansa salsa.  

Anette arbetar som ekonomichef på ett företag med cirka 800 anställda. På denna arbetsplatsen 

har hon arbetat i 3,5 år och totalt inom ekonomiyrket har hon arbetat i 23 år. Anettes 

arbetsuppgifter är att ansvara för en ekonomiavdelning med totalt 15 anställda, där hon lägger 

stort fokus på utveckling. Hon bor tillsammans med sin man och tillsammans har de två stycken 

vuxna barn. 

Ingmar arbetar på sitt eget företag som han startade för nio år sedan, där endast han och hans 

son arbetar. Jans arbetsuppgifter förutom att vara ägare av företaget är till stor del bokföring, 

deklarationer, bokslut och årsredovisning. Dessförinnan arbetade Ingmar på en större 

redovisningsfirma. Jan bor tillsammans med sin sambo ute på landet.  
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Maria arbetar som ekonom och har gjort detta sedan hon gick ut gymnasiet. Idag arbetar Maria 

som ekonomichef där hon ensam har allt ansvar för ekonomin. Maria bor ensam och har två 

vuxna barn som flyttat hemifrån.  

Linus är delägare i ett större företag där även arbetar som kontorschef och som auktoriserad 

revisor. Totalt har han arbetat med ekonomi i 23 år. Linus bor tillsammans med sin fru och 

deras två barn, där frun arbetar deltid för att kunna ta ansvar för barnen medans Linus arbetar.  

Kent är anställd som ekonom på en kommunal förvaltning. Han har arbetat sedan sin utbildning 

arbetat med ekonomi i 19 år. Kent har arbetat på olika arbetsplatser för att få nya utmaningar.  

Klara är anställd som ekonom på en kommunal förvaltning. Klara har bara erfarenheter av att 

arbeta i offentliga sektorn men berättar att hon gärna skulle röra på sig och testa nya 

arbetsplatser för att få nya erfarenheter.  

5 Resultat och analys 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer det i följande avsnitt presenteras 

studiens resultat vilket sedan följs upp av analys. Utifrån empirin som samlats in framgår det 

många faktorer som gör att arbetstagare i karriärlivsformen väljer att arbeta flexibel övertid. 

Det framgår könsspecifika faktorer som är direkt kopplade till varför arbetstagaren väljer att ha 

en flexibel arbetssituation och övertidsarbete. Dessa faktorer kan vara att utvecklas på 

arbetsplatsen eller skapa möjlighet till att ta hand om sina barn. Det finns även faktorer som 

påverkar arbetstagaren indirekt till att välja att ha en flexibel arbetssituation och övertidsarbete. 

Dessa faktorer är att vara solidarisk mot kollegor, ta igen arbete för att hålla deadlines, eller att 

slippa undan störmoment som finns på arbetsplatsen.  

För att upprätthålla de etiska kraven som utlovats har intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn. 

De namn som tillämpats är: Anna, Anders, Thorsten, Karin, Ingmar, Maria, Linus, Kent och 

Klara. Vidare är det viktigt att anmärka att de kvinnligt kodade namnen är kvinnliga deltagare 

och de manligt kodade namnen är manliga deltagare. Intervjupersonerna har olika 

arbetsuppgifter, där arbetstagarna bland annat arbetar på revisionsbyråer men även som 

ekonomer på företag av varierande storlek.  
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5.1 Könsspecifika normer 

I intervjuerna framgår det skillnader mellan hur kvinnor och män väljer att framställa sig själva, 

vilket tyder på att det finns olika normer för kvinnor och män. Då studiens empiri är insamlat 

på de vis att det är både män och kvinnor som deltagit finns det även skäl till att se hur de olika 

könen har valt att svara på frågorna som ställts vid intervjutillfället. Då samma intervjuguide 

har använts till båda könen har de haft möjlighet att svara på ett fritt vis där de själva fått 

reflektera över sig själva och sina svar. De manliga normerna som synliggjordes i den insamlade 

empirin handlar till stor del om att utvecklas på arbetsplatsen medans kvinnorna tar störst ansvar 

för hushåll, planering och barn. Ytterligare en norm som framkom var att kvinnor i högre 

utsträckning premierar lojalitet mot kollegor snarare än den personliga utvecklingen på 

arbetsplatsen.  

5.2 Manliga Normer 

5.2.1 Utvecklingsnormen 

I intervjuerna med de manliga intervjupersonerna framkom det en mycket tydlig norm, vilket 

valts att benämnas som utvecklingsnormen. De manliga arbetstagarnas anledningar till 

övertidsarbete handlar om att ständigt vilja utvecklas på sin arbetsplats för att komma längre i 

karriären. Efter hur Jakobsen (1999) menar på att de som lever i karriärlivsformen tenderar till 

att styras av utveckling har denna norm namngetts. För att exemplifiera normen går det att se 

till hur exempelvis Anders menar på att det är viktigt att hans egenägda revisionsbyrå ska vara 

framgångsrik. När frågan om vad Anders har för mål på sin arbetsplats svarar han att “Mitt mål 

är att bli Sveriges bästa byrå”. Det finns mönster som pekar på att arbetstagaren ständigt ska 

utvecklas och lära sig nya saker, vilket är en anledning till att arbeta mycket övertid. Thorsten 

som arbetar som redovisningskonsult på sin pappas företag beskriver att “Nuförtiden försöker 

jag hålla mig till 45–50 timmars arbetsvecka. Förr kunde jag jobba 50–60 timmar i veckan och 

det var självvalt. Då var jag ny på jobbet, jag ville bara lära mig.” Med detta menar Thorsten 

att eftersom han var ny på arbetsplatsen och ville lära sig mycket på kort tid, var det en 

motiverad anledning till att arbeta mycket. Linus, som är en auktoriserad revisor och har arbetat 

i revisionsbranschen i 23 år, berättar hur övertid leder till en snabbare utveckling av karriären, 

han beskriver följande;   

För om man tittar på som jag själv är, en auktoriserad revisor, en stor morot för sin 

egen utveckling skull är att få en auktoriserad titel med det ansvar som följer och 

även den ersättningen. Desto tidigare du kan skriva det provet och klara det desto 
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snabbare får du ju ansvar också och ersättning därefter. Så väljer man att skriva 

provet efter tre fyra år istället för kanske åtta nio år så ja. - Linus. 

Både Thorsten och Linus talar med en stolthet i rösten när de svarar på frågorna om hur 

övertidsarbete har tagit dem längre i karriären. Detta tyder på att det finns en viss prestige i att 

snabbt inta kunskap och utvecklas i karriären. Som en del av att göra karriär bidrar även en 

ökad inkomst till övertidsarbete, vilket blir tydligt på att pengar är en drivande faktor till varför 

individer väljer att arbeta övertid. Ingemar beskriver att “Sen kan jag tycka att det finns väl 

ingenting som inte kan vänta till imorgon, alltså man kan sköta det på ett snyggt sätt. Samtidigt 

så tycker jag att vill man ha en hög lön så får man nog acceptera att jobba 60 timmar i veckan, 

annars så kan man bli kommunalt anställd”.  

Bland samtliga manliga arbetstagare finns det en stark begäran om att utvecklas och kommer 

högre upp i karriären samtidigt som det finns ett behov om att bli uppmärksammad för sitt hårda 

arbete. Denna begäran yttrar sig i form av att Anders vill bli utsedd som ägare till Sveriges bästa 

revisionsbyrå. Bland de män som befinner sig i vad Jakobsen (1999) skulle kalla karriärens 

livsform finns det normer som tyder på att männen ständigt ska utvecklas på arbetsplatsen. 

Flertalet av de intervjuade männen beskriver att de väljer att arbeta övertid för att få en ökad 

kunskap. Men även likt Anders som menar på att den drivande faktorn är att bli bäst. Detta 

beteende innebär att arbetstagarna ständigt ska och vill utvecklas i sin karriär. Utifrån Jakobsens 

(1999) livsformsanalys går det att förstå varför arbetstagarna gör dessa valen av att arbeta 

övertid. Det finns en gränslöshet gällande arbetstagarens tid när den befinner sig på sin 

arbetsplats. Detta betyder att arbetstagarens prioriteringar är att arbeta och därmed kommer 

fritidsaktiviteter i andra hand. I intervjuerna visar intervjupersonerna på att deras arbetstid inte 

är något som de räknar utan att det endast är något som ska genomföras. Att arbeta mycket är 

inget som antas vara dåligt utan en strategi för att utvecklas i karriären. Jakobsen (1999) 

beskriver de som befinner sig i karriärens livsform som sökande efter utvecklande faktorer, 

varav dessa faktorerna kan förbättra arbetstagarens situation på arbetsplatsen.  

För att se arbetstagare från en annorlunda synvinkel går det även att ta upp att det fanns faktorer 

som gör att arbetstagaren arbetade mycket. Thorsten arbetar på sin fars företag och Ingmar äger 

revisionsbyrån han arbetar på, detta gör att det finns ytterligare en livsform som går att applicera 

på dessa män. De passar även in i självständighetens livsform, då de faktiskt är med och 

påverkar hur det går i företaget. Även att de är en del av ägandet av produktionsmaterialet, 

vilket i detta fallet betyder att de äger företaget respektive är medproducent till familjeföretaget 
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(jmf Jakobsen, 1999). Däremot går det att föra en diskussion kring att Linus var den 

respondenten som till allra största delen lever enligt vad Jakobsen (1999) menar på är 

karriärlivsformen. Varför Linus klassificeras in i denna livsform är då han under intervjuerna 

tydligt avgränsade sig från alla andra typer av livsformer då hans stora mål i livet var att 

utvecklas på sin arbetsplats. Eftersom Jakobsens (1999) livsformsanalys beskriver varför den 

egna utvecklingen är viktig för individen går det att anta att det finns normer i karriärlivsformen, 

där en av normerna är den egna utvecklingen.  

Denna typ av övertidsarbete kan beskrivas som frivilligt övertidsarbete då det inte finns ett 

tvång att arbeta övertid för att utvecklingen på arbetsplatsen ska ske snabbare, detta är något 

som männen i karriärslivsformen själva väljer. Exempelvis beskriver Thorsten hur han brukade 

arbeta 50–60 timmar i veckan på grund av att han ville lära sig mycket. Denna typ av 

övertidsarbete är inget som arbetsplatsen eller cheferna övertalade Thorsten till att göra, då det 

var hans eget val. Samtidigt som det kan ses som en frivillig övertid kan det även antas att 

Thorsten kände en viss typ av press till att arbeta denna mycket övertidsarbete. Allvin (2006) 

beskriver exempelvis hur det finns en rådande konkurrens på arbetsmarknaden då det ibland 

sker nedskärningar av personal. Den konkurrensen som Allvin (2006) beskriver kan vara en av 

anledningarna till varför denna typ av övertid kan upplevas som tvingande snarare än frivillig 

(jmf Lobo et al, 2013: Allvin, 2016).  

5.3 Kvinnliga normer 

5.3.1 Omhändertagandenormen  

Användningen av det flexibla arbetet speglade många gånger de kvinnliga intervjupersonernas 

familjeliv. De kvinnliga intervjupersonerna lade stor vikt vid det vardagliga pusslet, vilket var 

något som ansågs vara ett kvinnligt ansvarsområde, då detta inte var något som männen visade 

på. I intervjuerna med kvinnorna beskriver de hur de ofta lämnar arbetsplatsen ett par timmar 

tidigare för att kunna spendera tid med sina barn för att sedan ta igen de förlorade timmarna på 

kvällen samt arbeta ikapp det arbetet som inte hanns med på arbetsplatsen. Nedanstående citat 

är bra exempel på hur intervjupersonerna framställer sig själva och sitt vardagliga liv och hur 

det finns ett beroende av att det finns en kvinna som sköter familjelivet. I citaten svarar 

intervjupersonerna på hur de valt att se på hur familjeliv och hur vardagspussel påverkas av 

deras möjlighet till att arbeta flexibelt och övertid.  
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De är ju jättenöjda med det, i synnerhet min gubbe tror jag, han har en väldigt 

smidig tillvaro, jag ser till att påminna honom om det. Det är ju lite så eftersom, 

alltså han har liksom inga 40 timmars veckor. Jag skjutsar alla barn varje morgon 

och jag hämtar väl typ tre gånger i veckan, mina föräldrar en dag och han en dag. 

Så ja, det är ju klart, de upplägget hade vi ju inte kunnat ha om jag inte hade haft 

ett flexibelt läge liksom. - Anna 

Eftersom min fru jobbade deltid då och gör fortfarande och jag har min mor och 

min svärmor som har varit pensionärer länge som har hjälp till och stöttat, har gjort 

att vi har haft en enormt stor uppbackning. Man kanske inte ska säga det så men 

några kollegor brukar reta mig och säga att “Linus du har ju aldrig plockat ut en 

enda vabb dag” vilket stämmer. - Linus 

När frågan om hur de anställda på företaget ser på att ha en flexibel arbetssituation förklarar 

Anders som har rollen VD på sitt företag att “Det är både och, men de uppskattar väldigt mycket 

att det är så flexibelt och framför allt i samband med mammarollen. Det tror jag uppskattas 

väldigt väldigt mycket”. Anders förklarar att det är främst kvinnorna på företaget som 

uppskattar att ha en flexibel situation i sitt yrkesliv då det kan ge tillfälle till att umgås med sina 

barn, vilket Anders benämner som “mammarollen”.  

Det blev tydligt att Anna ville framhäva att det var hon som tog det största ansvaret för barnen, 

vilket Anna även berättade med en stolthet i rösten. Det är tydligt att Anna ville visa på att det 

både går att arbeta mycket samtidigt som hon kan sköta sitt familjeliv vid sidan. I intervjun med 

Linus visade han, samtidigt som han skrattade, på en viss osäkerhet och det gick att avläsa att 

han till viss del skämdes över att det till stor del är hans fru som har ansvaret för barnen. 

Samtidigt valde Linus att vifta bort problemet genom att berätta att kollegorna ibland skämtade 

om att han aldrig varit ledig när barnen varit sjuka. I dessa citat går det att se att det finns 

skillnader mellan de olika intervjupersonerna, även när både Anna och Linus befinner sig i vad 

Jakobsen (1999) kallar karriärens livsform. Det finns både en skillnad men även likhet i 

uppbyggnaden av deras hemförhållanden. De likheter som finns är att det den kvinnliga parten 

i familjen som får ta hand om barnen vare sig den har karriärs ambitioner eller om de väljer att 

lägga sin arbetskarriär åt sidan och välja att arbeta deltid. I intervjun med Linus framgick det 

att hans fru fått börja arbeta deltid för att vardagsbestyren skulle gå ihop, vilket sedan fortsatte 

även när barnen blev äldre. För att sedan se till vad Linus säger i citatet går det att dra en parallell 

till att han lever med vad Jakobsen (1999) menar på är en representationshustru. Dock är Linus 



 

25(39) 

 

fru inte en renodlad representationshustru då hon fortfarande har ett arbete vid sidan, då hon 

prioriterar att arbeta deltid för familjelivet ska gå ihop och för att Linus ska kunna arbeta i den 

utsträckningen han alltid har gjort. Utifrån det insamlade materialet framgår det att det finns 

skillnader mellan kvinnor och män som lever enligt det som Jakobsen (1999) skulle kalla 

karriärens livsform. Kvinnorna som nämnts besitter det största ansvaret för hem och hushåll 

trots satsningar på karriären medans detta ansvar inte finns bland de manliga arbetstagarna. 

Vidare går det även att se att intervjupersonernas föräldrageneration är viktig för att 

vardagslivet ska fungera. Föräldragenerationen har en viktig roll då de avlastar 

intervjupersonerna och gör det enklare för dem att fortsätta sitt arbete.  

Vidare framgår det att Anna väljer att använda sin flexibla tid till att göra tillfälle för att umgås 

med sina barn och förenkla familjens vardag. Annas man var egenföretagare, varav det är därför 

hon beskriver att det innebär att en 40 timmarsvecka inte finns. Med stöd i Jakobsen (1999) går 

det att se att Anna och hennes man befinner sig båda i de manliga livsformerna, där Anna 

befinner sig i karriärens livsform och hennes man i självständighetens livsform. Vidare går det 

dock att se att även om Anna lever enligt karriärlivsformen finns det delar som gör att hon ändå 

anpassar sig för sina barn. Likt vad Anna beskriver i citatet hade hennes livssituation och 

vardagspussel sett annorlunda ut om det inte fanns möjlighet till att arbeta flexibelt. Vidare 

beskriver Anders hur kvinnorna på hans företag är de som uppskattar en flexibel arbetssituation, 

på grund av “mammarollen” förenklas. Det går alltså att dra en parallell mellan att ett flexibelt 

arbete ger upphov till och möjlighet till att både parter i förhållandet kan arbeta i de manliga 

livsformerna. Att Anna lever i karriärens livsform går det inte att utesluta, dock är hon även är 

en del av medhjälperskans livsform då hon även har en man som är egenföretagare. Detta 

betyder att hon till stor del hjälper till att ta hand om barnen för att underlätta för honom, men 

även att hon har en egen arbetsplats där hon får en egen lön. Att Anna har ett arbete vid sidan 

av menar Jakobsen (1999) är viktigt då det finns en stabil inkomst i familjen. I Annas fall 

underlättar hon för sin man när hon kör och lämnar samt hämtar barnen. Dock går det att se att 

det finns en avlastning i form var svärföräldrar. Att svärföräldrarna kan hjälpa till med att sköta 

hemmet gör det enklare för Anna att fortsätta leva i karriärenslivsform. Det går alltså att se att 

det finns nya varianter av de kvinnliga livsformerna som Jakobsen (1999) beskriver, då de 

kvinnliga livsformerna har suddats ut i det jämställda samhället som idag råder. Det ges en 

större möjlighet till den kvinnliga parten i familjen till att arbeta och själv leva i en karriär.  
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5.3.2 Lojalitetsnormen 

Ytterligare anledning till att många kvinnliga arbetstagare väljer att arbeta övertid beror på 

lojaliteten till sina kollegor. Majoriteten av de kvinnliga arbetstagarna upplever en viss typ av 

indirekt påverkan av kollegor till att arbeta övertid, vilket kan bero på att kvinnor ofta är måna 

om att alla ska trivas i hemmet och denna syn tar kvinnorna med sig till arbetsplatsen (jmf 

Jakobsen, 1999). Kollegors påverkan sker främst genom att arbetstagaren upplever att de 

behöver hjälpa kollegor som har för mycket eller att de själva väljer att göra arbetsuppgifterna 

för att kollegorna ska slippa, vilket leder till övertidsarbete. Anna beskriver hur tjänster och 

gentjänster gör att hon ibland känner ett behov av att arbeta övertid. Hon beskriver: 

Ja det är klart… alltså är det så att någon säger att jag skulle behöva ha det här 

och helst har jag kommit på att jag hade behövt ha det imorgon. Och ja det är 

klart… har jag möjlighet att lösa det... en extra timme på kvällen så gör jag ju det 

eftersom jag vet ju att om jag ringer och säger, att nu är det akut läge, jag skulle 

behöva ha det här då och då. Och de flesta av sektionscheferna fixar ju det. Så det 

blir ju lite ge och ta liksom. Ja… jag har liksom förväntningar på att de också ska 

vara lite flexibla när jag behöver få fram information. - Anna 

Karin som arbetar som ekonomichef väljer ofta att arbeta övertid för att hennes kollegor ska 

slippa göra det, som chef är hon mån om att försöka hjälpa sin personal. Därför känner hon sig 

i vissa fall påverkad av kollegorna till att arbeta övertid, för att kollegorna ska slippa. Maria 

känner en viss press från kollegor att arbeta övertid eftersom hon ofta känner ett dåligt samvete 

om hon inte hjälper kollegor som har mycket att göra, hon beskriver följande:  

Jag och en kollega var lika nya på jobbet, men jag upplevde att hon hade dubbel 

arbetsbelastning gentemot vad jag hade, då fick jag väldigt dåligt samvete och ville 

hjälpa henne... men det var inte tryck ifrån henne utan mer ifrån mig själv. - Maria 

De kvinnliga arbetstagarna beskriver med en viss ödmjukhet hur de väljer att hjälpa sina 

kollegor under tider där det är mycket arbete, där det finns ett stort fokus på att hjälpa 

kollegorna. De kvinnliga arbetstagarna väljer i högre uträckning att visa på ödmjukhet inför 

sina kollegor trots att det ofta är en bidragande faktor till övertidsarbete. Trots att kvinnorna i 

ovan citat lever enligt det som Jakobsen (1999) skulle kalla karriärens livsform finns det vissa 

delar av de kvinnliga livsformerna som blir en del av arbetslivet. Exempelvis beskrivs 

representationshustrun som någon som är mån om att hemmet ska vara en plats där alla trivs. 

Eftersom kvinnorna är måna om att hjälpa kollegor även om detta innebär att de själva i många 
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fall behöver arbeta övertid, finns det anledning att anta att kvinnorna tar med sig delar av de 

kvinnliga livsformerna in i arbetet, då kvinnorna i högre utsträckning är måna om att alla ska 

trivas på arbetsplatsen. Blir arbetsbelastningen för hög, vilket kan leda till att kollegor inte trivs 

väljer arbetstagarna att själva genomföra extra arbete för att bidra till en bättre trivsel på 

arbetsplatsen (jmf Jakobsen, 1999).  

Majoriteten av kvinnorna känner en skyldighet till att hjälpa sina kollegor, vilket är det som 

Sennett (1999) skulle kalla teamwork. Den arbetsmoralen som idag finns gör att kollegor i 

högre utsträckning är benägna att hjälpa sina kollegor eftersom det idag finns ett bättre 

samarbete i organisationerna där kollegorna strävar efter samma mål (jmf Sennett, 

1999).  Samtidigt kan arbetsplatsen ses som vad Goffman skulle kallar “front stage”. Detta kan 

innebära att arbetstagarna vill visa upp en idealiserad bild av sig själv. Eftersom individer vill 

visa upp en idealbild av sig själv på arbetet kan arbetstagarna omedvetet välja att hjälpa 

kollegorna för att denna idealiska bild ska uppnås. Samtidigt menar Goffman att olika 

statuspositioner medför vissa förväntningar, vilket kan förklara varför ekonomicheferna 

upplever att de vill hjälpa sin personal även om det innebär övertidsarbete. Genom att besitta 

en chefsposition finns det vissa förväntningar, exempelvis att man vill det bästa för både 

organisationen och personalen. Genom att cheferna själva väljer att arbeta övertid slipper i vissa 

fall personalen under de att arbeta övertid, detta eftersom det finns en förväntan på att cheferna 

ska lösa de situationer som uppkommit som kräver övertidsarbete. Samtidigt kan en 

arbetstagare välja att hjälpa sina kollegor eftersom arbetstagaren försöker ha ett beteende som 

anses lämpligt av omgivningen. Om omgivningen uppfattar att det är lämpligt att hjälpa 

varandra i situationer där vissa arbetstagare har väldigt mycket arbete kan det leda till att vissa 

arbetstagare faktiskt väljer att hjälpa kollegan och själv arbeta övertid för kollegors skull (jmf 

Goffman, 2014[1959]).  

Övertiden som sker på grund av lojaliteten till sina kollegor är ett frivilligt övertidsarbete. Dock 

upplevs inte alltid denna form av övertidsarbete som frivillig för arbetstagarna. Den frivilliga 

övertiden sker ofta på grund av övertalning. Även om kollegorna inte aktivt övertalar till denna 

typ av övertidsarbete kan känslan av lojaliteten till sina kollegor uppfattas som en typ av 

övertalning. Exempelvis beskriver Anna hur hon ibland arbeta övertid på grund av att kollegor 

ibland behöver hjälp i akuta lägen. På grund av en ömsesidig lojalitet väljer Anna i dessa lägen 

att arbeta övertid, då hon i liknande situationer kan få samma hjälp tillbaka. Genom att kollegor 

hjälper varandra skapas det en typ av ömsesidig förväntan och denna förväntan kan leda till att 

arbetstagare väljer att arbeta övertid för att leva upp till denna förväntan (jmf Lobo et al, 2003). 
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5.4 Könsneutrala normer 

I den insamlade empirin framgår det även att det finns normer som är könsneutrala. Samtidigt 

som att det finns könsspecifika normer som skiljer män och kvinnor åt finns det även normer 

som är gemensamma för båda könen. Att normerna är neutrala innebär att normerna framkom 

i intervjuerna med både de manliga och kvinnliga intervjupersonerna. De normerna som var 

gemensamma för både kvinnor och män var att det var viktigt att följa tidsnormerna, det vill 

säga deadlines. Det framkom även att det fanns en avsaknad av hänsynsnormen men en önskan 

om att den skulle finnas.  

5.4.1 Tidsnormen 

I ekonomyrket finns det flera olika typer av deadlines. Dessa deadlines sätts delvis genom lagar 

som arbetstagare i ekonomisektorn är skyldiga att följa men även genom att företaget har olika 

policyer. På grund av dessa deadlines tillsammans med den förväntan som finns på 

arbetstagaren att deadlines följs driver ofta arbetstagaren till övertidsarbete. I samtliga 

intervjuer framgår det att arbetstagarna väljer att arbeta övertid på grund av att det finns tydliga 

deadlines för arbetsuppgifterna. Genom att dessa deadlines finns skapas det ett krav på 

arbetstagarna att leverera i tid då det finns tydliga riktlinjer. Kraven gör att arbetstagare väljer 

att arbeta övertid för att kunna hålla de planerade deadlines. Dessa krav gäller både för de 

manliga och de kvinnliga arbetstagarna. I intervjuerna framkom det att chefen indirekt påverkar 

arbetstagarna till övertidsarbete på grund av de deadlines som sätts av företaget. Linus berättar 

att det på företaget som han arbetar på är godtagbart att arbeta övertid, samtidigt som det är 

godtagbart att inte vilja arbeta övertid med reservation för att deadlines fortfarande följs. Detta 

upplägg menar Linus vara fördelaktig för personalstyrkan då det frambringade en god stämning 

på kontoret. Karin beskriver hur hon på sin tidigare arbetsplats upplevde att hon indirekt 

påverkades av sin chef till övertidsarbete. Då Karins chefen satte upp tighta deadlines 

resulterade det i att det fanns förväntningar på att arbetet skulle bli klart, vilket resulterade i 

övertidsarbete. Karin beskriver:  

Fast att inte chefen sa något så hade man, eller man kände ett ansvar, att nämen nu 

ska vi leverera, nu också, man tänker sig som en budget eller om man gjorde något 

strategisk plan och då skulle vara klart... och då kunde det ju bli också sådär 60 

timmar ett under par veckor, alltså man kände ett krav att leverera. För det var helt 

annat när man jobbade med en koncern som säger att ja, nu vill vi ha dessa 

uppgifterna helst till eftermiddagen. Alltså det kommer väldigt snabbt, och då var 

det ju liksom förväntat att man skulle leverera, att man la allt åt sidan. - Karin 
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Linus beskriver hur hans chef förväntar sig att han under vissa skeden på arbetsplatsen arbetar 

övertid när det är en period med mycket arbete. Samtidigt förväntar sig Linus samma 

engagemang från sina kollegor. Han beskriver: 

Ja, alltså min chef förväntar sig att jag i perioder jobbar övertid när situationen 

kräver det. Men det kräver även jag av mina medarbetare, man får vara beredd att 

arbeta övertid bitvis… Det är ganska flexibelt ändå plus att det inte heller förväntas 

att man tvunget är här på kontoret mellan 8–17, det är ju så länge arbetsuppgifter 

blir utförda. Sen behöver inte uppgifterna bli exakt utförda under en viss tid, alltså 

mellan 8–17, utan då kan man jobba ifatt det på kvällen eller under helgen.  - Linus  

En del av intervjupersonerna upplever övertidsarbete som ett krav då de menar på att det kan 

bli negativa följder annars. Kravet menar intervjupersonerna är på grund av att det i slutändan 

är chefen som bär ansvar för att arbetet ska vara klart i tid. Anna beskriver hur hon ibland kan 

känna krav från chefen att arbeta övertid på grund av att hon inte vill att chefen ska råka illa ut. 

Ibland kan även övertidsarbete vara ett resultat av dålig planering av arbetsuppgifter eller att 

arbetsuppgifterna inte hinns med. Thorsten berättar hur han idag arbetar cirka 45 timmar i 

veckan och när han arbetar övertid beror det ofta på att han inte har fått saker och ting gjorda i 

tid, ofta på grund av att han valt att prioritera annat. På grund av tydliga deadlines resulterar 

detta i att han ibland arbetar på helger för att komma i kapp. Anna förklarar att det bara är att 

acceptera hur arbetsförhållandena gällande tidsåtgången ser ut när det kommer till arbeten i 

ekonomisektorn. Anledningen och bakgrunden till att ge bifall åt övertidsarbete grundas i att 

det finns tydliga deadlines där arbetstagarna måste vara färdiga med ett visst arbete. Anna 

beskriver följande: 

Ger man sig in i att jobba med ekonomi får man också acceptera att när det handlar 

om budget eller bokslut så har man en viss specifik tid och då får man se till att bli 

färdig. Antingen så löser man det genom att lägga upp sitt arbete smart och rensar 

ifrån annat skräp och ser till att man är på plats den perioden, och gör man inte 

det, ja då kommer det att bli extra timmar och det får man lite köpa. Ja.… 

arbetstiden går ju upp och ner sen, för ekonomipersonal. - Anna  

Trots att samtliga av intervjupersoner arbetar övertid på grund av deadlines väljer ingen av 

arbetstagarna att nämna detta ur en negativ aspekt. Trots att arbetstagarna i majoriteten av 

intervjuerna beskrivit att de arbetar mer än 40 timmar i veckan beskriver de att det inte är ofta 

de arbetar övertid. Vilket är motsägelsefullt då en arbetsvecka som innehåller mer än cirka 40 
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timmar anses vara övertidsarbete. I en diskussion med Thorsten beskriver han hur ofta han 

arbetar övertid. “Nu för tiden arbetar jag inte övertid så ofta, jag försöker hålla mig till 45-50 

timmar i veckan”. Anledningen till att majoriteten av arbetstagarna väljer att tala positivt om 

sin arbetsbelastning kan bero på att de inte vill tala illa om arbetsplatsen eller chefen, då det är 

cheferna på arbetsplatsen som ofta sätter deadlines som skapar stress för arbetstagaren. Det kan 

även vara att arbetstagarna inte vill visa sig själv som en person som inte hinner med arbetet i 

tid, då många arbetstagare vill visa upp en idealbild av sig själv (jmf Goffman 2014[1959]). 

Linus beskriver hur han förväntar sig av sina kollegor arbetar övertid i perioder med hög 

arbetsbelastning. Detta kan förklaras utifrån Goffmans (2014[1959]) begrepp intrycksstyrning 

då arbetstagarna vill visa upp en idealiserad bild av sig själva på arbetet samtidigt som det kan 

ses som ett uttryck för de normer som arbetstagarna efterlever. Eftersom det finns en förväntan 

på arbetstagarna till att arbeta övertid använder sig arbetstagarna av dramaturgisk försiktighet, 

då de vill visa upp ett beteende som är önskvärt av omgivningen. I detta fall är det önskvärt från 

omgivningen att hålla deadlines, vilket ofta leder till övertidsarbete. Samtidigt kan Linus 

agerande ses utifrån vad Jakobsen (1999) kallar att leva i karriärlivsformen där det inte spelar 

någon roll hur många timmar arbetstagaren arbetar. Det som är viktigt är istället att arbeta mot 

sin målbild, vilket gör att det inte spelar någon roll för Linus hur mycket han arbetar så länge 

han når sina mål (jmf Jakobsen, 1999). Eftersom det finns en förväntan på arbetstagarna att 

leverera i tid kan det antas att det är en typ av norm att hålla deadlines och följs inte dessa 

normer kan det delvis bli socialt bestraffningar likt att kollegor tappar tillit till arbetstagaren 

samtidigt som det kan bli mer praktiska konsekvenser då arbetet inte blir gjort i tid vilket kan 

skapa problem (jmf Himmelstrand, 2009).    

För att återkoppla till vad som beskrivs i tidigare forskning går det att se till huruvida övertiden 

som intervjupersonerna beskrev är en tvingad eller frivillig övertid. Som tidigare beskrivet 

menar Lobo (2003) på att det finns olika typer av övertid. Karins beskrivning gör att det går att 

tolka att hon egentligen inte vill arbeta 60 timmar i veckan, men då det finns krav från 

koncernen som menar på att hon måste leverera vilket innebär att hon blir tvungen att arbeta 

mycket. Påtvingad övertid innebär att det är att koncernen som sätter krav för att den anställde 

ska leverera. Att det finns påtvingad övertid gör att det underförstått går att tolka att deadlinen 

bör hållas. För att sedan se till hur Linus väljer att beskriva relationen till övertid framställer 

han det som att det är ett eget val, vilket då går att se som frivillig övertid. Då Linus menar på 

att det är godtagbart att inte vilja göra extra timmar medan det även är välkommet att vilja jobba 

extra timmar. Detta betyder att det finns en öppen kultur av att göra vad som passar 
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arbetstagaren bäst. Då Linus menade på att det fanns en välmående bland hans personalstyrka 

går det att tolka som att det var uppskattat att få välja sina arbetstider själv. Denna typen av 

arbetsplatsuppbyggnad hade kanske gynnat Karins välmående, då hon själv hade haft en 

valmöjlighet till att arbeta i den utsträckningen som hon ansåg vara lämplig. Vidare har Linus 

en blandning av både påtvingad och frivillig övertid då Linus självmant arbetade övertid 

samtidigt som han berättar om de krav som innefattar hans roll på kontoret (jmf Lobo et al, 

2013). 

5.4.2 Hänsynsnormen 

Då alla intervjuerna är genomförda på intervjupersonens arbetsplats gavs det möjlighet till 

observera kring hur arbetsplatsen är uppbyggd. Det finns en avsaknad av hänsynsnormen på de 

arbetsplatserna som besökts under studien. Denna avsaknad gör att intervjupersonerna väljer 

att ta med sig arbetet hem då de anser att det är en störande miljö på arbetsplatsen, vilket leder 

till övertidsarbete då arbetstagarna inte får arbetet klart i tid på grund av störningsmoment. På 

grund av dessa störningsmoment som leder till att arbetet inte blir klart i tid väljer arbetstagarna 

att arbeta hemma för att få klart arbetet. Störningsmomnten kan exempelvis vara kollegor som 

ställer frågor vid opassande tidpunkter eller tekniken, likt kollegors ringsignaler och samtal. 

Kent beskriver att han upplever att det är ett irritationsmoment att ha högljudda kollegor i sin 

närhet. Kents lösning på de högljudda kollegorna är att ha hörlurar med musik på sig, han 

beskriver följande; 

[....] Stökigt, när man sitter så tätt inpå varandra. Ja... Hon som sitter jämte mig 

skriker och gapar en del. Speciellt när datorn inte funkar som hon vill. Då skriker 

hon fan, samtidigt som hon bankar och lever. De dagar som hon arbetar brukar jag 

ta med mig arbetet hem, eller så sitter jag med hörlurar för att slippa höra henne. - 

Kent  

Vidare beskriver Klara att hon upplever det påfrestande att ha ljud i sin omgivning när 

hon ska fokusera. Klara menar på att hon skulle vilja ha möjlighet till att stänga kring sig 

för att komma undan oljuden som finns runt om kring henne, hon beskriver följande; 

Ja, det är ju lite stökigt ibland, när det är mycket att göra blir det ju även mycket 

rörelse på kontoret vilket kan vara lite jobbigt ibland. Även när man ska arbeta med 

siffror och kanske behöver fokusera så blir det ju störande när andra pratar i 

telefon. [....] Jag skulle vara glad för vad som, haha, bara jag skulle kunna stänga 
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runt om mig. Jag skulle till och med kunna sitta i en liten städskrubb bara det blir 

tyst när jag ska fokusera. – Klara 

Även Karin beskriver hur kollegor till henne väljer att arbeta hemifrån då de upplever 

störmoment på sin arbetsplats. Detta resulterar även i flexibelt övertidsarbete. Karin 

beskriver; 

[...] då är det mer effektivt att de får sitta hemma, sen har jag en, det kan vara någon 

person, jag har en person som alltid jobbar hemifrån på fredagar, för att… och då 

kan det vara så, för henne är det en lugn och ro och kunna ha den fredagen, det är 

ingen som kommer förbi kontoret och frågar här, ja till och från utan då... för det 

blir ju alltid när någon sitter och jobbar hemifrån så är det... man kanske inte... 

ringer, alltså hade den suttit på plats är det mer att man kanske går och frågar, är 

det någon som sitter hemifrån så kanske man mailar eller ringer. Men då är det mer 

att man tar det för att det är viktigt och veta det nu, så... det är mer att du liksom få 

ett lugn, alltså inte störande, om man jobbar hemifrån för det blir inte samma 

störningsmoment då. - Karin 

Ytterligare ett störningsmoment på arbetsplatser kan vara den tekniska utrustningen som i vissa 

fall är så pass störande att arbetstagarna väljer att utföra arbetet på en annan plats än på 

arbetsplatsen. Thorsten arbetar som bäst när han får ha det helt tyst runt omkring sig och han 

beskriver att “Jag är mer en person, jag jobbar bäst när det är tyst. Här på jobbet så har vi 

exempelvis skrivare, ehm... ehm… jag tror att lagom, alltså jobbar man så här varje dag så, 

man kan bli stöd av olika saker. Det kan vara telefoner, skrivare”. På arbetsplatsen finns det 

exempelvis skrivare och telefoner som stör Thorsten i arbetet vilket gör att han ofta väljer att 

arbeta hemma där det är helt tyst. För att deadlines ska kunna hållas är arbetsmiljön en central 

del. Genom att arbetstagare har en flexibel arbetssituation har de möjlighet till att arbeta 

hemifrån för att kunna nå en tyst arbetsmiljö. På grund av de störningsmoment som finns på 

arbetsplatserna väljer arbetstagare att utföra arbetet hemma. Den tekniska utvecklingen är en 

bidragande faktor till varför det flexibla arbetet och övertidsarbete i hemmet ens är möjligt (jmf 

Mellner, 2016). 

Eftersom arbetstagarna upplever att de behöver arbeta hemma på grund av störningsmoment på 

arbetsplatsen går det att se att kollegor på vissa arbetsplatser inte har någon dramaturgisk 

försiktighet. Hade kollegorna använt sig av dramaturgisk försiktighet hade de eventuellt insett 

att deras beteende inte är önskvärt av omgivningen då det upplevs som störande (jmf Goffman 
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2014[1959]). För att diskutera Jakobsens (1999) livsformsanalys går det att se att tack vare att 

det finns ett möjliggörande av att ta med arbetet hem går det att undvika eventuella störmoment. 

När den som befinner sig i karriärlivsformen och vill genomföra sina timmar på ett effektivt vis 

går det att ta med arbetet hem, för att kunna effektivisera. Likt de Kent och Klara beskriver i 

citatet går det att göra många olika åtgärder för att kunna åtgärda problemen. Där Kent sedan 

innan väljer att arbeta hemifrån när en viss kollega är på kontoret eller som Klara som söker 

efter tysta platser på kontoret. För att kunna utvecklas i karriären krävs det att arbetstagarna kan 

utföra sitt arbete och hålla deadlines. Genom att det finns störningsmoment på arbetsplatsen 

hindrar de karriärs människornas utveckling, vilket bidrar till att många inom denna livsform 

väljer att ta med arbetet hem, då där finns en bättre arbetsmiljö utan störningsmoment (jmf 

Jakobsen, 1999). Då det är krävande deadlines krävs det att arbetstagarna kan ha en hög 

koncentration på arbetsplatsen för att arbetstagarna ska kunna samla in det material som krävs 

för att kunna utföra arbetsuppgifterna (jmf Allvin et al. 2006). Eftersom arbetstagarna upplever 

att de inte kan koncentrera sig tillräckligt på arbetsplatsen väljer de bland annat att arbeta 

hemifrån för att arbetet ska kunna bli gjort i tid, då arbetsmiljön på arbetsplatsen ibland leder 

till att arbetstagarna behöver arbeta övertid.  

Utifrån resultatet framgår det att det delvis är deadlines som driver arbetstagarna till att arbeta 

övertid. Det är arbetstagarnas ansvara att arbetet blir gjort på bästa möjliga sätt i tid. Hur och 

var arbetet utförs är oftast upp till arbetstagaren då samtliga arbetstagare arbetar på arbetsplatser 

som har flexibel arbetstid och arbetsplats. Eftersom arbetstagarna själva avgör hur och var 

arbetet genomförs kan detta göra att arbetstagarna upplever en viss frihet i arbetet. Denna frihet 

beskriver Sennett (1999) som inbillad eftersom cheferna och organisationen sätter upp tydliga 

deadlines som måste följas. Genom dessa deadlines sätts det högra krav på de anställda vilket 

gör att den frihet som de upplever tack vare det flexibla arbetet inte är verklig då arbetet 

fortfarande måste genomföras (jmf Sennett, 1999).  

Arbetstagarna beskriver även hur de väljer att arbeta övertid på grund av att chefen inte ska råka 

illa ut. Anledningen till varför de anställda upplever dessa känslorna kan bero på det Sennett 

(1999) kallar teamwork. Genom att arbetstagarna och cheferna strävar efter gemensamma mål 

krävs det en viss typ av anpassning från arbetstagarens sida för att dessa mål ska kunna uppnås, 

denna anpassning kan exempelvis ske genom övertidsarbete. Vissa krav finns även från 

kunderna, vilket leder till övertidsarbete. Detta är ytterligare ett exempel för när arbetstagarna 

behöver anpassa sig för att kunna göra ett bra arbete. Genom att kunden sätter krav behöver 

arbetstagaren anpassa sitt arbete för att leva upp till dessa krav, vilket är viktigt för 
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arbetsmoralen, då det innefattar att arbetstagarna är öppna för anpassning på grund av yttre 

omständigheter (jmf Sennett, 1999).  

Även om samtliga intervjupersoner upplever det flexibla arbetet som något positivt och endast 

ser positiva aspekter med arbetssituationen trots att majoriteten av intervjupersonerna som 

arbeta i den privata sektorn frekvent arbetar övertid. Det bör finnas i åtanke att detta kan bero 

på att intervjupersonen vill framställa den bästa sidan av sig själv i sociala sammanhang. 

Eftersom intervjusituationen kan ses som ett socialt sammanhang kan det förklara positiviteten. 

Det kan även vara så att arbetstagarna inte vill tala illa om arbetsplatsen och om cheferna då det 

finns en rädsla att informationen som delats ut ska komma fram till chefen, trots att 

intervjupersonerna blivit lovade anonymitet.  

6 Slutsats   

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer de normer som upptäckts i studiens 

resultat och analys att redovisas, samtidigt som det beskrivs hur arbetstagarna förhåller sig till 

dessa normer. Det blir tydligt i resultatet att det finns olika kategorier av normer där det både 

finns könsspecifika normer och könsneutrala normer. Vad som framgår i analys och resultat är 

att det finns fem tydliga normer som är med och driver arbetstagare till att arbeta 

flexibelövertid.  

De första normerna som presenteras i resultatet är de könsspecifika normerna, där det finns en 

norm för männen och två normer för kvinnorna. Den manligt kodade normen namngavs till 

utvecklingsnormen. Utvecklingsnormen handlar till stor del om att männen vill framställa sig 

själva som framgångsrika men även ha en möjlighet till att utvecklas i sitt yrkesliv för att växa 

i karriären samt få en god ersättning för sitt arbete. Samtidigt kan detta även ses som en del av 

karriärens livsformsideologi, då det enligt livsformen är viktigt för arbetstagarna att ha 

möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Fortsättningsvis framgår det även att arbeta många 

timmar inte är något negativt, bara det leder till utveckling och en god ersättning. Vidare yttrar 

det sig även genom att det finns titlar att sträva mot. Arbetstagarna förhåller sig till denna norm 

genom att tala om utvecklingen som något prestigefyllt, där det inte spelar någon roll hur många 

timmar som läggs på arbetet bara arbetstagarna blir framgångsrika.  

De två kvinnliga normerna som presenterats är omhändertagandenormen och lojalitetsnormen. 

Omhändertagande normen bygger på att kvinnor i högre utsträckning arbetar flexibel övertid på 
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grund av att kvinnorna bär det största ansvaret för hushåll och barn. Genom att kvinnorna bär 

detta ansvar, väljer många kvinnor att lämna arbetsplatsen tidigare på grund av att de vill 

spendera tid med barnen för att sedan ta igen de förlorade timmarna samt det som inte hinns 

med på ordinarie arbetstid på kvällar och helger. De kvinnliga arbetstagarna förhåller sig till 

denna norm genom att de talar om anpassningarna som gjort för att kunna både sköta hushåll 

och barn samtidigt som de utför sina arbetsuppgifter på tid genom att kompensera arbetstimmar 

på helgerna. Kvinnor som lever inom ramarna för karriärens livsform inte kan leva livsformen 

lika fullt ut som männen, då det största ansvaret för hem och familj fortfarande ligger på 

kvinnan. Lojalitetsnormen beskriver hur kvinnor väljer att arbeta övertid på grund av de vill 

hjälpa kollegor vid behov. Resultatet visar på att det finns förväntningar kring att arbetstagaren 

ska ställa upp och arbeta övertid om kollegorna behöver det. Lojalitetsnormen är vanligare bland 

kvinnor, vilket beror på att kvinnor i större utsträckning är mer omhändertagande av sina 

kollegor och därför väljer att hjälpa till trots att det innebär att de själva behöver arbeta övertid. 

De kvinnliga arbetstagarna upplever en norm av att “hjälper du mig hjälper jag dig sen”. 

Arbetstagarna förhåller sig till denna normen genom sättet de berättar om upplevelserna och 

erfarenheterna som de har kring att hjälpa kollegorna i de situationerna som de anser att hjälp 

behövs.  

Slutligen finns en tidsnorm och en hänsynsnorm som är gemensam för både kvinnor och män. 

Tidsnormen bygger på att det finns normer på arbetsplatsen som innebär att prestera och följa 

företagets tighta deadlines. På grund av detta behöver arbetstagare ofta arbeta övertid för att 

arbetet ska bli klart i tid. Samtidigt som detta kan ses som en norm på arbetsplatsen går det även 

att se att detta beteendet är en del av karriärens livsformsideologi, då karriärsmänniskor upplever 

att arbetet är väldigt viktigt och därför är det viktigt att utföra ett bra arbete i rätt tid. Det går 

även att dra slutsatsen att majoriteten av arbetstagarna har svårt att klara av deadlines på grund 

av störningsmoment på arbetsplatsen. Vilket är definierat som en hänsynsnorm. Denna 

hänsynsnorm innebär att arbetsmiljön på flera företag inte är tillräckligt bra för att klara av de 

deadlines som finns.  Det går alltså att säga att normen kring att utföra arbetet i tid har blivit 

normaliserad till att det inte finns något annat än att göra klart arbetet i tid även om det innebär 

övertidsarbete. Arbetstagarna förhåller sig till dessa två normer genom att visa på att det är 

viktigt för samtliga arbetstagare att följa deadlines samtidigt som det är viktigt att poängtera 

vikten av de deadlines som finns.  

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att samtliga normer som presenteras arbetar parallellt 

med varandra. Även om normerna har presenterats separat och var för sig finns det ett samspel 
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mellan alla normer. Därför bör normera tolkas i ett samspel och kompletterande påfund, snarare 

än att varje norm var för sig leder till övertidsarbete. Studien har bidragit med en utveckling av 

livsformsideologin vilket även skapat en djupare förståelse för karriärlivsformen och dess 

praktik. Normerna som presenterats kan ses som normer för individer i karriärlivsformen 

snarare än generella normer för samtliga arbetstagare. Genom utveckling av livsformsideologin 

blir det tydligt att kvinnorna i högre grad lever i karriärens livsform men inte i samma 

utsträckning som männen, då kvinnorna trots den stora satsningen på karriären är de som bär 

det största ansvaret för hushåll och barn. 

7 Avslutande diskussion 

Bidraget med denna studie är att vi empiriskt har undersökt ämnet flexibel övertid bland 

arbetstagare som lever i karriärens livsformspraktik. Det blev tydligt att om en arbetstagare har 

möjlighet till en flexibel arbetssituation innebär det att den även har möjlighet till att arbeta 

flexibel övertid. Under studien har det även uppkommit tankar kring att intervjupersonerna valt 

att framhäva en så bra bild av sig själva som möjligt och därför valt att utelämna vissa svar. I 

majoriteten av intervjuerna talar intervjupersonen gott om sin arbetssituation trots att 

majoriteten påstår att de har en hög arbetsbelastning med mycket övertidsarbete. Detta kan 

delvis bero på att en stor del av de som intervjuats tillhör den karriärsinriktade livsformen och 

därför inte upplever hög arbetsbelastning och övertidsarbete som något negativt. Samtidigt som 

det kan bero på att intervjupersonerna har valt att svara på frågorna på ett socialt accepterat vis 

för att uppvisa en bra bild av sig själva och företaget. Men även går det att se till aspekten av 

att alla intervjuerna är utförda på intervjupersonernas arbetsplats, vilket kan innebära att de inte 

vill tala illa om sin arbetsplats och därmed reviderade svaren för att undgå en situation med 

negativa kommentarer om arbetsplatsen. Dessa faktorer gör att det är svårt att avgöra om 

intervjupersonernas berättelser speglar verkligheten eller ej. Det finns en risk att det som sägs 

inte överensstämmer med verkligheten, vilket kan ha kommit att påverka studiens resultat.  

För att se till studiens teoretiska ramverk går det att tolka att valet har varit fördelaktigt. Med 

hjälp av teorin har analysen både inkluderat hur intervjupersonens framställning och 

erfarenheter. Där har det teoretiska ramverket i kombination varit till fördel för studien. 

Gällande den tidigare forskningen finns det även där mycket som går att relatera till vår studie. 

Däremot finns det vissa delar som avviker, vilket delvis kan bero på att de yrkesgrupper som 

undersökts i den tidigare forskningen inte enbart tillhör ekonomisektorn. I ett fall där det finns 
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avvikelser är studien som presenterats kring övertidsarbete. Där menar författarna på att det 

finns olika typer av övertid vilket denna studien auktoriserar men dock finns det en blandning 

till vad det faktiskt är som driver arbetstagaren till att arbeta övertid. Där det både kan vara en 

påtvingad övertid i form av att arbetstagaren faktiskt måste prestera och leverera samtidigt som 

arbetstagaren arbetar mot ett personligt mål vilket gör övertiden frivillig (Lobo et al, 2013, 

s.2404–2405).   

7.1 Frågor till vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie kring fenomenet flexibelt övertidsarbete går det att se att 

det finns en stor potential att undersöka fenomenet på nya vis. Däribland går det exempelvis 

göra en mycket liten förändring genom att ändra undersökningsgrupp, det går att skifta till att 

exempelvis undersöka ingenjörer. Då det finns många yrkesgrupper i samhället skapar det 

tillfälle för att undersöka dem och om det blir ett resultat likt de i denna studie. Det går även i 

vidare forskning att studera yrkesgrupper som inte har möjlighet till att arbeta flexibelt och vad 

som är anledningen till deras övertidsarbete. Under studiens gång fann vi att uppbyggnaden av 

arbetsplatsen var viktig för arbetstagarna. Arbetsplatsen var av en avgörande roll för om 

arbetstagaren väljer att arbeta hemifrån eller ej. Det hade varit intressant att fortsätta på detta 

spår genom att undersöka vilka faktorer som förbättrar för arbetstagaren på den faktiska 

arbetsplatsen och gör att kollegor och arbetstagare följer hänsynsnormen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
Observera att bilagor har separat sidnumrering och att du för dessa gör innehållsförteckningen 

manuellt. 

 

Hej! Tack så mycket för att du vill ställa upp på en intervju med oss. Vårt mål med denna 

intervju är att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav vilket betyder att försäkra dig 

som informationslämnare inte kommer på något vis bli utlämnad. Informationen som lämnas 

idag kommer endast att användas som material till vår uppsats. Din medverkan är även 

frivillig vilket betyder att du har rätt att avbryta när som under intervjun utan några 

konsekvenser. Vi kommer även att se till att din personliga information inte kommer att 

skrivas fram i texten, då det inte ska gå att avläsa att det är just du som lämnat information. 

Till sist kommer vi se till att informationen endast används till det den är avsedd till.  
 
Bakgrundsfrågor: 
Till en början med kommer vi att ställa lite bakgrundsfrågor för att kunna få en uppfattning av 

dig som person innan vi går in på frågor som mer riktar in sig på din arbetsroll.  
• Vad har du för utbildning? 

• Vad har du tidigare arbetat med? 

• Hur såg vägen ut fram till det yrke som du har idag? 

• Ungefär vart skulle du säga att du är i livet idag? 

• Vad är nästa steg i både privatliv och yrkesliv  

• Hur ser din familjesituation ut? Med det menar vi vart och hur du bor, ex: själv, har du 

barn, parter osv 

• Vart och hur växte du upp? Med detta menar vi likande som frågan tidigare, bodde du 

med mamma/pappa. Hade du syskon, bodde du i en storstad osv.  

• Vad arbetar dina föräldrar med? 

• Är dina föräldrars yrkesroll något som påverkat och präglat ditt val av yrke? 

 
Arbetsuppgifter 

• Hur skulle du beskriva din roll på arbetet?  

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

• Föredrar du att arbeta med samma arbetsuppgifter eller att byta dvs få nya 

arbetsuppgifter? 

 
Arbetsplats 

• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen? 

• Hur länge har du arbetet inom detta området? 

• Hur är din arbetsplats uppbyggd? är det öppet kontorslandskap eller har de anställda 

egna rum eller dylikt?  

• Ser du några fördelar eller nackdelar med den typen av kontor som ni på din 

arbetsplats har? 

• Hur skulle du helst ha det? varför? 

• varför vill du inte ha det andra? 

• Var utför du helst ditt arbete? Tex. Kontoret, hemma, resande osv  

• Vill du beskriva varför du anser att denna platsen bäst? 

Arbetstider 
• Är du nöjd över din arbetssituation gällande arbetstider och vart du kan utföra ditt 

arbete? 
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• Hur fördelar du dina arbetstider? arbetar du bara på dagarna eller är det kvällar och 

helger också?  

• Varför har du valt att arbeta så? 

• Hur ser arbetet ut bland dina kollegor? 

• Var arbetar de? Hemma? På jobbet? 

• Vilka tider arbetar de? (dagtid, kvällar helger) 

• Vad har du för arbetstider en “vanlig” arbetsdag? 

• Kan du själv påverka vilka arbetstider du har? 

• Varför har du valt just de arbetstiderna? 

• Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? 

• Hur mycket skulle du säga att du arbetar varje vecka? 

• På vilket sätt skulle du säga att utvecklingen av tekniken gör det enklare för dig att 

arbeta flexibelt? 

• Vilka redskap använder du när du arbetar hemifrån?  

• Har du en arbetsdator? 

• Har du en arbetsmobil? 

 
Relation till kollegor och chef 

• Hur upplever du att relationen till dina arbetskollegor ser ut? 

• Har ni en god relation så att ni umgås utanför arbetstid? 

• Hur upplever du din relation till din chef? 

 
Arbeta övertid 

• Hur ofta arbetar du övertid? 

• Har du någon gång upplevt att dina kollegor påverkat dig direkt/indirekt att arbeta 

övertid?  

• På vilket sätt har de indirekt påverkat dig att arbeta övertid? 

• På vilket sätt har de direkt påverkat dig till att arbeta övertid? 

• Känner du att du också behöver arbeta övertid då? 

• Varför känner du så? 

• Har du någon gång upplevt att din chef påverkat direkt/indirekt dig till att arbeta 

övertid? 

• På vilket sätt har de indirekt påverkat dig att arbeta övertid? 

• På vilket sätt har du direkt påverkat dig till att arbeta övertid? 

• Uppmuntras du till att arbeta övertid av din chef? 

• Hur hanterar du det?  

• Skulle du säga att det finns några förväntningar från kollegor och chefer till att arbeta 

övertid? 

•  Hur ser det ut? 

• Vad skulle hända om du inte vill arbeta övertid? 

• Vad skulle chefen säga? 

• Vad skulle kollegor säga? 

• Har du arbetat när du egentligen inte ska arbeta? på semester/ under vabbat/ dylikt? 

• Vill du beskriva vad som drev dig till att göra det? 

 
Arbetsbelastning och återhämtning 

• Hur upplever du din arbetsbelastning? Har du har för mycket/för lite att göra på 

arbetet? 

• Hur upplever du att chefen reagerar om du inte hinner med det du ska? 

• Vad händer då? 
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• Hur tar du hjälp av dina kollegor? 

• Hinner du utföra dina arbetsuppgifter? 

• Om inte vad händer då?  

• Gör du det på din fritid? 

• Uppmuntras du till återhämtning? av tex chef eller kollegor 

• Hur ser din återhämtning ut? 

• Är den tillräcklig? 

• Hur skulle du vilja ändra på den om den inte är tillräcklig? 

• Hur upplever du att du får stöd från kollegor och chefer om du skulle behöva: 

• Vabba  

• Ha semester 

 
Relation mellan arbetsliv och privatliv  

• Vad är det som driver dig i din yrkesroll och vad är dina/ditt mål?  

• Vad gör du helst på din fritid utanför arbetet? 

• Hur ofta utför du dessa aktiviteter? 

• Hur skiljer du på arbetsliv och privatliv? 

• När anser du att du arbetar? 

• När anser du att du är ledig? 

• Anser du att ditt privatliv påverkas av ditt arbete? 

• På vilket sätt? 

• Underlättar det din fritid att du kan arbeta flexibelt? 

• På vilket sätt? 

• Varför inte? 

• Om du har familj, vad tycker det om att du kan arbeta flexibelt? 

• Om du har familj, vad tycker de om att du arbetar övertid? 

• Vad hade skillnaden varit om du istället bara arbetade fasta tider? 

• Hur hade din fritid sett ut då? 

• Vad tror du hade varit bra/dåligt? 

Då vill vi säga tack för din medverkan och undrar avslutningsvis om det är något mer som du 

skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 - Följebrev 
 

Hej!  
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitet i Växjö som för stunden har börjat med vår c-uppsats 

inom ämnet sociologi. Vi är intresserade av studier inom arbetslivet och har därför riktat in 

oss på flexibelt arbete. Just nu är vi på jakt efter personer som skulle vilja ställa upp på en 

intervju. Det finns inga krav på dig som person mer än att du ska arbeta med flexibla 

arbetstider. Intervjun kommer sammanfattningsvis handla om hur det flexibla arbetet ser ut, 

dess påverkan och hur organisationen påverkar. Vi har som önskemål att få spela in intervjun 

för att sedan enklare gå tillbaka till materialet när det sedan ska användas i vår uppsats. Vi kan 

även intyga att det bara är vi som undersökare som kommer att ha tillgång till materialet och 

namn kommer att anonymiseras även arbetsplats om så önskas. Väljer du att ställa upp på en 

intervju har du självklart rätt att avbryta intervjun om så önskas. Intervjun tar cirka 30-45 

minuter.  
 
Hör gärna av dig om du har frågor kring studien!  
Hoppas du vill medverka! 
 
Med vänlig hälsning  
Jennifer Persson och Fanny Wigren  
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