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Abstract 

This is a thesis about knowledge-intensive work and the organizational con-
texts of such work. The specific objective is to analyze the geography of 
work. The geography of work may diverge from the geography of employ-
ment when paid work is undertaken at the premises of client organizations, 
during commuting, on business trips, in external meetings, at home or in 
other places. The focus is on work practice and the perspective of everyday 
life. The study examines where knowledge workers are located and where 
knowledge work occurs. It is about what knowledge workers actually do. 
The everyday perspective is about the relationship between paid work and 
unpaid work. 

To understand the organization of knowledge-intensive work in a time–
space context, different possibilities and constraints must be taken into con-
sideration. This thesis has a time–geographical approach. The case study 
examines knowledge-intensive organizations located in central Stockholm. 
The organizations are in PR/communications, management consultancy, and 
research and development sectors. Both private and public sector organiza-
tions are considered. The empirical study combines interviews, time diaries 
and questionnaires. The NVivo software program is employed to analyze the 
interview data. The main conclusion from the thesis is that in order to under-
stand knowledge-intensive work, different factors such as relations, attitudes 
and norms need to be considered. These factors affect the organization of 
work, which in turn is affected by the choices, possibilities, constraints, ex-
pectations and negotiations of different actors (i.e. employees, employers, 
family, clients and colleagues). 

The working time of the knowledge workers investigated in this study is 
mainly spent at the office of their employers. Social interaction with col-
leagues and clients is an important part of their work. Work routines involve 
many meetings, both face-to-face and virtual. Face-to-face interactions play 
a crucial role in shaping the geography of work; teamwork is important. The 
knowledge workers in this study are “working long hours,” and the norm is 
to work more than what have been expected. 
 
Key words: geography of work, knowledge-intensive organizations, 
knowledge work, everyday life, practice, mobility, social interaction 
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1 Introduktion 

Problemformulering 
Förvärvsarbete är en stor del av livet för många människor och det upptar en 
stor del av människors vardagsliv. Denna avhandling studerar förvärvsarbete 
inom en specifik bransch, den kunskapsintensiva tjänstesektorn. På kun-
skapsintensiva företag har de anställdas liv beskrivits med ord som ”yuppie” 
(young urban professional) och som syftar till att beskriva yngre profession-
ella personer inom branscher som är kunskapsintensiva. Det var framförallt 
under 1980-talet som begreppet växte fram (se Hermelin, 1997). Idag besk-
rivs kunskapsarbetare utifrån att vara experter. De beskrivs med ord som 
symbolanalytiker, den kreativa klassen och kunskapsarbetare. De antas 
kunna lösa problem och inneha en specifik kunskap. Den imagen är viktig 
för branschen. Det hör också ihop med att kunskap idag betraktas som en 
nyckelfaktor i arbetslivet (se ex. Reich, 1991b; Florida, 2002; Alvesson, 
2004a). Det som kännetecknar kunskapsintensiva tjänsteföretag är att deras 
personal är helt avgörande för lönsamheten. Det är de anställdas expertkun-
skap och kompetens som företagen säljer.  

Det är tydligt att det finns ett stort intresse för de förvärvsarbetare som 
anses ha en central roll i den framväxande ekonomin och som har kommit att 
kallas kunskapsarbetare. De är sysselsatta inom sektorer som omfattar juri-
dik, revision, management, ingenjörsvetenskap, data och IT, reklam och 
finansiella verksamheter (Alvesson, 2004a: 9). De anställda inom sådana 
verksamheter har typiskt en akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, 
beteendevetenskap, teknik, juridik etc.  

Teknikens betydelse i samhället har kommit att diskuteras utifrån hur den 
påverkar vardagslivet (arbetsliv och privatliv). I och med den snabba sprid-
ningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT)1 har tekniken 
blivit en integrerad del av människors vardagsliv. Tillgången till teknik har 
kommit att förändra hur och var förvärvsarbete sker, framförallt för kun-
skapsarbetare. Daniel Bell menade på 1970-talet att teknologin påverkade 
hur människor förvärvsarbetade. Det är skiftet från det industriella till det 
post-industriella samhället (senare informations- och kommunikationssam-
hället) som inneburit en förändring från tillverkning- till servicesamhälle 

                                                        
1 Informations- och kommunikationstekniken definieras av statens institut för kommuni-
katsionsanalys som: ”teknik för insamling, lagring, bearbetning, återfinnande samt kommuni-
kation av data, text, bild och tal” (Statens institut för kommunikationsanalys, 2008).  
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(Bell, 1973). Det finns flera olika sätt att beskriva den samhällsförändring 
som har ägt rum. De flesta är överens om att teknologiska förändringar och 
investering i ny kunskap är viktiga källor till ekonomisk tillväxt och de är 
centrala aspekter i kunskapsekonomin.  

IKT är en del av IT-begreppet (informationsteknik, samlingsbegrepp för 
datateknik) och handlar om kommunikation mellan människor. I dag har en 
övervägande majoritet av befolkningen tillgång till datorer, internetuppkopp-
ling och mobiltelefoner. Den virtuella kommunikationen ökar år för år. I 
stort sett alla företag i Sverige med tio anställda eller fler har datorer, in-
ternetuppkoppling och en hemsida och det har varit så under hela 2000-talet. 
Mobila bredbandsanslutningar på företag har ökat markant de senaste åren. 
IT-användningen på svenska företag anses vara hög. Det visar sig också att 
det finns mer och mer IKT-utrustning på svenska företag (SCB, 2012b).  

Det finns en förhoppning om att IT ska leda till ett bättre samhälle. Sam-
tidigt som det finns en oro för att förändringen är negativ. Idag är det ingen 
som höjer på ögonbrynen åt ”IT-stress” och ”tidspress”, det är mer eller 
mindre en självklar del av samhället. Att människor inte sätter gränser för 
sitt förvärvsarbete, utan läser mejl i stort sett dygnet runt, det är inget an-
märkningsvärt. Att ständigt vara uppkopplad med mejl och internet i telefo-
nen tar många människor förgivet idag.  

I juni 2012 gick det att läsa att ”jobbmail på fritiden kan förbjudas i Tysk-
land” (Lomberg, 2012). Detta tyder på en förändring i attityden mot den 
ständiga tillgängligheten. I Tyskland är det stora företag som Volkswagen, 
Daimler och SAP som ger anställda möjligheten att slippa mejlen efter ar-
betstid. Daimlers anställdas mejl kan raderas under semestern om de vill. De 
anställda ska kunna koppla av under ledigheten. Volkswagen har infört att 
mejl som anländer 30 minuter efter arbetstid stoppas av en server. Det är 
efter rapporter om att var tredje tysk svarar på mejl efter arbetstid som debat-
ten har tagit fart i Tyskland (Lunden, 2012). Företag som bryter mot arbets-
skyddet som lag (som innebär att de anställda inte ska behöva svara på mejl 
efter arbetstid) kan få böta upp till 25 000 Euro (Larsson, 2012). 

Genom den utveckling som har beskrivits ovan råder en uppfattning om 
att förvärvsarbetare blir allt mer mobila vad gäller var de utför sitt dagliga 
förvärvsarbete (Castells, 2001; Sellen och Harper, 2002; Hill m fl., 2003; 
Bryson m fl., 2004). Min avhandling syftar till att undersöka hur detta reali-
seras och var det moderna arbetslivet egentligen utspelar sig. I och med att 
det informationsteknologiska samhället och tjänstesamhället kan ha inneburit 
mer flexibla former för förvärvsarbete vill jag se om det har medfört en 
skillnad mellan sysselsättningens geografi och förvärvsarbetets geografi. 
Med sysselsättningens geografi menas adressen för arbetsstället vid vilket 
anställningen är lokaliserad. Med förvärvsarbetets geografi menas platsen 
där arbetet i praktiken utförs. Arbetets geografi kan avvika från sysselsätt-
ningens geografi då förvärvsarbete sker hos kund, under pendlings- eller 
tjänsteresor, i hemmet, på café/restaurang eller på andra platser. Hur detta 
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mönster ser ut är beroende av möjligheter och restriktioner. Det är arbets-
marknadens funktionssätt, hur arbetslivet utvecklas, företags externa kontak-
ter, användning av teknik, arbetskraftens och arbetsgivarens preferenser och 
resurser liksom många andra faktorer som avgör hur arbetets geografi ser ut.  

För att förstå arbetets geografi ligger fokus för denna studie på att studera 
arbetspraktiken och hur den påverkar och påverkas av hela vardagslivet 
(med fokus på arbetslivet). Arbetspraktik handlar om vad de anställda gör i 
sitt dagliga förvärvsarbete och var de gör det. Denna fråga placerar de perso-
ner som förvärvsarbetar i centrum. Det blir därmed intressant att förstå vad 
som sker inom företag, hur de är organiserade samt att identifiera vilka det är 
som förvärvsarbetar på företagen med serviceinriktad och utåtriktade funkt-
ioner.  

I denna studie avses att problematisera en ofta återkommande uppfattning 
om hur de anställda (med servicefunktioner) agerar. Enligt flera forskare är 
förvärvsarbetare inom dessa sektorer (professionell service och kunskapsin-
tensiva företag) inte bara mobila utan även flexibla med många valmöjlig-
heter (se ex. Bailey och Kurland, 2002; Lash, 2002; Hill m fl., 2003; Beau-
regard, 2011).  

En pågående debatt handlar om att uppnå vardagslivsbalans, det vill säga 
en harmonisering mellan förvärvsarbete och privatliv. Den debatten betonar 
att kunskapsarbetare i allt större utsträckning än andra är ständigt tillgängliga 
för sitt förvärvsarbete (Perlow, 2001; Kodz m fl., 2002; Perrons, 2003). För 
många har det blivit en norm att förvärvsarbeta mer än vad som avtalats 
(Perlow, 1998). Det handlar också om att många människor idag känner en 
ökad press på att vara tillgängliga även utanför normal kontorstid med hjälp 
av den virtuella tekniken.  

En växande del av litteraturen beskriver hur förvärvsarbetet tar över män-
niskors liv och att gränsen mellan fritid och förvärvsarbete har suddats ut 
(ex. Massey, 1995; Hochschild, 1997; Perlow, 1998; Bunting, 2004; 
McDowell m fl., 2005). Andra studier pekar på att flexibla förvärvsarbeten 
(flexibla i form av exempelvis flextid) hjälper människor att leva upp till 
kraven både på arbetsplatsen och i privatlivet (Hill m fl., 2003; Kossek m fl., 
2006) och att förvärvsarbeta från någon annan plats än kontoret. Det råder 
olika uppfattningar om huruvida det verkligen är positivt för förvärvsarbe-
tarna eller om det gynnar arbetsgivaren (jfr. ex Bailey och Kurland, 2002; 
Lautsch och Kossek, 2011). Konsekvenserna är att förvärvarbetare inom 
kunskapsbranschen (kunskapsarbetare) förvärvsarbetar fler timmar (Kodz m 
fl., 1998). De anställda ställer upp på dessa normer av olika anledningar som 
påverkas av attityder och relationer på både arbetsplatsen och utanför den. 
Detta kommer att diskuteras mer ingående i min avhandling. 
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Syfte 
Avhandlingens syfte är att förstå kunskapsarbetets organisation och utfö-

rande i tidrummet. Utgångspunkten är att studera olika rumsliga möjligheter 
och restriktioner som kunskapsarbetare ställs inför.   

 
Med kunskapsarbetare menas här förvärvsarbetare inom en specifik 

bransch som vanligen kallas för kunskapsintensiva tjänster. Denna sysselsät-
ter välutbildade förvärvsarbetare i verksamheter som ledarskap, 
PR/kommunikation, uppdragstjänster och FoU.  

Fokus är att förstå arbetspraktiken. Det handlar om var kunskapsarbete 
sker och vad de faktiskt gör när de utför sitt förvärvsarbete. Mitt fokus ligger 
på att studera vardagslivet, som syftar på förhållandet mellan förvärvsarbete 
och privatliv. Ett vardagslivsperspektiv hjälper till att förstå arbetspraktiken, 
där förhandlingar och förväntningar som förvärvsarbetarna ställs inför är 
centrala. Det handlar om vilka de anställda är. Här är samspel och relationer 
mellan anställda, kunder, ledningen och familjen viktiga att studera.  

Innehåll och disposition 
Avhandlingen består av sju kapitel. Föreliggande kapitel är en introduktion 
med bakgrundsbeskrivning, problemformulering och syfte. Efter detta inle-
dande kapitel följer två teoretiskt inriktade kapitel. Kapitlen ska ses som 
studiens teoretiska referensram och här utvecklas studiens undersökningsan-
sats.  

I kapitel två presenteras avhandlingens vidare och samhälleliga bakgrund 
och sammanhang. I det första avsnittet redogörs för den kunskapsintensiva 
sektorn som studeras i denna avhandling. Därefter följer ett avsnitt om kun-
skapsarbetarna. Där beskrivs kunskapsarbetarna utifrån tre forskare; Robert 
Reich, Richard Florida och Mats Alvesson. Dessa författare har en delvis 
varierande syn på vilka kunskapsarbetarna är. Vidare beskrivs den pågående 
debatten om vilket samhälle vi lever i. Det handlar om att det finns olika 
uppfattningar om huruvida samhället grundar sig på nätverk (nätverkssam-
hället) eller kunskap (kunskapssamhället). Efterföljande avsnitt börjar med 
en redogörelse för den akademiska debatten kring informations- och kom-
munikationsteknologin eftersom det är ingången till valda ämnet för avhand-
lingen. Det har länge funnits en teknikdeterminism som berör frågor om hur 
tekniken har påverkat samhället. En aspekt av denna determinism är att plats 
och avstånd får en mindre betydelse, vilket kommer att diskuteras närmare i 
kapitel två. Till sist förs en diskussion om de geografiska begreppen tid och 
rum och att det är viktigt att studera tidrummet som en helhet. Sammantaget 
argumenteras för en mer nyanserad bild av kunskapsarbetare, det samhälle vi 
lever i och teknikens betydelse för människan. 
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Kapitel tre är ett teoretiskt kapitel som ligger till grund för avhandlingens 
frågeställningar och mina empiriska studier. Kapitlet belyser utgångspunkten 
och mitt perspektiv för avhandlingen. Syftet är att kapitlet ska leda till en 
djupare förståelse av kunskapsarbetare. Kapitlet är indelat i två avsnitt; ar-
betspraktik och vardagsliv. Arbetspraktik handlar om var och hur kunskaps-
arbetare faktiskt utför och organiserar sitt förvärvsarbete. Avsnittet belyser 
olika sätt att organisera förvärvsarbetet och tillsammans med vem eller vilka 
det görs. Antaganden om att arbetspraktiken påverkar förvärvsarbetarnas 
handlingsmönster gör att förvärvsarbetares hela vardagsliv (arbetsliv och 
privatliv) bör studeras. Nästa avsnitt har därför ett vardagslivsperspektiv. 
Avsnittet belyser att förvärvsarbete också handlar om privatlivet. Det finns 
en rad olika aspekter på kunskapsarbete som påverkar och påverkas av hela 
vardagslivet. Det finns flera olika aspekter som har en avgörande betydelse 
för hur kunskapsarbete utförs och organiseras. Det handlar om hur kun-
skapsarbetare ska få ett harmoniserat vardagsliv, det vill säga vardagslivsba-
lans. Det finns olika normer och föreställningar om hur förvärvsarbetet ska 
ske och hur det påverkar förvärvsarbetarna. Normer som att förvärvsarbeta 
mer än vad som förväntas av dig, pressa tiden, förvärvsarbeta fler timmar 
och distansarbeta förs fram. Detta ger en bakgrund till de empiriska studier-
na av hur vardagsliv faktiskt ter sig och vad det beror på. Det vill säga hur 
förvärvsarbetet organiseras och hur det utförs.  

I kapitel fyra diskuteras avhandlingens genomförande, metod och materi-
al. Kapitlet inleds med det tidsgeografiska synsättet som legat till grund för 
min metodinsamling. Avhandlingens problemställning kopplas samman med 
centrala geografiska begrepp. Här presenteras de begrepp som valts för att 
redovisa empirin och som ligger till grund för mina resultat. De centrala 
tidsgeografiska begreppen som används är; projekt, aktiviteter och restrikt-
ioner. Vidare diskuteras valet av undersökningsmetoder, vilka utgjorts av 
intervjuer, webbenkät och tidsdagböcker. Det är nio arbetsplatser som har 
studerats. Intervjuer har gjorts med 21 individer och omfattar anställda såväl 
som VD, ägare och partner. Webbenkäten har skickats ut till två arbetsplat-
ser och besvarats av totalt 41 individer. Tidsdagböcker har skrivits av nio 
anställda under en förvärvsarbetsvecka. Studien är gjord under perioden 
2008 till 2011. För att organisera och analysera mitt material har det datorba-
serade arbetsverktyget NVivo använts. I kapitel fyra beskrivs tillvägagångs-
sätt och betydelsen detta har för studien.    

Kapitel fem är en berättelse om några av de informanter som studerats. 
Kapitlet är narrativt och syftar till att ge en bättre förståelse för mitt empi-
riska material. Kapitlet har som utgångspunkt att diskutera hur de anställda 
förvärvsarbetar utifrån fyra olika tidsdagböcker om hur vardagslivet, med 
fokus på arbetslivet, ter sig för de anställda på två olika arbetsplatser. Vidare 
är det två berättelser om de personer som har en god insyn i personalfrågor 
och hur organisationernas styrs (VD, partner, ägare). Det ska ge en bild av 
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organisationsledningens strategier och vilka argument de har för hur arbets-
platser organiseras.  

Kapitel sex diskuterar och analyserar resultaten från de empiriska under-
sökningarna. Syftet med kapitlet är att förstå förvärvsarbetets organisation 
och utförande i tidrummet. Kapitlet är indelat i två avsnitt; arbetspraktiken 
för kunskapsarbetare och vardagslivsperspektiv. Diskussionen leder tillbaka 
till teoridiskussionen i kapitel tre. Det tidsgeografiska begreppet restriktioner 
har använts för att berätta om vardagslivet för kunskapsarbetare. Resultaten 
visas med hjälp av tidsdagböcker, intervjuer och webbenkäten.  

Kapitel sju tar upp de huvudsakliga slutsatserna och är ett avslutande ka-
pitel. I kapitlet sammankopplas det empiriska materialet med det teoretiska 
kapitlet. Kapitlet syftar till att sammanfatta och diskutera avhandlingens 
viktigaste resultat och slutsatser.  
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2 Kunskapsarbete 

För att förstå arbetets geografi och mer specifikt hur kunskapsarbete organi-
seras och utförs måste också den tidigare forskningen studeras. Det är en del 
i att förstå i vilken kontext avhandlingen är skriven. Därför är det viktigt att 
beskriva det studieobjekt som den här avhandlingen behandlar i huvudsak, 
nämligen arbete i den kunskapsintensiva branschen. I första avsnittet besk-
rivs vilka typer av företag som ofta definieras som kunskapsintensiva och 
problematiken med benämningen på branschen. I nästa avsnitt beskrivs hur 
varierande definitionen av kunskapsarbetare är utifrån tre olika forskare; 
Reich (1991b), Florida (2002), Alvesson (2004b). Det handlar om att förstå 
vad som karaktäriserar kunskapsarbete och vad som är speciellt med dessa 
till skillnad från andra förvärvsarbetare. I de två nästföljande avsnitten disku-
teras det samhälle som vanligen kallas för kunskapssamhället och nätverks-
samhället. Sedan följer en redogörelse för den akademiska debatten kring 
IKTs påverkan. Hur IKT har påverkat människors vardagsliv har diskuterats 
utifrån flera olika teoretiska infallsvinklar, i form av olika hypoteser som 
ibland är motstridiga och ofta teknikdeterministiska. Det finns en del för-
väntningar kring hur IKT-användningen ska ge olika sociala och geografiska 
uttryck. Slutligen diskuteras tidrummet. Det finns olika uppfattningar om 
och förståelser om tidrummet. Det påverkar hur vi uppfattar verkligheten. 
Tidsrummet beskrivs som ett samlat begrepp. Det övergripande syftet med 
kapitlet är att visa det övergripande sammanhanget som påverkar kunskaps-
arbete och hur det har kommit att förstås.  

Den kunskapsintensiva branschen 
Den sektor som studeras i denna studie kallas vanligen för kunskapsintensiv 
och inom vilken företag och organisationer inom professionell service och 
utvecklingsföretag ingår (se tabell 1, s. 21). Det kan vara företag och organi-
sationer både inom den privata och den offentliga sektorn (Alvesson, 2004b: 
24-25). Typiska kunskapsföretag är konsultfirmor av olika slag (Liedman, 
2001: 14). Exempel på kunskapsintensiva konsultföretag är Cap Gemini och 
Ernst & Young.  
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Studier om organisationspraktik har ofta behandlat stora transnationella 
företag2, vanligen bank- och managementkonsultbolag. Det som är gemen-
samt för många av dessa studier är att intervjuer har gjorts med företagsle-
dare, vanligen kallas de för nyckelpersoner på företagen (ex. Jones, 2005; 
Morgan och Quack, 2005; Faulconbridge, 2008a; Faulconbridge, 2009; Bea-
verstock m fl., 2012; Cook m fl., 2012).  

Det finns en problematik i att branschen kallas för kunskapsintensiv, vil-
ken är nära relaterat till professionella tjänster3. Kunskapsintensiv antyder att 
kunskapsföretag har monopol på kunskap. Det som är utmärkande är att det 
finns en tydlig uppfattning om att kunskap betyder mycket för verksamheten 
och att det görs anspråk på kunskapsintensitet (Liedman, 2001; Alvesson, 
2004b: 32-35). Det är framförallt kunskap kopplat till akademisk kunskap 
där de anställda innehar en specifik kunskap som är central för organisation-
er.  

Kunskapsintensiva tjänster består av utbytet och försäljning av informat-
ion och problemlösning (ex. Reich, 1991a; Alvesson, 2002). Arbetsuppgif-
terna genomförs genom olika typer av samarbeten; grupparbe-
ten/teamarbeten. Därmed spelar kommunikationen mellan de anställda och 
med externa aktörer en avgörande roll för organisationens utveckling (ex.  
MacKinnon m fl., 2002; Ettlinger, 2003; Gertler, 2003; Amin och Cohendet, 
2004; Storper och Venables, 2004; Pinch, 2009; Sunley m fl., 2011). Detta är 
också en bransch där IKT vanligen används av de anställda för att utföra sina 
arbetsuppgifter (Jones, 2005). I Sverige finns det en koncentration av före-
tagstjänster i Stockholm, enligt tabell 14.  

                                                        
2 Transnationellt företag (TNC) är ett företag som har makten att kontrollera över verksam-
heten i mer än ett land, även om de inte äger dem (Dicken 2011: 110).  
3 Professionell organisation används ibland synonymt med kunskapsorganisationer. Det syftar 
till den yttersta eliten av anställda eller ett yrke, ofta experter (Alvesson, 2004b).  
4 Med företagstjänster menas här verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
samt uthyrning, företagstjänster, resetjänster och andra stödtjänster (SCB, 2014). 



 21 

 
 År 2011 
Företagstjänster totalt i Stockholm 
 

118 679 (antal) 

Samtliga företagstjänster i riket 
 

504 528 (antal) 

Total andel företagstjänster av dagbefolkningen i 
riket 

11 (procent) 

  
Total andel företagstjänster av dagbefolkningen i 
Stockholm 
 

20 (procent) 

Total andel av rikets företagstjänster i Stockholm 24 (procent) 
  

Tabell 1. Företagstjänster i Sverige och i Stockholm år 2011.  

Källa SCB. 

 

Mellan åren 1967 och 2007 har finansiella tjänster och företagstjänster i 
Stockholmsregionen haft dubbelt så stora sysselsättningsandelar som övriga 
landet. Som framgår av tabellen ovan är det 20 procent i Stockholm och 11 
procent i riket. Tillväxten är dock relativt stabil under den tiden, den stora 
ökningen skedde från 1990 fram till 2000. År 2001 skedde en konjunktur-
nedgång inom sektorn. Inom Stockholms län är sektorns sysselsättning en 
fjärdedel av samtliga förvärvsarbetade. Dominansen är tydlig inom framför-
allt de centrala delarna av länet och idag kan denna sektor anses vara en av 
Stockholms basindustrier. Mellan åren 1990 och 2007 har sysselsättningen 
ökat med 90 000 personer och det är en snabbare tillväxt än regionens totala 
sysselsättning (Hermelin, 2011: 29-30)   

Definition av kunskapsarbetare 

Their main concern is the piece of software on the go, the research project, or 
the story on which they are working, to which end they routinely draw on the 
expertise of their own networks… they are, in short, flexible specialists par 
excellence (Webster, 2002: 92-93). 

 
Citatet beskriver hur kunskapsarbetare förväntas vara och hur de förvän-

tas arbeta. De är experterna som ska lösa företagens problem och utveckla 
nya idéer och produkter för marknaden. Citatet belyser också nätverkens roll 
för kunskapsarbetare och anspelar på vikten av att ha nätverk i sin omgiv-
ning, vilket också anses vara viktigt i nätverkssamhället som kommer disku-
teras vidare i avsnittet om nätverksamhället (s. 29)  
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Kunskapsarbetare är det begrepp som Mats Alvesson använder sig av (ex. 
Alvesson, 1989; Alvesson, 2001; Alvesson, 2004b). Andra begrepp som 
används är ”symbolanalytiker”, ”kunskapsexperter”, ”informationsarbetare” 
(Webster, 2002). Det finns olika uppfattningar om vad en kunskapsarbetare 
är och vilka förvärvsarbetare det är som kan räknas till den kategorin. I ta-
bellen nedan redovisas hur kunskapsarbete definieras av några forskare som 
speciellt studerat dessa. Det är Mats Alvesson (2004b), Richard Florida 
(2002) och Robert Reich (1991b). Urvalet grundar sig på att det är tre fors-
kare5 som har inflyttande i den akademiska debatten men som har en varie-
rande syn på vilka kunskapsarbetarna är. 
  

                                                        
5 Det finns andra forskare såsom Peter Drucker (1969), Frintz Machlup (1962), Daniel Bell 
(1973) som under 1960-70-talet skrev om kunskapsarbetare.  
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Namn Robert Reich Richard Florida  Mats Alvesson 

Huvudbegrepp Symbolanalytiker Kreativa klassen Kunskapsarbetare 

Sektorer  
 

Symbolanalytiska 
tjänster  
 

Kunskapsintensiva 
tjänsteföretag 

Kunskapsintensiva 
tjänsteföretag  

Arbetsuppgifter Identifierar pro-
blem, löser pro-
blem och samord-
nar resultaten 

Kommer på nya stra-
tegier, utföranden och 
komponenter samt 
problemlösning, söker 
efter nya innovativa 
lösningar 

Tolkar, förmågan att 
tolka, kvalificerade 
gissningar 

Nyckelord Kompetens, välfärd Kreativitet, urbanitet Kunskap, företag 

Yrken eller huvud-
sysselsättning 
(exempelvis) 

Forskare, ingenjö-
rer, programme-
rare, tekniker, PR-
konsulter, jurister, 
bankmän, plane-
rare, utvecklare, 
analytiker, konsul-
ter, systemanalyti-
ker, ljudtekniker, 
författare, formgi-
vare, journalister 
 

Datatekniker, mate-
matiker, ingenjörer, 
forskare, konstnärer, 
designer, arkitekter, 
skådespelare, sport-
män, journalister, 
managementkonsulter, 
bankmän, jurister, 
tekniker 

Jurister, revisorer, 
managementkonsulter, 
ingenjörer, datatekni-
ker, IT-tekniker, PR-
konsulter, advokater, 
investmentbankmän, 
biotekniker 

Viktigaste verk om 
kunskapsarbete 

The Work of Nat-
ions. Preparing 
Ourselves for 21st-
Century Capitalism 
(1991) New York: 
Vintage Books.  
 

The Rise of the Crea-
tive Class: and How 
it’s Transforming 
Work, Leisure, Com-
munity and Everyday 
Life (2002). New 
York: Basic Books 
 

Knowledge Work and 
Knowledge-Intensive 
Firms (2004). Oxford: 
Oxford University 
Press 

Tabell 2. En översikt utifrån tre forskares syn på kunskapsarbete  

 

Utifrån tabellen ovan framgår forskarnas delvis varierande syn på vilka 
kunskapsarbetarna är och vad de sysslar med. Det finns en del likheter såsom 
vad kunskapsarbetarna sysslar med, där data, ingenjörer, PR, management, 
juridik, finans och tekniker är återkommande hos de tre forskarna. De största 
skillnaderna mellan Reich (1991a), Florida (2002) och Alvessons (2004a) 
definition av kunskapsarbetare är synen av vilken kompetens de innehar. 
Reich förespråkar att färdigheter och kunskaper som individer besitter är det 
viktigaste, Florida anser att kreativiteten är central och Alvesson anser att det 
är tolkningsförmågan (tabell 2).  
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Reich anser att det är med den kvalificerade (välutbildade, problemidenti-
fierade) arbetskraften som nationer kan konkurrera idag. Länders och reg-
ioners konkurrensförmåga på den globala marknaden är beroende av arbets-
kraftens kvaliteter, vilket gör att symbolanalytiker står i centrum (Reich, 
1991b: 171-173). Reich kategoriserar arbetskraften i tre olika kategorier. Här 
finns rutinmässiga produktionstjänster6, persontjänster (hushållsnära tjänster) 
och symbolanalytikerna. I den sista kategorin ingår forskare, ingenjörer, 
programmerare, tekniker, PR jurister, bankmän, planerare, utvecklare, analy-
tiker och konsulter av olika slag (Reich, 1991b: 174-175) Den enda genuina 
konkurrensfördelen finns i förmågan att lösa problem, identifiera och sam-
ordna resultaten (Reich, 1991a: 162). En stor del av symbolanalytikernas 
arbetsdag sker i samarbete med de andra i sina team, genom att de utformar 
strategier och arbetar framför datorn (Reich, 1991a: 159). Symbolanalytiker 
manipulerar eller bearbetar ”symboler” med hjälp av analytiska verktyg som 
utvecklas genom formell utbildning i kombination med förvärvad erfarenhet.  

Verktygen kan vara matematiska formler, juridiska argument, finansiella 
knep, vetenskapliga principer, psykologiska insikter om hur man övertygar 
eller roar, slutledningssystem för vilken annan teknik som helst för att lägga 
begreppspussel (Reich, 1991a: 158, översättning: Margareta Eklöf). 

En blivande symbolanalytiker måste alltså inhämta fyra grundläggande fär-
digheter: abstrahera, tänka systematiskt, experimentera och samarbeta 
(Reich, 1991a: 200, översättning: Margareta Eklöf).  

 
Reich kategorier skär rakt igenom näringsgrens- och yrkeskategorisering. 

Ett exempel är yrkesbenämningen sekreterare som kan tillhöra samtliga tre 
kategorier (omnämnda ovan). Sekreterare kan utföra rutinmässiga produkt-
ionstjänster, persontjänster samt symbolanalytiska arbetsuppgifter. Kategori-
seringen går alltså på funktion och inte på profession (Reich, 1991b: 180). 

Symbolanalytiker beskrivs som en grupp som ger råd, presenterar, håller 
föredragningar eller gör upp avtal, nästan all tid och kostnad ligger i att kart-
lägga problem, konstruera en lösning och planera hur det ska genomföras i 
praktiken. De flesta symbolanalytiker har tidigare studerat på universitet och 
har ofta en högre examen (Reich, 1991b: 179)  

Vidare skriver Reich att symbolanalytiker tycker om sitt förvärvsarbete, 
de ”skulle arbeta även om de inte fick betalt”, eftersom deras förvärvsarbete 
inte blir långtråkigt eller enformigt utan består av gåtor, spel, experiment, 
mycket prat. De har en stor frihet att själv avgöra och ta beslut (Reich, 
1991a: 194).  

I sin studie från början av 1990-talet uppskattade Reich att 20 procent av 
amerikanerna förvärvsarbetade som symbolanalytiker (Reich, 1991a: 179). 

                                                        
6 Omfattar chefer på låg- och medelnivå, verkmästare, kontrollanter, avdelningschefer. Ofta 
inom sektorer såsom tillverkningsindustrin (Reich, 1991a: 155).  
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Det är inga skarpa avgränsningar av vilka som är symbolanalytiker utan det 
beror på arbetsuppgiften (se tabell 2, s. 23).  

Florida har valt att dela upp samhället i klasser där den kreativa klassen är 
indelad i två grupper; “superkreativa kärnan” och “professionellt kreativa”. 
Den förstnämnda kategorin sysslar med data, matematik, arkitektur, ingen-
jörsvetenskap, konst, forskning och utbildning, konst, design, nöje, sport, 
media med mera (Florida, 2002: 38). Deras förvärvsarbete går ut på att 
komma på nya strategier, utföranden och komponenter som de kan använda 
flera gånger om. De ska både kunna hitta problem och lösa dem samt för-
bättra (Florida, 2002: 69; Florida, 2005: 34). De ”professionellt kreativa” är 
sysselsatta med management, företags- och finansiella arbeten, juridik, tek-
nik och ledande inom försäljning (Florida, 2002: 69, 328). De sysslar med 
problemlösning och söker efter nya innovationslösningar. De behöver ofta 
en högskoleutbildning och en hög kompetens och skicklighet (även om Flo-
rida anser att vem som helst kan vara en kreativ arbetare) (Florida 2005:34). 
Det är kreativiteten på arbetsplatser som är det som separerar den kreativa 
klassen från de andra klasserna, menar Florida (2002: 8). De förvärvsarbe-
tare som inte är en del av den kreativa klassen benämns som arbetarklassen 
(konstruktörer, installatörer), serviceklassen (sjukvårdspersonal, matrelaterad 
servicepersonal, lokalvårdare, kassörskor, administratörer) och jordbruks-
klassen (bönder, fiskare, skogsarbetare). Den kreativa klassen är beroende av 
de andra klasserna för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och kunna 
leva sina liv. De är konsumenter av serviceklass tjänster (ta hand om barnen, 
tvätt, hemhjälp, matleveranser o.s.v.) (Florida, 2002: 38).  

Florida skriver att 30 procent av amerikanerna förvärvsarbetade i den kre-
ativa klassen i början av 2000-talet (Florida, 2002). Enligt en undersökning i 
Sverige uppskattas att 35 procent av den svenska arbetskraften tillhör den 
kreativa klassen (Tingali m fl., 2007: 51).  

Till skillnad från Florida anser Alvesson att kunskapsarbete är något an-
nat än att vara kreativ. Det handlar snarare om att leverera och bistå med 
resurser (Alvesson, 2004b: 64). Alvessons syn på kunskapsarbete är att det 
”handlar mycket om tolkning, omdömesförmåga och kvalificerad gissning” 
(Alvesson, 2004b: 51). Deras arbetsuppgifter består av intellektuella och 
symboliska färdigheter och de spelar en central roll i det arbete som utförs 
(Alvesson, 2004b: 24). Majoriteten av de anställda ska förvärvsarbeta med 
utveckling och med försäljning av produkter eller med servicearbeten för att 
arbetsplatsen ska tillhöra kunskapssektorn (Alvesson, 2004b: 23). Även om 
arbetsuppgifterna för en kunskapsarbetare varierar är en viktig del att sätta 
sig in i olika sammanhang och nya uppgifter (Alvesson, 2004b: 23). Det är 
ofta en hög grad av ovisshet och arbetet består av att lösa problem i team 
(Alvesson, 2004b: 27).  

Alvesson anser att kunskapsföretag och organisationer finns inom sek-
torer som omfattar juridik, revision, management, ingenjörsvetenskap, data 
och IT, reklam och finansiell investering (Alvesson, 2004b: 9). Kunskapsar-
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betare har ofta en akademisk bakgrund (Alvesson, 2004b: 23). Alvesson 
poängterar att kunskap är ett element i många olika arbeten och yrken, det är 
inte så att kunskapsarbetare har monopol på det (Alvesson, 2004b: 60). Där-
emot delar kunskapsarbetare sociala värderingar i och med att de är välutbil-
dade och har speciella kvalifikationer för sitt förvärvsarbete. Det finns på så 
sätt en skillnad mellan att förvärvsarbeta inom kunskapsföretag och inom 
andra mer rutinmässiga serviceindustrier, menar Alvesson (2001: 864).  

En del av kunskapsarbetarens identitet ligger i imagen av att vara en kun-
skapsarbetare. Det vill säga deras beteenden, kläder och så vidare (Alvesson, 
2004b: 81). Imagen består till stora delar av deras titlar som senior manager, 
där grupper blir team, det finns projektledare och det handlar om att för-
medla grandiositet, att höja statusen på förvärvsarbetet, menar Alvesson 
(2006: 22). Detta är också ett sätt att legitimera kunskapsarbetet och vad 
kunskapsarbetare faktiskt gör (Alvesson, 2001: 864).  

Det finns en kritik mot att kategorisera den här typen av förvärvsarbetare 
enligt ovanstående. Enligt Webster är det problematiskt att klassificera för-
värvsarbetare på det sätt som ovanstående forskare gör. Han exemplifierar 
med att alla förvärvsarbetare behöver kunskap i sitt förvärvsarbete och där-
med kan alla förvärvsarbetare tillhöra kategorin kunskapsarbetare (Webster, 
2002: 15). Det finns en problematik i att det inte finns en tydlig definition av 
kunskapsarbetare (Webster, 2002: 17). De ska vara välutbildade, kunna 
kommunicera väl, vara skickliga, inneha kunskap osv. Det finns en för stor 
bredd mellan vilka som ingår i kategorin och han ger exempel på en 
börsmäklare i staden och en ingenjör på landsbygden, eller en journalist och 
en läkare, vilka alla kan tillskrivas att vara kunskapsarbetare, menar Webster 
(Webster, 2002: 115). Det går inte att se dem som en homogen grupp (Webs-
ter, 2002: 116). Webster är vidare kritisk till att kunskapsarbetare, experter-
na, skulle ligga bakom den förändring som sker i världen. Det är inget nytt 
menar han och hänvisar till Daniel Bell som skrev på 1970-talet om att den 
här typen av förvärvsarbetare är nyckelspelare i samhället (Webster 
2002:115). Sammanfattningsvis anser Webster att det inte går att kategori-
sera förvärvsarbetare utifrån att de är kunskapsarbetare eftersom alla för-
värvsarbetare sysslar med kunskap och att bredden är för stor för vilka som 
tillskrivs att vara det.  

Florida har blivit kritiserad av flertalet forskare för sitt begrepp ”kreativa 
klassen” (bla. Gibson och Klocker, 2004; Peck, 2005; Sanchez m fl., 2005; 
Markusen, 2006; Scott, 2007; Asheim och Hansen, 2009). Den vanligaste 
kritiken handlar om att det är ett vagt begrepp och att det är oklart hur Flo-
rida kommer fram till vilka som tillhör den kreativa klassen och hur det 
mäts. På det sätt som Florida definierar den kreativa klassen tillhör alla aka-
demiskt utbildade förvärvsarbetare densamma (Markusen, 2006: 1921-2). 
Själva kreativiteten finns i förvärvsarbetarna själva och därför bör vi studera 
dem och deras yrken istället, menar Markusen (2006: 1925).  
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En annan kritik är att data som använts inte kan bekräftas. Sanchez m.fl.  
(2005) är kritiska gentemot Floridas metoder och undersökningspopulation-
en måste ifrågasättas (Sanchez m fl., 2005: 204). De är kritiska till att han 
förenklar något mycket komplext (Sanchez m fl., 2005: 205). Peck kritiserar 
Floridas uppfattning om att en så stor del av befolkningen anses vara fripas-
sagerare på den kreativa klassen. Det vill säga att de inte medför något till 
ekonomisk tillväxt. Arbetskraftsuppdelningen visar att det inte finns några 
fripassagerare utan alla har en plats att fylla där olika arbetare har olika upp-
gifter (Peck, 2005: 432, 757). Asheim och Hansen ifrågasätter möjligheten 
att göra jämförelser med länder utanför USA och det gör att Floridas argu-
ment inte håller eftersom de bygger enbart på statistik och samma statistik 
finns inte att jämföra i andra länder utan det är ofta olika typer av statistik 
som använts (Asheim och Hansen, 2009).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en problematik för-
enad med att använda begreppet kunskapsarbete. Begreppet antyder att kun-
skapsarbetare är de som innehar kunskap och att det i så fall även finns för-
värvsarbetare som inte gör det. Den finns också en problematik i att förstå 
vilka kunskapsarbetarna är om vi ser till de ovanstående forskarnas uppfatt-
ning, vilka är av varierande karaktär och gör att det blir svårt att definiera 
dem.  

Fördelen med att använda begreppet ligger i att det är en skillnad mellan 
kunskapsföretag och mer traditionella och rutinmässiga service- och indu-
striföretag. Den största skillnaden är utbildningen som krävs för kunskapsar-
bete. Det kan också ses som ett sätt att legitimera sitt förvärvsarbete på. 
Kunskapsarbetare är det begrepp som vanligen används på svenska för den 
specifika bransch som studeras och därmed har jag valt att använda mig av 
begreppet för att förklara dem. Kunskapsarbete ska förstås som det förvärvs-
arbete som utgörs av formellt utbildade arbetare med akademisk bakgrund. 
De förvärvsarbetar vanligen med utåtriktad verksamhet inom sektorer som 
exempelvis i mitt fall berör management, PR/kommunikation och uppdrags-
tjänster (se tabell 1, s. 21). Dessa är de sektorer som analyseras i denna stu-
die. Valet att studera kunskapsarbetare är också på grundval av var de kan 
utföra sitt förvärvsarbete, exempelvis har de ingen fast plats såsom kassörer 
(sitta i kassan) de måste befinna sig på. En viktig skillnad att poängtera är att 
forskare ovan antingen fokuserar mer på hur de karaktäristiska dragen av 
förvärvsarbetare skiljer sig åt eller av arbetsuppgifterna. I min studie är det 
är utgångspunkten vilka kunskapsarbetarna är och vilken kompetens de be-
sitter.  

Kunskapssamhället 
Den litteratur som finns om kunskapssamhället menar att det är kunskap och 
de som skapar kunskap, det vill säga kunskapsarbetarna som står i centrum 
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(Stehr, 1994; Alvesson, 2001; Liedman, 2001; Magnusson och Ottosson, 
2003). Det är viktigt att poängtera att kunskapssamhället inte är något nytt 
fenomen som har uppstått under den senaste tiden. Kunskap i kunskapssam-
hället har tillskrivits problemlösande funktioner, där det ska ses som ett me-
del för att uppnå något bättre (Idvall och Schoug, 2003). Flera forskare ser 
en utveckling från industrisamhället över servicesamhället och vidare till 
informationssamhället och in i kunskapssamhället (Liedman, 2001: 14; 
Magnusson och Ottosson, 2003; Alvesson, 2006: 20). 

Kunskapssamhället innebär att kunskap har kommit att betraktas som en 
”vara” (produkt) genom att den har fått ett pris på marknaden (Gustavsson, 
2002: 32 ). Det har även inneburit att kunskap i kunskapssamhället har till-
skrivits problemlösande funktioner, där det ska ses som ett medel för att 
uppnå något bättre. Kunskap har industrialiserats (Idvall och Schoug, 2003). 
I kunskapssamhället ställs det stora krav på att kunskap ska vara något an-
vändbart. Det finns en tendens till att människan och kunskapen blir ett me-
del eller instrument för att uppnå produktivitet och effektivitet i samhället 
(Gustavsson, 2002: 34).  

Det är ett stort forskningsfält som behandlar begreppet kunskap (se vidare 
Empson, 2001: 812). Jag vill betona att jag ser kunskap som en social pro-
cess (inte en tillgång) och därmed ligger fokus på den sociala interaktionen 
(se ex. Alvesson, 2004a; Amin och Cohendet, 2004; Jones, 2005; Pinch, 
2009). Amin och Cohendet (2004: 33, 77) anser att det inte går att skilja på 
olika typer av kunskap eftersom det är en social process och en praktik som 
ständigt utvecklas.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det som anses bärande, i det här 
fallet kunskap, får definiera samhället. I kunskapssamhället har kunskapen 
kommit att bli viktig och det finns en fokusering på att en viss typ av för-
värvsarbetare är centrala, nämligen de som sysslar med kunskap på olika 
sätt. Det som är bärande för kunskapssamhället är att samhället bygger på 
kunskapsarbetarna. Det är de som står i centrum. 

Nätverkssamhället  
Forskning om nätverkssamhället, informationssamhället och kunskapssam-
hället är riklig. Det handlar om det samhälle som bygger på nätverk, flöden, 
mobilitet, information och kunskap och om hur globaliseringen omstrukture-
rar de ekonomiska aktiviteterna (se Harvey, 1989a; Castells, 1996a; Jensen, 
1999; Webster, 2002; Alvesson, 2004a).  

Den tekniska utvecklingen på 1970-talet lade grunden för den socioeko-
nomiska omstruktureringsprocess som ägde rum på 1980-talet och som har 
format teknikanvändningen och utvecklingen under 1990-talet. Detta är för-
klaringen till nätverkssamhällets uppkomst och att vi utvecklat ett teknolo-
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giskt paradigm. För att förstå nätverkssamhället måste vi därmed förstå ut-
vecklingen av den nya informationsteknologin, menar Castells (1996b: 83).  

I nätverkssamhället är det rummet som organiserar tiden, till skillnad från 
hur det var under industrisamhället när tiden organiserade rummet. Nät-
verkssamhället bygger på de nätverk som blir möjliga i och med IKT 
(Castells, 1996b). 

Informationsteknologins utveckling bidrog till bildandet av en innovativ 
miljö, där uppfinningar och tillämpningar kunde interagera med varandra och 
testas i en återkommande process där man lärde av erfarenheterna. Dessa 
miljöer förutsatte en rumslig koncentration av forskningscentra, institutioner 
för högre utbildning, avancerade teknikföretag, servicenät för varor och tjän-
ster samt affärskontakter för anskaffning av riskkapital till finansiering av 
företag. När väl en miljö har konsoliderats … tenderar den att skapa sin egen 
dynamik och attrahera kunskaper, investeringar och talanger från hela 
världen (Castells, 1996b: 87, översättning: Gunnar Sandin). 

 
Citatet belyser rummets (miljö) betydelse för att kunskap ska ske och att 

det är interagerandet (nätverkande) som är av största vikt. Vidare beskrivs att 
information har funnits länge; det är flödena av information och kunskap 
som förändrats. I nätverkssamhället är information och kunskap något som 
går ihop och som är direkt kopplat till den ekonomiska utvecklingen. Nyck-
eln till framgång ligger i integreringen av flöden (av information) som är 
möjliga med hjälp av IKT. I ett nätverkssamhälle är det information och 
kommunikation som bygger upp samhället (Castells, 1996b). Nätverkssam-
hället beskrivs med hjälp av relationerna mellan nätverken (Castells, 1996b: 
83). 

Det är på dessa villkor som Castells (1996b) anser att vi lever idag. Nät-
verk kan ses som en uppsättning av förenade noder. Företag, människor, 
ekonomi, politik och kulturer är olika noder i nätverkssamhället. Information 
och kunskap är det som binder noderna till varandra. På detta sätt är nätver-
ken flexibla och har förmågan att snabbt förändras och anpassas efter behov. 
Nätverken kopplar samman olika system med varandra och är avgörande för 
att exempelvis företagen ska överleva. Geografin är fortfarande viktig ge-
nom att olika miljöer avgör platsers betydelse. Nätverk är ständigt i process 
och kan inte fungera isolerat.  

Castells (1996b) utgår från det abstrakta begreppet flödesrummet. Det be-
står av tre skikt. Det första består av den tekniska infrastrukturen i form av 
elektroniska utbyten såsom databehandling, informationsteknologi och tele-
kommunikation, vilket ligger till grund för samhällets nätverk (Castells, 
1996b: 461-462). Det andra skiktet utgörs av nav och noder, det syftar på det 
sociala nätverket som länkar ihop flödesrummet. Det är alltså ett elektroniskt 
nätverk som förbinder olika platser med varandra. Genom att finnas i en nod 
har man förbindelse med de andra i nätverket (Castells, 1996b: 462). Det 
tredje skiktet består av den rumsliga organisationen av den styrande eliten. 
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Det är de som styr samhället (Castells, 1996b: 464). Det är den eliten som 
Castells kallar för informationsarbetare, vilka är synonymt med kunskapsar-
betare.  

Platsrummet förstås i kontrast till flödesrummet. Det handlar om att män-
niskor upplever samhället som platsbaserat. En plats har en form, funktion 
och mening inom fysiska gränser (Castells, 1996b: 473). Platsrummets och 
flödesrummets relation är inte något bestämt (Castells, 1996b: 476). Männi-
skor lever fortfarande på platser men samhällens funktioner och makt orga-
niseras i flödesrummet. Det är därför viktigt att vi ser dessa i symbios med 
varandra, menar Castells (1996b: 477).  

Cederlund tillför de geografiska dimensionerna till nätverkssamhället. 
Nätverken kan finnas på olika nivåer; lokala, regionala, nationella, internat-
ionella (Cederlund, 1999: 78), vilket Castells aldrig behandlar i sin beskriv-
ning. Platser ses som miljöer men det är nätverk som är det centrala, inte 
platser. Cederlund å andra sidan ser nätverken som bestående av noder vilka 
är länkade till varandra i olika rumsliga konstellationer. Det är hur dessa 
tillsammans bildar strukturer som skapar olika nätverk. Noderna kan vara 
familjer eller företag och länkarna kan vara relationer, telekommunikationer, 
transaktioner eller vägar. En väg kan vara en länk medan flödena utgörs av 
det som transporteras, exempelvis människor på denna väg. Det är mönstret 
av relationer som utgör nätverken. Det svåra med nätverksanalyser är att 
beräkna flödet, det är oftast lättare att beräkna noderna, menar Cederlund 
(1999: 79-80). I kontrast till flöden kan nätverk vara både fysiska och sociala 
såsom socio-kulturella, institutionella och ekonomiska (Cederlund, 1999: 
84). Medan Castells beskrivning av nätverksamhället är mer abstrakt ger 
Cederlunds beskrivning mer tydlighet. Det blir inte lika abstrakt.  

Det finns en kritik som riktas mot Castells teoretiska beskrivning av nät-
verkssamhället. Den vanligaste kritiken är att nätverkssamhället är teknikde-
terministiskt (Webster, 2002: 263-264). Byrkjeflot (2001) ifrågasätter varför 
information är det centrala i nätverkssamhället. Det är skillnad mellan in-
formation och kunskap på så vis att kunskap kräver ett kunnande, vilket inte 
informationsspridning gör. Problematiken med nätverkssamhället är att det 
är fokuserat på IKT och på de flöden som kommer av det (Byrkjeflot, 2001: 
3-9). Sammanfattningsvis bygger nätverkssamhället på nätverken och tron 
på teknologin som avgörande faktor för att samhället ska fungera. Det sam-
hälle vi anses leva i ska visa på vad samhället vilar på, det vill säga nätverk 
och/eller kunskap.  
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Informations- och kommunikationsteknologins 
påverkan 
IKT har kommit att påverka hur förvärvsarbete sker och var det sker. Inom 
det kulturgeografiska fältet har flertalet forskare fokuserat på hur IKT har 
kommit att påverka eller påverkas av rörlighet eller mobilitet (ex. Graham, 
2001; Thulin, 2004; Mokhtarian m fl., 2005; Thulin och Vilhelmson, 2007; 
Jönsson-Brydsten, 2008; Frändberg och Vilhelmson, 2011). 

I denna studie används begreppet informations- och kommunikationstek-
nologin (IKT). Det är en del av IT-begreppet med den skillnaden att kom-
munikation mellan människor är en viktig del i IKT-begreppet. Därmed blir 
IKT det huvudsakliga begreppet som används, eftersom det innefattar kom-
munikation mellan människor och användningen av datorer, internet och 
mobiltelefon. Telekommunikation kan ses som samlingsbegreppet för kom-
munikation över avstånd, genom exempelvis telefon eller internet. Tele-
kommunikationer har spelat en avgörande roll för organiseringen och om-
vandlingen av ekonomiska aktiviteter och det är en pågående process som 
pågått i över 150 år med början av telefonen, menar Warf (2006: 183) 

Utifrån en geografisk synvinkel kan tillgänglighet ske genom fysisk när-
het eller rörlighet (Thulin och Vilhelmson, 2007: 9). Det finns tre former av 
geografisk rörlighet; fysisk, virtuell och medial (Thulin och Vilhelmson, 
2007: 10). Fysisk rörlighet är förflyttningar och resor (exempelvis med bil, 
båt, buss, flyg). Virtuell rörlighet sker exempelvis med internet, och mobilte-
lefon. Medial rörlighet handlar om att exempelvis via tv, radio eller tidningar 
komma nära händelser (Thulin och Vilhelmson, 2007: 9-10). 

Det är flera forskare som anser att IKT skulle leda till minskad rörlighet 
exempelvis; Cairncross (1997), Castells och Susser (2002), Sellen och Har-
per (2002), Haythornthwaite (2001) samt Bryson mfl. (2004). Om vi börjar 
med Cairncross tes om ”The death of distance”, vilket syftar till att beskriva 
hur IKT har möjliggjort att vi inte behöver träffas genom att resa till platser. 
Det går att kommunicera (via IKT) med varandra utan att fysiskt träffas 
(Cairncross, 1997). Flertalet forskare anser att när möjligheten finns att 
kommunicera virtuellt utan att behöva träffas fysiskt kommer människor att 
sluta resa till varandra (Castells och Susser, 2002; Sellen och Harper, 2002). 
Det skulle innebära att geografiska platser och personliga möten anses få en 
minskad betydelse i och med framväxten av IKT (Garvill m fl., 2000; Put-
nam, 2000; Castells, 2001; Haythornthwaite, 2001). Plats och avstånd får 
mindre betydelse i och med tekniken. Andra har konstaterat att fysiska och 
virtuella möten på olika sätt kompletterar varandra. Även om människan 
använder IKT så behöver också fysiska möten ske (Haythornthwaite, 2001; 
Wellman, 2001; Valentine och Holloway, 2002).  

Vidare finns det forskare som anser att det har skett en ökad rörlighet i 
och med IKT eller att det inte minskar utan att vi behöver träffas fysiskt även 
med tillgången till IKT (ex. Kopomaa, 2000). Sheller och Urry (2006b: 207) 
beskriver att ”hela världen verkar vara i rörelse”. Där människor reser allt 
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mer och tekniken har gjort det möjligt för oss att resa på flera olika sätt och 
snabbt. Det har skett en förändring i synsättet från att vi reser mindre och att 
IKT ansågs vara det viktigaste kommunikationssättet till att personliga mö-
ten anses vara det viktigaste (Bradley m fl., 1993; Howells och Michie, 
1997; Jones, 2003: 76). Det finns studier som visar att kunskapsarbetare 
reser allt mer runt om i världen för att träffas (ex. Faulconbridge m fl., 2009; 
Beaverstock m fl., 2012). IKT anses inte längre ha den nyckelfunktion som 
många teorier tidigare föreslagit (ex. Castells, 1996b). Istället behövs det 
personliga mötet som den viktigaste formen för kommunikation och som kan 
skapa förtroende mellan olika aktörer (Zukin och DiMaggio, 1990; Thrift 
och Olds, 1996; Jones, 2003: 81). Jones anser att kommunikationsteknolo-
gier inte kommer att ta över de personliga mötena när det gäller företagsmö-
ten. De viktigaste besluten tas fortfarande i fysiska möten. Det är svårt att 
skapa förtroende och kommunicera kunskap via IKT (Jones, 2003: 84). Där-
emot är IKT ett viktigt hjälpmedel där exempelvis bärbara datorer, telefon-
system, videokonferenser, mejl, och så vidare är centrala redskap i arbetsli-
vet (Streitz m fl., 1999; Travi, 2001). Det handlar helt enkelt om att IKT och 
personliga möten kompletterar och förstärker varandra. Frändberg och Vil-
helmson (2011: 1237) skriver att även om det är en hög rörlighet i samhället 
i Sverige så ökar den inte lika mycket längre7.  

Ytterligare förändringar som IKT kan antas leda till är att geografisk när-
het inte längre är en nödvändighet i realiteten för social samvaro. Samtidigt 
som det geografiska avståndet inte längre är ett hinder. Människor på olika 
platser i världen kan mötas både genom att resa och virtuellt. Det går snabb-
bare och är billigare än att förflytta sig (Harvey, 1989a; Thulin, 2004: 15; 
Sheller och Urry, 2006a). Det har lett till en rumslig uttänjning, människor 
kan ersätta aktiviteter på nära håll med aktiviteter som ligger längre bort 
genom att möjligheten att resa längre på kortare tid finns (Thulin och Vil-
helmson, 2007: 11). Konsekvenserna tidsmässigt är att tidigare samman-
hängande sekvenser av aktiviteter splittras upp (Couclelis, 2004). 

Foss och Couclelis (2009: 135) tror inte vi förstår hela innebörden av för-
ändringen i individers rörelsemönster (pga. IKT) ännu. IKT har förändrat 
möjligheten att kunna involvera flera aktiviteter samtidigt. Exempelvis resa 
med tåg och samtidigt läsa mejl. En växande andel professionella ser inte 
arbetsplatsen som en självklarhet för att kunna utföra sitt förvärvsarbete. 
Couclelis (2004: 47) menar att arbetsplatsen kan vara var som helst med 
hjälp av en bärbar dator eller mobiltelefon idag. Flera forskare anser att IKT 
har kommit att förändra det dagliga resandet. IKT har gjort det möjligt för 
kunskapsarbetare att distansarbete var som helst när som helst med hjälp av 
teknologin (Hill m fl., 1996; Castells, 2001; Sellen och Harper, 2002; Garrett 
och Danziger, 2007). 

                                                        
7 Frändberg och Vilhemson har studerat svenskarnas resvanor från år 1978 till 2006 utifrån 
SCB och Statens institution för kommunikationsanalys (SIKA) statistik (Frändberg och Vil-
helmson, 2011). 
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Diskussionen om att IKT har kommit att förändra hur vi arbetar är också 
nära förknippat med att göra flera saker samtidigt. Det handlar om engels-
kans ”multitasking”. Definition av begreppet är att simultanmässigt kunna 
göra två saker samtidigt under samma tid (Kenyon, 2008: 286). Det går idag 
som beskrivits ovan att resa till jobbet och samtidigt svara på mejl. Ofta sker 
just ”multitasking” tillsammans med internet. Det har blivit en del av den 
moderna livsstilen, menar Kenyon (2008: 310). Där människan kan addera 
på sin arbetsinsats.  

Vidare har debatten om IKT delvis ändrat inriktning till att handla om den 
stress som människan anses leva med som en effekt av den teknik som finns. 
Det finns genom IKT helt nya möjligheter att förvärvsarbeta dygnet runt och 
på vilken plats som helst menar flera forskare (Perrons, 2003; Bunting, 2004; 
Walsh, 2010). Detta kommer att utvecklas senare i kapitel tre. Det finns ett 
ökat krav på tillgänglighet och det sker ett konstant flöde av information 
(Bunting, 2004: 39). 

Även om internet ofta ses som en ny möjlighet att snabbt få information 
så tar det också tid, inte bara sparar tid. Det är svårt att säga exakt hur myck-
et tid som ägnas åt internet. Det finns olika undersökningar där det visar sig 
att den genomsnittliga internetanvändaren i USA ägnar i genomsnitt 9 ½ 
timme per vecka (inklusive arbete) åt internet och att det är människor i ar-
betsför ålder som använder internet mest (Wellman m fl., 2002). I Storbri-
tannien är användningen betydligt lägre, där visar studier på 1 till 3 timmar 
per vecka i alla åldersgrupper (Anderson & Tracy 2002 i Wellman och 
Haythornthwaite, 2002). I Sverige var genomsnittet för internetanvändning 
drygt 5 timmar i veckan i början av 2000-talet (Holmberg m fl., 2002). Det 
har sedan början av 1990-talet skett en ökning i Sverige vad gäller kommu-
nikativ privat datoranvändande (internet, e-post). År 2004 var den privata 
datoranvändningen i Sverige 30 minuter per person och dygn i snitt av be-
folkningen 15-84 år. Av de 30 minuterna används 25 minuter till kommuni-
kativ användning (Thulin och Vilhelmson, 2007: 36-39). Att tidsanvänd-
ningen skiljer sig åt kan beror på flera faktorer enligt Thulin (2004). Dels att 
det finns nationella skillnader men även att mätmetoderna skiljer sig åt. 
Undersökningar där individer uppskattar sin internetanvändning ger högre 
nivåer än undersökningar som baseras på tidsanvändningsdagböcker. Den 
amerikanska studien är en uppskattningsundersökning och den brittiska är 
dagboksundersökning (Thulin, 2004: 13) Även den svenska beräkningen är 
gjord på tidsdagböcker. Det är viktigt att poängtera att studierna är gjorda 
under början av 2000-talet. Det är sannolikt att internetanvändande ökat 
påtagligt sedan dess. 

Avsnittet kan sammanfattas med att det finns motstridiga uppgifter om 
hur IKT påverkar kommunikation och rörlighet. Det finns flera möjliga svar 
på frågan om vad IKT har för betydelse för arbetets geografi. För det första 
att man reser mindre och förvärvsarbetar på distans. För det andra att den 
fysiska kontakten fortsatt är viktig och att IKT snarare ökat resandet. För det 
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tredje att det är andra orsaker som påverkar arbetets geografi såsom att IKT 
gör det möjligt att människor kan göra flera olika saker samtidigt, som att 
exempelvis att kunna resa och samtidigt kunna prata i telefon. I denna av-
handling vill jag studera hur IKT har påverkar rörlighet i några svenska kun-
skapsföretag.  

Tidrum som tidsgeografiskt begrepp 
Plats, rum och tid är centrala begrepp inom geografiämnet (ex. Hägerstrand, 
1970; Harvey, 1989a; Massey, 1994; Castells, 2000; Green, 2006: 28). Ge-
nom sin definition och analys av tidrummet sätter tidsgeografin begreppen 
tid och rum i centrum. 

Denna avhandling är inspirerad och använder sig av ett tidsgeografiskt 
synsätt och tidsgeografiska begrepp. Tidsgeografin utvecklades av Torsten 
Hägerstrand tillsammans med hans forskargrupp vid Lunds universitet under 
1960-talet. Det finns ett stort antal geografiska studier som är inspirerade av 
Torsten Hägerstrands klassiska texter (se ex. Lenntorp, 1978; Åquist, 1992; 
Vilhelmson, 2002; Ellegård och Vilhelmson, 2004; Vilhelmson och Thulin, 
2008). Förutsättningarna för vardagslivets organisation har särskilt analyse-
rats med ett tidsgeografiskt perspektiv (se ex. Lenntorp, 1976; Ellegård och 
Friberg, 1993; Ellegård och Wihlborg, 2001; Thulin, 2004; Andersson, 
2009). Bland de forskare som diskuterat tidsgeografins synsätt har jag valt 
att speciellt fokusera på några forskares analys. I första hand är det Torsten 
Hägerstrands texter (ex. Hägerstrand, 1970; Hägerstrand, 1972; Hägerstrand, 
1982) men även Kajsa Ellegårds och Bo Lenntorps analyser av tidrummet 
och hur dessa beskriver vardagsliv och samhällsliv som är centrala bidrag för 
diskussionen här (Lenntorp, 1976; Ellegård och Nordell, 1997; Ellegård och 
Wihlborg, 2001; Lenntorp, 2010).  

Ovan nämnd forskning är svensk men tidsgeografins perspektiv och mo-
deller har haft en omfattande internationell spridning (ex. Buttimer, 1976; 
Pred, 1977; Kwan, 1999; Couclelis, 2004; Schwanen, 2006; Yu och Shaw, 
2008). Ann Buttimer utvecklade en diskussion om att integrera intersubjek-
tivitet med tidrummet genom tidsgeografin (Buttimer, 1976). Allan Pred 
betonar de styrkor som tidsgeografin innebär för forskning framförallt inom 
kulturgeografi där detta perspektiv möjliggör att analytiskt integrera och visa 
relationer mellan strukturella förhållanden och vardagslivspraktiken (Pred, 
1977; Pred, 1981). Mei-Po Kwan använder ett feministiskt perspektiv och 
GIS (geografisk informationssystem) i sin användning av tidsgeografin och i 
studier av resande och arbete (Kwan, 1999; Kwan, 2002; Chen och Kwan, 
2012). Under senare delen av 2000-talet har Shih-Lung Shaw med kollegor 
använt tidsgeografin med en mer empirisk inriktning och i kombination med 
GIS inom transport och kommunikationsforskning (Yu och Shaw, 2008; 
Chen m fl., 2011; Fang m fl., 2012). 
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Över tiden är det framförallt två inriktningar inom tidsgeografin som har 
dominerat; dessa har varit dels att utveckla Hägerstrands ramverk och be-
grepp och dels mer empirisk fokuserad forskning. Det är inom tre områden 
som berör (1) migration, (2) aktivitet, resande och rum och (3) innovation 
som Hägerstrands texter är speciellt framträdande (se Persson och Ellegård, 
2011). 

Dessa exempel på tidigare forskning visar att det tidsgeografiska perspek-
tivet har uttolkats och utvecklats i olika riktningar och det finns olika me-
ningar om huruvida tidsgeografi är en teori, modell, metod, ansats och/eller 
synsätt. Hägerstrand skrev själv att tidsgeografin inte ska ses som en teori, 
utan ett synsätt för att förstå världen (Hägerstrand, 1991b: 134), det är också 
min utgångspunkt.  

Tidrummet utan separering  

We need to rise up from the flat map with its static patterns and think in 
terms of a world on the move (Hägerstrand, 1982: 324).  

 
Genom att studera en karta går det inte att förstå hela sanningen om varför 

kartan ser ut på det sättet. Det är inte enbart rum som är viktigt utan det är 
relationen mellan tid och rum, vilket ger en processinriktad beskrivning som 
gör det möjligt att upptäcka de viktiga händelserna (Hägerstrand, 1974: 90). 

Begreppet tidrum sammankopplar tid och rum. Det är när tid och rum ses 
tillsammans som det går att förstå världen (Hägerstrand, 1991a: 53). 
Asplund (1983: 190) anser att tidsgeografin anger ramen för vad som är möj-
ligt och samtidigt visar detta vad som inte är möjligt genom att ”allt som 
sker, sker i tid och rum”. Asplund (1983: 190) skriver vidare att tidsgeogra-
fins centrala grundbegrepp därför bör vara tidrummet (engelskans: time-
space) utan separering. 

Med hjälp av det tidsgeografiska notationssystemet (figur 1, s. 36) går det 
att synliggöra hur mänskliga aktiviteter kräver fysiskt utrymme i tidrummet. 
Det är lätt att glömma bort människan med ”minnen, känslor, kunskap, före-
ställningar och mål”. Dessa sociala aspekter avgör vad som sker i tidrummet 
inom det möjlighetsutrymme som människan har, skriver Hägerstrand (1982: 
323-324). Det Hägerstrand ville poängtera är att rum och tid måste förstås 
tillsammans. Det tidsgeografiska notationssystemet kan grafiskt visualisera 
att skeenden kräver fysiskt utrymme i tidrummet, det vill säga tid och rum 
sammantaget. 
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Figur 1. Individbana (geografiskt notationssystem).  

Bilden ska illustrera ett projekt: att gå och handla. Individbanan illustrerar i tid 
(vertikal-axeln) och rum (horisontell-axeln) var personen befinner sig vid varje 
tidpunkt. Kartbilden under visar med den streckande linjen förflyttningar mellan 
bostad och affären (Ellegård, 1990: 11). 

 
Linjen i figur 1 bildar individens rörelser i tidrummet. Tids- och rumsax-

larna ger tillsammans tidrummet (Hägerstrand, 1974: 90). Den yttre ramen 
bestäms av de fysiska aspekterna (Hägerstrand, 1974: 91). Individens age-
rande beskrivs genom banan i tidrummet. Det är relationerna mellan individ, 
material byggnader, hjälpmedel och så vidare som avgör individbanans för-
lopp genom tidrummet (Hägerstrand, 1972). Varje punkt i tidrummet upptas 
av ett visst utrymme, vilket begränsar vad som kan finnas på den platsen. 
Det handlar om packning av saker, hur mycket som får plats inom en given 
gräns. Tidsgeografin vill därmed vidga kartans beskrivning (Hägerstrand, 
1996: 107). Innehållet (exempelvis människors sinnen) i rummet är svårt att 
avbilda och beskriva (Hägerstrand, 1996: 108). Rummet är hela tiden i rö-
relse och därför går det inte att utesluta tiden (Hägerstrand, 1996: 110). Det 
går inte att fly från tid och den kan heller inte bli förvarad för att användas 
senare. Alla individer måste passera varje punkt på tidsskalan, men varje 
punkt i rummet kräver inte lika mycket av individen (Hägerstrand, 1970: 
10). Rum kan inte förstås utan att förstå innehållets ordning, det vill säga hur 
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det hänger samman, även en människas tankar tar tid i anspråk (Hägerstrand, 
1996: 111).  

Tidrummet ska förstås som ramen som ger förutsättningar för processer 
och det går inte att separera de båda begreppen (Hägerstrand, 1996: 107). 
Denna betoning att tid och rum inte ska separeras har utvecklats av flera 
forskare (ex. Massey, 1994; May och Thrift, 2001; Latour, 2003).  

Varje individbana (trajektoria) visualiseras tidsmässigt och rumsligt. Om 
flera individbanor visualiseras i samma bild bildar de tillsammans en ”väv”, 
det är kopplingarna av möten och rörelser tillsammans (Hägerstrand, 1974: 
90). Väv är ett tidsgeografiskt begrepp som ska symbolisera människans 
navigering i rummet (Hägerstrand, 2009: 101). Individerna kan på så sätt 
utgöra en population och deras respektive banor bildar tillsammans en väv 
(Hägerstrand, 1970: 10). Tillvaroväven är alla de individbanor och artefakter 
som kopplas samman på olika sätt i tidrummet (Hägerstrand, 2009: 102). Det 
finns en kritik mot att tidsgeografin inte kan förklara hur de olika delarna av 
väven uppstår (Harvey, 1989a: 211). 

Människor lever sina liv genom tiden i rummet. Tiden kan vara både upp-
levd och rumslig. Tiden kan ofta beskrivas som en knapp resurs (jfr. Harvey, 
1989a) men alla individer har exakt samma tid till förfogande, 24 timmar per 
dygn men hur tiden används är olika.  

Prisman ska visa på ett nåbart utsnitt av tidrummet. Individbanan avbildar 
vad som sker och prisman avbildar vad som är nåbart i tidrummet. Formen 
på prisman beror på hur individer väljer att handla. Det anger hur långt en 
individ kan röra sig i tidrummet (Hägerstrand, 1985: 206). De fysiska re-
striktionerna bestämmer prismans form (Lenntorp, 2010: 317).  
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Figur 2. Prisma.  

Illustrerar möjligheterna för en person att nå olika platser inom ett geografiskt 
område inom en viss tid (10 timmar) med olika färdsätt (gå, cykel, bil) (Ellegård, 
1990: 19). 

 
Prisma (figur 2) ska illustrera det maximala utrymmet som är nåbart för 

en individ. Det som avgör det utrymmet är sambandet mellan tid, rum och 
rörlighet (Lenntorp 1976). Det prisman inte säger någonting om är de men-
tala restriktionerna, det vill säga de olika val en människa ställs inför (Lenn-
torp, 2010: 317). Prismat illustrerar hur långt en individ kan röra sig från en 
punkt till en annan under en bestämd tid för att komma tillbaka till utgångs-
punkten. Exempelvis hur långt en individ kan ta sig till fots, cykel respektive 
bil under en given tid.   
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Individen i centrum för att förstå helheten 
Tidsgeografin bidrar med att lyfta fram de materiella och fysiska aspekterna 
i ett sammanhang. Samtidigt har ett stort intresse riktas mot de sociala 
aspekterna. Det är genom att studera hur människor använder resurser under 
en bestämd tid och på en speciell plats för att utföra aktiviteter som vardags-
livet kan förstås (Ellegård och Nordell, 1997: 26). Helheten kan förstås ge-
nom att studera hur människor, samhälle, teknik och natur hänger samman. 
När helheten studeras ger det en förståelse för detaljerna i vardagslivet (Hä-
gerstrand, 1970: 10). Tidsgeografin vill genom detaljerade studier uppmärk-
samma det självklara och det för givet tagna (Hägerstrand, 1970: 9). 

Individen är odelbar (det går inte att fysiskt vara på två platser samtidigt) 
och det är viktigt att objekt inte studeras var för sig utan tillsammans (Häger-
strand, 1991b: 133). Individen är central och hur individer handlar i olika 
situationer i tidsgeografin (Hägerstrand, 1970: 9). Hägerstrand (1974: 88) 
poängterade vikten av sambandet mellan mikro- och makronivån. För att 
förstå vad som sker på en makronivå (samhället) måste mikronivån förstås 
(individen). Det är genom att studera detaljerna i vardagslivet som samman-
hangen kan förstås.  

Det finns en kritik mot tidsgeografin som går ut på att den har en för stor 
betoning på de fysiska aspekterna. Kritiken grundar sig i att tidsgeografin 
inte utgår från människan som subjekt (se Åquist, 1992). Den kritiken tar 
utgångspunkt i fenomenologi (ex. Buttimer, 1976). Rose har kritiserat tids-
geografin för att vara maskulin och hegemonisk (Rose, 1993). Senare studier 
har visat att tidsgeografin har berikats med hjälp av fenomenologin (ex. 
Nordell, 2002; Westermark, 2003) och av genusperspektiv (Friberg, 2003; 
Kwan, 2008) som har möjliggjort andra typer av studier. Tidsgeografiskt 
synsätt spänner över materiella, fysiska såväl som sociala aspekter på tillva-
ron. 

Tidrummet är en central aspekt för min avhandling. Studier av tidrummet 
är av betydande vikt för att förstå förvärvsarbetets organisation och praktik 
på arbetsplatser. Det tidsgeografiska notationssystemet och prisma är bety-
dande för att förstå detta. Där tidsgeografiska notationssystemet kan ge en 
förståelse för var förvärvsarbetet sker. Prisman kan ge förståelse för vad som 
är möjligt för förvärvsarbetarna inom ramen för vad som är nåbart. Samman-
fattningsvis används tidsgeografin i den här studien som ett sätt att förstå 
världen på (jfr. s. 36) samtidigt som de tidsgeografiska verktygen för min 
empiriska studie är en viktig del. I kapitel fyra görs en genomgång av de 
tidsgeografiska verktygen som används för att analysera mitt empiriska 
material. I kapitel fem finns exempel på tidsrumsliga individbanor (figur 11-
14). 
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3 Arbetspraktik och vardagsliv  

I detta kapitel fördjupas de teoretiska utgångspunkterna för min avhandling.  
Aspekter från flera teoretiska perspektiv preciseras för den empiriska ana-
lysen som diskuterar arbetspraktik och vardagsliv. Detta kapitel börjar med 
en diskussion om arbetspraktik, vad människor gör när de förvärvsarbetar, 
för att sedan studera vardagslivet.  

Arbetspraktik  
I tidigare kapitel konstaterades att kunskapsarbete har fått stor uppmärksam-
het inom den akademiska forskningen (ex. Reich, 1991a; Alvesson, 2004b), 
inte minst inom det kulturgeografiska fältet (ex. Jones, 2003; Beaverstock, 
2004). Det har skett en skiftning i hur organisationer och företag studeras 
sedan början av 2000-talet. Förändringen har kallats ”practice turn” i eko-
nomisk geografi och innebär att forskare fokuserar på praktiken på arbets-
platser (Amin och Cohendet, 2004; Jones och Murphy, 2011). Praktik har 
kommit att diskuteras inom ekonomisk geografi med det gemensamma in-
tresset för socioekonomiska praktiker. Socioekonomiska praktiker ses som 
ett samlingsbegrepp för socialt agerande i det ekonomiska rummet. Studier 
av praktik kan ge en ny analytisk förståelse för hur fenomen som institution-
er, nätverk, klasstrukturer och genusrelationer utvecklas och fungerar (Jones 
och Murphy, 2011: 2). Praktik handlar om vad människor gör, det vill säga 
hur människor agerar i olika situationer (Crouch, 2000: 66; Reckwitz, 2002: 
251). Det kan syfta på olika handlingsmönster. 

Yeung (2005) anser att det inom ekonomisk geografi tidigare oftast förbi-
setts vad som verkligen sker inom organisationer. De har mer eller mindre 
setts som ”black boxes” där företag kollektivt representerar alla företag inom 
en sektor eller en ekonomi. Organisationers variationer och de individuella 
aktörerna inom organisationer har tidigare inte studerats i någon omfattning. 
Därmed är det centralt att studera ”attityder, uppförande och maktrelationer” 
på företag (Yeung, 2005: 313) och med en betoning på det sociala livet inom 
organisationer (Yeung, 2005: 322). 

Det är sålunda tydligt att det under framförallt en senare period har blivit 
ett större fokus på att förstå vad som sker inom arbetsplatser. För att kunna 
förstå arbetsplatser måste relationerna som finns på arbetsplatsen studeras 
(se Ettlinger, 2003; Jones, 2005: 179; Sunley m fl., 2011). Det är flera fors-
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kare som anser att det inte går att säga att förvärvsarbete sker under en viss 
tid, under en viss period och på en viss plats för att upphöra utan att det sna-
rare handlar om ett nätverk av relationer som sker (Amin, 2002; Massey, 
2005; Jones, 2007: 24).  

Att studera förvärvsarbete ger en förståelse för företagens karaktär (ex.  
Ettlinger, 2003; Jones, 2005; Faulconbridge, 2007; Jones, 2007; Faulcon-
bridge, 2008b; Jones, 2008b). Vidare menar Jones (2005: 178, 182) att det är 
viktigt att studera olika slags företag eller organisationer eftersom det som 
sker inom dessa är komplext och varierar beroende på vilken sektor och vil-
ken organisation som studeras. Globaliseringen har förändrat och påverkat 
”the nature of work itself” (Jones, 2007: 13).  

Faulconbridge, Muzio och Cooks (2012) studier visar att genom att stu-
dera specifika arbetsplatsers praktiker kan institutionella olikheter bli tyd-
liga. Sambanden mellan institutioner, arbetsplatskulturer (värderingar och 
normer) och vardagspraktiken är det som sammantaget bör studeras för att 
förstå kunskapsföretag (Faulconbridge m fl., 2012: 51). Det finns ett behov 
av att studera arbetsplatskulturer och praktiker (Ettlinger, 2003; Faulcon-
bridge m fl., 2012). Det vill säga vad som sker på arbetsplatser, varför och 
hur anställda agerar.  

Ackers (1994) studier på svenska banker runt 1990-talet visar att det är 
stora skillnader mellan män och kvinnor på dessa arbetsplatser. Kvinnor och 
män anställs för olika typer av arbetsuppgifter. Även om anställda domineras 
av kvinnor är det männen som har chefspositionerna. McDowells (1997) 
studier på banker gjorda på 1990-talet i Storbritannien visade liknande resul-
tat med att praktiken innebar typiskt maskulint förhållningssätt, vilket gör att 
maskuliniteten normaliseras på arbetsplatser. Schoenberger (2001) anser att 
det är styrande personer som påverkar hur organisationer ser ut. Det är ge-
nom chefers sätt att förvärvsarbeta som vi kan förstå organisationer. Det 
handlar också om att inte se chefer och ledare som rationella individer utan 
som komplexa personer med levnadsberättelser, social status, känslor och 
psyke. Chefer och ledare påverkar helt enkelt hur organisationerna ser ut. 
Ledarnas förhållningssätt skapar en social makt inom organisationen som 
påverkar alla där (Schoenberger, 2001: 279). En av poängerna Schoenberger 
gör är att även om de som leder organisationen är viktiga så är även alla 
andra runt omkring dem också det, dvs. de anställda. Därmed går det inte att 
förstå vad organisationer gör och varför utan att analysera arbetsplatsen in-
klusive de anställda (Schoenberger, 2001: 290).  

Interaktion är en praktik 
Det som har blivit tydligt är att för att förstå arbetspraktik måste den sociala 
interaktionen på företagen och organisationen studeras. Det finns en växande 
forskningslitteratur (inom ekonomisk geografi och managementstudier) som 
handlar om betydelsen av personlig interaktion i organisationer, för att kun-
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skapspraktiker ska skapas (Gluckler och Armbruster, 2003; Jones, 2003; 
Alvesson, 2004a; Hall, 2006; Pinch, 2009). Det handlar om att kunskap inte 
kan skapas utan interaktion. 

Den sociala interaktionen är central för att kunskap ska skapas, det krävs 
ett gemensamt språk, identitet och mål (Pinch, 2009: 26). Det betyder att det 
exempelvis i början av ett projekt krävs att personer träffas för att bygga upp 
en relation. Arbetspraktiken avgör vilken typ av social interaktion som äger 
rum (Amin och Roberts, 2008: 357).  

Pinch (2009) menar att de sociala interaktionerna kan vara mer formali-
serade. De kan vara rutinmässiga, legitimerande och institutionaliserade. 
Men det kan också ske under mer lösa former. Alla sociala interaktioner 
innebär att relationer skapas. Dessa relationer är väsentliga för att de hjälper 
till att organisera, strukturera och reproducera ekonomiska aktiviteter. Det är 
genom social interaktion som viktiga beslut tas. Det är genom den sociala 
interaktion som kunskapsutbytet och kunskapsutveckling skapas, det ger en 
mening till innehållet (Pinch, 2009: 25). Här går det att tänka sig att relation-
er mellan chefer och anställda, kunder och anställda, klienter och anställda är 
olika. Ettlinger anser att det är samarbetet mellan och inom arbetsplatser som 
påverkar hur arbetsplatser fungerar. Det är genom att förstå hur social inter-
aktion påverkar beslutsfattande, beteende och hur samarbete sker som det 
går att förstå arbetspraktik (Ettlinger, 2003). Amin och Roberts menar också 
den sociala interaktionen är en del av processen vid arbetspraktik som kräver 
samarbete (Amin och Roberts, 2008: 365).  

Storper och Venables (2004) anser att personlig interaktion är viktigt för 
hela ekonomin. Det är fortfarande (pga. IT) så att relationer är beroende av 
personlig kommunikation (Storper och Venables, 2004: 352). För att viktiga 
beslut ska kunna fattas krävs det en nära relation mellan olika aktörer som 
det berör. Social interaktion och kommunikationsteknologier stödjer 
varandra. Det gäller speciellt för tacit (okodad) kunskap8. Det ger en mer 
djup och snabb återkoppling, vilket inte är möjligt i andra former av kom-
munikation över avstånd (Storper och Venables, 2004: 354).  

Personlig interaktion anses öka motivationen och koordinationen på ar-
betsplatser. På så sätt är det alltid en fördel att träffas personligen. Det är 
viktigt att vara nära, det är grunden för att bygga mänskliga relationer (Stor-
per och Venables, 2004: 355). Dessutom är personlig interaktion viktigt för 
att utveckla förtroende, vilket är en viktig del av relationerna mellan an-
ställda och kunder på kunskapsföretag. Det är mycket lättare att utläsa vad 
en person verkligen tycker genom personlig kontakt. Kroppsspråk har en 
central funktion (Storper och Venables, 2004: 356). Ettlinger anser att tillit 

                                                        
8 Tacit eller tyst kunskap är den kunskap som de anställda får genom att vara där. Tyst kun-
skap är inte dokumenterat och är specifikt till varje individ och situation, det handlar om 
kunskapsflöden. Uttalad eller kodifierad kunskap är dokumenterad kunskap och tillgänglig 
genom regler, procedurer, databaser (Polanyi och Prosch, 1975). 
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är en stark faktor för att förklara förändringar på arbetsplatser (Ettlinger, 
2003: 146).  

Personlig interaktion ger också värdefulla sociala kontrollfunktioner. Det 
som är en nackdel är att det är tidskrävande att ha personlig kontakt med 
olika aktörer och på så vis blir det kostsamt menar Storper och Venables. 
Därmed är det viktigt att avgöra vilka aktörer som det är viktigt att ha en 
relation till. Dessa aktörer kan väljas ut på olika sätt genom exempelvis nät-
verk (Storper och Venables, 2004: 356). Dessa nätverk kräver oftast person-
lig interaktion eftersom potentiella partners behöver känna varandra (Storper 
och Venables, 2004: 357).  

Jones (2005) anser att Storper och Venables (2004) diskussioner om den 
personliga interaktionen på företag är ett bra ramverk men att det är en del 
frågor som kvarstår. Det kvarstår ett problem med den personliga interakt-
ionens roll som kunskapspraktik. Att vi inte vet hur praktiken sker, vad som 
skapar gemenskaper och vad som leder fram till att kunskap skapas. Även 
om personlig interaktion helt klart är centralt i kunskapspraktiker återstår det 
att se hur viktig den är, menar Jones (2005: 229). Detta leder tillbaka till 
diskussion om vad kunskap är och hur kunskap skapas (se kapitel två) 

Utifrån diskussionen ovan finns det en samstämmighet i att den person-
liga interaktionen är en avgörande form av praktik som sker på arbetsplatser. 
Det avgör företagets framgång. Personlig interaktion är ett lokalt fenomen 
genom att människor träffas i direkt närhet. Centralt för social interaktion är 
att förtroende, tillit, relationer gemenskap och samarbete uppstår på arbets-
platserna. Detta är viktiga kontrollfunktioner.  

 

IKT och personlig kommunikation i samverkan 
IKT bör ses ett komplement till personlig interaktion eftersom studier av 
kunskapsintensiva organisationer visar att relationer och tillit mellan an-
ställda och kunder är centrala (ex. Ettlinger, 2003; Gluckler och Armbruster, 
2003; Jones, 2005).  

Den personliga kommunikationen ses ibland i kontrast till IKT (jfr. kapi-
tel två). Personlig interaktion förutsätter ofta att ett IKT-system finns, det vill 
säga att många av de beslut som fattas i personlig interaktion sker med hjälp 
av information som skapats via mejl- eller telefonkommunikation (Gaspar 
och Glaeser, 1998: 137; Jones, 2005: 232). Amin och Roberts anser att det är 
arbetspraktikens karaktär som avgör om kunskapsskapandet kan ske med 
hjälp av virtuell kommunikation och/eller personlig kommunikation (Amin 
och Roberts, 2008: 366).  

I en studie gjord av SCB visade det sig att cirka tre av fem företag med tio 
anställda eller fler tillhandahåller anställda med bärbara enheter9. I företag 

                                                        
9 Med bärbar enhet menar SCB bärbara datorer, pekdatorer, smarta telefoner eller annan 
bärbar utrustning (SCB, 2012a). 
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med 10-49 anställda är det ungefär 60 procent av företagen som tillhandahål-
ler anställda med bärbara enheter. Medan 95 procent av företagen med 250 
anställda eller fler gör det. Det är stora skillnader mellan vilka branscher som 
tillhandahåller bärbara enheter med tio anställda eller fler. Informations- och 
kommunikationsföretagen är den bransch med störst andel företag som till-
handahåller sina anställda med bärbara enheter (fler än 90 procent). Det van-
ligaste är att det handlar om smarta telefoner snarare än bärbara datorer. De 
flesta företagen tillhandahåller med både smarta telefoner och bärbara tele-
foner. Det är störst andel av företagen med 10-49 anställda som tillhandahål-
ler sina anställda med bärbara enheter. De företag som jag studerat faller 
inom denna storleksklass. Det huvudsakliga syftet med att förse sina an-
ställda med bärbara enheter är framförallt för att de anställda ska komma åt 
sin e-post (SCB, 2012a).  

Storper och Venables (2004) anser att nya kommunikationsteknologier 
har gjort det möjligt för människor att kommunicera på distans, vilket tidi-
gare krävde närhet. Men IKT har inte har lett till ”death of distance” 
(Cairncross, 1997). Det finns en del spänningar mellan IKT och personlig 
kommunikation, genom att det finns vissa arbetsuppgifter (ofta rutinmässiga) 
som inte kräver så mycket personlig interaktion. Samtidigt finns det andra 
aktiviteter som kräver personlig interaktion och geografisk närhet. Därmed 
är det kombinationen av IKT och personlig kommunikation som ofta krävs. 
Det beror på vilken typ av arbetsuppgifter som det handlar om (Storper och 
Venables, 2004: 367). Det sker hela tiden en samverkan mellan dessa två 
former av kommunikation (Storper och Venables, 2004: 368). Användning-
en av IKT på arbetsplatser har påverkat externa kontakter mellan företag 
genom att det kan ske genom telekonferenser, mejl, videokonferenser och 
virtuella nätverk (Jones, 2005: 188).  

När det gäller kunskapsföretag finns det studier som visar att IKT-
användning ökar organisationssammanhållningen inom arbetsplatser. Detta 
är ett tecken på att de teknologiska systemen utvecklas i relation till arbets-
praktiken (Jones, 2005: 189). IKT kan också leda till konflikter om hur tek-
niken ska användas och att investeringar måste ske fort, samtidigt som de är 
kostsamma för organisationen. Det gäller att få de anställda att ta till sig 
tekniken. Det är ingen idé att investera i den senaste tekniken om de an-
ställda inte använder den (Jones, 2005: 193).  

Sammanfattningsvis visar studier om IKT och personlig kommunikation 
på att det finns en åtskillnad mellan de båda kommunikationssätten samtidigt 
som de stödjer varandra.  

 

Gemenskaper inom arbetsplatser 
Det som är väsentligt i min studie är att förstå hur gemenskaper inom organi-
sationer påverkar kunskapsarbetarnas arbetspraktik. Det som är intressant är 
att kunskap och lärande är en central del av vad kunskapsarbetare gör i sitt 
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förvärvsarbete. Därmed förutsätter kunskapsarbete att gemenskaper uppstår 
på arbetsplatser. På kunskapsföretag är sociala interaktioner väsentliga (se 
tidigare avsnitt). Eftersom sociala interaktioner bygger på relationer och tillit 
kan det skapa gemenskaper. Flera forskare anser att gemenskaper genererar 
kunskap på arbetsplatser (ex Amin & Roberts 2008, Jones 2008).  

Syftet i denna studie är inte att studera hur gemenskaper uppstår eller hur 
kunskap skapas i gemenskaper (se vidare diskussion i ex. Amin och Co-
hendet, 2004: 9; Jones och Murphy, 2011: 303-4). Gemenskaper ska ses som 
en förutsättning för att kunskap och lärande skapas på kunskapsföretag. Dis-
kussioner om gemenskaper kan samlas under begreppet ”community of 
practice” (CoPs). Det kan översättas till praktikbaserad gemenskap på 
svenska (Alvesson, 2004b: 164). I studien används den svenska översätt-
ningen av begreppet. Det som är viktigt att poängtera är gemenskaper som 
bygger på social interaktion är en förutsättning för att kunskap och lärande 
ska skapas inom organisationerna.  

Det är Jean Lave och Etinne Wenger (1991) som myntade begreppet 
praktikbaserad gemenskap. Wengers (1998) influerande bok används flitigt 
inom forskningsfältet för praktikbaserad gemenskap och hans artikel 
(Wenger, 2000) är väl citerad. I boken statuerar han att praktikbaserad ge-
menskap handlar om lärande och att lärande är en process (Wenger, 1998: 
3). Alla människor tillhör någon form av praktikbaserad gemenskap: i hem-
met, på arbetsplatsen, i våra fritidsaktiviteter och så vidare. Detta betyder att 
en människa kan tillhöra en praktikbaserad gemenskap på arbetsplatsen och 
en praktikbaserad gemenskap i hemmet. Det är den nära relationen och den 
fysiska närheten (ansikte-mot-ansikte) som är det väsentliga. En arbetsprak-
tik kan vara att få en arbetsuppgift gjord under en dag. Den gemensamma 
arbetspraktiken är därmed att de anställda tillsammans ska slutföra en ar-
betsuppgift (Wenger, 1998: 6).  

Lave och Wenger (1991) menade att praktikbaserad gemenskap kan för-
stås som ett system av relationer mellan människor och aktiviteter när de 
introducerade begreppet (Lave & Wenger 1991: 98). Det är också relationen 
som är intressant för min studie. Kunskap och lärande skapas av relationer. 
Senare har begreppet kommit att förändras över tid, något som jag kommer 
att diskutera kortfattat (för en djupare diskussion se Westermark, 2013).  

Begreppet praktikbaserad gemenskap är användbart för att förklara varför 
gemenskaper på företag kan vara av avgörande betydelse för att anställda är 
på sin arbetsplats. Det kan också vara ett sätt för organisationsledningen att 
organisera arbetskraften på för att skapa kunskap. Det är flera författare som 
har skrivit om praktikbaserad gemenskap inom ekonomisk geografi (ex. 
Amin och Roberts, 2008; Pinch, 2009; Jones och Murphy, 2011). Inom eko-
nomisk geografi har begreppet praktikbaserad gemenskap använts för att 
analysera hur företag kan uppnå sammanhållning, för att förstå hur kollektivt 
lärande skapas och för att förstå hur kunskapsutbytet inom och mellan före-
tag uppstår (Amin och Roberts, 2008; Jones och Murphy, 2011: 370). Det 
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handlar om arbetspraktikens roll i processen. Det är också detta som är in-
tressant i denna studie. Inom managementlitteraturen används praktikbaserad 
gemenskap för att förstå social interaktion. Inom ekonomisk geografi defi-
nieras praktikbaserad gemenskap delvis utifrån Lave och Wengers (1991) 
definition.  

Pinch (2009) anser att praktikbaserad gemenskap är:  

en grupp människor som formar gemensamma värderingar, normer och en 
viss förståelse genom deras engagemang för gemensamma uppgifter, ofta in-
om samma organisation (Pinch, 2009: 25, min översättning).  

 
Praktikbaserad gemenskap har kritiserats för att de rumsliga aspekterna 

inte är inkluderade (Jones, 2008a). Jones (2008a: 77-78) menar att social 
praktik alltid är rumsligt och ekonomisk praktik består av individer som 
alltid är på en plats, det kan vara ett fysiskt eller virtuellt rum. Praktikbaserad 
gemenskap ska förstås som något mer än ett nätverk av individer som skapar 
en kunskap gemensamt, det är den gemensamma arbetspraktiken på företa-
get. Därmed blir arbetspraktiken avgörande för företagens lönsamhet (Jones, 
2008a: 82). 

Amin och Cohendet (2004: 138) menar att praktikbaserad gemenskap all-
tid består av hur kunskap skapas inom och mellan företag. Praktikbaserad 
gemenskap är en relativt stabil gemenskap av personlig interaktion mellan 
anställda som förvärvsarbetar i nära relation till varandra. Det skapas en 
identitet genom att vara med i gemenskapen och förhandlingen i den gemen-
skapen är central för att lärande och kunnande ska skapas (Amin och Ro-
berts, 2008: 355).  

Enligt Amin och Roberts (2008) har användningsområdet för praktikbase-
rad gemenskap över tiden förändrats något. Tidigare användes det för att 
förklara kontext, process, social interaktion, materiell praktik, olikheter men 
i senare studier används det för att förklara lärande och kunnande. Amin och 
Roberts argumenterar för att det finns olika gemenskaper för olika arbetsmil-
jöer. De ser kunskap som en process och för att kunskap ska skapas så måste 
det finns en större förståelse för kunnande i agerande (knowing in action) 10. 
Kunnande i agerande varierar beroende på arbetspraktik och arbetsmiljö 
(Amin och Roberts, 2008: 354). Amin och Roberts (2008: 354) anser att 
social praktik, lärande och kunnande bör studeras och detta kan sammanfat-
tas i ”knowing in action” (Amin och Roberts, 2008: 356).  

Avslutningsvis är det av vikt att kommentera att kunskapsarbete skapas i 
praktikbaserad gemenskap genom teamarbete. Det är i relationer som kun-
skap och lärande skapas. Kunskapsarbete kräver interaktion och därmed blir 
processen en viktig del att kunskapsarbetet eftersom kunskapsarbetare för-

                                                        
10 Amin och Roberts (2008: 357) menar att det finns fyra typologier för ”knowing in action” 
där situerad praktik utvecklas. Kraftbaserad, professionell, kreativ och virtuell. De bygger på 
olika typer av social interaktion, innovation- och organisationsdynamik.  
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värvsarbetar i nära personlig kommunikation med varandra. Processen prak-
tikbaserad gemenskap beskriver faktorer såsom att kunskapsarbetare för-
värvsarbetar i fysisk närhet (ansikte-mot-ansikte).  

Flexibilitetens betydelse för arbetspraktiken 
Flexibilitet är ett mångfacetterat begrepp som ofta diskuterats i samband 
med det moderna arbetslivet. Det är svårt att få grepp om begreppet flexibili-
tet; vad det står för och vad det betyder. Det kan handla om utvecklingen av 
det kapitalistiska samhället, den flexibla arbetsmarknaden, flexibla företag 
och anställda som är flexibla (Eriksson, 2007: 43; Dicken, 2011: 100). Piore 
och Sabels (1984) flexibel specialisering är en inspirationskälla till hur nät-
verk av företag använder ny teknologi för att snabbt kunna förändra mark-
naden efter nischer.  

I min studie är det flexibilitet i arbetslivet med fokus på organisationer 
som studeras. Under stycket vardagsliv diskuterar jag vidare om vad det får 
för betydelse för den anställda. Det har under en lång tid varit ett nyckelbe-
grepp inom arbetslivsdebatten både politiskt och i forskning.   

Det är vanligt att flexibilitet beskrivs med hänvisning till någon form av 
förändring inom arbetslivsforskningen (inklusive managementlitteraturen). 
Det handlar ofta om att organisationer och arbetsplatser förändras. Det kan 
bero på politik, ekonomi, teknologi eller ideologi. Inom managementlittera-
turen diskuteras flexibla arbetsorganisationer i form av olika organisations-
modeller11, de grundar sig ofta på att de anställda ska arbeta i team och nät-
verk (Karlsson, 2006: 136; Jansson m fl., 2012: 30-31). Flexibilitet beskrivs 
med inriktning mot produktionsorganisationer, de anställdas förmåga att lära 
sig nya arbetsuppgifter, arbetskraftens rörlighet vad gäller jobb och fritid, de 
anställdas lön och det sociala välfärdssystemet (Karlsson och Eriksson, 
2000: 19-20).  

Det vanliga är att flexibilitet diskuteras utifrån flexibla organisationer och 
med utgångspunkten att den formen skulle vara positiv för både de anställda 
och för organisationen (Karlsson, 2006; Benner, 2009). Men det finns samti-
digt olika uppfattningar om för vem flexibilitet är en fördel12 (för vidare dis-
kussion se Karlsson, 2006). Flexibilitet ses ofta som motsats till rigid och 
som är en egenskap som ofta kan uppfattas som negativ (för vidare diskuss-
ion se Karlsson och Eriksson, 2000; Webster, 2002; Karlsson, 2006). Flexi-

                                                        
11 Vanliga organisationsmodeller är HRM (Human Resource Management, TQM (Total 
Quality Management), BPR (Business Process Reengineering) (Karlsson, 2006: 136). 
12 Slutsatserna i Karlssons studie är att flexibilitet är ett dubbeltydigt begrepp. Det handlar om 
att det är skillnad på för vem flexibilitet anses vara bra eller dåligt för, det är nämligen andra 
faktorer som är drivkraften bakom för att uppnå flexibilitet. För anställda kan flexibilitet vara 
att kunna välja tider för när förvärvsarbetet sker medans det för arbetsgivaren handlar om 
exempelvis produkt specialisering, eller att anpassa arbetsstyrkan efter efterfrågan (Karlsson, 
2006).  
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bilitet beskrivs också som motsats till Fordism, som förknippas med mass-
produktion (Harvey, 1989a: 125; Castells, 1996b: 188). Fordism står som 
symbol för när Henry Ford år 1914 introducerade sitt automatiserade lö-
pande band för biltillverkning (Harvey, 1989a: 125). För att säkerhetsställa 
att alla arbetare skulle vara disciplinerade att komma till arbetsplatsen och 
utföra sitt arbetspass skulle alla anställda förvärvsarbeta för samma summa 
pengar (fem dollar om dagen) och under lika lång tid (åtta timmar per dag). 
Visionen som Ford såg framför sig var att produktionen på löpandebandet på 
så sätt var mycket produktivt, samtidig som de anställda hade råd att konsu-
mera de massproducerade varorna (Harvey, 1989a: 126). Flexibilitet är en 
motsats till Fordism, skriver Harvey. Det handlar om en förändring mot mer 
flexibilitet avseende arbetsmarknad, arbetsprocesser, produkter och kon-
sumtionsmönster (Harvey, 1989a: 147).  

Flexibla arbetsplatser är något som debatteras i boken ”flexibla arbets-
platser och arbetslivsvillkor”(Karlsson och Eriksson, 2000). Författarna an-
ser att det inte finns någon empirisk grund till att arbetslivet har blivit så 
flexibelt som det framställs. Enligt Karlsson och Eriksson (2000) framställs 
flexibla organisationer som effektiva och lönsamma och som att deras an-
ställda är tillfredsställda. Författarna riktar en kritik mot detta och vill empi-
risk pröva om det stämmer. De vill undersöka hur stor andel arbetsplatser 
som är flexibla, vilka branscher och sektorer det finns inom och vad som gör 
att de är flexibla. Författarna utgår från framförallt Atkinsons modell (Clut-
terbuck och Atkinson, 1985; Atkinson, 1987) som bygger på att företag sö-
ker efter tre typer av flexibilitet: funktionell, numerisk och finansiell och där 
de anställda delas in i kärna (experter) och periferi. Kärngrupp av anställda 
är tillsvidareanställda och runt dem finns en ”periferi” av anställda som kan 
plockas in när det behövs (Clutterbuck och Atkinson, 1985: 18). Funktionell 
flexibilitet betyder att de anställda kan bli omplacerade inom företaget 
snabbt och utan problem vad gäller aktiviteter och uppgifter (Clutterbuck 
och Atkinson, 1985: 16). Numerisk flexibilitet betyder att man snabbt kan 
minska arbetskraften om efterfrågan minskar och öka arbetskraften om efter-
frågan ökar. Finansiell flexibilitet bygger på prestations- och resultatbase-
rade löner (Clutterbuck och Atkinson, 1985: 17). Organisationen kan uppnå 
flexibilitet på olika sätt genom att använda sig av olika typer av flexibilitet 
som är fördelaktigt för dem som beskrivits ovan. Organisationerna kan på så 
sätt använda olika typer av medel för att uppnå flexibilitet (Grönlund, 2004a: 
7). Modellen som vanligen kallas för ”flexibla företaget” visar att flexibilitet 
uppnås genom förändring i arbetsorganisationen beroende på efterfrågan. 

Utifrån ovanstående beskrivning om flexibilitet och vilka företag som kan 
vara flexibla visar det sig vara svårt att definiera flexibla företag. Karlsson 
och Eriksson (2000) kommer fram till att de flesta arbetsplatser i Sverige 
inte är flexibla (endast 4 procent) enligt Atkinsons modell med numerisk, 
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finansiell och funktionell flexibilitet13. När det gäller arbetsmiljön som helhet 
finns det ingen skillnad mellan flexibla och icke flexibla arbetsplatser 
(Karlsson och Eriksson, 2000). Det visade sig också att storleken (antal an-
ställda) är en avgörande faktor, där större arbetsplatser är mer flexibla än 
mindre (Karlsson och Eriksson, 2000: 61). De större företagen har mer re-
surser än mindre företag. När det gäller numerisk eller funktionell flexibilitet 
har större arbetsplatser en fördel (Karlsson och Eriksson, 2000: 62). Även 
offentliga organisationer är i större utsträckning mer flexibla än vad privata 
organisationer är (både vad gäller funktionell och numerisk flexibilitet), vil-
ket kan ses i kontrast till vad som oftast beskrivs som flexibla arbetsplatser 
(Karlsson och Eriksson, 2000: 61). Grönlund (2004b: 9) finner i en svensk 
studie14 att det framförallt är verkstadsindustrin som kan anses vara flexibla 
när det gäller föränderlighet men att det är de anställda inom finans-
branschen som måste vara flexibla för att möta efterfrågan med fleixbla ar-
betstider  

För att förstå flexibla arbetsplatser är det också viktigt att studera hur 
flexibla de anställda har möjlighet att vara, det vill säga från ett arbetstagar-
perspektiv. Denna fråga omfattar flextid. Där flextid (jfr engelska flexitime, 
flextime), flexibel arbetstid, rörlig arbetstid, innebär att arbetstiden inte har 
en fixerad och bestämd förläggning. De anställda kan inom en viss tidsram 
själva avgöra när de vill börja eller sluta förvärvsarbetet för dagen. Även 
arbetstidens längd kan vara rörlig, t.ex. vecko- eller månadsflex.  

Huruvida flexibilitet är bra eller dåligt utifrån den anställdas perspektiv 
har studerats. Det bärande är att flexibilitet är utifrån organisationens bästa 
ifråga om att möta konkurrensen ofta på bekostnad av den anställdas fritid  
(Mulinari, 2004: 17; Karlsson, 2006: 144). Flextid anses vara ett sätt att ba-
lansera arbete och familjeliv (Becker och Moen, 1999: 1001; Jacobs och 
Gerson, 2001; Briscoe, 2006: 99). Att balansera arbete och familjeliv kom-
mer jag att återkomma till under rubriken Vardagsliv.  

Analyser av flexibilitet på arbetsmarknaden utgår från företaget som en 
enhet, vilket innebär att exempelvis intern (funktionell) och extern (nume-
risk) flexibilitet15 studeras var för sig (Benner, 2009: 67). Istället borde detal-
jer inom organisationer studeras mer ingående. Det finns en poäng med att 
även studera andra aktiviteter såsom innovation, gemenskaper, företagskul-

                                                        
13 Studien genomfördes 1994 och 2002 på ca 1500 arbetsplatser och ca 1800 individer vart-
dera år. För att vara flexibel skulle arbetsplatsen ha samtliga flexibilitetstyper; funktionell, 
numerisk och finansiell. Både år 1994 och 2002 var det 4 procent av företagen i studien som 
var flexibla, enligt denna modell (se Eriksson, 2007).  
14 Tre branscher har studerats; vården, finans och verkstadsindustrin. Vården kännetecknades 
av stabilitet, Verkstadsindustrin anses vara flexibel i fråga om föränderlighet och inom fi-
nansbranschen anses de anställda vara flexibla (Grönlund, 2004b).  
15 Funktionell flexibilitet handlar om arbetspraktiken inom företaget, hur de förändrar efter 
efterfrågan med hjälp av förvärvsarbetarna. Numerisk flexibilitet handlar om att förändra 
arbetsspridningen, dvs. genom exempelvis outsourcing, dotterbolag, tillfälliga arbetare (Ben-
ner 2009: 66).  
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turer och att inte bara se företaget som en enhet för att förstå arbetsflexibili-
tet (Benner, 2009: 68). Detta diskuterades i avsnittet ovan om praktikbase-
rade gemensakper.  

Litteraturen kring flexibilitet har visat sig framförallt handla om det posi-
tiva med flexibilitet för företagen, inte de anställda (Harvey, 1989a; Webster, 
2002). Flexibilitet ses ofta som något positivt utifrån att de anställdas arbets-
tider bestäms utifrån arbetsbelastning som bestäms av kundordnar, produkt-
ionen och så vidare (Karlsson, 2006: 140-141; Eriksson, 2007: 45). Abra-
hamsson (2003: 268) ger sin motbild till det i beskrivning av vad det innebär 
för de anställda. Flexibilitet kan betyda tillgänglighet, en ”standby” funktion 
utan att den anställda själv kan bestämma. 

Det som är intressant i denna avhandling är huruvida arbetsplatser är flex-
ibla, hur det påverkar de anställda och också arbetspraktiken. Även om flex-
ibilitet ofta används tillsammans med begrepp som flexibla företag, flexibla 
arbetstider, distansarbete, teamarbete och projektarbete är det en skillnad på 
vad som menas med flexibilitet tillsammans med begreppen. En central po-
äng är att när flexibilitet studeras bör det klargöras vad som studeras och 
vem.  

Vardagsliv 
Centralt begrepp i denna avhandling är vardagslivet, vilket syftar till arbets-
livet och privatlivet i en helhet. Det väsentliga är att studera arbetslivet i 
relation till privatlivet med arbetslivet i fokus. Vardagslivsbegreppet kan ha 
flera innebörder. Vardagslivet handlar om det människor gör flera gånger om 
dagen. Vanligen beskrivs det som rutiner eller vanor. Ellegård (2001) anser 
att människans vardag skapas av flödet av aktiviteter som ständigt sker. 
Därmed innefattar vardagen både arbetstid och fritid (Ellegård, 2001: 42). 
Genom att tillämpa ett vardagslivsperspektiv vill jag förstå hur arbetsliv och 
privatliv påverkar och påverkas av varandra.  

Begreppet vardagslivet är ett forskningsämne som spänner över flera 
forskningsfält. Det finns 8 377 artiklar med begreppet som ämne vid en sök-
ning i november 2013 på Web of science databas16. Inom sociologi är det 
flesta artiklar publicerade med 606 stycken och inom geografi är det 318 
artiklar17. Det har skett en stadig ökning sedan 1960 talet fram till 2012 (Web 
of Science, 2013).  

Syftet med detta avsnitt är att få en samlad bild av vilka bakomliggande 
faktorer som ligger till grund för de förhandlingar som sker i vardagslivet 
(förvärvsarbete och privatliv) och hur det påverkar arbetslivet. Det är viktigt 

                                                        
16 Endast det engelska begreppet ”everyday life” har används som sökord. 
17 Flest antal artiklar inom dessa kategorier; sociologi 606 artiklar, neurovetenskap 503 artik-
lar, psykiatri 436 artiklar, företagshälsovård och offentlig vård 354 artiklar, tvärvetenskaplig 
psykologi 352 artiklar, geografi 318 artiklar (Web of Science, 2013).  
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att komma ihåg att humankapitalet i organisationer består av hela människor 
som har förväntningar och uppfattningar och privata relationer.  

Följande avsnitt syftar till att besvara frågan om hur människors vardags-
liv ter sig med fokus på arbetslivet. Det är förhandlingarna de anställda ställs 
inför i relation till arbetsgivaren, familjen, kollegor och kunder som är det 
väsentliga och vilka konsekvenser det får för arbetslivet. Det handlar om ett 
samspel mellan individer och organisationer. I nästa avsnitt studeras harmo-
niseringen i vardagslivet och hur det påverkar förvärvsarbetare. Begreppet 
vardagslivsbalans illustrerar bilden av en harmonisering i vardagslivet. I 
avsnittet därefter diskuteras den otydliga gränsen mellan förvärvsarbete och 
privattid. Det finns en genomgående men outtalad norm att efterleva som är 
markant för den här typen av förvärvsarbetare och den handlar om att för-
värvsarbeta fler timmar än vad regelverket säger och att det finns en förvän-
tan på att göra det. Det sista avsnittet handlar om att distansarbete ofta ses 
som en lösning på att få vardagslivet att gå ihop och frågan är om det är en 
hållbar lösning.  

Vardagslivsbalans 
Vid diskussioner om att få ihop sitt förvärvsarbete med privattid (inkl. famil-
jen) används ofta begreppet ”vardagslivsbalans” (engelskans: ”work-life 
balance”). Begreppet syftar till att beskriva balansen mellan en individs för-
värvsarbete och livet utanför (Kodz m fl., 2002: 1). Vardagslivsbalans hand-
lar om att harmonisera förvärvsarbete med andra delar av livet (Gambles m 
fl., 2006: 4). Det var under 1970-talet i Storbritannien som ”work-life ba-
lance” begreppet började användas (I New Ways to work and the working 
mother’s association in the United Kingdom) (Bunting, 2004: kap 1). Femin-
istiska forskare såsom exempelvis Hochschild (1997), Acker (2006) Perrons 
(2006) och Perrons med flera (2007) har utvecklat analysen av vardagslivs-
balans. Med fokus på att beskriver genusaspekterna i familjer där båda för-
äldrarna förvärvsarbetar.  

Att begreppet ”work-life balance” är ett väl använt forskningsbegrepp står 
klart vid sökningar av begreppet i forskningsdatabasen ”Web of science”. 
Begreppet vardagslivsbalans (i databasen har enbart det engelska begreppet 
”work-life balance” använts) används framförallt inom forskningskategorise-
ringen management. Man finner totalt 901 sökträffar i databasen. I tabell 3 
(s. 52) följer ett urval av forskningskategorier där begreppet vardagslivsba-
lans används. Den första sökträffen är år 1996 med endast ett fåtal sökträffar 
fram till 2001. Det är först 2005 som begreppet börjar bli mer frekvent för att 
sedan stadigt öka och år 2011 är det 111 stycken träffar. Inom geografi är det 
relativt få artiklar (30 stycken totalt). Inom Management är det 201 stycken. 
De flesta artikelförfattarna har sin hemvist i USA (197) och Storbritannien 
(160), 11 av dessa artiklar har publicerats av svenska forskare (Web of Sci-
ence, 2013).  
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Forskningskategori Antal sökträffar Antal artiklar 
Management 201 166 
Sociologi 99 83 
Tillämpad psykologi 90 81 
Arbetsmarknadsrelationer 81 68 
Geografi 31 30 

Tabell 3. Forskningskategorier om vardagslivsbalans begreppet.  

Källa: web of Science, sökord “work-life balance” som ämne. November 2013 (Web 
of Science, 2013). 

 
Gambles, Lewis och Rapoport (2006) kritiserar vardagslivsbalansbegrep-

pet för att det inte tydligt markerar förvärvsarbete ingår som en del av livet18. 
Förvärvsarbete är för många människor en stor del av deras liv (Gambles m 
fl., 2006: 34). Begreppet tar inte heller upp skillnaden mellan oavlönat arbete 
och förvärvsarbete. Hemarbete blir därmed privattid. Att balans är med i 
begreppet tyder också på att om en sida går upp, går den andra sidan ner. 
Men förvärvsarbete och privata livet behöver inte vara motsatser eller exklu-
dera varandra. Författarna anser att förvärvsarbetets aktiviteter och andra 
aktiviteter är på olika sätt relaterade med varandra och behöver inte balanse-
ras. Det måste finnas en förståelse för att vissa människor vill separera för-
värvsarbete och privatliv eller uppfattar att de är separerade. Därför föreslår 
de att harmonisering är bra ord för att diskutera vardagslivsbalans (Gambles 
m fl., 2006: 35).  

Balansen (harmoniseringen) kommer att variera över tid beroende på vil-
ken livssituation människor befinner sig i. Kraven anses oftast vara som 
störst på personer mellan 25 och 35 år och framförallt på kvinnor, vilket hör 
ihop med familjebildningen som vanligen sker under den här perioden. Både 
män och kvinnor i den här åldern känner sig ofta slitna mellan förvärvsar-
betet och familjen (Lippe och Peters, 2007: 6).  

Det finns flertalet studier gjorda med fokus på vardagslivsbalans i flera 
länder (ex. Perrons, 2003; Messersmith, 2007; Burgoon och Raess, 2009; 
Emslie och Hunt, 2009; Kvande, 2009; Russell m fl., 2009). En studie gjord 
i Sverige visar att det är särskilt svårt för kvinnor att hitta en balans (harmo-
nisering) i vardagslivet. I studien har man funnit ett ”stresstopp” mellan åld-
rarna 30 och 45. Det är under de åren som många satsar på karriären och 
familjebildning samtidigt. Människor utbildar sig i högre utsträckning idag 
och det gör att de gör karriär senare i livet (Frankenhaeuser, 1997: 74). 
Kvinnor har under dessa år en ökad press på sig. Detta leder till att det är 

                                                        
18 Vilket syftar på engelska begreppet ”work-life balans”, där det är en separering mellan 
arbete och övriga livet. På svenska blir den uppdelningen inte lika tydlig i begreppet vardags-
livsbalans, men innebörden är ändå den samma.  
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svårt att uppnå vardagslivsbalans under den här perioden i livet (särskilt för 
kvinnor) (Frankenhaeuser, 1997; Boye, 2010).  

Tidspressen, vilket innebär att man ska hinna med så mycket som möjligt 
under en begränsad tid under hög arbetsbelastning, är den största källan till 
stress för tjänstemän. Studier visar att män har lättare att släppa stressen när 
arbetsdagen är slut medan kvinnor tar med sig arbetsstressen hem (Franken-
haeuser, 1997: 54). Mäns stresshormoner och blodtryck sjönk efter förvärvs-
arbetets slut medan kvinnors ökade. Det är ett återkommande mönster och 
det finns olika skäl som påverkar, såsom att kvinnor har huvudansvaret i 
hemmet för inhandling, matlagning och planering för barnaktiviteter (Fran-
kenhaeuser, 1997: 64). Kvinnor med barn har ett ökat stresspåslag på grund 
av att de ska hinna med att handla, hämta barn och så vidare efter arbetsda-
gens slut (Jakobsen m fl., 2010). I en studie visar det sig också att pendling 
ökar stressen för framförallt kvinnor när båda parter förvärvsarbetar. Även 
här förklaras detta med att kvinnor oftast även har huvudansvaret för hem-
met (Scholten m fl., 2012).  

Det som kännetecknar den moderna människans livsstil är brist på tid och 
en ständig kamp mot klockan. Det har aldrig tidigare varit så tydligt hur 
människor mäter sina liv i timmar och minuter (Frankenhaeuser, 1997: 57). 
Även senare publikationer visar på att det har blivit en normalisering av 
stress i arbetslivet. Med normalisering menar författarna att människor ”ska 
vara” stressade, det är det normala tillståndet. Stress är en självklar kompo-
nent i arbetslivet. Det leder till att arbetsgivaren inte tar tag i problemet. 
Stress anses snarare vara något positivt och något individer ska klara av, 
något som gör att de presterar bättre och kan till och med anses vara en för-
utsättning för att klara av jobbet. Det blir på så vis en normal praktik (Jans-
son m fl., 2012: 35-37). Flera svenska studier visar samtidigt att stress, trött-
het och en känsla av otillräcklighet på arbetet och hemma är en bidragande 
orsak till att det är svårt att hitta harmonisering i kombination mellan för-
värvsarbete och privattid (se ex. Nordenmark, 2004; Jakobsen m fl., 2010). 
Viktigt att poängtera är att det anses som något positivt att de anställda är 
stresståliga (Jansson m fl., 2012: 38). Däremot anses stress vara något nega-
tivt om den befinner sig i skärningspunkten mellan arbetslivet och privatti-
den. Att komma sent till möten och skylla på lämning på förskolan kan upp-
levas negativt och som att den anställda inte har kontroll (Jansson m fl., 
2012: 30).  

En harmonisering i sitt vardagsliv, det vill säga att ha en vardagslivsba-
lans, handlar mycket om specifika beteenden och förhandlingar med sig själv 
och andra.  

 

Oblans i vardagslivet? 
Människor har alltid kombinerat olika delar av sina liv, såsom förvärvsar-
bete, hushållsarbete, familjeaktiviteter, åtaganden av olika slag och så vi-
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dare; det är inget nytt fenomen (Gambles m fl., 2006: 11). Med obalans me-
nas här att det inte är en harmonisering mellan förvärvsarbete och fritid, det 
kan handla om att ständigt känna en press från både arbetslivet och privatli-
vet. Känslan av att inte hinna med att ordna med hushållssysslor eller att inte 
hinna med sina arbetsuppgifter kan ge en känsla av att det inte råder en har-
monisering eller balans i vardagslivet. Obalansen finns i alla yrkeskategorier 
(Bunting, 2004: kap 1) även om vanan att förvärvsarbeta fler timmar är ty-
piskt för högavlönade (Bunting, 2004: 28), vilket är en vanlig orsak till att 
det blir en obalans, speciellt i denna grupp.  

IKT har kommit att möjliggöra att det går att förvärvsarbeta på olika tider 
och platser. Den eskaleringen har skett under 2000-talet (se ex. Bunting, 
2004; Walsh, 2010). Det har skett en intensifiering av arbetsaktiviteter, vil-
ket leder till att det är en större press på förvärvsarbete och högre tidskrav 
(Bunting, 2004; Walsh, 2010). Därmed menar Bunting (2004) att IKT har 
förändrat strukturen för förvärvsarbete och gjort det möjligt att kontrollera 
de anställda och hur de är tillgängliga (Bunting, 2004: 37-38). Tillgänglig-
heten ses här som en bidragande faktor till att det inte harmoniserar. Det kan 
handla om att människor läser sina mejl eller svarar på jobbsamtal efter ar-
betstidens slut.  

Perrons (2003) anser att antalet förvärvsarbetande timmar ökat. Hon anser 
att det går att förklara det med de allt vanligare flexibla arbetstiderna efter 
arbetsdagens slut. Följen av det leder till att det blir fler arbetstimmar. De 
anställda får ”lov” att förvärvsarbeta på helger och kvällar för att de ska 
hinna med sin arbetsbelastning. Den praktiken har blivit möjlig i och med 
IKT och internetuppkoppling (Perrons, 2003: 68-69). Återigen är det möjlig-
heten att vara uppkopplad som bidrar till att förvärvsarbete också sker efter 
arbetsdagens slut.  

Perrons (2003) tycker att flexibla arbetstider ofta beskrivs positivt och i 
termer av produktivitet, minskad frånvaro, ökade prestationer, minskad om-
sättning på personal och minskade kostnader för anställda, vilket hon dock 
menar är ett felaktigt intryck. Istället borde det ske ett ifrågasättande av att 
förvärvsarbeta fler timmar (vilket flexibla arbetstimmar leder till). Omorga-
nisering som leder till möjligheten att förvärvsarbeta dygnet runt är inte bra. 
Idag finns det ett krav på att service ska kunna tillhandahållas dygnet runt. 
Det har lett till att arbetsmönstret har suddat ut gränser mellan förvärvsarbete 
och fritid och den kollektiva rytmen av arbetslivet. Det finns inte längre en 
”fast” arbetsdag för flertalet människor. Det finns också en känsla av att 
förvärvsarbeta många timmar är något positivt för att det visar att man är 
hängiven sin arbetsgivare (Perrons, 2003: 69).  

Förvärvsarbetet inkräktar på hemmet. En konsekvens av att IKT har gjort 
det möjligt att förvärvsarbeta mer flexibelt. I realiteten är det möjligt att för-
värvsarbeta ”24/7” (Perrons, 2003: 68-69). Andra forskare som ser på flex-
ibla arbetstider på ett mer positivt sätt kan argumentera för att det har en 
positiv inverkan på vardagslivsbalansen i den bemärkelsen att det finns en 
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möjlighet att gå hem tidigare för att exempelvis hämta barn (Kodz m fl., 
2002; Beauregard, 2011: 194, 199). I flera studier beskrivs att för att de an-
ställda inte ska känna stress och få sitt liv att gå ihop så är flexibla arbetstider 
en lösning (ex. Frankenhaeuser och Ödman, 1987: 104; Garhammer, 2007: 
30-1; Lewis, 2007: 156; Lippe och Peters, 2007: 6). Flexibla arbetstider som 
blivit möjligt med hjälp av IKT kan tolkas som något positivt för att det ökar 
antal platser där förvärvsarbete kan ske men det negativa väger över ef-
tersom det inkräktar på hemmets sfär. Det finns inget som tyder på att detta 
skulle leda till att man får mer tid för hemmet, snarare tvärtom (Perrons, 
2003: 68).  

I en svensk studie visade det sig att arbetsstress ofta förklaras med livet 
utanför arbetsplatsen. Det vill säga det som rör privattiden påverkar arbetsli-
vet negativt. Stress anses också vara något som är konstruerat av föreställ-
ningar om en individuell problematik. Det ökar på så sätt individers ansvar 
att klara av sin vardag (Jansson m fl., 2012: 39-41).  

Att balans eller obalans mellan ett krävande arbetsliv och ett fungerande 
familjeliv är en fråga om individuella val och prioriteringar (Jansson m fl., 
2012: 40-41). 

 
Som framgår i diskussionen ovan anses flexibla arbetstider, som möjlig-

görs genom IKT, vara både positivt och negativt för vardagslivsbalansen. 
Tidspressen anses vara den bärande punkten som gör att en obalans uppstår. 

Obalansen i vardagslivet grundar sig i att människor inte tycker att tiden 
räcker till. Förvärvsarbetare inom flera yrkesgrupper upplever att de har för 
mycket att göra. Det går att ifrågasätta tidsanvändningen både utifrån privata 
livet och också utifrån organisationens intresse (Perlow, 1999). Obalansen 
väcker frågor som berör gränsdragningen mellan förvärvsarbete och fritid. 

 

Gränsen mellan förvärvsarbete och privatliv suddas ut.  
Separeringen mellan förvärvsarbete och familjelivet blev extra tydlig i och 
med den industriella revolutionen. Separeringen gjorde att stereotypa för-
hållningssätt uppstod. Mannen var den som skulle förvärvsarbeta och kvin-
nan skulle ta hand om familjen, det blev tydliga rollidentiteter (Gambles m 
fl., 2006: 11). Genus-obalansen (det vill säga förvärvsarbete-hemmet) när 
det gäller uppdelningen mellan mäns och kvinnors arbetsuppgifter i vardags-
livet är ett omfattande forskningsområde (se ex. Castells, 1997; Bunting, 
2004; McDowell m fl., 2005; Jarvis och Pratt, 2006: 332; Walsh, 2010).  

Som skrivits ovan visar studier i Sverige att kvinnor har en högre press på 
oavlönat arbete efter arbetstid, vilket gör att deras stress ökar när de går ifrån 
sin arbetsplats (Frankenhaeuser, 1997: 64). Även andra svenska studier har 
visat att det är svårt att kombinera förvärvsarbete och familjelivet framförallt 
för kvinnor mitt i karriären (se ex. Nordenmark, 2004; Jakobsen m fl., 2010). 
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Idag försöker män och kvinnor hitta nya vägar för hur det ska fungera när 
båda parter förvärvsarbetar (McDowell m fl., 2005: 220).  

Kravet på att kunskapsarbetare ska förvärvsarbeta kvällar, helger och över 
semestern är en del av flexibiliteten och förväntat engagemang på arbetsplat-
ser. Anställda blir inte accepterade i gemenskapen på arbetsplatser om de 
inte förvärvsarbetar på det sättet (Massey, 1995: 493). Det finns olika sätt att 
hantera det på. Antingen vägrar de anställda att ta med sig förvärvsarbetet 
hem, vilket leder till att de är kvar många timmar på arbetsplatsen eller går 
den anställda hem ett visst klockslag för att sedan återuppta förvärvsarbetet 
senare hemma. Det handlar om att sätta upp regler som berör rum (inte ta 
med förvärvsarbetet hem) eller tid (gå hem ett visst klockslag och återuppta 
arbetet hemma). Anställda väljer någon av strategierna för att klara av sitt 
vardagsliv. Men det bekräftar att det sker en anpassning på den här typen av 
förvärvsarbete som kräver att man förvärvsarbetar många timmar, de har 
accepterat ett åtagande som gäller mer generellt (Massey, 1995).  

Dagens arbetsplatsstrukturer, praktiker och förväntningar som finns runt 
kunskapsarbetare baseras på att de anställda är villiga att göra förvärvsar-
betet till deras prioritering över familjen, samhället och andra saker i deras 
privatliv (Christopherson 1991 och Bailyn 1993 i Perlow, 1998). Det blir 
problematiskt för dem som har ansvarstaganden utanför förvärvsarbetet. För 
många anställda pågår en ständig kamp att fördela sin tid mellan hemmet 
och förvärvsarbetet. Det finns en generell känsla av att det inte finns någon 
gräns mellan förvärvsarbete och livet utanför (ex. Kunda, 1992; Perlow, 
2000; McDowell m fl., 2005) och att exempelvis ingenjörer i Perlows studie 
tar för givet att det är på det här sättet (Perlow, 2001: 92).  

Att gränsen mellan förvärvsarbete och fritid har suddats ut kan också för-
klaras med att kunskapsarbete är beroende av de anställda snarare än av fast 
kapital. Kunskapsarbetet är mer karaktäriserat av en strid ström av aktiviteter 
Att kunskapsarbete inte är ett normalt 9-5 jobb vittnar flera forskare om (ex. 
Perrons, 2003: 70), vilket leder till att harmoniseringen i vardagslivet är svår 
att uppnå för denna yrkesgrupp.   

Normen att förvärvsarbeta många timmar 
Att arbeta ”många timmar” (engelskans: ”working long hour”) handlar helt 
enkelt om att förvärvsarbeta mer än 48 timmar i veckan (Kodz m fl., 1998). 
Det handlar inte om att förvärvsarbeta mer än 48 timmar under vissa om-
ständigheter såsom en specifik deadline, utan det ska handla om att det sker 
på en regelbunden basis (Kodz m fl., 1998: 21). Även om vi i Sverige har 
lagstadgade 40-timmars veckor så handlar det här om att på regelbunden 
basis förvärvsarbeta mer än det.  

Det finns en norm inom den här yrkesgruppen (kunskapsarbetare) att för-
värvsarbeta ”många timmar” (mer än 8 timmar per dag) och att ständigt vara 
tillgänglig. Det har blivit en integrerad del av den professionella identiteten 
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(Massey, 1995; Perlow, 1999; Kodz, 2003; Lewis, 2007: 147). Normen 
grundar sig i att det anses vara bra att förvärvsarbeta mycket och att belönas 
av ledningen för att man gör det. Det visade sig också det finns en förväntan 
på dig som anställd att förvärvsarbeta ”många timmar” (Kodz m fl., 1998: 
31).  

En anledning till att normen att förvärvsarbeta många timmar uppstår är 
att det inte på ett enhetligt sätt går att mäta resultatet av förvärvsarbetet som 
kunskapsarbetare gör, vilket bidrar till att antal arbetstimmar blir en indikat-
ion på både produktivitet och åtagande. Det leder till att det blir en självklar-
het att förvärvsarbeta ”många timmar” i veckan (Kidder, Schor i Perlow 
1998). En ytterligare anledning är att det är svårt att känna att en arbetsupp-
gift slutförs, vilket resulterar i många och ofta förutbestämda arbetstimmar 
för kunskapsarbetare (Perlow, 1998: 330). Det finns flera anledningar till att 
det ser ut på det här sättet för kunskapsarbetare. Oförutsägbara flöden av 
förvärvsarbete, osäkerhet och att ständigt behöva uppdatera sig i form av 
skicklighet och kunskap samt att vilja uppleva känslan av tillfredsställelse, 
av själva förvärvsarbetet i sig (Perrons, 2003: 77).  

En annan anledning till normen att förvärvsarbeta många timmar är att 
anställda använder arbetstid till privata ärenden såsom att se på tv-program, 
se efter barn och så vidare. Det resulterar i att de måste förvärvsarbeta fler 
antal timmar för att hinna med sina arbetsuppgifter, enligt Reeves (2001: 
128). Perrons (2003: 70) är kritisk till Reeves argument att anställda skapar 
normen på egen hand. Hon menar att han missar att ta hänsyn till huruvida 
de anställda har ett val till exempel hemarbetet eller barnvakt på kvällstid.   

Andra anledningar till att normen har uppstått är att det finns en form av 
konkurrens mellan individer på arbetsplatsen, att det finns en teamkänsla 
som gör att de inte vill svika gruppen och att de är djupt engagerade i sina 
jobb (Massey, 1995: 488). 

En annan viktig aspekt är osäkerhet kring att förlora jobbet. Det påverkar 
flera moment på arbetsplatsen såsom möten; vilka får delta, vilka får inte. 
Det blir en viktig del att ständigt har kontroll över situationer på arbetsplat-
sen genom att vara uppkopplad. Det blir extra tydligt om ledningen känner 
osäkerhet, för det påverkar hela organisationen. Känslan av att ständigt vara 
nåbar resulterar i att anställda tar med den bärbara datorn hem, kollar mobi-
len och mejlen även efter arbetstid. De är helt enkelt rädda att missa inform-
ation som kan ha betydelse för deras position på arbetsplatsen (Bunting, 
2004: 55-56). 

Enligt Kodz m.fl. (1998: 34-35) är en anledning till att anställda anpassar 
sig till normen att förvärvsarbeta fler timmar och göra mer än vad som för-
väntas att de känner en större känsla av tillhörighet till sin arbetsplats, kolle-
gor och klienter. Normen gynnar organisationen, anser Perlow (1998). Det 
leder till att organisationsledningen inte bara har kontroll över scheman och 
kalendrar utan även över hur vi lever våra liv. Anställda som anpassar sig till 
normen går med på att gränsen för när förvärvsarbetet är slut och fritiden 
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börjar inte finns. Anställda som gör sig oanträffbara vissa timmar eller tider 
är de som vill separera på förvärvsarbete och privattid (Perlow, 1998: 
329,345).  

Kodz m.fl (1998) anser att det har blivit en godtagen kultur där fler för-
värvsarbetade timmar ses som att de anställda har ett engagemang för sin 
arbetsplats. Men det här leder till större sjukfrånvaro, lägre moral (genom att 
den anställde inte orkar hålla det höga tempot) och att de anställda byter 
arbetsplats ofta. Det kan också leda till att det blir en lägre produktivitet och 
därmed blir kvalitén på förvärvsarbetet lidande. När stressfaktorn blir större 
påverkar det familjen och det sociala livet utanför arbetsplatsen. En viktig 
aspekt är också att de som inte har möjlighet att förvärvsarbeta fler än åtta 
timmar per dag utesluts från arbetsplatsen.  

Anledningen till att arbetsbelastningen har ökat beror på några olika fak-
torer. Service är en viktig faktor, att vara tillgänglig och kunna ge kunden 
den personliga servicen som kunden vill ha. Det har blivit ett större tryck på 
att det ska finnas service dygnet runt. Även minskning av personal har lett 
till att de anställda som är kvar får en större arbetsbörda. Teknologin har 
gjort att informationsflödet med mejl har ökat. Projekt- och kontraktsbaserat 
förvärvsarbete med snäva deadlines har drivit upp arbetsbelastningen. Det 
har blivit en attityd att man måste få klart jobbet innan man kan gå hem. Ofta 
handlar det om upp- och nedgångar vad gäller produktion inom organisat-
ioner. En anledning kan också vara själva ledningen, hur förvärvsarbetet 
organiseras. Om de anställda har möjligheten att prioritera arbetsuppgifter 
och om de får hjälp med det. Organisationer med möteskulturer kan leda till 
en ökad arbetsbelastning; att anställda måste förbereda, närvara och sedan 
göra efterarbeten. Ofta leder också ett möte till nya möten (Kodz m fl., 1998: 
24-28).  

Hur normen om många timmar och stor arbetsprestation påverkar olika 
delar av vardagslivet skriver Jarvis och Pratt (2006: 338) om. De diskuterar 
normen utifrån att det blir en gömd kostnad för ”extra förvärvsarbete” (ofta 
på kvällar och helger). Förvärvsarbetet sker genom extra ”gratistimmar”, 
eller genom hjälp av exempelvis släktingar som ställer upp på olika sätt. Det 
resulterar i skuldkänslor på grund av frånvaro ifrån hemmet eller andra soci-
ala aktiviteter. Det här betyder att företaget inte behöver bära kostnaden utan 
att det är individen och familjer och vänner som får göra det.  

Utifrån diskussionen ovan visar det sig att normen att förvärvsarbeta fler 
timmar och att göra mer än vad som förväntas har visat sig vara en vanligt 
förekommande norm som är typisk för kunskapsarbetare. Det leder till spän-
ningar mellan kollegor, arbetsgivare och familjen som har delvis motstridiga 
förväntningar. Normen leder till olika konsekvenser för vardagslivet. 
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Distansarbete 
Det finns flera olika engelska benämningar på begreppet distansarbete 
såsom; ”telework”, ”remote work”, ”telecommute” ”homework”, ”virtual 
work”, ”distributed work” och alla syftar till att förmedla att förvärvsarbete 
sker på annan plats än det vanligen gör (utanför exempelvis arbetsplatsen). 
Definitionen av distansarbete varierar men vanligen beskrivs det med att 
distansarbete sker när förvärvsarbetare använder IKT för att kunna förvärvs-
arbeta på en annan plats än vanliga kontoret (Bailey och Kurland, 2002: 384; 
Garrett och Danziger, 2007: 27). Det handlar om att förvärvsarbeta med 
mobilkommunikation eller datorteknologi i exempelvis hemmet. Det har 
skett en utveckling av begreppet och idag beskrivs hur förvärvsarbete kan 
ske på en annan plats än sin ordinarie arbetsplats, som vanligen är kontoret, 
och att kommunikationen med kollegor och kunder sker via IKT. Det behö-
ver inte vara enbart i hemmet. Det är inte heller säkert att personer som di-
stansarbetar anser sig vara distansarbetare, eftersom det inte sker frekvent 
utan enbart någon gång i månaden. 

Flera studier har kritiserat uppfattningen om att distansarbetet kan ske var 
som helst och när som helst eftersom det leder till att det blir problematiskt 
att definiera distansarbetare (Hill m fl., 1996; Garrett och Danziger, 2007). 
Empiriska studier visar att distansarbete sker med stor variation och ofta sker 
det bara några gånger i månaden (jfr. diskussion i ex. Bailey och Kurland, 
2002: 385; Haddon och Brynin, 2005; Halford, 2005; Garrett och Danziger, 
2007; Helminen och Ristimaki, 2007; Lautsch och Kossek, 2011). Det är 
vanligt att typiska distansarbetare beskrivs som kunskapsarbetare (informat-
ionsarbetare) (ex. Bailey och Kurland, 2002: 386; Redman m fl., 2009; 
Whittle och Mueller, 2009). Distansarbetare beskrivs ha ett professionellt 
yrke, är män, högutbildad och höginkomsttagare (Olszewski och Mokhta-
rian, 1994; Bailey och Kurland, 2002; Hjorthol, 2006; Garrett och Danziger, 
2007) med en möjlighet att distansarbeta, det vill säga de har exempelvis den 
tekniska utrustningen som krävs, ett arbetsrum i hemmet och så vidare (Hill 
m fl., 1996; Standen, 2007: 214). Garret och Danziger (2007: 33) beskriver i 
sin studie att organisationens karaktär också påverkar om de anställda di-
stansarbetar, det handlar exempelvis om den tekniska infrastrukturen. 

I litteraturen kring distansarbete dominerar studier från Storbritannien och 
USA. Det är framförallt studier med enkäter gjorda på stora urval, över 200 
personer. I några fall är intervjuer gjorda och i vissa fall även observationer. 
Det går tydligt att se att det som tas upp är hur distansarbete påverkar de 
anställda (se ex. Hill m fl., 2003; Halford, 2005; Golden, 2006a; Golden, 
2006b; Redman m fl., 2009) och även de som inte distansarbetar (Hill m fl., 
1996; Golden, 2007). Det finns också studier med fokus på hur distansarbete 
påverkar arbets- och familjelivet, om det har en positiv påverkan eller inte 
(se ex. Tietze, 2005; Greenhill och Wilson, 2006; Tietze m fl., 2009).  
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En svensk studie visar att distansarbete till största delen sker i hemmet 
och att IKT-baserade arbetsplatser såsom telecenter, telestugor inte är sär-
skilt vanligt förekommande. Det är vanligt att distansarbete sker minst en 
dag i veckan (Vilhelmson och Thulin, 2001). Distansarbetare i Sverige är 
framförallt inom branscher relaterade till service, utbildning och information 
(Thulin och Vilhelmson, 2000). Den typiska svenska distansarbetaren besk-
rivs vara en manlig höginkomsttagare tillsvidareanställd med tillgång till 
både bil och dator med internet i hemmet (Vilhelmson och Thulin, 2001). I 
en svensk undersökning gjord av SCB från år 2008 visade det sig att 90 pro-
cent av de svenska företagen med 500 eller fler anställda regelbundet an-
vände sig av distansarbete (SCB, 2008).  

IKT anses vara det hjälpmedel som behövs för att kunna förvärvsarbeta 
på en annan plats än från det egna kontoret (Halford, 2005; Greenhill och 
Wilson, 2006; Whittle och Mueller, 2009). IKT har därmed en central roll 
för att distansarbete kan ske.  

Det finns flera olika exempel på kategoriseringar av begreppet distansar-
bete där forskare försöker att specificera distansarbete. Garret och Danziger 
(2007) samt Gunnarsson (2003) problematiserar distansarbete på olika sätt.  

Garrett och Danizigers (2007) har utvecklat en taxonomi utifrån kategori-
seringar av distansarbete. De delar upp distansarbetare i tre olika kategorier; 
fast-plats distansarbetare, mobila distansarbetare och flexibla distansarbe-
tare19. En fast-plats distansarbetare förvärvsarbetar ibland hemifrån eller från 
ett satellitkontor. Medan mobil distansarbetare förvärvsarbetar i huvudsak i 
fält, alltså ute hos kund. Flexibel distansarbetare definieras med en förvärvs-
arbetare som mixar förvärvsarbete hemifrån, på kontoret och på andra platser 
(Garrett och Danziger, 2007: 30). Svaret på problematiken med definitionen 
av distansarbete är att dela upp dem i kategorier (Garrett och Danziger, 
2007). Det finns en problematik med att dessa kategorier delvis går in i 
varandra.  

Gunnarsson (2003) gör en uppdelning av distansarbetare där hon har med 
en kategorisering för distansarbete, ”multi-locational teleworking”. Det är en 
form av distansarbete som innebär att man förvärvsarbetar från mer än en 
lokalisering, vanligtvis delvis från hemmet och delvis från kontoret. Det är 
ofta högutbildade och högt uppsatta personer som använder sig av ”multi-
locational teleworking”. ”Multi-locational teleworkers” och flexibla distans-
arbetare har liknande definitioner och är också de definitioner som är mest 
användbara för min avhandling.  

Ett vanligt motiv för att distansarbeta är att kvinnor gör det för att balan-
sera arbets- och familjelivet. Det finns studier som tyder på att kvinnor i 
större utsträckning har det som ett motiv för att förvärvsarbeta hemifrån (ex. 

                                                        
19 Garrett och Danziger använder sig av “Fixed-site teleworkers”, ”mobile teleworkers” och 
”flexiworker” (Garrett och Danziger, 2007: 30). Min översättning av begreppen är fast-plats 
distansarbetare, mobila distansarbetare och flexibla distansarbetare.  
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Huws, 1991; Mokhtarian, 1998; Hulten, 2005). Kvinnor distansarbetar eller 
går ner i arbetstid för att klara av vardagslivet. Distansarbete i hemmet han-
teras på olika sätt beroende av kön, där kvinnan på ett tydligare sätt försöker 
kombinera distansarbete och hushållsarbete. Därmed blir konsekvenserna av 
distansarbete olika för män och kvinnor och genusrelationerna blir tydliga 
vid distansarbete vid hemmet (Hulten, 2005). Distansarbete kan vara ett sätt 
att kombinera karriären med småbarn (Jarvis, 2005: 134). Detta beskrevs 
tidigare i detta kapitel (Vardagslivsbalans).  

När det ska studeras vad som sker när förvärvsarbetare distansarbetar fo-
kuseras det ofta på produktivitet och arbetstillfredsställelse (Belanger m fl., 
2001; Bailey och Kurland, 2002: 389; Golden, 2006a). Det finns studier som 
pekar på att distansarbete leder till personlig isolering, att den anställde mis-
sar exempelvis skvaller och information på arbetsplatsen (Golden, 2006b). 
Eftersom de flesta distansarbetare bara gör det några få gånger i månaden så 
missar de inget, menar andra (Belanger, 1999; Bailey och Kurland, 2002: 
391).  

Det finns flera studier som visar att distansarbetare känner större stress 
över sitt förvärvsarbete och förvärvsarbetar fler timmar (Hill m fl., 1996; 
Tietze, 2005; Garrett och Danziger, 2007) men det finns också studier som 
visar på att distansarbete minimerar stress (Golden, 2006a). Vissa studier 
visar på att distansarbete har en positiv effekt på arbetsprestationen och pro-
duktiviteten (ex. Hill m fl., 2003; Golden m fl., 2008). Medan Kurland och 
Bailey (2002) har funnit att det är precis tvärtom, nämligen att det leder till 
framförallt negativa effekter vad gäller sociala faktorer som isolering, 
mindre informellt lärande, svagare organisationskultur och mindre kommu-
nikation, vilket leder till minskad arbetsprestation.  

Distansarbete anses vara en ny flexibel arbetsform. Det är en utmaning att 
hantera en organisation med distansarbetare och de som inte distansarbetar 
(Lautsch och Kossek, 2011). Det finns studier som visar på att distansarbete 
förbättrar anställdas resultat och minskar personalomsättningen (se ex. Gol-
den och Veiga, 2008; Beauregard och Henry, 2009; Lautsch och Kossek, 
2011). Det framhävs ofta som något positivt att ha möjligheten att distansar-
beta, för att kunna hantera arbets- och familjelivet och att kunna förvärvsar-
beta mer vid hög belastning. På de arbetsplatser där ledningen stödjer di-
stansarbete och där det finns rutiner för hur distansarbete hanteras är effek-
terna för de anställda positiva för de som distansarbetar (Lautsch och Kos-
sek, 2011: 10).  

Enligt Lautsch och Kossek (2011) är det några nyckelfaktorer som är av-
görande för villkoren och förutsättningar för distansarbetare i organisationer. 
Det handlar om att de anställda förstår vem som får distansarbeta och varför. 
De anställda och ledningen litar på att förvärvsarbete sker; även om en an-
ställd inte är på plats. Den anställda som distansarbetar måste känna sig in-
kluderad på arbetsplatsen. Ledningen stödjer hur anställda ska hantera grän-
sen mellan förvärvsarbete och familjeliv och strävar efter att skapa en kultur 
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där de anställda hjälper varandra. Det svåra ligger i att policys ska vara till 
fördel både för de som distansarbetar och de som inte gör det. För att få bort 
spänningar mellan dem krävs lösningar som passar hela arbetsplatsen inte 
sådana som är enbart individuellt anpassade (Lautsch och Kossek, 2011: 11-
15).  

Den allmänna uppfattningen är att flexibla arbetstider (flextid) leder till 
att det finns mer tid för familjen. Men det finns studier som visar att det är 
svårt att mixa förvärvsarbete hemma med hemarbete, vilket leder till att de 
som gör det får förvärvsarbeta tidig morgon och sen kväll eftersom de inte 
hinner med förvärvsarbetet under dagen (Kraut, 1989; Kossek m fl., 2006). 
Det blir svårt att skilja på förvärvsarbete och privatliv, vilket medför ökad 
press och stress (Bailey och Kurland, 2002; Hill m fl., 2003). Studier visar 
att de som förvärvsarbetar på olika platser får ökad jobbmotivation. Distans-
arbete ger anställda en bättre balans mellan förvärvsarbete och privatliv, 
samtidigt som det förbättrar arbetsprestationen (Hill et al 2003: 236). Anled-
ningen till att många distansarbetar är att de ska få en större kontroll över 
tiden, vilket ger en bättre balans mellan förvärvsarbete och familjen. Syftet 
kan vara att reducera pendlingstiden eller att slippa att bli avbruten på kon-
toret (Standen, 2007: 214).  

Diskussionen ovan tyder på att distansarbete både kan förstås utifrån att 
det är något positivt för den anställda och att det är den anställda som får ta 
de negativa konsekvenserna av det.  

Sammanfattning 
När praktik diskuteras och mer specifikt arbetspraktik handlar det om vad 
som sker inom arbetsplatser. Det är viktigt att hela vardagslivet studeras så 
att inte människan med känslor, relationer och så vidare glöms bort. Det är 
viktigt att tänka på att relationer både inom och utanför organisationen på-
verkar hur förvärvsarbetet sker och var det sker. Inom geografi har allt fler 
studier fokuserat på företag med ett tydligare fokus på praktiken på arbets-
platser. Det handlar om hur människor agerar på arbetsplatserna och mer 
specifikt vad människor gör. För att förstå kunskapsarbete måste därmed vad 
som sker inom arbetsplatserna studeras. Här är det tydligt att personalen, 
chefer och kunder måste studeras som individer och utifrån att deras age-
rande påverkar arbetsplatsen.  

Sociala interaktioner på arbetsplatser är en viktig aspekt att studera för att 
förstå arbetspraktiken. Alla sociala interaktioner består av relationer. Där-
med blir samarbete både inom och mellan företag en aspekt att ta med i be-
aktande för att förstå arbetspraktiken. Ofta beskrivs samarbete med hur ge-
menskaper uppstår på arbetsplatser. Gemenskaper är olika relationer. Prak-
tikbaserad gemenskap beskriver gemenskaper. Det handlar om att människor 
tillhör olika gemenskaper och det är på så sätt som kunskap och lärande 



 63 

uppnås på arbetsplatser. Praktikbaserad gemenskap är arbetspraktiken som 
sker på arbetsplatser.  

Personlig interaktionen och IKT är olika sätt för anställda att kommuni-
cera med varandra på företag. Ofta framhävs den personliga kommunikat-
ionen som väsentlig för företagen. IKT ska mer förstås utifrån att det är ett 
komplement till personlig kommunikation. Det är kombinationen som är 
viktig. Personlig kommunikation och IKT är särskilt viktiga i olika faser av 
kundkontakt.  

Det finns delade uppfattningar om flexibla arbetsplatser och vilka organi-
sationer som är flexibla. Flexibilitet beskrivs ofta utifrån att det är något 
positivt för den anställda men studier visar att det inte är entydigt så. Flexibi-
litet sker ofta på den anställdas bekostnad genom att organisationen är flexi-
bel vad gäller arbetsbelastningen utifrån kundbehov och det kräver anpass-
ning hos de anställda. 

Inledningsvis i kapitlet beskrivs att det inte enbart är arbetspraktiken som 
har studerats utan även andra delar av vardagslivet. Det handlar om privatli-
vets påverkan på arbetslivet och tvärtom. Det är viktigt att komma ihåg att 
anställda är människor som har ett liv utanför sitt förvärvsarbete. Med var-
dagsliv menas i denna studie hur förhållandet mellan arbetsliv och privatliv 
ser ut. Tyngdpunkten är hela tiden på arbetslivet och hur det påverkar och 
påverkas av privatlivet. Det sammantaget blir vardagslivet.   

Kunskapsarbetare beskrivs ofta utifrån att de är personer som är hängivna 
sitt förvärvsarbete och har en hög arbetsbelastning. Det leder ofta till att de 
förvärvsarbetar mer än normal arbetstid, vilket i sin tur leder till att det blir 
en obalans i deras vardagsliv. Begreppet vardagslivsbalans förklarar att det 
ska vara en harmonisering mellan förvärvsarbetet och privatlivet. Det har 
visat sig svårt att få en vardagslivsbalans, vilket innebär att det inte är en 
harmonisering mellan förvärvsarbete och privatliv. Obalans sker ofta på 
bekostnad av privatlivet. Möjligheten att vara tillgänglig genom att vara 
uppkopplad anses vara en bidragande orsak till den obalansen.  

Flexibla arbetstider kan både ses som positivt och negativt för vardags-
livsbalansen. Positivt i den bemärkelsen att det går att bestämma över sina 
arbetstider, negativt för att det ofta leder till att förvärvsarbetet inkräktar på 
privatlivet. Det i sin tur leder till att gränsen (separeringen) mellan förvärvs-
arbete och fritid suddas ut.  

En tydlig norm som finns på många organisationer idag är att förvärvsar-
beta ”fler timmar” eller ”många timmar” (mer än 48 timmar per vecka) och 
att förväntningen är att man ska göra mer än vad som formellt avtalats. Det 
finns flera olika orsaker som anses vara anledning till den normen där ar-
betsuppgifternas karaktär beskrivs vara en bidragande faktor. Men även fak-
torer som att de anställda är hängiven sitt jobb eller att det är konkurrensen 
mellan anställda som skapar normen.  

Distansarbete målas ofta upp som ett alternativ till att klara av sitt var-
dagsliv. Det finns en diskussion om vad som räknas som distansarbete samt i 
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vilken omfattning det sker. Det finns delade meningar om huruvida distans-
arbete påverkar vardagslivsbalansen och harmonisering. 

Kapitlet ska ses som en teoretisk utgångspunkt för min avhandling. Ka-
pitlet har två stycken; arbetspraktik och vardagsliv. Uppdelningen har varit 
ett sätt att skära i materialet för att få en bättre förståelse för kunskapsarbete. 
Vardagslivsforskning är en viktig del i förståelsen för förhållandet mellan 
arbetsliv och privatliv. Även om tyngdpunkten i denna studie är arbetslivet 
så både påverkar och påverkas det av hela privatlivet. Vardagslivet är arbets-
livet och privatlivet sammantaget. I flertalet studier som diskuterats i kapitlet 
har arbetslivet och privatlivet studerats separat men jag anser att de behöver 
studeras tillsammans för att förstå kunskapsarbete. Vardagslivet kan med 
hjälp av tidsgeografin på ett tydligare sätt lyftas fram. Det finns nödvändiga 
kopplingarna i tid och rum mellan individer, materiella resurser som behövs 
för att få vardagslivet att fungera. Detta kommer att förklaras närmare i näst-
följande kapitel.  
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4 Studiens genomförande 

Att fånga en fjäril är inte en helt lätt uppgift, det är det inte heller att samla 
in, bearbeta och analysera empiriskt material. I mina tidigare kapitel har jag 
försökt att presentera och diskutera forskningen om förvärvsarbetare, mer 
specifikt för kunskapsarbetare. Det är arbetspraktiken ur ett vardagslivsper-
spektiv som studerats. Detta är min analysram för avhandlingens empiriska 
data. I detta kapitel kommer fokus att vara metodologiska utgångspunkter 
och forskningsprocessen för att ta mig an materialet.  

För mig har det varit viktigt att använda flera olika metodverktyg för in-
samling av material och det är en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
metodverktyg (intervjuer, webbenkät, tidsdagböcker). Valet att använda mig 
av flera olika metodverktyg beror på att detta kan bidra till en djupare förstå-
else för fenomenet (Valentine, 2001: 45-6). Det innebär att studien har flera 
olika infallsvinklar. Enligt Widerberg (2002: 16-17) leder det till att variat-
ioner och komplexitet kan förstås.  

Intervjuer användes för att få reda hur kunskapsarbetare förvärvsarbetar 
och deras föreställningar om sitt vardagsliv med fokus på arbetsliv. Respon-
denternas syn på förvärvsarbete är en central del i studien. För att få reda på 
hur kunskapsarbetarnas dagar är organiserade och hur de faktiskt utför sitt 
förvärvsarbete har tidsdagböcker använts. Genom att använda mig av webb-
enkät har extensiva data samlats in. Detta är till stöd för att förstå hur vanligt 
det är att förvärvsarbeta på olika platser och vilka hjälpmedel som används. 
De olika empiriska materialen överlappar på olika sätt. I avsnittet tillväga-
gångssätt kommer metodverktygen som använts diskuteras mer noggrant. 

Syftet med kapitlet är att beskriva den metodologiska strategi som an-
vänts för att studera arbetets geografi. Kapitlet ska ge en förståelse för det 
material som studien baseras på. Det vill säga hur det är konstruerat och hur 
jag har tolkat det.   

Alvesson och Kärreman (2011: 28) anser att data konstrueras och skapas 
genom interaktioner mellan det som studeras och forskarens förståelse. In-
spiration har hämtats av Cloke m.fl. (2004) som anser att för att kunna för-
klara händelser och processer måste vi förstå var och hur saker händer 
(Cloke m fl., 2004: 285). För att kunna förstå något måste bakomliggande 
faktorn klargöras (Harvey, 1989b: 9; Cloke m fl., 2004: 308) och olikheter 
och mångfald analyseras (Cloke m fl., 2004: 287).  

McDowell (2010) skriver att språket är en viktig del av forskningen. På så 
sätt konstruerar forskare forskningen genom diskurser och representationer 
(McDowell, 2010: 4). I studier gör forskaren ett stort antal val som får bety-
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delse för vilka resultat som kommer fram. Dessa val omfattar exempelvis 
beslut om vilka som ska få vara representerade, vilka som inkluderas och hur 
forskningen presenteras (McDowell, 2010: 9). Flera anser att forskare inte är 
objektiva utan att deras tidigare upplevelser och kunskap spelar roll 
(McDowell, 2010: 8; Alvesson och Kärreman, 2011: 29). Språk är också 
kontextberoende. Det kan handla om att en och samma text kan ha olika 
innebörder. På så sätt skapar en text en betydelse av något snarare än att det 
speglar verkligheten (Alvesson och Kärreman, 2011: 29).  

Forskare som inspirerat det metodologiska perspektivet för min studie är 
Alvesson, Kärreman och Sköldberg och deras reflexiva forskningsprocess 
(ett urval Alvesson, 1999; Alvesson, 2006; Alvesson och Sköldberg, 2008; 
Alvesson och Sköldberg, 2009; Alvesson och Kärreman, 2011). Alvesson 
och Kärreman (2011) anser att det empiriska materialet ska kritiskt reflekte-
ras och att forskaren ska bli förvånad. Detta handlar om att utmana sin för-
förståelse. Genom att göra det ges möjligheten att utmana, bemöta, skriva 
om och illustrera teori. En viktig poäng är att material inte ska samlas in för 
att bevisa något utan det handlar om konstruktioner och tolkningar.  

Det empiriska materialet ska studeras tillsammans med teori. Det empi-
riska materialet och teorin ska därmed inte ses som två separata delar. När 
ett samspel mellan teori och empiri sker leder det till att en kritisk dialog kan 
föras. Det öppnar upp för en intressant och reflexiv konstruktion av det em-
piriska materialet tillsammans med teorin. En friktion bör uppstå mellan 
teori och det empiriska materialet. För att detta ska hända måste det ske 
”breakdowns” (möjlig översättning på svenska är genombrott eller nedbryt-
ning). Eftersom det inte finns någon bra översättning på ”breakdowns” an-
vänds det engelska ordet. ”Breakdowns” är det oväntade och något som för-
bryllar forskaren. Alvesson och Kärreman (2011) anser att ”breakdowns” får 
forskaren att tänka om och att betrakta materialet på olika sätt. ”Break-
downs” ska ses som en möjlighet att börja en teoretiskt problematiserande 
process (Alvesson och Kärreman, 2011: 14-18). Det är inte förrän forskaren 
förstår de kulturella elementen som orsakar ”breakdowns” som vi kan förstå 
problemet (Alvesson och Kärreman, 2011: 64). I en vidare mening menar 
författarna att ”breakdowns” ofta är en möjlighet till att skapa ett mysterium. 
Alla ”breakdowns” är inte tillräckligt intressanta för att skapa ett mysterium 
(Alvesson och Kärreman, 2011: 65). Ett mysterium är en effekt av flera olika 
”breakdowns” tillsammans med teoretiska överväganden (Alvesson och 
Kärreman, 2011: 66). Det är när ett mysterium sker (om det sker), intressanta 
iakttagelser kan göras. ”Breakdowns” och mysterium sker i kombination 
med teori och empiri.  

Alvesson och Kärreman (2011) har utvecklat en forskningsdesign som de 
kallar att ”lösa mysterium”. De skriver att deras forskningsdesign i fem steg 
inte ska ses som en fast procedur utan en guide för hjälp på vägen (Alvesson 
och Kärreman, 2011: 67). Första steget sker genom att i införandet av stu-
dien görs förfrågningar med en öppen inställning. I det andra steget sker eller 
konstrueras ”breakdowns”. Det i sin tur ska leda till en förståelse. I tredje 
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steget rör forskaren sig från ”breakdowns” till mysterium. I det fjärde steget 
sker nya tolkningar av fenomenet som inspirerar till att lösa eller omformu-
lera mysteriet. I sista steget utvecklas en lösning till mysteriet så att det får 
en bredare relevans i relation till olika teorier (Alvesson och Kärreman, 
2011: 67-72). Det är inte säkert att alla steg sker i alla forskningsprocesser.  

I och med att ovanståendes forskares diskussioner har inspirerat mig har 
detta medfört att jag har låtit mig förvånas över mitt material under studiens 
gång. Nedan följer några exempel på situationerna när min förförståelse har 
utmanats. 

I början av studien trodde jag exempelvis att mitt urval av respondenter 
skulle omfatta personer med småbarn i stor utsträckning och att studien 
skulle diskutera småbarnsföräldrar och förvärvsarbete. Jag trodde också att 
de anställda skulle förvärvsarbeta på flera olika platser och med hjälp av 
tekniken skulle de både ha möjligheten och viljan att sitta på andra platser än 
kontoret. När detta inte fanns representerat i mitt material blev jag förvånad, 
men valde inte att byta inriktning utan gick vidare utifrån den inblicken. I 
mitt urval av respondenter fanns inte det som förväntades. Det gäller därmed 
att gå vidare från steg ett och två efter upptäckten. Det bidrog till att flera 
empiriska studier gjordes. När ”breakdowns” sker måste forskaren gå vidare 
och rör sig således mellan steg tre, fyra och fem. Några exempel på myste-
rium kommer att ges. Det visade sig att de anställda som använder IKT mest 
på arbetsplatsen är också de anställda som tillbringar mest tid på den gemen-
samma arbetsplatsen under dagtid. Ytterligare ett mysterium är att dessa 
arbetsplatser är attraktiva och många vill ha anställning på dem samtidigt 
som det är normer som binder de anställda till att förvärvsarbeta många 
timmar. Det anses också vara flexibelt (att arbeta på andra platser) utifrån de 
anställdas syn men samtidigt är det inte flexibelt. De anställda är på den ge-
mensamma arbetsplatsen. Detta är olika ”breakdowns” och mysterium som 
kommer att diskuteras mer ingående i framförallt kapitel sex.  

Det blir av intresse för mig att förstå hur organisationsledningen, medar-
betarna, familjen m.fl. har olika typer av inflytande och vad som sker i sam-
spel mellan dem. Det handlar om att kunna förklara varför, vad, när och hur 
det påverkar förvärvsarbetet för att kunna förstå hur förvärvsarbete organise-
ras och utförs.  

Kapitlet är indelat i fem avsnitt. Det börjar med att diskutera de tidsgeo-
grafiska verktyg som jag använder mig av för att analysera empiriska data. 
Sedan kommer ett avsnitt om urval och omfång där min design beskrivs och 
utförandet av studien. För att i nästa avsnitt beskriva tillvägagångssättet med 
intervjuer, webbenkät och tidsdagböcker och slutligen kommer ett avsnitt 
som beskriver NVivo som har varit ett analysverktyg för mig för att organi-
sera och tolka mitt material.   

  



 68 

Tidsgeografins betydelse  
Syftet med detta avsnitt är att beskriva och tydliggöra hur det tidsgeografiska 
synsättet har använts i denna studie. Till att börja med görs en genomgång av 
de tidsgeografiska verktyg som används för att beskriva och analysera mitt 
empiriska material. I kapitel två, finns en övergripande förklaring av tids-
geografin som synsätt.  

Några specifika tidsgeografiska begrepp är centrala för avhandlingen och 
dessa kommer att förklaras mer ingående. Detta är begreppen; projekt, akti-
vitet och restriktioner.  

Projekt och aktiviteter 
Projekt och aktiviteter är tidsgeografiska begrepp för att förstå hur männi-
skor organiserar sitt vardagsliv. Detta kan vara för att organisera kortsiktiga 
eller långsiktiga mål. Hägerstrand anser att projekt är ett av de fundamentala 
begreppen inom tidsgeografin (Hägerstrand, 1982: 323). Projekt realiseras 
genom att en mängd handlingar (aktiviteter) utförs i vardagslivet. En aktivi-
tet kan vara exempelvis att förvärvsarbeta. Förvärvsarbete kan också vara ett 
projekt där det sker flera olika aktiviteter inom ramen för förvärvsarbete.  

Aktiviteterna kan utföras enskilt eller tillsammans med andra. En del ak-
tiviteter utförs utan att vi tar någon särskild notis om dem. Det kan vara att 
inte göra någonting men det är ändå en aktivitet. Flera aktiviteter ingår i 
projekt för att uppnå ett speciellt mål. Projekt kan variera tidsmässigt (Elle-
gård, 2001: 42). Det kan röra sig om en timme, en dag, en månad, ett år eller 
ännu längre tidsmässigt (Ellegård, 2001: 56). På det sättet kan en aktivitet 
vara ett projekt samtidigt som det ingår i flera olika projekt. 

För att en aktivitet ska kunna utföras krävs det att det finns en aktör, en 
plats, tid och eventuellt hjälpmedel och resurser. Det måste finnas en samsyn 
på aktiviteterna. En person som vid en tidpunkt försöker nå en person som 
just då gör en annan aktivitet måste räkna med att den personen är upptagen 
med en aktivitet. Tidsgeografin ger förutsättningarna för att se just dessa 
samsyner om hur olika människor gör olika aktiviteter (Ellegård, 1990: 62). 

Aktivitetsfragmentering är ett begrepp som blivit ett tidsgeografiskt be-
grepp. När en aktivitet orsakar ett avbrott i en annan aktivitet kallas det för 
”aktivitetsfragmentering” (Couclelis, 2004: 42). Exempelvis är mobiltelefo-
nen en aktivitet som skapar avbrott i andra aktiviteter. IKT ger också möjlig-
heter. Den aktivitetsfragmentering som orsakas av IKT ökar också männi-
skans flexibilitet menar Couclelis (2004). Vissa aktiviteter behöver inte 
längre ske bundna till en särskild plats eller tid (Lenz och Nobis, 2007: 191).  

I tidsgeografin har projekt en tydlig avgränsning – ett mål. Begreppet pro-
jekt kan ses som en uppgift som ska genomföras med tydliga avgränsningar. 
Ett tydligt exempel är sådana kurser för att exempelvis bli PR-konsult.  
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Ett projekt utgör ett större, målinriktat sammanhang som kan inbegripa flera 
olika typer av aktiviteter (Nordell, 2002: 18).  

 
Förvärvsarbete kan vara ett projekt och aktiviteter som sker under en dag 

på arbetsplatsen är också projektet (jfr. Friberg, 1990: 105). Aktiviteter bil-
dar rytmer och genom att studera dessa rytmer går det att analysera tillvaron 
(Ellegård och Nordell, 1997: 34). Förvärvsarbete har en egen rytm som re-
gleras av krav på arbetsinsats (Ellegård och Nordell, 1997: 35). Aktiviteterna 
behöver inte följa varandra över tid. Under en dag kan en människa vara 
involverad i flera olika projekt och aktiviteter. Nordell (2002) skriver att alla 
projekt kräver utrymme i tidrummet och det krävs också en samordning av 
de olika aktiviteterna, där olika individer kan vara involverade på olika sätt.  

Ellegård (2001) beskriver två typer av projekt, individprojekt och organi-
sationsprojekt. Individprojekt innebär att en individ har ett eget mål för att 
uppnå projektet. Det kan vara flera olika aktiviteter som leder fram till att 
individprojektet uppnås. Ett individprojekt är som begreppet antyder indivi-
duellt. Förvärvsarbete kan vara ett individprojekt samtidigt som det kan vara 
ett organisationsprojekt. Organisationsprojekt är inte individuellt, exempel-
vis kan ledningen inom en organisation sätta upp mål för hela organisation-
ens verksamhet. I organisationsprojektet är det flera människor som är in-
volverade. Ett individprojekt kan ingå i ett organisationsprojekt men de be-
höver inte stämma överens. För att en organisation ska fungera bör de 
stämma överens (Ellegård, 2001: 55). En familj kan ses som en informell 
organisation medan en formell organisation kan vara ett företag. Det kan 
vara mer eller mindre tydliga mål som driver organisationsprojekten 
(Åström, 2009: 37).  

Ett organisationsprojekt kan stå över individprojekt och om de inte stäm-
mer överens uppstår konflikter. En individs mål behöver inte stämma över-
ens med organisationens mål och det kan också handla om att individen vill 
förändra organisationens mål. Det kan också vara så att organisationspro-
jektet ställer sådana krav att individer måste göra prioriteringar (Ellegård, 
2001: 56). När individen ställs inför prioriteringsval blir restriktioner intres-
santa att studera.  

Restriktioner 
Det finns olika begränsningar i samhället vilka påverkar individens möjlig-
heter att genomföra sin vilja. Individen kan aldrig göra sig fri från vissa av 
dessa begränsningar. Genom att studera restriktioner kan vi lättare förstå 
helheten och på så sätt beskriva världen (Hägerstrand, 1970: 11). Tillsam-
mans bildar alla restriktioner en ram för hur vårt vardagsliv (arbetsliv och 
privatliv) kan se ut. Människor tvingas anpassa sig efter de restriktioner 
(hinder) för olika aktiviteter som finns (Ellegård, 1990). Det är enklare att 
ange vad som hindrar en aktivitet att genomföras än vad som möjliggör den. 
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Vilka aktiviteter som är möjliga för en individ att göra begränsas av restrikt-
ioner. Vad som begränsar aktiviteterna kan vara beslut som har tagits tidi-
gare, sociala åtaganden, organisationsstrukturer, tillgången till resurser eller 
distans (Ellegård 1999: 167). Det går att lösa upp restriktioner genom att 
ändra sekvensordningen mellan planerade aktiviteter, skjuta upp aktiviteter i 
tiden eller låta någon annan genomföra aktiviteten (Ellegård, 1990: 70,72).  

Hägerstrands (1970) analys av tidsrummet ger tre restriktionsbegrepp; 
kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner.  

Kapacitetsrestriktioner begränsar aktiviteter för individen (de biologiska 
förutsättningarna), exempelvis måste människor sova ett visst antal timmar 
eller måste äta. Det bestämmer gränsen för att andra aktiviteter ska kunna 
genomföras. Det kan vara mentala eller fysiska kapaciteter (Hägerstrand, 
1970: 11). Det kan även handla om att människor begränsas genom tillgång 
till kunskapsresurser, ekonomiska resurser, utrustningsresurser eller förflytt-
ningsresurser (Friberg, 1990: 105). Kapacitetsrestriktioner är anställdas kun-
skap och kompetens samt de tekniska förutsättningar som en anställd har till 
sitt förfogande. Kunskap och kompetens handlar exempelvis om utbildning 
och erfarenhet. Det kan vara den speciella kunskap som krävs för en specifik 
arbetsuppgift. Andra begränsningar kan vara distansorienterade som en kon-
sekvens av ramen för tidsrummet kring en individ. Kapacitetsrestriktioner 
kan förklara ojämlikheter i samhället.  

Kopplingsrestriktionen är samordningen i tidrummet. Begreppet utgår 
från att resurser och aktörer på olika sätt måste kopplas ihop, exempelvis 
människor, redskap och material. Anställda måste under den tid de förvärvs-
arbetar avstå från andra aktiviteter eftersom människan är odelbar och bara 
kan vistas på en plats vid en viss tidpunkt. IKT har gjort det möjligt att med 
hjälp av mobiltelefonen svara på mejl under exempelvis ett möte, men det 
anses vara kutym att inte göra det. Telekommunikationen påverkar denna 
restriktion eftersom det öppnar upp helt nya möjligheter att exempelvis träf-
fas över distans (Hägerstrand, 1970: 11). Utveckling av transportteknologier 
har utökat hur långt en person kan ta sig på en viss tid (Hägerstrand, 1970: 
13).  

Dessa [kopplingsrestriktioner – min kommentar] definierar var, när och för 
hur länge individen behöver vara tillsammans med andra individer, verktyg 
och material för att producera, konsumera och genomföra (Hägerstrand, 
1970: 14, min översättning).  

 
Kopplingsrestriktioner omfattar också positiva restriktioner och själv-

valda relationer mellan personer. Kopplingsrestriktioner gör att en människa 
inte kan delta i alla aktiviteter, eftersom relationer lägger moraliska och or-
ganisatoriska hinder i vägen för att delta i andra aktiviteter (Ellegård, 1990: 
67). Kopplingsrestriktioner bygger på löften, förpliktelser och de förändras 
ständigt i vardagen. Kopplingsrestriktionerna kan ske genom samvaro, sam-
tal och genomförande av aktiviteter. Det kan handla om att hämtning och 
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lämning av barn måste ske en viss tid eller att en anställd måste ta bussen ett 
visst klockslag för att hinna i tid till jobbet.  

Den sista restriktionen som Hägerstrand tar upp handlar om maktbegräs-
ningar i tidsrummet, som han kallar för styrningsrestriktioner (auktoritetsre-
striktioner). Styrningsrestriktionen handlar bland annat om vem som har 
rätten att förfoga över en plats (Hägerstrand, 1970: 16). Lagar och regler 
begränsar vad som är möjligt eller tillåtet för människor och organisationer 
(Ellegård och Nordell, 1997: 33). Det kan vara att ledningsgruppen består av 
ett visst antal personer vilket utesluter andra personers tillträde till mötet. 
Styrningsrestriktioner kan innebära att kontroll uppnås över projekt. Organi-
sationer kan skapa restriktioner själva genom normer på arbetsplatsen. Det 
kan röra arbetstiden, att de anställda bör vara på arbetsplatsen en viss tid. 
Styrningsrestriktioner kan vara befästa i lagar, regler och förordningar på 
olika sätt. Dessa lagar och regler styr på olika sätt vad som är tillåtet och 
därmed även möjligt. Det handlar ofta om att dessa regler eller lagar upplevs 
som omöjliga att påverka för människor och det får därmed effekter för 
människan. De utgör på olika sätt begränsningar för människor.  

Dessa tre restriktioner; kapacitets-, kopplings-, och styrningsrestriktioner, 
interagerar med varandra på olika sätt. Restriktionerna påverkar handlingsut-
rymmet för individer. I min studie blir det viktigt att förstå hur restriktioner 
har kommit att påverka vardagslivet. IKT har här en central roll.    

Urval och utförande av studien 
Min empiriska studie påbörjades vid en organisation inom den offentliga 
sektorn. Den valdes ut på grundval av att den passade in i kriteriet för vad en 
kunskapsorganisation är, såsom Alvesson (2004b) beskriver det (se kapitel 
2). Alla organisationer inklusive informanter i min avhandling är anonyma. 
Den första organisationen har jag valt att kalla för Infera (se förteckning 
nedan).  

Infera har 47 anställda vid tidpunkten för i studien. Av dem finns 27 i den 
utåtriktade verksamheten. Organisationen är en offentlig verksamhet. Perso-
nalen sysslar med utredning, projektledning, samordning, koordinering och 
planering. Det finns fyra olika chefspositioner. Alla chefer ingår i en led-
ningsgrupp. Den högsta chefen är direktör och sedan finns det en personal- 
och ekonomichef. Organisationen är uppdelad i två huvudområden med två 
olika inriktningar med var sin chef. De två andra cheferna är för informat-
ionsavdelningen och för verksamhetsstöd (dessa är inte med i min studie). 
Kontoret är beläget i centrala Stockholm. Inne på kontoret finns det både 
enskilda rum och två större kontorslandskap. Det finns ett gemensamt kök 
och bibliotek. Utöver det finns ett antal mindre enskilda rum och ett större 
konferensrum. Studien påbörjades under juni månad 2007. 
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Studien började med att ett längre möte med den administrativa chefen 
(personal- och ekonomichefen Siw) ägde rum och där syftet med studien 
förklarades (se Bilaga 1, s. 214, introduktionsbrev företag). Vid det mötet 
godkändes att en studie fick göras på arbetsplatsen. Efter det mötet tog arbe-
tet fart med studiens design. Intervjufrågor och enkätfrågor skrevs utifrån det 
inledande mötet. Detta är vad Alvesson och Kärreman (2011: 67) kallar för 
steg ett i deras reflexiva tankesätt. Fösta steget handlade om att öppna frågor 
ställs utifrån en dialog med den intervjuade, som beskrivits i inledningen till 
detta kapitel. 

Första kontakten med sex personer för att få respondenter för tids-
dagböcker och intervjuer skedde med mejl, där syftet med studien presente-
rades och de ombads svara om de ville delta (se Bilaga 3, s. 216, introdukt-
ionsbrev till anställda). Eftersom alla sex svarade via mejl behövdes ingen 
telefonkontakt, vilket annars var tänkt. Kontakt togs med sex utvalda perso-
ner. Kriterierna var att det skulle vara tre män och tre kvinnor, de skulle för-
värvsarbeta med den utåtriktade verksamheten (kunskapsarbetare) och vara i 
varierande åldrar. Utav dem svarade fem att de kunde delta och en tackade 
nej på grund av tidsbrist. Det ledde till att ytterligare en person valdes ut, 
vilken svarade ja. Alla intervjuer spelades in med diktafon (se Bilaga 4, s. 
217, intervjuguide). Utifrån intervjuerna med de sex informanterna gjordes 
sedan en enkät som skickades ut till samtliga anställda (i den utåtriktade 
verksamheten) under hösten 2007 (se Bilaga 6, s. 221, webbenkät). De sex 
intervjuade skrev sedan tidsdagböcker under en arbetsvecka (inte den admi-
nistrativa chefen). Totalt intervjuades sju personer på organisationen, webb-
enkäten besvarades av 23 anställda (skickades ut till totalt 27) och sex skrev 
tidsdagböcker (se tabell 2 och 4).  

När hela studien var gjord och analysen påbörjats skedde en uppföljande 
intervju med den administrativa chefen på Infera i juni 2008 (se Bilaga 5, s. 
219, intervjuguide HR-personer). Vid det tillfället gick vi igenom resultatet 
och förde en diskussion kring det. Till att börja med ställdes några faktafrå-
gor om arbetsplatsen (exempelvis hur många anställda, hur många som sitter 
i landskap respektive privata rum, vilken typ av teknologi som erbjuds). 
Intervjun syftade också till att få arbetsledningens syn på enkätsvaren. 

Efter att studien hade slutförts på Infera gjordes en ny organisationsstudie 
på ett privat företag i centrala Stockholm med ungefär 40 anställda, varav 30 
är konsulter. Jag har valt att kalla det företaget för Komfera. Företaget valdes 
ut med hjälp av databasen ”Affärsdata” på grundval av kunskapsintensiva 
företag. Företagen som kontaktades skulle vara inom konsultbranschen, och 
ha SNI (Svenskt näringslivsindex) koden 70220 vilket står för konsultverk-
samhet avseende företagsorganisation. Fyra företag kontaktades genom mejl 
och sedan uppföljande telefonsamtal (se Bilaga 1, s. 214, introduktionsbrev 
företag). Ett av företagen gav ett positivt besked varav en intervju gjordes 
med en person (Alexander) med en god överblick över det dagliga förvärvs-
arbetet på det företaget. 
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Komfera är ett privat konsultföretag inom PR/kommunikation. Komfera 
grundades i USA och har funnits i Sverige sedan 1994. De anställda beskri-
ver sina uppgifter som att de arbetar med rådgivning, utvecklar kundrelat-
ioner och är projektledare. Komfera hade precis börjat implementera en ny 
organisationsstruktur när intervjuerna genomförts. Den innebär att organisat-
ionen är uppdelad mellan olika kompetensområden. En anställd har ansvaret 
för vart och ett kompetensområde, det kallas att ha kundansvar. Alla juniorer 
tillhör ett ”serviceteam” som styrs av en chef. Juniorerna ska vara resurser 
till dem som behöver i respektive kompetensområde. Sedan finns det ett 
virtuellt kompetensteam med budget- och personalansvar. Organisations-
strukturen är utvecklad för att minska spänningarna och öka flexibiliteten i 
teamen. Personalen är därmed indelad i team på arbetsplatsen och sedan i 
team mot sina kunder, de kan variera i olika konstellationer av anställda.  

Intervjun med Alexander ägde rum på företaget under juni 2008 och spe-
lades in med diktafon (se Bilaga 5, s. 219, intervjuguide HR-personer). Un-
der sommaren och sensommaren skickades en webbenkät ut på företaget (se 
Bilaga 6, s. 221, webbenkät). I enkäten var det sju personer som kunde tänka 
sig att ställa upp på intervju, tre män och fyra kvinnor. När kontakt togs med 
tre kvinnor och tre män visade sig att en av männen slutat. Därmed kontak-
tades ytterligare en kvinna (det var inga fler män som ville ställa upp på in-
tervju), därmed är det två män och fyra kvinnor som intervjuats. Intervjuerna 
genomfördes under oktober 2008 (se Bilaga 4, s. 217, intervjuguide an-
ställda). De intervjuade personerna tillfrågades om de kunde göra en tids-
dagbok. Det är fyra av dem som har skrivit tidsdagböcker. En av de fyra 
(Sofia) har endast skrivit en dag. På Komfera har sju intervjuer gjorts, 18 har 
besvarat webbenkäten (28 enkäter skickades ut) och fyra har skrivit tids-
dagbok (se tabell 4 s. 74 och tabell 5 s. 76). Kontoret består av ett stort kon-
torslandskap, två mindre mötesrum och ett lite större. De används framförallt 
till att ta emot kunder och rummen bokas genom dataprogrammet Outlook. 
Det finns två personer som har eget rum och de är VD och ekonomichefen.  

Anledningen till att ordningen ändrades för hur intervju och enkät genom-
fördes på Komfera beror på att det redan fanns en utformad webbenkät som 
kunde användas och på det sättet kunde kontakt fås med anställda som ville 
ställa upp på intervju. Webbenkäten har ändrats något efter genomförd studie 
på Infera. Dels för att det var några frågor som var mindre bra, eller frågor 
som delvis överlappade med varandra. Jag har inte haft möjlighet att göra 
ytterligare intervjuer efter att de anställda skrivit tidsdagböcker. Tabell 4 (s. 
74) är en förteckning över vilka intervjuer som gjorts på arbetsplatserna och 
vilka som skrivit tidsdagbok.  
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Infera Komfera 
Intervjuperson Tidsdagbok Intervjuperson Tidsdagbok 

Lennart, 64 år x Peter, 35 år  

Ingrid, 62 år x Malin, 31 år  

Karin, 61 år x Lina, 29 år x 

Anders, 45 år x Sofia, 29 år x 

Niklas, 37 år x Klara, 27 år x 

Sara, 26 år x Lars, 27 år x 

Siw, 56 år  Alexander, 32 år  

Tabell 4. Intervjuade informanter på Komfera och Infera. 

Intervjuade personer i studien och vilka av dem som skrivit tidsdagbok (fingerade 
namn, ålder vid tidpunkt för intervjun). Siw på Infera och Alexander på Komfera 
har jag intervjuat utifrån ett företagsperspektiv.  

 
Det finns några väsentliga skillnader mellan de båda organisationerna. På 

Infera har de en lägre grad av omsättning på personal än på Komfera. Det är 
43 procent av de anställda som har varit anställda 11 år eller mer på Infera. 
Till skillnad mot Komfera som inte har någon som varit anställd 11 år eller 
mer. På Komfera är det 83 procent som har varit anställa noll till två år. Det 
är således en markant skillnad mellan de båda arbetsplatserna vad gäller de 
anställdas anställningslängd.  

Infera är som tidigare beskrivits en offentlig verksamhet till skillnad mot 
Komfera som är ett privat företag. De anställda på Infera har ingen belägg-
ningsgrad de måste komma upp i, de tidsrapporterar endast hur många tim-
mar de förvärvsarbetar. Komfera har krav på att tidsrapportera noggrant och 
de måste fakturera 90 procent av sina 40 timmar i veckan mot kund. De be-
höver därmed specificera vad de gjort under arbetsdagen mot olika kunder. 
Sedan faktureras kunderna efter den tid konsulterna arbetat med deras pro-
jekt. De anställdas löner är prestationsbaserade.  

De anställda på Infera förvärvsarbetar i större utsträckning enskilt men 
ändå i projekt (med beställare ofta inom offentlig verksamhet). Det kan vara 
projekt med många deltagare men mycket av arbetet sker individuellt. Kom-
fera kan liksom Infera ha offentliga verksamheter som kunder (vilket är van-
ligt på alla de företag som har studerats). De förvärvsarbetar ofta i team och 
ensamarbete är ovanligt. 

Efter genomförandet av empiriskt arbete på två arbetsplatser valde jag att 
gå vidare med att intervjua personer med god överblick i organisationen på 
ytterligare sju olika arbetsplatser. Anledningen till detta var flera. När jag 
genomfört mer djupgående undersökning på två olika organisationer var det 
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flera saker som förvånade mig. Här kan vi säga att jag kommit till steg två i 
Alvessons och Kärremans (2011: 69) forskningsdesign. Steg två innebär att 
det sker ett så kallat ”breakdown”.  

Det var framförallt tre saker som blev särskilt intressant och gjorde att 
motfrågor kunde ställa till mitt material. Det var för det första bristen på 
småbarnsföräldrar på arbetsplatserna, trots att det fanns flera personer som 
var i ålderskategorin där det är vanligt att bilda familj. För det andra fanns 
tekniken väl tillgänglig men användes i vissa fall inte på det sättet som det 
kunde förväntas. För det tredje förvärvsarbetade de anställda framförallt på 
kontoret. Här påbörjades ny läsning av litteratur om konsulter i allmänhet 
och inom branscher inom PR och management i synnerhet men även om 
geografi och arbetssociologi. Det ledde fram till uppföljning av intervjuer 
med personer med HR-uppdrag, det vill säga personer med god insyn över 
verksamheten. Dessa intervjuer genomfördes för att få en samlad bild över 
arbetssituation. I det här momentet började mysteriet visa sig mer tydlig. 
Detta kan ses som steg tre och fyra i forskningsprocessen. Forskaren rör sig 
från ”breakdowns” till mysterium och att nya tolkningar kan ske genom att 
nya vinklingar av fenomenet kan förstås (Alvesson och Kärreman, 2011: 67-
72). Det fanns en del litteratur om konsulters vardagsliv. Utifrån det gick det 
att utläsa olika typiska normer för den här typen av förvärvsarbetare. För mig 
blev det därefter nödvändigt med både uppföljning av teori och empiristu-
dier.  

För studiens andra fas och med intervjuer av personer med god överblick 
över verksamheten utgick jag från konsultguiden (Affärsvärlden 2009) och 
valde PR/kommunikations- och managementkonsultbolag. Personerna som 
intervjuades skulle ha en överblick och god insyn i organisationen och val-
des på grundval av mindre organisationer, med upp till 30 anställda, men 
med minst fem tillsvidareanställda. Fem managementkonsultbolag och fem 
PR/kommunikationsbolag kontaktades (se Bilaga 2, s. 215 för introduktions-
brev till HR-personer). Urvalet fick utökas med ytterligare två 
PR/kommunikationskonsult bolag. Det var tre managementbolag och fyra 
PR/kommunikationskonsult bolag som till slut tackade ja till att delta i inter-
vjuer. Personerna är VD, partner, ägare, delägare, personalchefer eller per-
soner med personalansvar. Flera av de som intervjuades förvärvsarbetade 
samtidigt som konsulter därav blev det ibland en del svar utifrån konsultar-
betet och ibland utifrån företagets synvinkel. Intervjuerna med personer med 
HR-uppdrag, som jag har valt att kalla dem, har av olika anledningar genom-
förts under två tidsperioder. Fem av intervjuerna gjordes under våren 2010 
och två av intervjuerna gjordes under hösten 2011. ”HR” syftar det till den 
engelska förkortningen av Human Resources (svenska: personalresurser) 
som vanligen används i Sverige. I tabell 5 (s.76) ser ni en överblick på de 
personer som intervjuats i studien för HR-uppdrag. 

De personer som har intervjuats enligt översikten i tabell 5 kan anses vara 
nyckelinformanter (Silverman, 2000) för organisationen. Dessa kan benäm-
nas ”nyckelarkitekter” (ett begrepp som används av forskare som Jones) och 
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de har påverkan på arbetsplatser (Jones, 2005: 182), därav vikten att inter-
vjua dem. Jones (2005) anser att nyckelarkitekter påverkar hur organisation-
erna styrs och hur uppbyggnaden inom arbetsplatsen ser ut. Tabell 5 visar en 
förteckning över de personer som har intervjuats med HR-uppdrag på före-
tagen (se Bilaga 5, s. 219, intervjuguide HR-personer). Återigen bör poäng-
teras att arbetsplatserna och informanterna har fingerade namn.  

 
Organisation Intervjuad Befattning 

Mdia Olof, 62 år Delägare (grundare, sty-

relseordförande) 

Adia Carolina, 40 år Business controller med 

ansvar för HR.  

Ndia Magda, 55 år Delägare (styrelseordfö-

rande, var tidigare konsul-

tanställd) 

Pdia Margareta, 53 år Delägare (partner) 

Odia Per, 47 år Delägare (grundare) 

Kdia Linnea, 44 år Seniorkonsult med ansvar 

för kontoret (inkl. perso-

nal). 

Edia Louise, 48 år VD för Stockholmskon-

toret. 

Tabell 5. Intervjuade personer med HR-uppdrag 

Överblick på fingerande företagsnamn och intervjuade personer på företagen.  
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Mdia har 19 anställda, åtta män och elva kvinnor. Snittåldern är runt 40 
år. Olof var med att starta upp Mdia och de är tre huvudägare. Alla som är 
anställda är delägare i företaget. Kontoret består av två rum, ett rum där Olof 
sitter och ekonomi- och administrationsansvarige sitter i rummet bredvid. 
Alla andra sitter ute hos kund, de sitter aldrig på kontoret. De arbetar fram-
förallt inom bank, finans och försäkringar. På hemsidan står det att läsa att 
de sysslar med ledarskap, verksamhet och IT. Intervjun med Olof genomför-
des i april 2010. 

Adia har 20 anställda, varav fem är kvinnor, enligt Carolina som är Busi-
ness controller och har ansvaret för alla personalfrågor och ekonomin på 
organisationen. Hon ska vara den samordnande länken för personalen och 
när det gäller projekt mot kunder. Åldersfördelningen är 30 till 40 år. De 
anställda sitter i kontorslandskap, två avskilda rum med glasväggar, och det 
finns soffor och bord runt om på kontoret där personalen ska kunna sitta. Det 
finns ett kök och två mötesrum. Organisationen arbetar med finansiell kom-
munikation och de flesta är konsultrådgivare men det finns även formgivare 
och utvecklare. På hemsidan presenterar sig företaget som ett kommunikat-
ionsbolag som tar sig an såväl stora som små uppdrag. Intervjun genomför-
des i oktober 2011. 

Ndia är en organisation som enligt Magda har totalt 16 anställda (fem 
kvinnor och elva män) och på Stockholmskontoret är det åtta anställda med 
fem kvinnor och tre män. Åldersfördelningen beskrivs som spridd men de 
flesta är 40 till 50 år. Det är på Stockholmskontoret den empiriska undersök-
ningen har genomförts. Företaget har även ett kontor i en annan svensk stad. 
Magda är delägare i företaget. Personalen sitter i kontorslandskap och i loka-
lerna finns även ett kök, ett konferensrum och ett litet mindre rum. Organi-
sationen är inriktad på ledarskaps- och affärsutveckling. På deras hemsida 
går det att läsa att de gärna arbetar i team, är flexibla (inte formbundna), 
genuint kundanpassade, är ödmjuka och engagerade. Organisationen vill 
framstå som det rätta valet för andra företag i behov av hjälp. Intervjun är 
gjord i april 2010. 

Pdia är ett företag där de sex tillsvidareanställda också är partners. Det är 
ett bolag som de gemensamt äger, men har sin egen frihet samt individuell 
kontroll vad gäller kundrelationer och ekonomin. Det går att vara pre-
partner, partner och seniorpartner. Om man är pre-partner är tanken att man 
ska bli partner men det är inte alltid det blir på det viset. Seniorpartner är de 
tidigare partners som gått i pension. Företaget har en medelålder på 50 år (de 
seniora är inte medräknade) där de anställda har lång erfarenhet. Det finns ett 
kontor i en annan stad i Sverige samt i Stockholm. Det är på kontoret i 
Stockholm som intervjun gjorts. Där arbetar fyra kvinnor och tre män (se-
niora inte medräknade och en av kvinnorna är pre-partner och därmed inte 
tillsvidareanställd ännu). Företaget är inom branschen management och är 
verksamma inom områdena strategi, organisation och ledarskap. Alla har 
enskilda rum förutom pre-partners som sitter i ett gemensamt kontorsland-
skap. De har mötesrum och ett kök. På deras hemsida vill de ge intryck av att 
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kavla upp ärmarna och jobba, det handlar om kvalitet, förändringar, drivande 
och engagerande personal. Intervjun skedde i april 2010. 

Odia har tre huvudägare och Per som intervjuats är en av dem. Han har 
varit med att starta upp företaget och är nu VD och konsult. Det är en PR-
byrå som arbetar med rådgivning och mycket av det de producerar är press-
meddelanden. PR-byrån riktar in sig på affärsdrivande kommunikation med 
specialisering på sociala medier. Hemsidan är informativ och visar vilka 
områden de jobbar med. Företaget har 15 anställda och det är ungefär lika 
fördelat mellan kvinnor och män. Medelåldern ligger runt 40 år. Alla sitter i 
kontorslandskap och det finns ett mötesrum. Mars 2010 genomfördes inter-
vjun med Per. 

På Kdia är medelåldern 40-50 år, bolaget finns även i en annan stad i Sve-
rige. Företaget har 30 tillsvidareanställda sammantaget i båda städerna men 
endast fyra i Stockholm. De har precis bytt lokaler. De sitter i ett kontors-
landskap, ett kök, ett enskilt rum med plats för två till tre personer, två sam-
manträdesrum med plats för åtta till tio personer i varje. Kdia är ett mana-
gementkonsultbolag. De marknadsför sig genom att beskriva hur de hjälper 
sina kunder med att bli bättre. På hemsidan använder de sig av ord som pass-
ion, kompetens, effekt och helhetssyn. I oktober 2011 genomfördes inter-
vjun.   

Edia är ett familjeägt amerikanskt PR konsultbolag. De har kontor över 
hela världen. I Stockholm är de tio anställda, nio kvinnor och en man. Ål-
dersmässigt är de flesta 30 till 35 år. Louise är VD för Stockholmskontoret. 
Louise sköter all personalhantering, administration samt arbetar som konsult. 
Kontoret har två våningar med två kontorslandskap, en på varje våning. Det 
har blivit en ofrivillig uppdelning (enligt intervju med Louise) efter affärs-
områden på Edia. De arbetar mot två olika kundgrupper och det har också 
blivit uppdelningen för kontorslandskapen. Det finns ett mötesrum med plats 
för ungefär tio personer. De arbetar med sociala medier och deras hemsida 
speglar det genom att vara informativ och uppdateras ofta med information 
och blogg- och twitterinlägg. Intervjun ägde rum i april 2010. 

Tabell 5 (s. 76), 6 (s. 79) och 7 (s. 81) ger en översikt för mitt empiriska 
material. Intervjuer har ägt rum på respektive kontor i Stockholm stad (un-
dantaget en som ägde rum på ett kafé).  
  



 79 

 
Organi-
sation 

Antal 
tillsvi-
darean
an-
ställda 
i Sve-
rige 
 

Medel-
ålder 

Bransch  Verksamhet Hemsida 

Infera 47 50 år Offentlig 
verk-
samhet 

Offentlig verk-
samhet inom 
utredning, pro-
jektledning, 
samordning, 
koordinering, 
planering 
 

Informativ 
hemsida som 
vill förmedla 
nytänkande och 
framtids-
planering 

Komfera 40 30 år PR/kom
munikat-
ion 

PR, kommuni-
kationsstrate-
gier, finansiell 
kommunikation, 
samhälls-
kommunikation 
 

Medarbetarna 
står i centrum 
och det är dem 
som kunden ska 
få förtroende 
för. 
 

Mdia 19 40 år Mana-
gement 

Finans, bank, 
försäkring 

Vill ge ett  
seriöst intryck. 
Konsulterna är i 
centrum och 
förmedlar vad 
du får som kund 
 

Adia 20 30-40 år PR/kom
munikat-
ion 

Finansiell 
kommunikation, 
PR, kris-
kommunikation, 
media-
kommunikation, 
mediarelationer, 
hålbarhets-
kommunikation 

Uppdateras 
dagligen med 
information och 
bilder på vad 
medarbetarna 
gör just nu. Ger 
ett intryck av att 
de har mycket 
att göra och att 
aktivitet sker 
dagligen 
 

Ndia 16 40-50 år Mana-
gement 

Ledarskap- och 
affärsutveckling 

Förmedlar att 
människor 
tillsammans 
skapar utveckl-
ing. Konsulter-
na är centrala  
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Pdia 6  50 år Mana-
gement 
 

Strategi-, org-
anisations-, 
affärs- och  
ledarskaps-
utveckling 

Lyfter fram 
deras långa 
erfarenhet. Vill 
förmedla att det 
sker något posi-
tivt när de arbe-
tar med ett 
företag, driver 
det framåt 
 

Odia 15 40 år PR/kom
munikat-
ion 

Affärsdrivande 
kommunikation. 

Förmedlar ny-
heter med twit-
ter som uppdat-
eras ständigt på 
deras hemsida. 
Konsulterna 
beskrivs med 
personliga be-
rättelser.  
 

Kdia 30 40-50 år Mana-
gement 

Strategi och 
verksamhets-
styrning, verk-
samhets- och 
process-
utveckling, 
verksamhets-
system 

Vill förmedla 
nytänkande och 
att du som kund 
kan förverkliga 
dina drömmar 
med deras 
hjälp. Innovat-
ion, passion, 
kompetens är 
nyckelord 
 

Edia 10 30-35 år PR/kom
munikat-
ion 

Marknads-PR, 
företagskom-
munikation 

Framsidan visar 
konsulter som 
modeller, nytt 
och modernt. 
De vill för-
medla att de 
står för nyheter 
och att något 
sker snabbt när 
de kontaktas. 
 

 

Tabell 6. Översikt över de företag/organisationer som ingår i studien.  
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 Infera Komfera HR-uppdrag Totalt 

Intervju 
 

7 7 7 21 

Webbenkät 
 

23 (27) 18 (28)  41 

Tidsdagbok 
 

6 4  10 

Tabell 7. Totalt antal intervjuer, enkäter och tidsdagböcker. 

 
Urvalet av arbetsplatser för min studie har grundats på olika beslut som 

tagits innan och under studiens gång som beskrivits ovan. Några besluts som 
tagits bör förtydligas ytterligare. Det handlar om mina etiska överväganden. 
Det empiriska materialet är anonymt, förutom staden. Det kan tyckas märk-
ligt men anledningen till det beslutet är att geografin spelar en så pass avgö-
rande roll att det inte skulle bli bra om staden är anonym. Det är få städer i 
Sverige som har en stor koncentration av den här typen av verksamheter. I 
kapitel två beskrivs detta mer ingående (se tabell 1 s. 21).  

Jag var noga med att på Komfera och Infera att påpeka respondenternas 
anonymitet men är medveten om att svaren har påverkats av att ledningen på 
organisationerna har godkänt studien. Fördelarna väger över att ta kontakt 
med arbetsledningen för att kunna få kontakt med de anställda (jfr. Wider-
berg, 2002). Ledningen på arbetsplatserna vet inte om vilka av de anställda 
som har kontaktat eller vilka som har deltagit i studien. Webbenkäten är 
också anonym även om intervjuer och tidsdagböcker är mer personliga och 
därför kan anses vara mer känsliga.  

Det har framhållits för de intervjuade personerna att de är anonyma. I 
första hand för att de ska känna sig mer trygga i att våga berätta om sin ar-
betssituation. Det har också framhållit att det är arbetssituationen som är det 
väsentliga för mig i den här studien. Respondenterna har erbjudits en sam-
manfattande rapport av enkätresultaten och de som deltagit i intervjuer och 
skrivit tidsdagböcker har tillfrågats om de vill ha en uppföljande intervju. 
Jag har valt att helt döpa om mina intervjupersoner till namn som inte går att 
koppla till deras riktiga namn. Jag har inte skrivit deras riktiga namn utan 
använt mig av koder i form av nummer för att veta vem som är vem framför-
allt för analysen av mitt material. 
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Tillvägagångssätt 

Intervjuundersökningen 
Intervjuer som metod har använts för att få respondenternas egna upplevelser 
och föreställningar om hur deras arbetsdag ser ut. För att få en djupare för-
ståelse har halvstrukturerade (semi-strukturerade) intervjuer använts (Wider-
berg, 2002: 15). En anledning till att valet föll på halvstrukturerade inter-
vjuer är att låta intervjupersonerna prata fritt om deras egna upplevelser om 
situationen (Smith, 2001: 29). På det sättet finns utrymme för aspekter som 
inte har beaktats i förberedelser av intervjuerna.  

Mina intervjuer följde en intervjumall som byggde på fyra huvudteman; 
(1) person, (2) platser för förvärvsarbete, (3) vilka kommunikationssätt som 
används, (4) möjligheter och restriktioner i förvärvsarbetet för att förvärvs-
arbeta på distans/hemifrån/på tredje plats (se Bilaga 4, s. 217, intervjuguide 
anställda). Intervjumallen har använts som en guide genom intervjuerna där 
en diskussion fördes med respondenten (se Limb och Dwyer, 2001: 44; Wi-
derberg, 2002: 68; Dunn, 2005: 82). Det har gjort att intervjuerna kommit att 
handla om hur informanterna ser på sin situation på arbetsplatsen och att de 
intervjuade fört en dialog och diskussion med sig själva om arbetssituation-
en.  

Vid intervjuer är det viktigt att tänka på hur forskare representerar sig 
själva. Ageranden, både kroppsligt och verbalt, har en påverkan på den in-
formation som ges. På det sättet påverkar språk, kropp, kläder och kön utby-
tet som sker vid intervjuer (McDowell, 2010: 1). McDowell (2010: 2) be-
skriver hur kulturgeografer nästan per automatik samlar in ”data” genom 
intervjuer utan att tänka igenom metoden. Intervjuer är en av de mest krä-
vande metoder som används på grund av att den sker genom en kontakt och 
interaktion mellan människor. Genom intervjuer går det att upptäcka och 
förstå olika situationer från olika synvinklar. Det handlar om varför männi-
skor beter sig på ett visst sätt eller varför de inte gör det. Intervjuer omfattar 
en tolkande metodologi där forskaren på olika sätt tolkar intervjuer.  

Det går aldrig i förväg att veta hur en intervju kommer att utvecklas, för 
ingen är den andra lik. En viktig poäng som bör belysas är hur forskare på 
olika sätt kan påverka intervjuerna utan att själv vara medveten om på vilket 
sätt. I mitt fall så ägde fem av mina intervjuer (med personer med HR-
uppdrag) rum när jag var gravid och det har kommit att påverka dessa inter-
vjuer på olika sätt. Under denna period tog alla som intervjuades upp olika 
situationer som uppstår när anställda ska gå på föräldraledighet eller är 
hemma för vård av sjukt barn samt huruvida det är bra eller dåligt att ha 
småbarn och vara förälder på arbetsplatserna. Det var inte något som var 
med i min intervjuguide eller jag själv tog upp. Vid mina tidigare intervjuer 
när jag inte var gravid var frågan om småbarnsföräldrars situation inget som 
togs upp. Det är ett tydligt exempel på att kropp, kläder, kön och språk kan 
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påverka en intervju. Exemplet visar att genom att se ut på ett visst sätt så 
påverkar det innehållet i intervjuerna. Det blev på så vis lite oklart vilken roll 
jag skulle ta i intervjun när de började fråga mig om min åsikt hur jag skulle 
göra i egenskap av att jag var gravid eller hade barn.  

På liknande sätt beskriver forskaren Oakley (i McDowell, 2010: 3) hur 
svårt det kan vara under intervjun att veta vilken roll man har eftersom det 
kan skifta. Intervjuer kan inte vara ”typiska” utan det sker alltid något i relat-
ionen mellan forskare och intervjuare, och det går aldrig att riktigt förbereda 
sig för hur det kommer att vara. Intervjuer ska ses mer som ett utbyte mellan 
personer (McDowell, 2010: 3, 6).   

Intervjuerna som genomfördes för avhandlingen och som är 21 stycken 
totalt har var och en varat i genomsnitt en timme (se Bilaga 4 s. 217 och 
Bilaga 5 s. 219 för intervjuguider). De flesta av intervjuerna ägde rum på 
arbetsplatsen i mindre och lite avskilda rum, för att vi skulle få vara så 
ostörda som möjligt. En intervju ägde rum i respondentens arbetsrum vilket 
medförde att vi blev störda ett flertal gånger. Ytterligare en intervju ägde 
rum på ett café, den var avslappnad men något mer distraherande genom 
mycket prat runt omkring. Det som var positivt med att utföra intervjuerna 
på arbetsplatsen är möjligheten att få besöka arbetsplatsen och erfara ar-
betsmiljön. Det är lättare att förstå arbetssituationen efter att ha besökt ar-
betsplatsernas kontor. Dock är jag medveten om att respondenterna kan ha 
blivit hämmade av att vi var på deras arbetsplats. I en av intervjuerna märk-
tes tydligt att en respondent blev besvärad av att kollegor stod utanför rum-
met där intervjun ägde rum. Sammanfattningsvis kändes det positivt att ha 
besökt arbetsplatser och därav fått en större förståelse för miljöerna för de 
arbetsplatser som ingår i studien.   

En diktafon har använts under mina intervjuer tillsammans med anteck-
ningar. Detta är för att inte missa viktig information och även för att hinna 
uppfatta hur personen beter sig, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Fördelarna 
väger över för diktafoninspelning trots att respondenten kan bli hämmad 
(Dunn, 2005: 95-96). I de intervjuer som gjordes uppfattade jag inga pro-
blem med inspelningen. Ett skäl till att använda mig av inspelning är att 
kunna transkribera mina intervjuer. Det har varit mycket värdefullt för mig, 
dels har jag fått lyssna igenom intervjuerna väldigt noga och det har gett mig 
möjlighet till att reflektera över både mitt sätt att intervjua och dels har jag 
fått tänka igenom vad de verkligen berättade för mig. Det har hjälpt mig att 
utvecklas som intervjuare och få en bättre förståelse av att bli intervjuad och 
hur de har uppfattat mina frågor. En annan anledning till att jag valt att tran-
skribera noggrant är att intervjuerna har analyserats med stöd av datapro-
grammet NVivo. För en sådan bearbetning är det viktigt att intervjuerna är 
ordagrant dokumenterade. Detta krävs för att indexera och koda materialet. 
Mer detaljer om NVivo följer längre fram. 
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Webbenkätundersökningen 
Studien omfattar en webbenkät (se Bilaga 6, s. 221, webbenkät) och syftet 
med denna har varit att få en mer generell syn på hur en arbetsdag för an-
ställda ser ut och de anställdas villkor. Enkäten var tematiserad enligt föl-
jande: A, bakgrundsfrågor; vilka människor det handlar om, hur familjesitu-
ationen ser ut. B, anställningen. C, resor i arbetet. D, Platser för förvärvsar-
bete. E, distansarbete och IKT. F, arbetsplatsen, önskemål och behov som 
finns kopplat till valen av platser och vilka hjälpmedel som behövs. Jag vill 
också se eventuella likheter och skillnader mellan de två arbetsplatserna med 
hjälp av enkätstudien. 

Enkätformuläret innehåller frågor med både givna och öppna svarsalter-
nativ. De sistnämnda är mer kvalitativa och mindre strukturerade (McGuirk 
och O´Neill, 2005: 150-152). Webbenkäten skickades ut genom Stockholm 
universitets webbenkät e-val. Där går det att ange om enkäten ska vara ano-
nym, vilket den är. Det var cirka 50 frågor som skulle besvaras. Enkäten 
beräknades ta mellan 20 och 30 minuter att besvara. 

Enkäten är utformad för både kvantitativa och kvalitativa data. Enkäter 
inom kvalitativ forskning används oftast för att få fram karaktärer, beteenden 
och åsikter. I kvalitativ forskning kan enkäten användas för att fastställa 
trender, mönster eller teman. Det kan handla om förståelser, uppträdanden 
och utföranden (McGuirk och O´Neill, 2005: 153-155). ”Enkätboken” fun-
gerade som en guide för att få praktisk hjälp med att utforma min enkät 
(Trost och Hultåker, 2007). Det är viktigt att tänka igenom vad målet med 
varje fråga är och att det relaterar tillbaka till forskningsfrågorna (McGuirk 
och O´Neill, 2005: 148). 

Frågor i en enkät kan av respondenterna tolkas på flera olika sätt och 
därmed ge varierande svar (Alvesson och Kärreman, 2011: 30). Ibland har 
ord och begrepp specificerats i enkäten. Exempelvis betydelsen av att vara 
flexibel, dels för att det kan vara svårt att förstå begrepp med en speciell 
betydelse och det kan medföra att de inte svarar på frågan. I andra fall har 
ingen förklaring skett om vad som menas, exempelvis pendling till och från 
förvärvsarbetet, eftersom jag ville låta de svarande avgöra själva vad de an-
såg. Genom att jag vet var de bor och var de förvärvsarbetar får jag även 
underlag till en egen tolkning om de pendlar eller inte. Därmed är det viktigt 
att ta i beaktande att antingen förklara frågan eller begreppet mer noggrant 
eller att låta det vara upp till respondenten att tolka den.  

Som figur 3 (s. 85) visar så skickades webbenkäten ut till 27 anställda på 
Infera varav 23 svarade. Det blev en svarsfrekvens på 85 procent. På Kom-
fera skickades webbenkäten ut till totalt 28 anställda varav 18 svarade. Det 
ger en svarsfrekvens på 64 procent. Proportionen mellan kvinnor och män i 
gruppen tillfrågade är ungefär densamma som i gruppen svarande. 
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Figur 3. Enkätsvar.  

Tillfrågade personer och svarande fördelat på kvinnor och män på båda organisat-
ionerna. Totalt tillfrågade är på Infera 27 anställda varav 23 anställda svarade.  På 
Komfera skickades webbenkäten ut till 32 anställda varav 18 svarade.   

Tidsdagboksundersökningen 
Tidsdagböckerna har använts för att fånga arbetsdagens mönster, det vill 
säga vad de anställda gör, var det görs, med vem, vilken tid och vilka hjälp-
medel. Tidsdagböcker är en metod som ofta används inom geografi och då 
framförallt inom studier med ett tidsgeografiskt synsätt. Det ska bidra till att 
visa de händelser som sker just nu och de fysiska, virtuella och föreställ-
ningsmässiga begräsningar (Ellegård och Nordell, 1997: 29). Genom tids-
dagböckerna beskrivs, kartläggs och visas strukturer i de anställdas arbetsliv 
(Ellegård och Wihlborg, 2001: 14). I tidsdagböckerna har de anställda endast 
tillfrågats om sin arbetsdag och inte aktiviteter som tillhör privatlivet.  

Tidsdagböcker används för att urskilja mönster i människors vardagsliv 
som annars inte kommer fram, det handlar om det självklara som blivit en 
del av oss (Widerberg, 2002: 58; Brusman, 2004). På det sättet går det att se 
hur en arbetsdag struktureras (Ellegård och Nordell, 1997: 11). 

Med hjälp av tidsdagböcker kan olika sammanhang identifieras. De kan 
vara sociala (möten med andra människor), aktivitetsrelaterade (individbana, 
vardags- eller projektsammanhang) och geografiska (mönster) sammanhang 
(Nordell, 2002: 62). Det människor säger att de gör stämmer inte alltid över-
ens med det de faktiskt gör och tidsdagböcker kan därmed vara till stor hjälp 
för att beskriva handling (Friberg, 1990: 314). Även om en handling är en 
pågående process kan tillvaron ändå upplevas som antingen oföränderlig 
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eller långvarig för tidsdagboksföraren. I min studie används en aktivitetsori-
enterad individbana (dvs. att aktiviteten står i centrum, inte tiden) för att 
illustrera en arbetsdag; var förvärvsarbetet utförs, med vem och vilka hjälp-
medel som används (Ellegård och Nordell, 1997: 31).  

De aktiviteter som sker under en arbetsdag bygger upp projekt. Det kan 
vara förvärvsarbete. På det sättet går det att analysera tillvaron genom att se 
hur den byggs upp av aktiviteter som bildar rytmer (Ellegård och Nordell, 
1997: 34-35). Förvärvsarbete har en egen rytm som regleras av krav på ar-
betsinsats och rutiner för arbete (Ellegård och Nordell, 1997: 37).  

Tiden är central i tidsdagböcker på två sätt, dels genom att dagboksföra-
ren anger när en aktivitet börjar och slutar samt att dagboken ska skrivas 
under en tidsperiod (Ellegård och Nordell, 1997: 12). Varje tidsdagbok är 
unik och det måste beaktas i analysen. Möjligheterna är att det går att rela-
tera tid och sammanhang till varandra (Ellegård och Wihlborg, 2001: 55). 
Med det menas att dagböcker kan förstås utifrån att flertalet av de anställda 
äter lunch mellan klockan 11och 13 de flesta dagar men vad som följer innan 
och efter är unika sammanhang. På så sätt går det att studera generella tider 
för när människor exempelvis åker till sin arbetsplats, äter lunch och så vi-
dare. Samtidigt är varje dagbok unik genom att alla tidsdagböcker är indivi-
duella eftersom de har skrivits av enskilda individer. Även om tidsdagböck-
erna är individuella så är det intressant att kunna jämföra dem. Därför är det 
viktigt med kategorisering (Ellegård och Nordell, 1997: 63). Med en dagbok 
går det med hjälp av informationen se det sociala och tekniska samman-
hanget och hur de är kopplade med varandra. Det går sedan att koppla till det 
geografiska sammanhanget.  

Metodmässigt innebär arbete med tidsdagböcker att dagboksförfattarna 
får ett stort inflyttande över materialinsamlingen. Det betyder att de själva 
väljer vad de ska skriva in inom ramen för hur den är utformad. Aktiviteter-
na som de själva för in följs av nästa aktivitet och så vidare (Ellegård och 
Wihlborg, 2001: 17). I kombination med intervjuer kan dagböcker ge en 
djupare förståelse för val och överväganden i olika situationer. Tolkning av 
intervjuer och analyser av tidsdagböcker beror på vilka teoretiska utgångs-
punkter forskaren har (Ellegård och Wihlborg, 2001: 19-20). Tidsdagböcker 
har valts för att se mönster för förvärvsarbetet under en vecka. Mönster syf-
tar här på tillsammans med vem man interagerar med, vilken typ av tek-
nologi man använder och vilken arbetsuppgift som utförs.  

Respondenterna har själva skrivit tidsdagböcker under en arbetsvecka. 
Det är något som valts för att fånga in veckorytmer (Nordell, 2002: 61). Det 
poängterades att det var viktigt att vara så noggrann som möjligt och det är 
därför bäst att fylla i den kontinuerligt under dagen (Ellegård och Nordell, 
1997: 18). Eftersom jag vill få en uppfattning om hur de anställdas arbetsdag 
ser ut, så får de själva skriva in vad de gör, med vem, vilka hjälpmedel och 
vilken tid (Ellegård och Nordell, 1997: 61). 

Mallen för den tidsdagbok som skickades ut till informanterna ses nedan 
(figur 4). Jag har fått in tidsdagböcker från tio informanter och nio av dem är 
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för en hel arbetsvecka (5 till 7 dagar beroende på om de förvärvsarbetade på 
helgen). En informant har endast fyllt i en arbetsdag.  
 
Tidsdagbok 
Dag: ___________ 

 

Aktivitet Plats Tid (klock-
slag start- 
och sluttid) 

Med vem Hjälpmedel Kommen-
tar (upple-
velser, 
reflektion-
er…) 

 

 

     

 

 

     

Figur 4. Mall för tidsdagböcker.   

 
Varje kolumn förklarades noga, både muntligt vid intervjun och skriftligt. 

Nedan kommer en kortfattad beskrivning; tid ska ange start och sluttid för 
aktiviteten. Aktiviteter består av alla de arbetsrelaterade aktiviteter som sker 
under en dag. Exempelvis, att läsa rapport, skriva mejl, fundera, skriva rap-
port, möten, diskutera, tjänsteresor, telefonsamtal med en arbetskamrat. Det 
är endast förvärvsarbetsrelaterade aktiviteter som ska skrivas ner och det 
som inte är arbetsrelaterat skrivs som privattid. Aktiviteterna ska anges med 
egna ord. Platsen är den geografiska platsen och även förflyttningar mellan 
dem. Var man befinner sig. Exempelvis om man förvärvsarbetar när man 
reser, hemma, på jobbet, hos kund, på café, restaurang. Med vem man gör 
aktiviteten, exempelvis arbetskamrater, kund/beställare, eller om man arbetar 
enskilt. Vilken typ av hjälpmedel man eventuellt använder dig av, framför-
allt av teknisk natur ska anges, exempelvis dator (stationär eller bärbar), 
telefon, mobil, internet, projektor. Det kan även vara penna och papper. I 
kommentarsfältet kan ytterligare detaljer och förklaringar tas upp. Det kan 
vara förtydliganden eller beskrivningar (jfr. Ellegård och Wihlborg, 2001: 
18).  

Tidsdagböcker kan användas för lite olika ändamål. Som nämnts tidigare 
är syftet här att först få en översiktlig bild av fenomenet och i det här fallet 
aktiviteter inom arbetslivet för att sedan analysera det mer i detalj. Komplex-
iteten blir mer tydlig när man reflekterar över på vilket sätt olika aktiviteter 
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hänger ihop och därmed bör aktiviteter studeras utifrån två synvinklar. Det 
första är att studera vilka aktiviteter som är kopplade till varandra, det vill 
säga vilka aktiviteter som måste utföras för att ett projekt ska kunna genom-
föras. Det kallas för projektsammanhang. Exempelvis är det alla aktiviteter 
som en anställd måste genomföra för ett möte. Dessa aktiviteter omfattar 
planering, förberedelser, resan dit, genomförandet och efterarbetet. De akti-
viteterna behöver inte ske i direkt anslutning till varandra. Sedan måste hel-
heten studeras, det vill säga hur aktiviteterna sekventiellt hänger ihop för att 
bygga upp vardagen. Det handlar om kontexten, jag har studerat förvärvsar-
betskontexten (Ellegård och Nordell, 1997: 17) 

Jag vill på det här sättet förstå det virrvarr av aktiviteter som passerar ge-
nom en arbetsdag. Eftersom det är den som skriver tidsdagbok som skriver 
in aktiviteter kommer de se olika ut, en del är mer noggranna och detaljer-
ande medan andra är mer generella. Det kan också variera från dag till dag 
hos dagboksföraren (Ellegård och Nordell, 1997: 73).  

Det har skett en kodning av aktiviteter, platser och förflyttningar, med 
vem, hjälpmedel, i tidsdagböckerna enligt en aktivitetsorienterad tidsgeogra-
fisk metod. För att kunna visualisera förvärvsarbetarnas aktiviteter har de 
matats in och bearbetas i dataprogrammet ”Vardagen” (Ellegård och Nor-
dell, 2011). Genom att föra in element från tidsdagböckerna så kan beräk-
ningar av tidsanvändningen i vardagslivet göras (Ellegård och Nordell, 
2011). Kategorisering av aktiviteter, platser, med vem och vilka hjälpmedel 
har gjorts utifrån tidsdagböckernas. För att komma fram till dessa listor av 
aktivitetskategorier har tidsdagböckerna (totalt tio stycken på båda arbets-
platserna) studerats, vad som skrivits och på vilket sätt de använt orden och 
därefter har en sammanställning av det gjorts. Det finns ett kategoriserings-
schema som har utvecklats till datorprogrammet Vardagen. Aktivitetskoder 
har upprättats för att man ska kunna mata in dagboksmaterialet (Ellegård och 
Nordell, 1997: 61). Kodningsprocessen börjar med kodning dagbokens akti-
viteter och platser (Ellegård och Nordell, 1997: 73).  

Koder för aktiviteter som har med förvärvsarbete att göra måste utveck-
las20 eftersom koder i programmet är utformade för vardagslivet som helhet, 
där förvärvsarbete har en kod (Ellegård och Nordell, 1997: 134). Även sam-
varon har jag fått göra egna koder till, det vill säga med vem en aktivitet 
utförs. Det kan exempelvis vara i interaktion med kund eller kollegor. De 
tekniska hjälpmedlen får beteckningar på likande sätt med koder. Ett val som 
gjorts är att koda det som de anställda gör när de inte förvärvsarbetar till 
enbart ”privattid” med en kod. Den koden användes när det är luckor i dag-
böckerna, när de angivit privattid eller om de skrivit att de gör något som 
inte tillhör arbetsrelaterade aktiviteter.  

                                                        
20 Exempel på koder som upprättats. Aktiviteter; samtal/diskussion (9012), läsa och skriva 
(9033), fakturera (9042). Platser och förflyttningar: kontoret (9083), lunchrum (9088). Tek-
nologier: dator (2), mobiltelefon (5), Samvaro: (kollegor (c), kunder (g).  
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Vid bearbetning av kodningen användes en inmatningstabell; tid, aktivite-
ter, platser och förflyttningar, samvaro, teknologier och kommentarer. På så 
sätt kan förvärvsarbetarnas arbetsdagar schematiskt återges och antalet akti-
viteter de genomför varje dag blir tydliga, hur länge de gör aktiveter, vilka 
teknologier man använder till vilken aktivitet och så vidare. Med hjälp av 
programmet går det att rita grafer och tabeller som visar förvärvsarbetarnas 
mönster och dagarnas rytm (Ellegård och Nordell, 1997: 76-77) (se exempel 
på detta i kapitel 5 figur 11-14). 

Nvivo 
Vid bearbetning av intervjuerna har NVivo21 använts. Det är ett dataprogram 
utvecklat för att hantera empiriskt material (Dunn, 2005: 100). Programmet 
används för att lagra och koda material och är ett sätt att systematiskt ordna 
och hantera dokument (Stenbacka, 2001; Widerberg, 2002: 147). Genom 
NVivo har informationen kunnat organiseras från mina intervjuer. NVivo 
programmet har hjälpt mig att utforma olika teman för bearbetning och ana-
lys av mina intervjudata.  

I början användes NVivo för att kunna förstå vad intervjupersonerna 
”egentligen” berättade för mig, det vill säga det inte självklara. Det har gjort 
att samband har kunnat ses som annars inte hade upptäckts. Det handlar först 
om att reda ut i vilket sammanhang informanterna säger vad. Exempelvis om 
de pratar om att förvärvsarbeta hemifrån i samband med något särskilt tema. 
Det har gett mig värdefull information för att analysera det empiriska 
materialet. Det har varit lättare att hantera den textmassa som transkribering 
ger. NVivo är ett hjälpmedel för att kunna orientera sig i materialet och att 
tillåtas bli förvånad.  

Tillvägagångssättet har varit att göra ett NVivo-projekt av data från inter-
vjuerna på organisationerna. I programmet utgörs det av en projektfil och 
den innehåller de transkriberade intervjuerna. NVivo är uppbyggt såsom 
exempelvis Word med olika mappar och filsystem. Förenklat går det att säga 
att ett NVivo-projekt består av mina transkriberade intervjuer som grund-
material (se figur 5, s. 90). I bearbetningen av materialet har valet varit att 
dels koda personerna med HR-uppdrag för sig och de anställda för sig, men 
det går även att länka dem samman. Det går även att sortera och koda utefter 
vilken arbetsplats (Komfera eller Infera) de tillhör. Figuren visar namnen på 
alla intervjuade i min studie. Sedan noder, det vill säga hopläkningar på 
olika sätt. Alexander har exempelvis 48 noder och Anders 66 noder och så 
vidare. På detta sätt skapas ett NVivo-projekt.  

 

                                                        
21 NVivo är ett registrerat varumärke som ägs av QSR International Pte. Ltd. Jag har använt 
mig av NVivo 9.  
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 Figur 5. Projektfiler av intervjuer (NVivo).  

I figuren visas hur intervjuerna är upplagda i olika projektfiler, det går sedan att 
klicka på varje projektfil för att komma till den transkriberade intervjun. Bild källa: 
(QSR, 2010). 

 

Noder är centrala i NVivo, de är termer eller begrepp som skapas under 
arbetets gång. Det kan vara olika egenskaper, företeelser eller nyckelord. 
Noderna kan stå för sig själva, och kallas för fria noder, alternativ kan de 
vara trädnoder, relationer (typfall eller matriser). I mitt fall är en fri nod ex-
empelvis distansavtal. Några av noderna blev självklara tidigt under arbetets 
gång och andra har tillkommit sent. En relationsnod kan vara att länka en 
fråga om kontor med en fråga om hemarbete med varandra. Det handlar om 
hur två noder förhåller sig tillvarandra (Edhlund, 2011: 118). Om det finns 
något som styrker att exempelvis distansarbete och barn hör ihop kan de 
kodas från den relationsnoden. Intervjufrågorna har byggts upp till trädno-
der. Det handlar om att hierarkiskt bygga upp sina nodstrukturer, där det 
finns överordnade och underordnade noder i nivåer (Edhlund, 2011: 117). 
Autokodning har använts för att en hierarkisk struktur byggs upp genom 
intervjufrågorna i Word (Edhlund, 2011: 158). På så sätt bildas automatiskt 
gemensamma noder som kodas till dokumenten som visas i figur 6 (s. 91). 
Autokodningen följer intervjuguiderna (se Bilaga 4, s. 217 och Bilaga 5, s. 
219 för intervjuguider). Figur 6 visar ett urval av autokodningen. Kodning 
kan ske för vissa ord, meningar eller stycken. På så sätt kan det associeras 
med vissa noder. En nod kan vara svaret på en fråga. I mitt fall är autokod-
ningen kopplad till intervjuguiden men det behöver inte vara så. Det går att 
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göra kodningen manuellt också och välja att koda ett ord, element eller ett 
stycke. En uppsättning av koder (även autokodning) blir på detta sätt noder.  
En del av dokumentet kodas till en viss nod.  
 

 
Figur 6. Noder – autokodning av intervjuer (NVivo).  

I figuren visar autokodning av intervjuer hierarkiskt som blir till noder. Bild 
källa:(QSR, 2010). 

 

I figur 7 (s. 92) går det att se olika frågor som har ställts till materialet. 
Frågorna ska leda fram till källor som innehåller önskad information. Att 
ställa en fråga kan innebära att det skapas en nod (se exemplet innan) (Ed-
hlund, 2007: 10). När en fråga ställs till materialet leder det till att man fin-
ner vissa textelement (Edhlund, 2011: 183). Utifrån de frågor som ställs till 
materialet skapas olika typer av mappar och filer. Det är utefter frågorna som 
källmaterialet organiseras. För att kunna använda materialet måste det kodas. 
Det bildar olika noder som är kopplade till källmaterialet beroende på de 
frågor som ställs (Edhlund, 2007: 9). Det är forskaren själv som analyserar 
och tolkar resultaten utifrån frågorna som ställs. Programmet hjälper till att 
sortera och sammanställa empiriskt material. Den markerade raden i figur 7 
anger ordet lunch. Det betyder att frågor har ställts om hur lunch diskuteras i 
intervjuerna. På så sätt kan olika relationer tydliggöras. Det kan på detta sätt 
visa sig nya relationer mellan olika noder. Det kan tydliggöra sammanhang 
genom att frågor om exempelvis lunch ställs.  
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Figur 7. Frågor (queries) (NVivo).  

Bild källa:(QSR, 2010). 

 

I figur 8 (s. 94) visas ett exempel på hur NVivo har använts. Det är frågor 
(queries) som har ställts till det kodade materialet. Den övre delen av figuren 
visar ett urval av de frågor (samma som figur 7) som ställts till materialet. 
Den undre delen visar resultatet av frågorna. Den finns olika sätt att studera 
resultatet. För det första genom en sammanfattning (den bild som visas i 
nedre delen i figur 8, s. 94). Det går även att studera enbart referenserna, 
hela texten eller som ”wordtree” (förklaras i figur 9, s. 95) enligt flikar på 
höger sida på bilden. I övre delen av bilden är ordet flexibel gråmarkerad. 
Efter arbetets gång blev flexibilitet en viktig aspekt i mitt empiriska material. 
Men det var inget självklart, eftersom de intervjuade inte använder sig av 
begreppet flexibilitet i så stor utsträckning. Istället fick frågor ställas till pro-
grammet med andra ord. För att fråga hur flexibelt förvärvsarbete är har 
exempelvis ord såsom fritt eller fast eller låst använts (vid kodning). Utefter 
det kan sedan en överblick över när de anställda (exempelvis Anders som är 
markerad i figuren) pratar om flexibilitet, i vilket sammanhang och hur ofta 
ges. På det här sättet går det sedan att arbeta sig vidare i materialet. Sedan 
går det att tänka sig att flexibilitet eller brist på flexibilitet (och de frågor 
som ställts) kan ha ett samband med makt på arbetsplatsen på olika sätt (vil-
ket visade sig genom att studera i vilket sammanhang informanterna diskute-
rar detta). I figur 8 går det också att se hur en nod har skapats genom det 
markerade i texten, i det här fallet flexibilitet. Det går sedan att utifrån frå-
gorna gå vidare. Exempelvis visade det sig att makt är en viktig aspekt men 
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det är inget ord som vanligen används i mina intervjuer. Utifrån frågor med 
andra ord som har med platser, uppdrag, uppgifter, organisationen, ledningen 
och så vidare har det visat sig att det finns ett samband mellan makt och 
flexibilitet.  

Det går även att se hur ofta olika ord eller fraser används i intervjuerna. 
Det är inte något som använts i stor utsträckning, men det kan vara intressant 
att få en överblick över vilka olika typer av ord och fraser som de intervju-
ade använder sig av. Det visade sig exempelvis att jobbar, hemma, sitter, 
måsten och möten är ord som vanligen används. Det går sedan att utifrån det 
få en snabböverblick om vad intervjuerna handlar om. Här kommer distans-
arbete exempelvis väldigt långt ned. En orsak till det är att de intervjuade 
inte använder sig av det ordet eller begreppet utan att de exempelvis pratar 
om att de sitter hemma. En ytterligare anledning till att distansarbete inte är 
ett vanligt förekommande ord är att de anställda inte anser att de distansarbe-
tar i stor utsträckning, vilket i sig också är ett resultat. Med dessa exempel 
vill jag visa att det är viktigt att ställa frågor till texten och utifrån det göra 
egna tolkningar och analyser av materialet.  
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Figur 8. En fråga om flexibilitet (NVivo).  

Bild källa:(QSR, 2010). 

 
Figur 9 (s. 95) är ett exempel på hur ett ”wordtree” kan se ut visuellt. Fi-

guren visar ett utdrag ur det egentligen mycket större ”wordtree”. I det här 
fallet kring ordet team. Det som framgår är i vilket sammanhang informan-
terna pratar om dem, på vilket sätt. Det går sedan att klicka på varje mening 
för att komma till källan. Meningarna bildar på detta sätt ”grenar”. Det går 
även att koppla flera ord till varandra. Dessa ”wordtrees” hjälper till att ori-
entera sig i materialet och få fram de teman som visade sig vara centrala för 
avhandling. Exempel på teman är att teamarbete och projektarbete visade sig 
ha en avgörande roll för var de förvärvsarbetar, vilket framträdde efter att jag 
studerat olika frågor. ”Wordtrees” blir som en ”mindmap” över när respon-
denterna pratar om olika frågor som ställts till intervjutexten. Det ger en 
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överblick som på ett tydligt sätt visar i vilket sammanhang respondenterna 
pratar om olika teman.  

 
 

 
 

Figur 9. Utdrag av ett “Wordtree” (NVivo).  

Bild källa: (QSR, 2010). 

Sammanfattning 
Syftet med kapitlet har varit att förmedla de val av metoder och den forsk-
ningsprocess som har lett fram till mina resultat om arbetets geografi. En 
central del i forskningsprocessen är tolkningen av materialet. Ytterligare en 
central aspekt är att forskare påverkar och påverkas av informanterna i 
forskningsprocessen. Det är viktigt att anta ett reflexivt förhållningssätt till 
forskningen. Det handlar om konstruktioner av både det teoretiska och empi-
riska materialet.   

Tidsgeografiska synsättet har valts för att tolka och analysera det empi-
riska materialet. Det innebär att lyfta fram de materiella, fysiska och sociala 
aspekterna och hur de påverkar varandra. Det är människans handlande som 
är väsentligt för att förstå helheten. Tidsgeografiska begrepp som är av bety-
delse för tolkning och analys har varit; projekt, aktivitet och restriktioner. 
Projekt ska ses som en mängd aktiviteter som sker i vardagslivet. Jag har ett 
tydligt fokus på de aktiviteter som berör arbetslivet. Restriktioner är begräs-
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ningar i tidrummet. Det är inom ramen för vad som är möjligt som det går att 
förstå helheten. Restriktioner hindrar, skjuter upp eller anpassar aktiviteter. 
Det finns tre restriktioner som är av betydelse och av viktiga utgångspunkter 
för analysen av det empiriska materialet; kapacitetsrestriktioner, kopplings-
restriktioner och styrningsrestriktioner. Kapacitetsrestriktioner är tydliga 
begräsningar för individer såsom kunskap, ekonomi, utrustning eller för-
flyttning. Kopplingsrestriktioner är samordningen i tidrummet. Det är olika 
sammankopplingar som får saker att hända eller hindrar. Relationer påverkar 
denna restriktion. Styrningsrestriktioner handlar om formella lagar, regler 
förordningar eller informella normer, vilket påverkar vad som är möjligt.  

De första organisationerna som studerades i denna studie är en privat och 
en offentlig verksamhet. På organisationerna gjordes intervjuer, webbenkät 
och tisdagböcker. Intervjuer med sex anställda och en person med HR-
uppdrag på varje organisation gjordes. De anställda tillfrågades om de kunde 
skriva en tidsdagbok, vilket tio av dem har gjort. Sedan gjordes ytterligare 
sju intervjuer med personer med HR-uppdrag på sju olika företag. Organisat-
ionerna går alla under kategorin kunskapsarbete och mer specifikt är de inom 
PR/kommunikation och management branschen. Alla organisationer och 
informanter är anonyma och har fingerade namn i avhandlingen.  

Valet föll på att använda mig av olika metodverktyg för att få en förstå-
else för arbetes geografi utifrån flera synvinklar. Detta för att få en djupare 
förståelse för vardagsliv och hur de erfar och uppfattar detta genom intervju-
erna. Webbenkäten ska ge de anställdas syn på arbetsplatsen och strukturen 
på organisationerna. Slutligen är det förvärvsarbetsrytm som studerats ge-
nom tidsdagböcker gjorda under en arbetsvecka av anställda.  

NVivo har använts för att organisera materialet. Det är också till hjälp för 
att tematisera och analysera materialet. NVivo har framförallt varit behjälp-
ligt för analysen som presenteras i kapitel fem och sex.  



 97 

5 Kunskapsarbetares vardagsliv 

Detta kapitel syftar till att ge en mer narrativ bild av kunskapsarbete. I ka-
pitlet får man följa fyra kunskapsarbetare och två personer med HR-uppdrag 
och god insyn i verksamheten på respektive arbetsplats. Utgångspunkten för 
att förstå hur kunskapsarbete organiseras och utförs är att studera vardagsli-
vet (med fokus på arbetslivet). För att förstå hur människor organiserar och 
handlar i sitt vardagsliv för att uppnå såväl kortsiktiga som långsiktiga mål 
kan de tidsgeografiska begreppen projekt och aktiviteter användas. Projekt är 
flera olika aktiviteter som sker i vardagslivet. Förvärvsarbete kan vara flera 
kombinationer av olika aktiviteter samtidigt som det kan vara ett projekt. 
Aktiviteter ingår ofta i ett projekt, exempelvis förvärvsarbetsprojektet.  

I det första avsnittet i detta kapitel är individperspektivet en utgångspunkt 
men även med inslag av organisationsperspektivet. Det är fyra anställda på 
Komfera och Infera som är i centrum men jag har valt att även gestalta per-
sonen med HR-uppdrag på de två arbetsplatserna. Det har medfört en mer 
nyanserad berättelse. Tidsdagböckerna som enbart skildrar arbetslivet har 
använts för att få en bättre uppfattning om när och var aktiviteter sker och 
tillsammans med vad eller vem, det vill säga vad de anställda gör. Detta ger 
en unik gestaltning som inte hade varit möjlig utan tidsdagböckerna. Vid 
kodning av materialet har privatliv kodats med privat tid (aktivitet), hemma 
inne (platser och förflyttningar), ingen teknologi (teknologier), själv (sam-
varo) för samtliga tidsdagböcker (se figur 11-14). Intervjuerna har använts 
för att få en inblick i hur individerna i studien tänker, känner för och upple-
ver sitt arbetsliv och också i förhållande till sitt privatliv. Det är framförallt 
arbetslivet som studeras men här är även privatlivet med som en del av hel-
heten.  

Tidsdagböckerna visar hur de aktiviteter som sker under den aktuella da-
gen bildar projektet, det vill säga kunskapsarbete. Alla aktiviteter (som är 
med) har med förvärvsarbete att göra och de sker i samspel med andra, både 
kollegor och kunder, samt enskilt. Det sker ett samspel i tidrummet. Aktivi-
tetsfragmenteringen ter sig tydligt. I flera fall avbryts aktiviteter för att nå-
gon annan aktivitet ska ske. Det visar också på att flera aktiviteter kan ske 
samtidigt.  

I det andra avsnittet av detta kapitel är organisationsperspektivet tydligt. 
Jag har valt att beskriva utifrån företagsperspektiv hur två olika företag ser 
på kunskapsarbete, det är ett tydligt fokus på de anställda men det är utifrån 
personer med HR-uppdrag. Med HR menas personalresurser (engelskans 
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Human Resources). Jag har valt att använda mig av förkortningen ”HR” 
eftersom det vanligen används på svenska. De intervjuade och som är källan 
till detta avsnitt har alla personalansvar på något sätt på respektive företag. 
Båda dessa företag är privatägda. Företagen är inom PR/kommunikation 
eller management branschen.  

I texten förtydligas när det är personer med HR-uppdrag som beskrivs. 
Det är för att förtydliga när det handlar om organisations- respektive indi-
vidprojektet. Alla namn och organisationer är, som redan skrivit i kapitel 
fyra, fiktiva.  

Kunskapsarbete utifrån ett individperspektiv  
Från mitt material har fyra tidsdagböcker valts. Dessa tidsdagböcker, i kom-
bination med intervjudata, är utvalda för att beskriva några vardagsliv med 
fokus på arbetslivet. Syftet är att illustrera den variation som finns för hur en 
arbetsdag kan se ut för kunskapsarbetare. Berättelsen bygger även på materi-
al från intervjuer med den person som arbetar med HR-uppdrag på respek-
tive organisation. Vid berättelser från Komfera är det Alexander som för-
värvsarbetar med interna processer och strukturer på organisationen samt har 
ett visst personalansvar som belyser organisationsprojektet. På Infera är det 
Siw som är ekonomi- och personalansvarig på organisationen.  

Lars på Komfera har valts ut för att ge exempel på att många olika aktivi-
teter kan ske under en arbetsdag och hur kommunikativt kunskapsarbete kan 
vara. Även om Lars kommunicerar mycket under sin arbetsdag (98 procent) 
sker merparten virtuellt (82 procent). Lars använder teknik i stor utsträck-
ning. Lars är seniorkonsult på arbetsplatsen och har därmed kundansvar och 
även visst ansvar för personal.  

Klara har valts ut för att visa på hur lite kommunikation (29,5 procent) 
som kan användas i det dagliga förvärvsarbetet. Klara förvärvsarbetar många 
timmar den aktuella veckan och även på helgen. Även om hon inte kommu-
nicerar i så stor utsträckning, virtuellt eller fysiskt, så använder hon teknik i 
stor utsträckning. Hon är dessutom i en annan position jämfört med Lars 
(ovan) eftersom hon är en av juniorkonsulterna på Komfera.  

Anders på Infera har valts ut för att han förvärvsarbetar många timmar. 
Han långpendlar också till sitt förvärvsarbete och har en övernattningslägen-
het nära arbetsplatsen. Han kommunicerar halva sin arbetstid (55 procent) 
den aktuella veckan och det sker både virtuellt (22 procent) och personligt 
(35 procent). Anders har arbetat länge på arbetsplatsen.  

Sara har valts ut för att hon är nyanställd på Infera. Hon pendlar över 
kommungränsen dagligen. Hon förvärvsarbetar sina 40 timmar den aktuella 
veckan. Sara kommunicerar cirka 40 procent av sin arbetstid, merparten av 
det sker virtuellt (79 procent av den totala tiden hon kommunicerar använder 
till virtuell kommunikation).  
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Beskrivningen av de fyra anställdas arbetspraktik visar den variation och 
bredd som kunskapsarbete har. Det är utifrån den anställdes perspektiv även 
om aspekter från personen med HR-uppdrag på respektive arbetsplats är 
inkluderad. Utifrån dessa berättelser går det att identifiera att det finns olika 
mål som individerna vill uppnå och som organisationen vill uppnå, men det 
kan också vara samma mål. Ett övergripande mål för individerna är att de 
vill få balans i sitt vardagsliv (förvärvsarbete och privatliv). 

I tabell 4 på sida 74 finns en förteckning över samtliga intervjupersoner 
varav jag valt att närmare presentera Lars och Klara från Komfera och An-
ders och Sara från Infera. Dessa fyra visar på typiska förhållanden för an-
ställda på de båda arbetsplatsen. Dels ska det belysa skillnaderna mellan 
seniora och juniora på de båda arbetsplatserna, dels olika kriterier; (beskri-
vits ovan) kommunikativ (Lars), inte kommunikativ (Klara), förvärvsarbeta 
många timmar (Anders), arbetspendling (Sara). Könen har inte varit av av-
görande roll när det gäller de kriterier jag ställt. Det var endast kvinnor som 
var juniorer på de båda arbetsplatserna.  

Deras vardag illustreras grafiskt i figur 11-14 enligt följande (se figur 10): 
 

Figur 10. Exempel bild för tidsdagböcker 

 
Varje tidsdagbok (figur 11-14) ska läsas utifrån denna figurbeskrivning: 

tid är markerat på den vertikala axeln, med början nedifrån och upp. Koder-
na är för olika platser på den horisontella axeln. Den röda linjen represente-
rar aktiviteter, den gröna linjen platser och förflyttningar, den mörkblå linjen 
teknologier och den ljusblå linjen samvaro. Utifrån dataprogrammet Varda-
gen (Ellegård och Nordell, 2011). 
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Lars  
I figur 11 på sida 104 illustreras hur en typisk arbetsdag ser ut för Lars, en 

av de anställda på Komfera. Lars kommunicerar en stor del av sin arbetstid. 
Han förvärvsarbetar på kvällar samt spenderar mycket tid på kontoret. Lars 
är en seniorkonsult och har huvudansvar för flera kunder. Hans titel är 
”account manager”. Alla anställda på Komfera har amerikanska titlar.  

Arbetsuppgifterna består av att ta hand om kunderna, utveckla kundrelat-
ioner och merförsäljning hos befintliga kunder. Lars styr och leder en hel del 
av de andra kollegorna i det arbetet. Större delen av hans arbetstid används 
till kundrådgivning.  

Lars är 27 år, är sambo och har inga barn. Lars har varit på Komfera i 
snart tre år. Att Lars är 27 år och seniorkonsult visar på den åldersstruktur 
som finns på Komfera. Det är en låg medelålder på Komfera som ligger på 
32,5 år. Den låga medelåldern beror också på den struktur som finns inom 
den här typen av bransch.  

Det är en bransch där folk säger att man stannar 3-4 år. Det innebär att när jag 
tänker på mig själv så borde jag leta efter ett nytt jobb det närmaste året, det 
brukar jag fundera på. Jag har varit nöjd i tre år men i den här branschen så 
stannar man inte länge och jag har fått det bekräftat. Det är bra att följa den 
bilden för jag vill inte att det ska se negativt ut på mitt cv (Lars). 

 
Det är tydligt att Lars funderar på att byta jobb eftersom det anses vara 

bra för karriären.  
Det finns en problematik kring att anställda inte stannar länge på organi-

sationen. Utifrån organisationsprojektet blir det frågan om expertkunskap 
som försvinner. Alexander (HR) förklarar att de vill bygga in en ny struktur 
på företaget.  

De flesta stannar en till fyra år, max och problemet är när en expert försvin-
ner, då tappar vi det helt liksom (Alexander, HR).  

 
Lars och hans sambo bor en bit utanför Stockholm. Det tar 60 minuter för 

Lars att resa till arbetsplatsen. Han pendlar två timmar varje dag. Lars sambo 
pendlar också in till Stockholms city varje dag. De åker tillsammans på bus-
sen, till och från deras respektive arbetsplatser.  

Lars och hans sambo försöker att varje dag åka samma tider för att kunna 
åka tillsammans. Men väl på bussen sitter de med sina egna aktiviteter. Lars 
förvärvsarbete kräver att han ska var påläst om vad som sker i världen och 
därför läser han fyra olika dagstidningar innan han kommer till sitt kontor. 
Detta påbörjas vid frukost och fortsätter på bussen. Läsandet ser han inte 
som förvärvsarbete utan menar att det är hans egen vilja att vara uppdaterad. 
En del av Lars förvärvsarbete består i att vara påläst om vad som står i dags-
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tidningarna. Ofta är kunder och kunders bransch omskrivna och det är viktigt 
att vara uppdaterad om vad som händer.   

När Lars väl kommer till kontoret (se figur 11, s. 104, syftar till tids-
dagboken) vid klockan åtta hämtar han ett kopp kaffe i kaffeautomaten, det 
ringer en kund och det blir en rapp start på arbetsdagen. Lars får lite olika 
telefonsamtal av olika kunder under morgonen. Han har flera samtal. Saker 
sker i ett snabbt tempo och mycket händer samtidigt. Han skriver pressmed-
delanden, datorn krånglar och sedan svarar han och läser e-post både från 
kunder och kollegor. Det är mycket som ska genomföras den här onsdags-
morgonen.  

Eftersom det händer mycket och kunder ringer om vartannat hela morgo-
nen blir det en sen lunch på en halvtimme med en köpt sallad. De har en 
service på kontoret att deras receptionist kan beställa upp sallader som 
kommer levererade när de vill äta lunch. Kostnaden dras sedan från månads-
lönen.  

Det fortsätter att ringa kunder under eftermiddagen.  

Mycket stressigt, många bollar i luften (Lars kommentar, tidsdagbok).  
 
Han besvarar samtalen i sin mobiltelefon. Tanken är att de vid telefon-

samtal ska använda sig av ett headset som är kopplat till datorn. På så sätt 
kan de spela in samtalen. Lars vill inte använda sig av headsetet för han vill 
kunna promenera runt när han pratar i telefonen.  

Jag har inte ro i kroppen, jag går. Det är lite irriterande för de andra tror jag. 
Jag går omkring hela tiden (Lars). 

 
Hela kontoret är ett öppet landskap, det vill säga alla konsulter sitter i ett 

stort rum. Kontoret är välordnat med nya möbler och modern design. Kon-
toret har utsikt över havet med stora panoramafönster. Det hörs väl när nå-
gon går eller pratar i lokalen.  

Lars tycker inte att han störs av att sitta i kontorslandskap utan tycker att 
det är bra att höra vad kollegorna diskuterar. Det kan ge nya idéer tycker 
han.  

Jag kan få enskildhet här i och med att jag sätter på musik i hörlurar och bara 
ser lite sur ut, så är det ingen som kommer och stör mig (Lars). 

 
Miljön med öppet kontorslandskap är en anledning till att de flesta kom-

municerar via mejl eller chatt även kollegor emellan. Även om de sitter 
bredvid varandra stör samtal övriga kollegor. I och med att det är mycket 
kommunikation som sker via telefon är ljudnivån ändå relativt hög på kon-
toret.  

Tekniken används i stor utsträckning på Komfera. Lars använder 40,5 
timmar under sin arbetsvecka till att kommunicera virtuellt (ex mejl, chatt, 
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telefon). Den aktuella veckan förvärvsarbetar han 49,5 timmar. Han använ-
der endast åtta och en halv timme till personlig kommunikation (ansikte-
mot-ansikte) och det är enbart en timme under veckan han inte kommunice-
rar med någon annan, virtuellt eller personligen. 

Att tekniken används mycket beror också på att det finns ett intresse från 
de anställda och organisationsledningen att de ska vara i framkant. På kon-
toret använder man sig av en ”softcom-lösning”, där telefon, chatt, mail och 
kalender är kopplade till ett gemensamt system. Genom systemet går det att 
se vem som pratar i telefon, vem som sitter i möte och vem som sitter 
hemma. I systemet går det att boka möten med varandra och med sina kun-
der. Det går även att spela in telefonsamtal och ha telefonkonferenser.  

Alexander (HR) bekräftar att alla medarbetare erbjuds mobiltelefon och 
dator när de börjar på företaget. De har även en VPN-lösning som gör att de 
anställda kan komma åt sina mejl och mappar hemifrån.  

Det finns mobila bredband att låna med sig hem från kontoret. Mobiltele-
fonen och den bärbara datorn har Lars fått från företaget och berättar att han 
även använder dem privat.  

Lars går från kontoret vid 16.30 idag. Han ska åka hem samtidigt som sin 
sambo. Ibland har Lars och hans sambo gemensamma fritidsaktiviteter på 
kvällarna, de tar danskurs och tränar under veckorna. Lars menar att det är 
en av anledningarna till att han faktiskt pendlar in till kontoret varje dag är 
aktiviteter som sker på kvällstid. Även aktiviteter med kollegorna på kvälls-
tid är en bidragande faktor till att han åker in till kontoret dagtid.  

Jag tänker ofta att jag ska jobba mer hemma, jag sparar nästan två timmars 
restid men eftersom jag inte gör det undrar jag om jag verkligen vill. Det är 
rätt trevligt att ta en öl på fredagskvällen också (Lars).  

 
Lars tänker mycket på sin restid, att den tar mycket tid av hans fritid. Det 

gör också att han hittar flera bra anledningar till att pendla.  

… restiden har en positiv sida och det är det här att det blir ett klart slut, jag 
ställer om. Speciellt om det är lite stressigt och så på jobbet så hinner jag 
landa. Och det tror jag att jag skulle ha svårare med om jag bara hade ett par 
minuter till jobbet (Lars). 

 
Även om han inte uppger i tidsdagboken att han förvärvsarbetar innan el-

ler efter förvärvsarbetstidens slut berättar han i intervjun att han inte kan låta 
bli att läsa de inkommande mejlen. 

Jag uppdaterar mejlen på mobilen på vägen hem från jobbet, sedan är jag le-
dig. Om ingen ringer och ber mig. Jag har kommit på att världen inte går un-
der om jag inte jobbar på kvällar och helger. Tidigare kollade jag mejlen sent 
på söndagskvällen för att veta lite vad som väntade mig (Lars). 
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När väl Lars kommer hem och har ätit middag med sin sambo sätter han 
sig med datorn i soffan och fakturerar. Han hann inte med det under dagen 
och känner att han vill få det klart. Därför förvärvsarbetar han två timmar 
mellan 18.30 och 20.30.  

Lars säger att han förvärvsarbetar hemifrån någon gång av praktiska skäl, 
som att tvättmaskinen ska lagas eller om han ska hämta sin sambo på flyg-
platsen.  

Det är opraktiskt att jobba hemifrån därför att man vill bolla lite idéer med 
kollegor men det jätteskönt att sitta hemma för annars kommer alla till en och 
bollar idéer (Lars) 

 
När Lars väl har slutat för dagen har han förvärvsarbetat i 10,5 timmar. 

Lars förvärvsarbetar mer än 40 timmar i veckan. Samtidigt säger han att han 
jobbar mycket mindre nu än tidigare. Det är genom tidsdagboken som ar-
betstimmarna framkommer. Han har själv en uppfattning om att han inte 
jobbar mycket mer än 40 timmar per vecka vid intervjutillfället. Timmarna 
skulle också bli många fler om även exempelvis tidningsläsande och att läsa 
och svara på mejl räknades med i arbetstiden.  

Lars har totalt 12 aktiviteter den här dagen, de flesta aktiviteterna involve-
rar kommunikation, både virtuell och personlig. Hans aktiviteter sker indivi-
duellt, med kunder och med kollegor. Datorn och mobiltelefonen används 
parallellt i stort sätt hela dagen. Det är framförallt på kontoret han utför sitt 
förvärvsarbete. Dessutom arbetar han några timmar på kvällen hemifrån. Det 
är få förflyttningar och få avbrott mellan aktiviteterna. Det blir en lång dag 
med mycket kommunikation.  

Lars menar att tiden är en central del av deras förvärvsarbete.  

Vi säljer ingenting förutom vår tid (Lars). 
 
Citatet tydliggör den tidspress som Lars arbetsdag består av. Aktiviteterna 

går in i varandra, det är snabba byten av aktiviteter och de avbryter varandra 
(se figur 11, s. 104).  

 
  



 104 

 
Figur 11. Visualisering av Lars tidsdagbok, onsdag 26 november 2008.  
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Klara  
Klara är 27 år och har en sambo. Hon har inte barn. Hon är nyanställd sedan 
två månader tillbaka på Komfera. Klara har en provanställning i sex månader 
som är tänkt att bli en tillsvidareanställning.  

Eftersom Klara är nyanställd är hon juniorkonsult. Det innebär att hon 
tillhör juniorgruppen som ska bistå de seniora konsulterna. Därmed kan 
Klara tillhöra alla fyra teamen som de seniora konsulterna är uppdelade i.  

Klaras arbetsuppgifter är varierande och hon är involverad i flera projekt 
samtidigt. Det kan vara att ta fram underlag och att arbeta med mer praktiska 
saker som att anordna events åt kunder.  

Klara bor på gångavstånd till kontoret. Ibland tar hon bussen. Det tar lika 
lång tid som att gå. Klara är på kontoret varje dag. Hon upplever att hon 
måste komma in för möten och för att få sina arbetsuppgifter. 

Jag bestämmer inte så mycket själv vad jag ska göra varje dag utan det är 
hela tiden någon som har gett mig uppgifter. Om man inte är här går man 
miste om dem (Klara). 

 
Dessutom menar Klara att det kräver planering att sitta hemma och jobba. 

Klara säger att det vore skönt om det gick att vara lite mer flexibel att kunna 
arbeta hemifrån. Hon skulle vilja kunna bestämma sig för att arbeta hemifrån 
kvällen innan men hennes arbetsuppgifter gör att det inte fungerar att göra 
det. Det beror också på att hon inte har ett mobilt bredband eller ett hemma-
kontor. Arbetar hon hemifrån sitter hon vid köksbordet.  

Jag skulle arbeta mer hemma om jag hade ett hemmakontor (Klara). 
 
Det finns inga bestämmelser kring hemmakontor, du väljer själv om du 

sitter hemma, vilken standard du har, säger Alexander (HR). Klara tror att 
fler personer skulle sitta hemma om det fanns möjlighet att få det bekostat av 
arbetsgivaren.  

Klara kommer in till kontoret vid halv nio den här morgonen, vilket hon 
vanligen gör, och börjar planera sin vecka framföra datorn (se figur 12 s. 
108, syftar till tidsdagboken).  

Mycket att göra, gissar på en stressig vecka (Klaras kommentar, tidsdagbok). 
 
Sedan skickar och svarar hon på mejl. Vanligen gör hon det framför da-

torn men ibland på kvällar och helger kollar hon mejl på telefonen. Vid halv 
tio är det dags för måndagsmötet. Det sker varje måndag och hela kontoret är 
samlat i lunchrummet, under måndagsmötet klargörs vad som sker under 
veckan i respektive team. Det är de teamansvariga som informerar vad som 
sker i deras team. Det är av mer informationsrik karaktär. Varje team (finns 
fyra) har sedan separata möten där detaljer gås igenom. En gång i månaden 
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har alla på kontoret ett gemensamt månadsmöte där de tar upp ett aktuellt 
ämne, exempelvis kan det vara en inbjuden gäst som föreläser inom ett spe-
cifikt ämne. Det handlar mer om att få inspiration.  

Klara upplever teamen som sammansvetsade. Hon känner att det är grän-
ser som inte syns mellan teamen. Teamen, menar Klara, svetsas ihop genom 
arbete inom sina projekt. Samtidigt, och från ledningen på Komfera, arbetar 
man för att stärka sammanhållningen på hela företaget. Tidigare gjorde tea-
men saker på egen hand, som egna julbord, middagar, luncher, möten, kick-
offer och så vidare men numera ska det ske med hela kontoret. Alexander 
(HR) menar också att omstruktureringen (som sker under tiden jag utför min 
studie på arbetsplatsen) ska leda till mindre spänningar och större flexibilitet 
inom teamen. Klara säger att det är en hög arbetsbelastning som gör att det 
ofta är slitningar inom teamen. Den interna kommunikationen fungerar inte 
alltid och det är också därför de gör omstruktureringen av teamen.  

Efter det interna mötet sätter sig Klara och översätter ett informations-
blad, hon sitter framför datorn och har även ett lexikon till hjälp. Klara an-
vänder någon form av teknologi under ungefär 60 procent av sin förvärvsar-
betande tid. Datorn använder hon parallellt, medan andra arbetsuppgifter 
utförs. Översättningen tar i stort sett hela dagen och hon sitter och arbetar 
själv hela tiden. Klara använder endast 17 procent av sin förvärvsarbetstid 
denna vecka åt att kommunicera. Det är endast två timmar under veckan som 
Klara kommunicerar virtuellt och åtta timmar har hon ägnar åt personlig 
kommunikation totalt.  

Vid halv fyra tidsrapporterar hon vad hon har gjort under dagen. Efter det 
har hon ett planeringsmöte med två kollegor. De ska hålla en presentation 
och förbereder sig för det tillsammans. Efter att mötet är slut vid femtiden 
hjälper hon en kollega med en uppgift via mejl. Klockan 17.30 avslutar se-
dan Klara arbetsdagen. Ofta tar Klara med sig uppgifter hem för att göra 
klart sitt arbete på kvällen. Den här dagen har Klara inte tagit någon lunch 
eller fika och hon har förvärvsarbetat i 9 timmar. Klara tar lunch en av da-
garna under den veckan hon för tidsdagbok och hon kommenterar det med: 

Värmd mikromat, stressigt (Klara, kommentar tidsdagbok).  
 
Klara upplever sin arbetsdag som stressig. Flera kommentarer handlar om 

detta. Att hon exempelvis akut måste hjälpa en kollega och läsa igenom tid-
ningar och så vidare. En dag läser hon igenom tidningar på morgonen 
(klockan 6.30-7.30) innan hon går till jobbet och kommenterar: 

Gör att man kommer senare in till jobbet, vilket är stressigt (Klara, kommen-
tar tidsdagbok).  

 
Läsningen är på uppdrag för en kund att sedan rapportera vad som skrivs 

om den aktuella kunden.  
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Den aktuella veckan förvärvsarbetar Klara på helgen. På både lördag och 
söndag går hon upp för att jobba mellan åtta och tio respektive dag.  

Trött och jobbigt att gå upp på helgen samt att inte kunna koppla bort jobbet 
(Klara, kommentar tidsdagbok).  

 
Förvärvsarbetet på helgen består av att hon skickar ut en medierapport 

och scannar igenom dagstidningarna. Hon gör det framför datorn.  
Klara har förvärvsarbetat 57,5 timmar den aktuella arbetsveckan. Vilket 

är 17, 5 timmar övertid, trots att hon gick hem tidigare på fredagen den aktu-
ella veckan. Att de anställda förvärvsarbetar mer än 40 timmar i veckan ser 
inte Alexander (HR) som ett problem utan menar att det är upp till var och 
en att avgöra när de vill jobba. Detta grundar sig i att de har ett lönesystem 
som bygger på fakturerad tid. Det är inte viktigt hur många timmar de fak-
tiskt förvärvsarbetar, det viktiga är hur mycket de kan fakturera mot kund.  

Allt som allt har Klara åtta aktiviteter den aktuella dagen. De platser hon 
är på finns inom kontoret; kontorsplatsen, mötesrum och lunchrummet. Hon 
använder datorn i stora delar av arbetstiden och det är mest ensamarbete 
förutom när hon har möten (se figur 12, s. 108)  
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Figur 12. Visualisering av Klaras tidsdagbok, måndag den 26 januari 2009.  
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Anders  
Anders är 45 år och har en sambo. Det finns inga barn i hushållet. Han 

började på Infera år 1989, först som tillsvidareanställd och sedan under tio år 
som projektanställd. Han är sedan år 2002 tillsvidareanställd igen. Arbets-
uppgifterna består i att vara projektledare, det kan vara projekt som pågår i 
två till tre dagar och projekt som pågår över flera år.  

Anders är en av dem som sitter i kontorslandskap på kontoret. De har en 
uppdelning där det finns två kontorslandskapsrum och ett antal enskilda 
kontorsrum. Det är ungefär hälften av de anställda som sitter i egna rum och 
hälften i kontorslandskap. Anders störs inte av de personer som han sitter 
tillsammans med i kontorslandskapet. Det som stör är korridorpratet och de 
kollegor som pratar längre bort, berättar han.   

Anders förvärvsarbetar 55 timmar den aktuella veckan. Vilket är 15 tim-
mars övertid. Anders berättar att det numera finns ett regelverk som gör att 
de inte bör förvärvsarbeta längre än till 22 på kvällen och de får inte för-
värvsarbeta efter midnatt eller innan klockan sex på morgonen. Arbetstiden 
registreras via en stämpelklocka.  

Numera har de anställda också en flextidsgräns och det görs en avstäm-
ning tre gånger per år. Det innebär att när en anställd har kommit upp i de 
maximala övertimmarna jobbar man gratis. Anders menar att det ofta är så 
att han inte styr över att det har blivit mycket övertid. Det kan vara kollegor 
som är sjuka. Han tycker att reglering av övertid kan skötas smidigare.  

Siw (HR) säger att:  

egentligen försvinner din arbetstid om du hamnar över 140 timmar [ekono-
miavdelningen gör uppföljningar en gång i kvartalet, min kommentar], for-
mellt sätt. Men om det är en väldigt speciell situation så kan vi vara lite mer 
generösa om vi har ett eget intresse av att folk ska jobba. Så där har vi betalat 
ut pengar i övertid. Det är kanske inte riktigt enligt regelboken men det är så 
vi har gjort. De 140 timmarna kan du ta ut i flextid men inte i pengar (Siw, 
HR).   

 
Den aktuella dagen som illustreras i tidsdagboken (figur 13, s. 112) börjar 

Anders sin arbetsdag klockan 8.50. Han kontrollerar arbetsuppgifter, kom-
mande möten och andra åtaganden. Han sitter på sin kontorsplats framför 
datorn när han gör det. Efter det skriver han ut OH-utskrifter i skrivarrum-
met. Skrivaren strular vilket resulterar i att han får fixa med den en stund. 
Sett över hela dagen använder Anders datorn ungefär halva sin arbetstid. 

Efter dagens uppstart [läser mejl, svara på mejl, går igenom kalendern för 
arbetsveckan och planerar för den kommande veckan, kommentar i Anders 
tidsdagbok] går Anders till t-banan för att åka till en kund. Resan tar ungefär 
20 minuter. Väl hos kunden har han ett möte med flera samarbetspartner och 
kunder, ungefär tio personer totalt. Under detta möte använder Anders sin 
bärbara dator och usb-minne. Mötet avslutas vid 13-tiden. På vägen tillbaka 



 110 

har Anders ett avstämningsmöte med två kunder/samarbetspartner medan de 
tillsammans går tillbaka till sina arbetsplatser.  

Avstämning av gemensamma angelägenheter under promenade (Anders 
kommentar, tidsdagbok).  
 

Väl tillbaka på kontoret sker ett rådgivningsmöte med en kollega på kol-
legans enskilda kontorsrum. Kollegan vill ha råd om en ärendehantering. 
Mellan klockan två och tre på eftermiddagen har Anders ett möte i ett sam-
manträdesrum tillsammans med två kollegor och tre samarbetspartners. Efter 
mötet har de tre kollegorna ett internt avstämningsmöte i ett av de små mö-
tesrummen som finns att tillgå på kontoret. Mötet avslutas med att Anders 
får ett telefonsamtal som han tar i ett ledigt rum på kontoret. Det är en kon-
sult som ringer. Samtalet handlar om ett projektavslut.  

Efter det samtalet går Anders igenom sin mobiltelefon och lyssnar av 
meddelanden och ringer upp en konsult från sin kontorsplats. Sedan fortsät-
ter han att gå igenom sina mejl på den stationära datorn på arbetsplatsen. 
Anders har efter det ett privat ärende och kommer tillbaka till arbetsplatsen 
efter 55 minuter. Han sätter sig vid sin arbetsplats och börjar med administ-
ration. Det tar 20 minuter och sedan börjar Anders med inläsning för en 
arbetsuppgift. Det sker på den stationära datorn. Avslutningsvis sitter han 
framför datorn och använder internet fram tills han går hem klockan 19.40.  

En av anledningarna till att Anders inte går hem och arbetar har att göra 
med att det är svårt att förutsäga vilket material som behövs och att han inte 
kommer åt elektroniskt alla dokument via sin dator hemifrån.  

Vi har en del gemensamt kontorsmaterial som vi inte kommer åt, utan sitter 
jag hemma och jobbar och märker att nu behöver jag det och det dokumentet 
också tänker jag har jag tagit med mig det, nej det har jag inte och så blir 
tankeprocessen avbruten för att man inte kommer åt servern. Det är lite 
opraktiskt (Anders). 

 
Anders har en övernattningslägenhet fem minuters gångväg från arbets-

platsen. Hans permanenta bostad är i en annan stad, 60 mil bort.  
Anders har tecknat ett distansarbetsavtal. Det är mycket personligt utfor-

mat för att passa den anställda individuellt utifrån Anders behov. Anders har 
valt att bosätta sig utefter bostadsmiljön och därför långpendlar han vecko-
vis.  

Anders veckopendlar och åker vanligtvis från Stockholm torsdag kväll 
och kommer tillbaka på måndagen.  

Siw (HR) säger att det inte finns något behov från organisationens sida att 
tillhandahålla övernattningslägenheter för sina anställda. 
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Det där är ett val man gör själv, vi har inget behov av det, vi har alltid många 
som är intresserade av att arbeta hos oss. De som pendlar har gjort det valet 
själva. Det är inget vi blandar oss i (Siw, HR). 

 
Den aktuella dagen har Anders förvärvsarbetat lite mer än nio timmar. 

Det har inte funnits någon tid för lunchrast eller fika under hela dagen. An-
ders har 14 aktiviteter som sker under dagen. Han är både ute hos kund, 
förflyttar sig till kund men mestadels är han på kontoret. Där han rör sig 
ganska mycket mellan olika rum och sin arbetsplats.  

Han har använt sig av den bärbara datorn, stationära datorn och mobilte-
lefonen. Anders använder under den aktuella arbetsveckan sin dator i unge-
fär 22 timmar av sin arbetstid, åtta timmar använder han till att skriva och 
svara på mejl, tre timmar till att prata i telefonen (den totala förvärvsarbets-
tiden är 55 timmar den aktuella veckan). Anders lägger 22 timmar av sin 
arbetstid på personlig kommunikation.  

Anders har många möten och relaterade mötesuppgifter under dagen. Han 
förbereder möten, har avstämningar i personliga möten och på mobilen. Allt 
som allt är det en stor del av dagen som ägnas åt mötesaktiviteter. Anders 
använder mer än 50 procent av sin arbetstid för att kommunicera.  
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Figur 13. Visualisering av Anders tidsdagbok, torsdag den 31 januari 2008. 
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Sara 
Sara är 25 år och ensamstående. Hon har varit anställd på Infera i åtta 

månader. Hon har en projektanställning på 18 månader och som förhopp-
ningsvis ska leda till en tillsvidareanställning.  

Hennes arbetsuppgifter är att upphandla, koordinera och driva projekt. 
Arbetsuppgifterna består i att planera, samarbeta och skriva texter på olika 
sätt. Huvuduppgiften är att vara projektledare.  

Sara dagspendlar till sin arbetsplats. Hon har åtta mil till sin arbetsplats. 
Först tar hon ett regionalt tåg och sedan tunnelbana till kontoret.  

Sara har ett distansavtal där det står att hon kan förvärvsarbeta hemma när 
arbetet så tillåter. Hon måste skicka ett mejl eller ringa till arbetsgivaren för 
att få det godkänt innan hon förvärvsarbetar hemifrån.  

Det är inte så att man kan vakna upp och inte känna för att gå till kontoret, 
man måste säga till. Det måste vara planerat. Det går inte att stanna hemma i 
längden. Vet inte riktigt vad policyn är, men jag skulle inte känna att jag kan 
stanna hemma bara för att jag vill, men kanske en eftermiddag eller så … jag 
skulle inte känna att jag kan vara borta två dagar i veckan, utan det är en dag i 
veckan (Sara). 

 
Siw (HR) säger att: 

policy som finns är att en dag i veckan är okej att arbeta hemifrån, eftersom 
vi bedömer att det här arbetet kräver att du är på plats. Så är det normalt sett 
(Siw, HR).  

 
Anledningen till att Sara inte arbetar hemma i större utsträckning beror på 

att det är mycket seminarier och möten som hon måste delta i. Det är också 
så att det är bra att vara närvarande på arbetsplatsen om hon behöver ha frå-
gor om arbetsuppgifterna besvarade.  

Siw (HR) bekräftar att de har regler kring obligatorisk närvaro vid vissa 
möten och för alla medarbetare. Dessa omfattar gemensamma kontorsmöten 
varannan vecka och enhetsavdelningsmöten varannan vecka. De obligato-
riska mötena har förlagts till klockan nio för att kollegor med småbarn ska 
hinna lämna på förskolan/skolan.  

De är på fastställda tider och det är en gång i veckan. Det är obligatoriskt. Då 
förväntas man vara på plats (Siw, HR). 

 
Anledning till att Sara vill kunna sitta hemma och jobba är avståndet mel-

lan bostad och kontoret.  

Hade jag bara bott 15 minuter härifrån hade jag hellre gått och jobbat här och 
vara ledig hemma. Förutom när jag måste läsa koncentrerat (Sara). 
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Om Sara ska sitta hemma och förvärvsarbeta mejlar hon i förväg de do-
kument hon behöver eller tar de på en usb-sticka. 

Det gäller att komma ihåg att skicka filerna och inte glömma det på datorn. 
Skulle jag glömma det är det klart att det är ett hinder. För då måste man få 
någon att logga in och skicka det och så där (Sara). 

 
De dagar Sara har suttit hemma känner hon sig mindre effektiv.  
Den här dagen börjar Sara med att planera sin dag på tåget från bostaden 

till arbetsplatsen (se figur 14, s. 116, syftar till tidsdagboken). Hon sitter med 
papper och penna och gör anteckningar.  

När hon kommer fram till kontoret kontrollerar hon snabbt sina mejl på 
den stationära datorn.  

Telefonen ringer och hon går in i ett mötesrum som finns att tillgå. Sara 
sitter nämligen i kontorslandskap och vill därför ta samtalen i mötesrummen.  

Det finns ett antal mötesrum som är till för att kunna ringa samtal.  

Rummen är mer tänkta för informella möten, spontana eller för att ringa om 
man behöver, ibland kan det också vara så att man tycker det är för mycket 
ljud runt omkring att man vill sitta i dem, men det är dålig ventilation så det 
går inte att sitta för länge (Siw, HR).  

 
Samtalet handlar om att besöka en kund och hon sitter med mobiltelefo-

nen och sin papperskalender. Sara förklarar att de flesta har papperskalender 
här och att det är en stor skillnad mot hennes tidigare arbetsplats där alla 
hade elektroniska kalendrar. Efter samtalet går hon tillbaka till sin arbets-
plats och fortsätter svara på mejl.  

Vid klockan nio har hon tillsammans med två kollegor ett internt möte. På 
mötet har hon papper och penna och de gör planer för en studieresa. Mötet 
sker också i ett av mötesrummen.  

Sedan sätter sig Sara och läser. Hon ska förbereda sig inför eftermid-
dagens möte. Hon sitter med datorn och läser rapporter.  

Vid klockan elva arbetar hon vid sin stationära dator och skriver mejl och 
planerar för ett externt projekt. Sara har bara en stationär dator. Hon har en 
privat bärbar dator som hon använder ibland vid hemarbete. Datorn (både 
stationära och bärbara) använder hon mest till att läsa och skriva mejl, skriva 
rapporter samt söka information. Ibland läser och svarar Sara på mejl hemi-
från från sin privata dator. Hon har inte mejlen till mobilen automatiskt.  

Efter ett tag fortsätter hon att läsa igen inför eftermiddagens möte. Sara 
tar lunch i ungefär en timme. Under lunchen tar hon sig till ett konferensrum 
som ligger i en närliggande lokal till kontoret. Det är ungefär fem minuters 
promenad till konferenslokalen. Det är planeringsmöte tillsammans med fem 
kollegor och cirka 25 externa kunder och samarbetspartner. De använder sig 
av en dator med projektor och Sara visar en ”Powerpoint” presentation som 
hon också presenterar muntligt.  
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Mötet sker både i helgrupp och i mindre uppdelade grupparbeten. Det är 
fika och mingel i samband med mötet. Mötet slutar vid klockan 17 och efter 
det tar sig Sara hemåt. 

Sara brukar ha svårt att förvärvsarbeta på tågresorna hem till bostaden, 
ofta somnar hon. Det långa avbrottet som resan utgör gör också att hon hin-
ner tappa koncentrationen.  

Det hade varit skönt att bo i närheten av kontoret. När man blir okoncentrerad 
på eftermiddagar så hade man kunnat gå hem och fortsätta hemifrån. När man 
har så pass lång resa att man hinner bli trött innan jag kommer hem och 
hungrig. Det blir så pass långt uppehåll att det blir svårt att sätta igång igen 
(Sara).  

 
Sara förvärvsarbetar exakt 40 timmar den här veckan. Hon använder un-

gefär 40 procent av sin förvärvsarbetstid till att kommunicera. Tre och en 
halv timme av dem är virtuell kommunikation och 13 timmar personlig 
kommunikation. Under sin arbetsvecka använder hon olika teknologier un-
der 26 timmar. Det motsvarar 65 procent av veckans arbetstid.  

Under den aktuella dagen har Sara elva olika aktiviteter som sker under 
förvärvsarbetstiden. Den aktuella dagen är Sara på kontoret hälften av tiden. 
Hon ägnar större delen av dagen till att förbereda möten eller att vara på 
möten (se figur 14 på s. 116). 
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Figur 14. Visualisering av Saras tidsdagbok, torsdag den 4 oktober 2007. 
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Kunskapsarbete utifrån ett organisationsperspektiv.  
Detta avsnitt syftar till att ge en inblick i arbetets organisation utifrån ett 

organisationsperspektiv. Efter att ha beskrivit fyra tidsdagböcker i föregå-
ende avsnitt utifrån ett individperspektiv följer nu berättelser utifrån två per-
soner med HR-uppdrag. För min studie har det har varit viktigt att öka för-
ståelsen om hur organisationsledningar tänker kring sina anställda och hur de 
tänker kring hur förvärvsarbetet ska organiseras. Berättelserna syftar till att 
ge en inblick i personalhantering och vilka olika regler och förhållningssätt 
som finns på olika organisationer.  

Jag har gjort ett urval av de personer med HR-uppdrag som jag har inter-
vjuat. Det är personer med ledaruppdrag och god insyn i organisationens 
verksamhet. De personerna representerar organisationsperspektivet. De per-
soner som jag har valt ut är Per på Odia och Louise på Edia. Per som är de-
lägare har en delvis annorlunda syn på personalen än vad Louise har, som är 
VD på Edia. Jag ska med hjälp av dessa två personer illustrera och skildra 
hur det dagliga förvärvsarbetet kan organiseras på två olika arbetsplatser.   

Det material jag har använt mig av för att berätta om personerna med HR-
uppdrag är de intervjuer jag har gjort med dem. I kapitel fyra finns en för-
teckning (tabell 5, s. 76) över dem och vilket företag de representerar. Av-
snittet är precis som för de anställda av beskrivande och en berättande karak-
tär. 

Per 
Odia är ett PR/kommunikationsföretag som startades 1994. Per är en av 
grundarna. Per och en av grundarna äger tillsammans 91 procent av företaget 
och den tredje partnern som är en kvinna äger resterande. Per är VD på före-
taget men jobbar samtidigt som konsult. Alla konsulter på företaget är tills-
vidareanställda. 

Företagets huvuduppgift är att vara rådgivare. Per menar att eftersom de 
arbetar med rådgivning är medarbetarnas erfarenheter en viktig resurs i för-
värvsarbetet.  

När man ger råd är det ganska viktigt att man kommer och har erfarenhet, el-
ler i varje fall att man har varit med tidigare. Att det lyser igenom samtalen. 
Det gör att kunderna känner en trygghet (Per, HR). 

 
Det Per vill förmedla är att för deras kunder är tillit och förtroende viktigt 

och därför måste konsulterna förmedla den känslan.  
På företaget arbetar man i team, vanligen med yngre och äldre i samma 

team. Detta stödjer en bra sammansättning. Teamarbete betraktas som en 
viktig byggsten i arbetsorganisationen.  

Per berättar att det i princip finns tre platser man förvärvsarbetar på; 
hemma, hos kund och på kontoret. 80 procent av tiden uppskattar Per att de 
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anställda sitter på det egna kontoret. Han tror att de flesta kommer till kon-
toret och jobbar för att de känner trygghet i att ha rutiner.  

Att åka till sin arbetsplats, gör att man har en uppdelning mellan jobb och fri-
tid … Sedan är det också den sociala delen, det sociala nätverket, utbytet av 
idéer av aktuell kunskap i våra projekt, att hänga med, det är viktigt. Allt går 
inte att sköta på distans (Per, HR). 

 
Det är flera medarbetare som väljer att förvärvsarbeta hemifrån när de 

tycker att det behövs. Det är frivillig och tillåtet. Man väljer att arbeta hemi-
från för att få fokus och arbeta ostört.  

Hemma får man lite mer möjlighet att sitta med saker, igår t.ex. var jag sjuk 
och jag kan säga att jag fick mycket mer gjort än en annan dag för jag satt 
och skrev väldigt koncentrerat (Per, HR).  

 
Det är ungefär en dag i veckan eller en eftermiddag som de anställda van-

ligen sitter hemma, menar Per. Det meddelas på deras intranät Yammer22 
eller mejl när det sker. Det måste meddelas innan så att ledningen vet varför 
den anställda inte är på plats.  

Grundidén på Odia är att de anställda själva får bestämma när och var de 
förvärvsarbetar.  

Om man väljer att jobba hemma en del av sin tid eller inte och vilken dag el-
ler vilken tid eller dagar, det lägger vi oss i princip inte i. På samma sätt som 
folk behöver gå tidigare eller komma senare. Det är inget vi kontrollerar. Vi 
lägger ingen värdering på det. Det är klart att om man aldrig är här så skulle 
vi ta upp det för diskussion för då kommer man utanför verksamheten. Det 
går inte att bara sitta hemma (Per, HR).  

 
De anställda har många möten och det kan vara upp till 70 procent av ar-

betstiden. Det kan variera mellan individer och över tid. Det är både interna 
och externa möten. De flesta mötena sker på det egna kontoret. Ibland sker 
mötena tillsammans med kunden.  

Odia har två kontorsmöten i veckan. De har måndagsmöten och fredags-
möten klockan nio på morgonen. På måndagar har de en veckogenomgång 
och på fredagar är det ett utvecklingsmöte. Ambitionen är att alla ska vara 
närvarande på dessa möten men det är inte så, eftersom det kan krocka med 
exempelvis kundmöten. De anställda måste meddela om de inte kommer.  

Den virtuella kommunikationen dominerar. Per menar att samtalen mins-
kat och mejlen ökat. De samtal som kommer är ofta interna. Per tycker att 
det är viktigt att använda rösten och den personliga kommunikationen. Mej-
len tycker han ska användas för att exempelvis checka av något.  

Alla anställda på Odia får mobiltelefoner. Det ska finnas internet i mobi-
lerna och det går att ha telekonferenser med dem. Per berättar att de gärna 

                                                        
22 Yammer är ett vanligt förekommande intranät på företag i hela världen.  
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vill att de anställda har mejlfunktioner i sin mobiltelefon. Odia har också ett 
gemensamt kalendersystem där de anställda bokar in möten med varandra 
och sina kunder. Systemet är kopplat till både datorn och mobilen och via 
systemet skickas förfrågningar om möten.  

De anställda kan nå intranätet från annan plats än kontoret och de har en 
VPN-lösning. Detta innebär att flera användare kan komma åt samma server 
var de än befinner sig, det enda som krävs är en internetuppkoppling. De 
anställda kommer på så vis åt arkiv och program som finns på server.  

Alla anställda har bärbara datorer som de dockar vid arbetsplatsen på kon-
toret. Några stationära datorer har de kvar för tillfälliga besökare som kom-
mer in på kontoret.  

Vi försöker i största möjliga mån ha så mycket vi kan av ny teknik, det är 
vårt arbetsområde att känna till det (Per, HR).  

 
Odia ger rådgivning åt sina kunder om hur de ska använda teknik på ett 

effektivt sätt. Det innebär att de själva måste ligga i framkant och kunna 
förmedla och dessutom ha erfarenhet av tekniken. Han beskriver att deras 
arbetsuppgifter består i att skriva rapporter, vilket vanligen görs på datorn.  

Beläggningstiden var något som kom upp under intervjun. Per menar att 
det viktiga är den tid konsulterna kan fakturera mot kund. Det vill säga inte 
den faktiska tiden de anställda förvärvsarbetar. På Odia har de ett tidsrappor-
teringssystem. De har bestämt att deras konsulter behöver fakturera 60 till 65 
procent av sin tid på kunder för att företaget ska vara lönsamt. Resterande tid 
behövs till andra åtgärder för att arbetslivet ska fungera. Det är både raster 
och att inhämta annan information menar Per.  

Det är en utopi att det ska funka med 80 procent beläggning mot kund. Det 
skapar en fruktansvärd press och de anställda förtar sig. Jag tror inte den siff-
ran är möjlig att få ihop, det går inte (Per, HR).  

 
Per säger att han har suttit och räknat på tiden de måste fakturera mot 

kund och eftersom han själv är konsult upplever han att 65 procent är vad 
som är möjligt att åstadkomma. Odia vill inte att deras anställda ska jobba 
för mycket, det får inte vara ett för högt tempo för det klarar ingen av en 
längre period. Det ska vara ett trevligt arbetsklimat för alla, menar Per.  

Jag tror att de flesta kollar mejl på kvällar och helger. Det är så enkelt att göra 
det och det blir så mycket mejl. Mejllådorna är en blandning av privata och 
jobb för många också (Per, HR). 

 
Per säger att de inte har någon tidspolicy men att han skulle bli bekymrad 

om någon av personalen skulle vara först på plats och gå sist från kontoret 
regelbundet. Han påpekar att familjelivet är en viktig del för att arbetslivet 
ska fungera.  
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De anställda reser ungefär en dag i veckan, ofta till kunder i Sverige utan-
för Stockholm. Men vi reser mycket även till platser i Europa.  

Det är vanligt att de anställda deltar på mässor, frukostmöten och semi-
narier på regelbunden basis. Det sker minst en gång i veckan att någon från 
kontoret deltar på någon sådan verksamhet. Sedan arrangerar företaget själva 
också seminarier och liknande för sina kunder.  

Per säger att de inte har middagar eller andra evenemang som de lägger 
utanför arbetstid. Detta är för att det inte ska bli ansträngande för personalen. 
De anställda måste få ha sitt familjeliv och privatliv separerat. Det sker 
kanske ett par gånger om året att de gör någonting med hela kontoret och 
utanför kontorstid.  

Det är ett par stycken som har småbarn på Odia och det som skiljer dem 
från de som inte har det är att de måste schemalägga sin tid menar Per. Det 
blir mer inrutat och är ofta är det en kompromiss om vem som ska hämta och 
lämna. Kompromissen menar han handlar om vem som ska gå tidigare eller 
lämna senare för hämtning på förskola/skola.  

Louise 
Louise är VD på Edias Stockholmskontor. Det innebär; ekonomiansvar, 
planering, kundansvar, försäljning, personalansvar, utveckling av personal 
och coachning. Edia etablerades år 2002 i Stockholm och Louise har jobbat 
där sedan 2006. 

På Edia har de delat upp personalen i team både inom företaget och mot 
kund. Det är mycket teamarbete och att Edia är amerikansk ägt genomsyrar 
deras arbetssätt menar Louise:  

 Which is your team, represent your team for the client (Louise, HR).  
 
Citatet ovan är vad ägarna efterfrågar, menar Louise. Det är minst två an-

ställda involverade i varje kundkontakt. Därför blir det mycket tankeverk-
samheter som sker ihop med andra. De har mycket ”brainstorming” möten 
där de ska komma på idéer tillsammans. Den huvudsakliga arbetsuppgiften 
på företaget är att skriva texter av olika slag, det vill säga rapporter åt kun-
ders räkning.  

Det är viktigt att ha en branschkompetens. Den får de anställda utveckla 
då man anställs på företaget. Det är viktigt att ha en viss erfarenhet för att 
klara av jobbet som konsult menar Louise. Företaget nyanställer löpande.  

Det vanliga är att de anställda har minst ett möte per dag mot kund. Ef-
tersom de arbetar med journalister så måste de leverera sina underlag till 
dem mellan klockan tio och tolv på förmiddagen. Konsulterna måste ha skri-
vit klart det de vill ska komma i press innan klockan tolv för att det ska 
kunna gå i tryck till dagen efter.  
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Har de timmarna gått på en dag då har liksom den dagen gått för den ar-
betsuppgiften (Louise, HR).  

 
Därmed blir mötena ett problem på Edia. Louise berättar att det är ett pro-

blem att de anställda inte kommer på måndagsmötena eftersom de missar 
information. Även om de skriver protokoll från gemensamma möten så når 
informationen inte fram. Det är tänkt att måndagsmötena ska vara ett in-
formationsmöte för alla på kontoret.  

Jag försöker ha dem halv tio men på måndagsmorgnar är folk sena så det blir 
vid tio till elva. Men jag försöker, jag vill ha en fast tid och 45 minuter. Nu 
tycker jag att tio bör man kunna ha ett möte men nu råkar det vara så att sko-
lan öppnar klockan tio på måndagar för att barnen inte ska behöva stressa till 
skolan och det är olyckligt för oss, därför har vi flyttat det till elva för jag vill 
att alla ska vara med på mötena för att hänga med (Louise, HR).  

 
Detta medför att måndagar försvinner. De anställda hinner inte kontakta 

journalister innan klockan tolv. På mötena går de också igenom vad som ska 
göras i veckan och de tar upp vad som sker i teamen. 

Eftersom kommunikationen inom företaget och mot kunder är viktigt in-
nebär förvärvsarbetet på Edia många personliga möten. Ofta tar konsulterna 
kunderna till sitt kontor för möten. Det är mycket som inte kommer fram i 
mejl utan man måste träffas, säger Louise. Sedan är det viktigt att visa upp 
för kunder hur kontoret ser ut och hur det fungerar hos dem. Det är en viktig 
del i deras kundrelation.   

Det är många som sitter hemma och jobbar, vilket också kan behövas för 
att läsa koncentrerat. Det viktiga är att leverera, inte att var på kontoret säger 
Louise. Dessutom är flera hemma och arbetar när deras barn är sjuka.  

Louise säger att de flesta väljer att inte komma in till kontoret och det kan 
bero på att det har varit nedskärningar och att det därför inte känns positivt 
att komma in till kontoret. Tidigare kom de anställda till kontoret för att 
träffa sina kollegor. Louise tror samtidigt att alla känner att det är bra att 
komma in till kontoret. Louise har beslutat sig för att vara på kontoret varje 
dag för att visa att det är på kontoret de anställda ska vara.  

Jag behöver helt klart vara här för att visa att man är här och för att tända upp 
kontoret och så (Louise, HR).  

 
På företaget har man arbetstid mellan klockan 8.30 och 17.00 men det är 

flextid på det. På de tiderna måste de anställda vara anträffbara. Det är inte 
säkert att de anställda är på plats de tiderna. Louise tycker att seniorkonsul-
terna ska vara anträffbara klockan 7.30 till 20.00 minst, att det skulle vara ett 
krav. Är man inte anträffbar på de tiderna bör de meddela det i förväg. Till-
gängligheten är en viktig del av deras förvärvsarbete och service till kunder.  
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De anställda sitter mycket framför datorn och mejlar. De flesta läser och 
svara mejl på kvällar och helger. Även förberedelser på helger sker vanligen, 
säger Louise.  

De anställda inom företaget reser ungefär en till fyra gånger per år. Det är 
ofta interna nätverksmöten som gäller kunder som finns i flera länder. De 
anställda reser också och träffar andra medarbetare i andra länder. Louise 
säger att det är bra i rekryteringssynpunkt av nya medarbetare att de har den 
möjligheten att kunna resa och nätverka globalt på företaget.  

Företaget har ett beläggningskrav på seniorkonsulter på 85 till 90 procent 
och 75 procent på juniorkonsulterna. Det är den totala andel av arbetstiden 
som konsulterna ska fakturera mot kund. Återstående av tiden (10 till 25 
procent) är interntid eller egen tid, berättar Louise. Företaget använder sig av 
ett verktyg för att mäta deras aktivitet. Verktyget används också för att mäta 
hur många timmar de anställda använder på varje projekt. Vidare har hela 
kontoret ett mål för varje månad. Louise beskriver att det är många mål som 
ska uppnås både personligen och för hela kontoret och det är kopplat till att 
de är ett amerikansk styrt bolag. De lyder under amerikanska regler och för-
ordningar.  

På företaget har man flera telefonkonferenser per vecka. Det sker med 
mobilen så de anställda kan vara hemma eller på kontoret. Men de har en 
konferenstelefon på kontoret vilket underlättar att de anställda sitter där. 
Även videokonferenser sker. Att de använder tele- och videokonferenser hör 
ihop med att de samarbetar med andra medarbetare på andra kontor även 
globalt. Eftersom de själva arbetar med hur deras kunder ska använda social 
media så vill företaget vara i framkant själva. De vill att de anställda ska 
blogga och twittra och alla chefer måste göra det.  

Alla anställda har fått en mobiltelefon. De har ett gemensamt kalendersy-
stem som också går att få i mobilen. De har ett internt intranät som är glo-
balt, där de anställda skapar sin egen profil. De kommer inte åt sina doku-
ment från någon annan plats än kontoret, det handlar om datasäkerheten. Om 
de anställda ska arbeta från annan plats än kontoret skickar de filerna eller 
sparar ner dem på ett usb-minne.  

Louise berättar att företagets policy är att alla ska ha stationära datorer, de 
är lånedatorer. Det har medfört att flesta anställda har en egen privat bärbar 
dator. Det finns en hel del regler kring datasäkerhet så Louise tror inte att de 
egentligen får använda sin privata. De måste exempelvis förstöra vissa do-
kument efter tre år.   

Vi behöver egentligen bara en dator och en telefon, det är våra arbetsverktyg 
(Louise, HR).  

 
De har både interna lunchmöten och med kunder. En gång per år har hela 

kontoret en egen kick-off. Det anordnas inga gemensamma middagar eller 
andra sociala aktiviteter efter arbetstid.  
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Folk måste hem och så där så jag har varit lite dålig på det. Det krävs att nå-
gon tar tag i det och planerar, för mig faller det bort. Vi har tidigare haft 
kräftskiva varje år och en vårmiddag. Det är för att hålla ihop (Louise, HR).  

 
Louise menar att det inte finns utrymme för personalen att ha aktiviteter 

efter arbetstid. Det blir pressande, för de anställda vill hem till sina familjer.    

Avslutande kommentarer 
Det finns som jag ser det en poäng med att lyfta fram både individ- och 

organisationsprojektet på ett tydligt sätt. Det är först när dessa två perspektiv 
studeras tillsammans som de intressanta aspekterna uppstår. Det visar sig att 
målet med individ- respektive organisationsprojekten inte alltid är de samma 
exempelvis att chefer vill att medarbetarna ska vara på vara på möten. Det 
går att förstå att det finns flera olika mål som organisationen respektive indi-
viden arbetar emot. De anställda kan exempelvis känna att gemensamma 
möten är tidsmässigt krävande när de ska uppnå en beläggningsgrad på 85 
till 90 procent av sin arbetstid. Gemensamma möten är exempel på när de 
olika projekten går isär. Ytterligare exempel på när projekten inte går ihop är 
vid hemarbete. Det finns en tydlig undermening om att de anställda ska vara 
på kontoret för att vara en del av det sociala livet och utbytet. Det är kunden 
som är central för både organisationen och individen. Kundernas vikt syns 
tydligt i alla sex berättelser ovan. Med ovanstående berättelser illustreras 
kunskapsarbete på ett tydligt sätt utifrån dem själva.  

 
 
 



 124 

6 Förvärvsarbetets organisation och praktik   

Syftet med avhandlingen är att förstå förvärvsarbetets organisation och utfö-
rande i tidrummet. Det har lett till att jag har valt att organisera kapitlet uti-
från två huvudrubriker; arbetspraktik och vardagsliv. Anledningen till detta 
är också den teoretiska inramningen i kapitel tre. Dessa två aspekter anser 
jag spelar en avgörande roll för att förstå arbetets geografi. Kapitlet börjar 
precis som det teoretiska kapitlet med arbetspraktik. Därefter kommer jag att 
fortsätta med att studera hur arbetslivet påverkar och påverkas av privatlivet, 
vilket är ett vardagslivsperspektiv. På så sätt studeras vardagslivet med fokus 
på arbetslivet såsom kapitel tre är uppbyggt.  

Hur förvärvsarbete organiseras och utförs påverkas av olika faktorer, där 
en rad restriktioner har identifierats som en viktig del i förståelsen. Genom 
att förstå restriktionerna går det också att förstå möjligheterna. Det bildar 
tillsammans ramen för arbetets geografi.  

För min analys i detta kapitel använder jag de tidsgeografiska begreppen 
som presenterats i kapitel fyra. Styrningsrestriktioner kan hjälpa oss att för-
stå hur normer och regler som finns på organisationer påverkar förvärvsar-
bete. Med kopplingsrestriktioner kan begränsningar för samordningen av 
människor, teknik och material tydliggöras. Slutligen kan kapacitetsrestrikt-
ioner visa de begränsningar som finns för att kunna förvärvsarbeta på exem-
pelvis vissa tider.  

Arbetspraktiken för kunskapsarbetare  
Arbetspraktik handlar om vad människor gör när de förvärvsarbetar. Det har 
sedan början på 2000-talet publicerats en rad olika studier som uppmärk-
sammar att organisationer i tidigare forskning inom ekonomisk geografi har 
setts som tomma lådor (engelskans black boxes). Forskare som Schoenber-
ger (2001), McDowell (2011), Yeung (2005), Amin och Cohendet (2004) 
argumenterar att företag inom geografisk forskning måste förstås som bestå-
ende av sociala aktörer och att företagen styrs av attityder, uppförande och 
maktrelationer. Det visar sig tydligt utifrån mina intervjuer att dessa aspekter 
påverkar arbetets geografi. 

Mina resultat pekar på att faktorer (exempelvis social interaktion, IKT, 
personliga möten, familjen, kollegor, chefer, normer) påverkar mönstret för 
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arbetets geografi. Med arbetets geografi menar jag var förvärvsarbetet utspe-
lar sig.  

Det finns forskare som visar att kunskapsarbetare reser mycket i sitt för-
värvsarbete (ex. Castells, 2001; Beaverstock, 2004; Faulconbridge och Mu-
zio, 2008) och även att de är rörliga i sitt dagliga förvärvsarbete (ex. 
Castells, 2001; Sellen och Harper, 2002; Hill m fl., 2003; Bryson m fl., 
2004). Mina resultat visar upp en delvis motstridig bild när det gäller mobili-
teten bland kunskapsarbetare på de arbetsplatser jag har studerat.  

Studien visar att anställda framförallt förvärvsarbetar på det gemensamma 
kontoret. Men att det även går att urskilja ett varierande mönster. Under 
normal arbetstid är de anställda i stor utsträckning på kontoret. I anslutning 
till den normala arbetstiden (dvs. efter arbetstid) är den anställda framförallt 
i hemmet och förvärvsarbetar. Det är tydligt att det finns (tysta eller uttalade) 
krav från både kollegor och ledningen om att de anställda ska vara på plats 
på kontoret under normal arbetstid. Det är styrningsrestriktioner som påver-
kar anställda att vara på kontoret. Exempel på styrningsrestriktioner är nor-
mer och regler.  

Till att börja med är det viktigt att förstå i vilket sammanhang de anställda 
förvärvsarbetar. I studien som har omfattat nio organisationer förekom olika 
mönster för var förvärvsarbete sker. Från två organisationer finns det mer 
detaljerade uppgifter om arbetstid (Komfera och Infera). 

Figur 15 (s. 126) visar hur mycket av sin arbetstid som de anställda på 
Komfera och Infera spenderar på kontoret under en normal arbetsvecka uti-
från webbenkäten. Det är tydligt att de allra flesta spenderar större delen av 
sin arbetstid på kontoret. Det visar också att de anställda på Komfera i större 
utsträckning är på kontoret i förhållande till Infera. 
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Figur 15. Andel av arbetstiden som sker på kontoret.  

Källa: Webbenkät 

 
Figur 16 visar hur stor del av sin arbetstid under en normal arbetsvecka 

som de anställda förvärvsarbetar hemifrån. Övervägande majoriteten sitter 
hemma endast 1-25 procent av sin arbetstid. Det tyder på att det endast sker 
maximalt en dag i veckan för de allra flesta. 

Figur 16. Andel av arbetstiden som sker hemifrån.  

Källa: webbenkät 
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Figur 17 visar andelen av arbetstiden de anställda förvärvsarbetar ute hos 
kund. Det visar sig att anställda på Infera i större grad är ute hos kund än vad 
de anställda på Komfera är. 

 

Figur 17. Andel av arbetstiden som sker hos kund. 

 Källa: webbenkät 

 
Utifrån figurerna 15, 16 och 17 går det att se att de anställda på båda ar-

betsplatserna förvärvsarbetar större delen av tiden på det gemensamma kon-
toret. De anställda på Komfera är mer än 50 procent av sin arbetstid på kon-
toret. På Infera är de anställda i större utsträckning ute hos kund. På båda 
organisationerna förvärvsarbetar de anställda hemifrån eller hos kund i liten 
utsträckning. Resultatet visar även på variationer inom respektive organisat-
ion.  

I tidsdagböckerna som sammanlagt nio personer har fyllt i (för en hel ar-
betsvecka, ytterligare en person har fyllt i för en dag) blir mönstret för var 
förvärvsarbetet sker mer detaljrikt och det går att se när och var aktiviteterna 
sker. Förvärvsarbete hemifrån sker ofta i anslutning till att de anställda slutar 
sitt förvärvsarbete eller innan de börjar. Det förekommer att anställda för-
värvsarbetar på helger även om det inte är lika frekvent. Med hjälp av data-
programmet Vardagen (Ellegård och Nordell, 2011) går det att räkna ut hur 
många timmar varje person använder till olika aktiviteter. Figur 18 (s. 129) 
visar hur mycket tid de anställda förvärvsarbetar totalt och hur mycket av 
den tiden de förvärvsarbetar på kontoret (se tabell 4 s. 74, för var de an-
ställda arbetar). Resultatet visar att flera av de anställda framförallt förvärvs-
arbetar på kontoret. Det är en av respondenterna som avviker något. Anders 
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förvärvsarbetar på annan plats än kontoret 49 procent av sin förvärvsarbets-
tid, vilket beror på att han distansarbetar hemifrån i stor utsträckning. Det 
beror på att Anders långpendlar och har ett distansavtal23 med sin arbetsgi-
vare. Han får distansarbeta hemifrån två dagar i veckan. Långpendlingen 
leder också till att Anders förvärvsarbetar på tågresan mellan hemmet och 
arbetsplatsen.  

Undantaget Anders, förvärvsarbetar alla anställda över 60 procent av sin 
förvärvsarbetstid på kontoret. Niklas förvärvsarbetar 93 procent av sin tid på 
kontoret. Samtidigt är det viktigt att poängtera att de anställda ändå är mo-
bila på andra sätt, vilket visas i figuren. De åker på konferenser, mässor och 
till sina kunder men det visade sig inte ske i så stor utsträckning om man ser 
till arbetstid. Det är få som arbetar hemifrån, det är Klara och Anders som 
arbetar cirka sex timmar hemifrån. Klaras arbete hemifrån sker på helgen 
(lördag, söndag). Andra platser som sker mer sällan är förvärvsarbete på 
exempelvis restaurang, kafé och på hotell.  

 

                                                        
23 Distansavtal är ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om i vilken omfattning 
distansarbete får ske. På Infera erbjuds alla anställda att skriva ett sådant avtal.  
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Figur 18. Var de anställda utför sitt förvärvsarbete. 

Hur stort antal (timmar) av arbetstiden under en vecka som de anställda förvärvs-
arbetar på kontoret (undantaget lunch/fika) och andra platser. Källa: tidsdagböck-
er.  

 
Sammanfattningsvis visar tidsdagböckerna och webbenkäten delvis mot-

stridiga uppgifter. Webbenkäten visar att de anställda är ute hos kund vanli-
gen en dag i veckan medan det i tidsdagboken endast var tre personer som 
var ute hos kund, resterande var inte alls ute hos kund den aktuella veckan. 
Samma sak gäller för att arbeta hemifrån. När det gäller deltagande vid kon-
ferenser och mässor visade det sig att det görs i större utsträckning av de 
som skrivit tidsdagbok än vad webbenkäten visade.  

Detta är en beskrivning av mönstret för var de anställda förvärvsarbetar 
och nu återstår att förstå varför det ser ut på det sättet. Jag argumenterar för 
att det finns några avgörande faktorer för hur förvärvsarbetet organiseras på 
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dessa organisationer som visat sig vara av betydande vikt för arbetsprakti-
ken.  

Interaktionen på arbetsplatser 
Till att börja med analyseras den sociala interaktionen inom organisationerna 
och dess konsekvenser. Social interaktion handlar om hur personlig kommu-
nikation (face-to-face), möten (informella och formella) och teamar-
beten/projektarbeten sker på organisationerna.  

Här är det viktigt att påminna om vilken typ av förvärvsarbete jag stude-
rar. Kunskapsarbetares centrala arbetsuppgift är att identifiera och lösa pro-
blem samt samordna resultaten. Det handlar helt enkelt om analyser, tolk-
ningar, utforma strategier och hitta nya lösningar (se Reich, 1991a; Castells, 
1996b; Florida, 2002; Alvesson, 2004b: och diskussion i kapitel 2). Pinch 
anser att för att kunskap ska skapas krävs det social interaktion, eftersom 
kunskap är kontextberoende (Pinch, 2009: 26).  

Därmed går det att förstå att den sociala interaktionen är en grundläg-
gande faktor och praktik för organisationerna. Den sociala interaktionen sker 
genom relationer och det innebär att anställda är viktiga. Under varje avsnitt 
under ”arbetspraktik för kunskapsarbetare” återges exempel på hur den soci-
ala interaktionen ter sig på de organisationerna som studerats samt ledning-
ens organisering på arbetsplatsen.  

En central aspekt av interaktion är kommunikationen och vilken typ av 
kommunikation som sker och hur mycket. Det är en tydlig kopplingsrestrikt-
ion eftersom det samordnar människor med varandra. Människor som har en 
personlig kommunikation med varandra kan inte göra andra aktiviteter sam-
tidigt, det går inte att vara på två platser eller vara mentalt uppmärksam på 
två ”håll” samtidigt. Det hindrar därmed anställda från att arbeta hemifrån.  

Mina resultat om den sociala interaktionens betydelse för organisationers 
utveckling och framgång stöds av forskare som Pinch (2009), Storper och 
Venables (2004), Amin och Cohendet (2004), Gertler (2003), MacKinnon, 
Cumbers, och Chapman (2002). En viktig aspekt av den förståelsen handlar 
om att sociala interaktioner består av relationer. Forskare som Ettlinger 
(2003) och Pinch (2009) anser att relationer är en avgörande faktor för ar-
betsplatsen. Om inte relationerna fungerar påverkar det företagets framgång i 
negativ riktning. Styckena som följer beskriver relationernas roll för kun-
skapsarbetet i de studerande organisationerna.  
 

Personlig kommunikation 
Den personliga kommunikationen i de organisationer jag har studerat har 
visat sig vara en kopplingsrestriktion som hindrar de anställda från att utföra 
andra aktiviteter. En central aspekt är att den personliga kommunikationen 
kopplar samman människor med varandra.  
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I figur 19 framgår hur mycket arbetstid de anställda på Komfera och In-
fera anser att de använder till personlig kommunikation. I webbenkäten för-
tydligades att det gäller mellan människor i direkt närhet. Personlig kommu-
nikation kan innefatta både formella och informella möten mellan männi-
skor. Informella möten är exempelvis vid kaffeautomaten. Det kan vara mel-
lan två personer eller flera. På Komfera anser 56 procent av de anställda att 
de använder 1-25 procent av sin arbetstid under en vecka till personlig 
kommunikation. På Infera anser 61 procent att de använder 26-50 procent av 
sin arbetstid till personlig kommunikation. Det är sålunda en tydlig skillnad i 
hur mycket tid de anser sig spendera på personlig kommunikation. På Infera 
är det 30 procent som anser att de har så mycket som 51-75 procent av sin 
förvärvsarbetstid för personlig kommunikation.  

 

Figur 19. Andel av arbetstiden som används till personlig kommunikation. 

Källa: webbenkäten. 

 
Tabell 8 (s. 132) visar utifrån tidsdagböcker hur stor del av arbetstiden 

som de anställda som skrev tidsdagbok på de båda arbetsplatserna använder 
till att kommunicera (se tabell 4 s. 74 för informanter). På Infera använder de 
anställda mellan 13 och 35,5 procent av sin arbetstid till personlig kommu-
nikation. Sammantaget är den personliga och virtuella kommunikationen 
mellan 35 och 71 procent. På Komfera är det mellan 15,5 och 35,5 procent 
av arbetstiden som användes till personlig kommunikation. Kommunikation-
en totalt varierar mellan 29,5 till 98 procent på Komfera. Den totala kommu-
nikationen på båda arbetsplatserna (personlig och virtuell kommunikation) är 
mellan 29,5 och 98 procent. Mönstret för personlig kommunikation visar sig 
vara relativt lika på de båda arbetsplatserna.  
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Resultaten från tidsdagböcker visar att det inte är någon väsentlig skillnad 
mellan de anställda vad gäller användning av personlig kommunikation. I 
webbenkäten framkommer å andra sidan att personlig kommunikation an-
vänds i större utsträckning på Infera. Även om spannet är bredare på Kom 
fera. 

Tabell 8. Förvärvsarbetstiden utifrån tidsdagböcker 

Hur stor del av dagen som används till kommunikation, respektive virtuell och per-
sonlig kommunikation, i förhållande till hur många timmar de förvärvsarbetar. 
Första kolumnen: totala förvärvsarbetstiden undantaget lunch/fika och privata 
ärenden under en vecka. Andra kolumnen: totalt antal timmar de anställd använder 
till att kommunicera. Tredje kolumnen: totalt antal timmar som de anställda använ-
der sig av virtuell kommunikation. Det är telefonsamtal, elektronisk kommunikation 
såsom mejl, chatt, blogg, intranät. Fjärde kolumnen: totalt antal timmar de an-
ställda har personlig kontakt såsom möte (extern, internt), rådgivning, feedback, 
samtal/diskussion, samordning, säljmöte, avstämning, uppföljning av möte, ar-
betslunch, intervju, utvecklingssamtal. Inom parentes är siffran i procent.  

Källa: tidsdagböcker. 

Namn 1. Total ar-
betstid i tim-
mar. 

2. Total ar-
betstid i tim-
mar med 
kommunikat-
ion (procent).  

3. Total ar-
betstid i tim-
mar med 
virtuell 
kommunikat-
ion (procent). 

4. Total ar-
betstid i tim-
mar med 
personlig 
kommunikat-
ion (procent). 

 

Anders 55 30 (55) 11 (22) 19 (35) 

Ingrid 43 13,5 (35) 2,5 (6) 11 (29) 

Karin 41 16 (39) 10,5 (26) 5,5 (13) 

Klara 51 14 (29,5) 6 (12) 8 (15,5) 

Lars 49,5 48,5 (98) 40,5 (82) 8,5 (17) 

Lennart 49 35 (71) 17,5 (35,5) 17,5 (35,5) 

Lina 42 20 (47,5) 5 (11) 15 (35,5) 

Niklas 44,5 19,5 (44) 6 (13) 13,5 (30) 

Sara 40 16,5 (41) 3,5 (9) 13 (33) 
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Kunskapsföretag säljer tjänster. Mycket tid ägnas åt att ”pitcha”, vilket är 

ett begrepp för att sälja in sig hos kunder. Ordet kan översättas till svenska 
med ”försäljningsprat”. Det handlar om att försöka få uppdrag hos en kund. 
Ofta har kunden flera olika företag som de besöker innan de bestämmer sig. 
Pitcha beskrivs som ett tidskrävande arbete som ibland inte leder till försälj-
ning: 

Oftast är det så att kunden hör av sig till några byråer som de tänker skulle 
kunna leverera ett bra anbud och så får man pitcha. De är ofta ganska omfat-
tande grejer som man ska skicka in, de tar ofta väldigt lång tid. Det är inte 
säkert att man får dem som kund (Carolina, HR).  
 

Att en relation byggs upp med kunden beskrivs som avgörande. Alexan-
der (HR) säger i intervjun att tiden som pitcha kräver sällan går att få igen 
även om de får uppdraget. Det handlar om att skapa ett förtroende till både 
kommande och befintliga kunder. Det har visat sig att närkontakt mellan 
kund och den anställda (ofta kundansvarig) är avgörande för att skapa ett 
förtroende. Alexander berättar: 

Vissa kunder har vi daglig kontakt med, ringa och pejla av vad som händer. 
Det beror på hur duktig man är som person och kundansvarig att förstå och 
vårda kundrelationer. Där är kunder olika, en del vill prata om sina barn och 
så där (Alexander, HR). 

 
Vid intervjuer med personer med HR-uppdrag förklaras att relationen till 

kund byggs upp under lång tid, ofta tar det flera år. Över tid lönar det sig att 
investera i relationer för att få uppdrag eftersom det ofta leder till merför-
säljning i form av nya uppdrag.  

Peter beskriver deras arbetsuppgifter på följande sätt:   

Mycket av det vi gör är inte så avancerat, det handlar om att skicka ut jackor 
eller lansera saker på ett bra sätt och sedan handlar det mycket om mediare-
lationer och det är inte att förringa. Det är ett stort komplext hantverk som 
man måste lära sig men jag har jobbat i PR branschen i drygt elva år och har 
tagit mig förbi sådana kunskapsberg (Peter). 

 
Det är intressant att Peter både säger att det inte är avancerat och samti-

digt att det är ett komplext nätverk. Relationer är den bärande faktorn i cita-
tet.  
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Peter beskriver vidare att det är som att leva med en kund både när det 
gäller en pitch eller när de har ett uppdrag: 

Då lever vi i ett rum, är helt avskärmade, kunden kommer dit ibland annars 
sitter teamet där … I vissa perioder går man helt in i det … man måste helt 
enkelt ge det tid för att man ska komma på det där idéerna, att lösa dem (Pe-
ter). 

 
Malin berättar att hon åker ut till kunder ungefär en dag i veckan för att 

upprätthålla kontakten: 

Det är mycket mer face-to-face kontakt när jag är där. Jag försöker boka in 
flera möten under den dagen. Sedan är det också för att träffa uppdragsgiva-
ren och bara prata igenom saker för att få den där informella kontakten också. 
Där är det på ett annat sätt för man sitter på avdelningen och hör vad de håller 
på med (Malin). 

 
Flera personer med HR-uppdrag beskriver hur deras arbetsuppgifter byg-

ger på förtroende och relationer. Margareta påpekar att: 

Vi sitter jättemycket person till person med våra kunder. Det ska jag säga är 
tricket med det vi håller på med. Det är så vi bygger förtroende och skapa re-
lationer. Vi är deras verktyg för att uppnå deras mål (Margareta, HR). 

 
Olof menar att han som VD har en viktig uppgift när det gäller kundrelat-

ioner. 

Våra största kunder försöker jag ha ganska frekvent kontakt med. Försöker 
träffa dem ungefär varannan vecka. Men sedan mejlar och sms:ar jag till 
kunderna i stort sett flera gånger i veckan (Olof, HR). 

 
Per beskriver vikten av personlig kommunikation: 

Viktigast och starkaste är face-to-face, det är absolut bästa sättet att kommu-
nicera med varandra. Det finns inget som slår det. Därefter kommer rösten 
och sedan mejlen som är sämre alternativ utifrån att skapa en relation (Per, 
HR). 

 
En av orsakerna till att personlig interaktion anses vara viktigt är att det är 

genom den som tillit och förtroende skapas. Det handlar om att utveckla ett 
förtroende till sina kunder. En tydlig slutsats är att social interaktion är avgö-
rande för organisationerna, i och med att det är på det sättet de får sina kun-
der och även behåller dem.  

Sammanfattningsvis går det att förstå att den personliga kommunikation-
en är en viktig praktik på arbetsplatserna. Relationer med kunder beskrivs 
som avgörande för att de ska kunna sälja sin tjänst. Relationer är viktiga 
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både när det gäller kontakten med kunder men även när det gäller kontakten 
mellan de anställda vilket jag kommer att återkomma till i ett senare avsnitt.  

Mina empiriska resultat stöder sålunda forskning av Ettlinger (2003), 
Storper och Venables (2004) och Pinch (2009) om att den personliga kom-
munikationen kräver att relationer (tillit) på arbetsplatsen utvecklas för före-
tagets framgång. Det gäller både inom och mellan organisationer. Förmågan 
att bygga relationer är av stor vikt när företagen ska sälja sin kunskap. Den 
personliga interaktionen med kunder blir därmed central. Kundanpassning är 
en central del av företagens service.  

 

IKT är en form av interaktion 
Flertalet forskare har beskrivit vikten av IKT som ett alternativ till person-
liga möten, exempelvis Putnam, (2000), Garvill, Malmberg och Westin 
(2000) Castells (2001) och Haythornthwaite (2001). Tabell 8 (s. 132) visar 
hur mycket tid de anställda använder till kommunikation med hjälp av IKT. 
Det är först när detaljer studeras som mönstret kan urskiljas. Mönstret visar 
sig när tidsdagböckerna studeras, vilket ger en mer detaljerad bild av när den 
virtuella kommunikationen används, hur länge och med vem. I tidsdagböck-
erna framkom att den virtuella kommunikationen (exemeplvis internet, tele-
foni, chatt) används av Lars på Komfera hela 82 procent av hans arbetstid 
medan Lina bara använder den elva procent av sin arbetstid för virtuell 
kommunikation. Lars använder sin mobiltelefon till de flesta aktiviteterna 
medan Lina endast använder den till två aktiviteter den aktuella veckan. När 
tidsdagböckerna studerades visar det sig att ofta används IKT i tidsutrymmet 
mellan andra aktiviteter såsom personliga möten. Att det är stora skillnader 
mellan individer i hur mycket IKT används kan bero på att det ofta sker för 
att stämma av saker och därmed sker oreflekterat för flertalet respondenter. 
Därmed har de som skrivit tidsdagbok inte tagit med alla gånger de använder 
sig av någon form av IKT. I intervjuer framkom att de anställda använder 
”smartphones” frekvent och att de sitter uppkopplade mot intranät under 
stora delar av dagen och det innebär att de chattar med medarbetare, inget av 
detta syns i tidsdagböckerna. Det kan också ha att göra med att det sker till-
sammans med en annan aktivitet och därmed inte syns, det vill säga ”multi-
tasking” (för definition och diskussion se s. 33).  

Det finns en tydlig skillnad mellan Infera och Komfera vad gäller den vir-
tuella kommunikationen, vilket framkom i webbenkäten. Som vi ser i figur 
20 (s. 136) är det vanligare att använda virtuell kommunikation på Komfera. 
Merparten av de anställda på Infera använder 1-25 procent av sin förvärvsar-
betstid till virtuell kommunikation. På Komfera använder de anställda 26-50 
procent av sin arbetstid till virtuell kommunikation. Utifrån tidsdagböckerna 
är inte skillnaderna lika tydliga mellan de båda arbetsplatserna (se tabell 8, s. 
132). 
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Figur 20. Andel av kommunikation som sker virtuellt.  

Källa: webbenkät. 

 
I webbenkäten på Komfera uppger 89 procent (16 personer) av de an-

ställda att de framförallt använder sig av virtuell kommunikation för att 
kommunicera. Endast två personer uppger att personlig kommunikation är 
det kommunikationssätt som framförallt används. Alla tillfrågade svarade att 
de framförallt använder mejl för att kommunicera med sina medarbetare, inte 
personlig kommunikation eller telefoni. Av de anställda är det 94 procent 
som föredrar att kommunicera via mejl i sitt förvärvsarbete.  

På Infera är det 43,5 procent (tio personer) som föredrar att kommunicera 
med mejl och 56,5 procent (13 personer) anger personlig kommunikation. 
Det är en slående skillnad mellan Komfera och Infera vad gäller vilken typ 
av kommunikation som de framförallt använder sig av. 

Att de anställda på Komfera använder sig av mejl i så stor utsträckning 
kan bero på att de sitter i ett kontorslandskap. Även om de anställda delvis 
gör det på Infera är deras kontorslandskap uppdelade och tillsamman med 
egna rum minskar problemet med att störa då man pratar. En annan anled-
ning kan också vara att de anställda på Infera delvis förvärvsarbetar mer 
individuellt i större utsträckning. I intervjuerna var det flera på Komfera som 
uppgav att de ofta kommunicerade via chatt eller mejl med andra medarbe-
tare, vilket också har med deras intranät att göra (jag återkommer till det). 
Att de anställda mejlar mycket bekräftas av den här kommentaren;  

Jag får ungefär 100 mejl om dagen och jag mejlar kanske 80 mejl om 
dagen… så man mejlar en väldigt stor del av tiden (Lina).  
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Niklas menar att han använder mejlkorrespondens mest för att han före-
drar det framför telefonkontakt. Han uppger lite uppgivet att han får 1000 
frågor på mejl som han väntas besvara. Det är hans uppgift att besvara frågor 
säger han. Karin säger hon föredrar att ringa före att mejla. Det går snabbare 
att prata än att skriva på datorn.  

Arbetsplatserna som ingår i studien har alla ett system där medarbetarna 
kan komma åt sina mejl från andra platser än kontoret om de har en internet-
uppkoppling. Det är flera som uppger att de vanligen använder den funktion-
en för att tillfälligt kunna läsa mejl från en annan plats.  

Den portabla tekniken används inte i så stor utsträckning. Flera av de som 
har bärbar dator uppger att de inte bär med sig den till andra platser utan att 
de har den på kontoret.  

Flertalet uppger i enkäten att de använder telefonen för att prata ungefär 
1-25 procent av sin arbetstid. Att telefoni inte syns i mitt material kan det 
finnas flera möjliga svar på men den mest sannolika tolkningen är att de 
använder sin telefon till att kommunicera på andra sätt än att prata, exempel-
vis mejl, chatt.  

Det framkom i intervjuerna att mobiltelefonanvändande sker på ett ore-
flekterat sätt. Det var först när jag specifikt frågade om när de läste och sva-
rade mejl som det framkom att de gjorde det innan och efter normal arbetstid 
med sin mobiltelefon. Eftersom teknikutvecklingen ständigt förnyar sig och 
min datainsamling skedde i början av när ”smartphones” började få fotfäste i 
Sverige, är det viktigt att poängtera att resultaten förmodligen sett an-
norlunda ut om den genomförts vid ett senare tillfälle.  

På Infera finns ett tydligt exempel på när organisationsprojektet och indi-
vidprojektet inte går ihop vad gäller virtuell kommunikation. På den arbets-
platsen har de anställda satt sig emot att använda elektronisk kalender och ett 
system där det går att se vad de anställda gör och boka in möten med 
varandra. Vid intervjuer framkom att det finns ett tydligt motstånd mot att 
använda ett sådant system och flera av de intervjuade uppgav att systemet 
fanns men inte användes. Det kan bero på att de anställda inte vill låta sig 
kontrolleras på det sättet eller är allmänt negativa till tekniken.  

I intervjuerna framkom flera synpunkter på att använda tekniken: 

Det finns fanatiker som ska ha allt på dator som fixar och grejar och aldrig 
har papper. Men de är ganska struliga att ha att göra med, de är extrema 
(Lennart). 

Jag ser kollegor som springer runt med utskriftsblad som ska veta vad det är 
för tider och vad de bokat in och jag tycker det verkar jätteknöligt. Tekniken 
finns säkert men jag använder den inte (Ingrid). 
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Siw påpekar att de har inskaffat ny teknik på olika sätt på organisationen.  

Erfarenheten är väl att tekniken är jättebra men det är ingen idé att ha en väl-
digt hög teknisk nivå som medarbetarna sedan inte klarar av att använda… de 
har inte ens kunnat ringa med de nya telefonerna (Siw, HR). 

 
Ovanstående citat visar tydliga exempel på kapacitetsrestriktioner. De an-

ställda har olika kunskap om tekniken. Beroende på de anställdas kompetens 
och kunskap påverkar det deras förmåga att använda tekniken. Det visar sig 
att flera av de anställda inte använder sig av den teknik som finns att tillgå.  

Att olika kommunikationssätt används i olika faser beskriver Magda: 

Det normala är att man träffas tidigt i sälj- och planeringsfasen och har mö-
ten, sedan skickas förslag på mejl, pratas vid på telefonen och bestämmer ny 
tid för att träffas och så skriver jag nytt förslag igen. Så det är en kombination 
utav olika kommunikationer (Magda, HR). 

 
Margareta beskriver en liknande situation där de träffas för att diskutera 

rapporter som de skickar till sina kunder för att de sedan ska godkänna dem. 
Ovanstående citat finns det belägg för i Storper och Venables (2004) 

forskning om att det är arbetsuppgifternas karaktär som avgör kommunikat-
ionssätt. Det vill säga att personlig kontakt är viktig i inledningsfasen exem-
pelvis av ett samarbete.  

Användningen av IKT är också en stressfaktor för anställda har det visat 
sig.  

Det kan vara lite stressande för ibland blinkar det liksom överallt och det 
ringer och det kommer in mejl och man blir helt översvämmad (Alexander, 
HR). 

 
Citatet är också ett tydligt exempel på att IKT avbryter andra aktiviteter. 

Det blir därmed svårt för de anställda att koncentrera sig om de hela tiden 
har ljud och bilder om vad som händer runt omkring dem. Det blir en tydlig 
fragmentering av de anställdas förvärvsarbete. Forskning av Lenz och Nobis 
(2007: 191) visar att IKT leder till att aktiviteter avbryts. Det leder till vad 
som kallas för fragmentering.  

Min forskning stöder uppfattningen att IKT är ett komplement till social 
interaktion. Detta är ett förhållande som diskuteras av forskare som Gaspar 
och Glaeser (1998), Glucker och Ambruster (2003) Storper och Venables 
(2004) och Jones (2005). IKT har visat sig vara ett komplement till den per-
sonliga kommunikationen för de anställda. Virtuell kommunikation (telefon, 
mejl, chatt) används för att planera ett möte, kontrollera något eller snabbt 
kolla av med en kund eller kollega, det vill säga mer rutinmässiga anled-
ningar. Samtidigt som det på Komfera är tydligt att virtuell kommunikation 
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ofta används för att kommunicera mer interaktivt och kontinuerligt med sina 
kollegor.  

 

Möten är ett viktigt kommunikationsmedel 
En typ av personlig kommunikation är personliga möten och det har visat sig 
ha en påtaglig inverkan på arbetets geografi. Möten har visat sig vara en 
central del av arbetsuppgifterna på arbetsplatserna. Möten sker både i form 
av personlig kommunikation (så kallat ansikte-mot-ansikte) och virtuellt. 

Möten hindrar den anställda från att vara någon annanstans och är därmed 
en tydlig kopplingsrestriktion. I vissa fall kan även möten vara styrningsre-
striktioner eftersom det kan vara så att det är exempelvis endast är en grupp 
anställda som får delta i mötena. Det exkluderar andra från att deltaga. Mö-
ten får därmed effekter för de anställda och kan utgöra begräsningar.  

Personliga möten påverkar var man förvärvsarbetar. Det har visat sig att 
de anställda framförallt har personliga möten på kontoret, i mötesrum. De 
anställda skiljer på två olika typer av möten. Internmöten beskrivs som mö-
ten mellan enbart kollegor eller mellan kollegor och konsulter som förvärvs-
arbetar åt dem. Externa möten är med kunder, ofta en blandning med flera 
kollegor och kunder.  

Det vanliga är att kunderna kommer hit och vi har möten här (Niklas).  
 
Arbetsplatserna som ingår i studien har allra minst ett möte i veckan, van-

ligen måndagsmöte. Det sker varje vecka på samma tid och är tänkt som ett 
obligatoriskt möte där alla på arbetsplatsen ska deltaga. Men det finns orga-
nisationer som även har ytterligare regelbundna möten, exempelvis team-
möten eller budgetmöten. De mötena är också internmöten som de anställda 
ska närvara på. De interna mötena ser olika ut på organisationerna men följer 
ett tydligt mönster.  

I intervjuerna framkommer det att de anställda på Infera ägnar stora delar 
av sin arbetstid till möten.  

Av den tid jag är på kontoret går hälften till möten. Det är mycket mejl kring 
att ordna och fixa, rätt person på rätt plats (Lennart). 

 
Citatet ovan belyser också att planerandet av möten tar arbetstid. Det är 

inte bara Lennart som uppger att hälften av arbetstiden används till möten.  

Det är alla mötesaktiviteter som är ungefär halva min arbetstid som avgör att 
jag kommer till kontoret varje dag (Niklas). 

Möten tar mycket stor tid. Vi har så många möten att det tar åtminstone hälf-
ten av tiden. Det är nästan varje dag ett eller två möten. Vilket innebär att det 
är ganska liten tid som jag inte har möten (Karin). 
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När Karin tittar i sin kalender hur många möten hon brukar ha under en 
vecka visade det sig att veckan innan intervjun hade hon fyra möten, många 
var på kvällstid. Av de fyra mötena var två interna och två externa. Sedan 
tillkommer de gemensamma mötena för kontoret, som måndagsmöten.  

Det går att fråga sig varför möten sker (eller uppfattas ske) i så stor ut-
sträckning på Infera och inte på Komfera.  

Det finns en uppfattning om att mötas personligen är det absolut bästa sät-
tet för att ordna upp arbetsuppgifter på Infera. Exempelvis menar Lennart att 
det är ”överlägset bäst att träffas”.  

Det skildrar Infera i stort; att de anställda gärna träffar både kollegor och 
kunder i personliga möten. Det har blivit en norm på arbetsplatsen som jag 
ser det.  

På Komfera beskrivs möteskulturen något annorlunda än från Infera. I in-
tervjuerna uppgav flera av de intervjuade att det vanliga är att det sker korta 
möten, om de träffas personligen.  

Lars beskriver att möten han deltar i är ofta tio minuters möten som inte 
är inbokad i kalendern, mer att de ”tar en kopp kaffe och bollar idéer”. Hans 
beskrivning förklarar att de använder mer korta stunder till möten. I intervju-
erna framkom det att möten på Komfera sker mer ad hoc. Det anses också 
omotiverat tidskrävande att delta på möten och därför försöker de hålla be-
gränsa antal och längd.  

Sofia beskriver att:  

Vi försöker hålla nere antalet möten så att vi verkligen har ordentliga möten 
med en agenda så att vi inte sitter och bara har möten. Man kanske inte behö-
ver säga något mer än i fem minuter. Igår hade jag ett möte som jag verkligen 
hade spikat till klockan tio och sedan så visade det sig att vi behövde bara 
sitta där i fem minuter och det är lite fånigt när man verkligen har sagt en tid 
och att tiden måste hållas och sedan så är det så lite att säga. Men ibland be-
höver man ha möten också (Sofia).  

 
Möten gör också att det kan vara svårt att vara på en annan plats och för-

värvsarbeta. Carolina beskriver: 

Det är kommunikationen som gör att vi inte är så rörliga, det är ofta så att det 
dyker upp saker och man behöver träffas och då är det bra att vara här (Caro-
lina, HR). 

 
Videokonferenser används inte i någon stor utsträckning på någon av de 

arbetsplatser som jag har studerat.  
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Vi använder inte videokonferenser alls skulle jag säga. Någon gång har jag 
använt det med hjälp av Skype och det har funkat okej. Faktum är att jag inte 
riktigt ser mervärdet av att ha videokonferenser. Jag tyckte det var häftigt 
men det går att ha väldigt bra telefonkonferenser och samtidigt kunna mejla 
saker fram och tillbaka när man sitter där. Allt man behöver visa kan man vi-
sa (Peter) 

 
Telefonkonferenser är något som användas en gång i veckan som mest av 

de anställda på Infera eller Komfera. Malin på Infera: 

Vi har rätt så mycket telefonmöten med kunder i andra länder där man jobbar 
tillsammans med andra från Infera. Dels har kundmöten med kunden och dels 
interna managementmöten när jag är kundansvarig för kunden i Sverige (Ma-
lin).  
 

Sara på Komfera förklarar att: 

Det kan vara att man arbetar i projekt där man har svårt att få till ett möte och 
då har vi telefonkonferens med flera parter. Jag har bara blivit uppringd på 
min telefon så jag vet inte om vi har någon utrustning för det. Jag har bara 
suttit med min telefon och pratat med flera via telefonen (Sara). 
 

Det beskrivs också som vanligt förekommande med telefonmöten eller te-
lefonkonferenser på exempelvis organisationerna Odia och Edia. Det förkla-
ras med att de har många internationella kunder och samarbetar med flera av 
kontoren runt om i världen under samma koncern. Per på Odia säger att de 
har en tjänst med Telia som gör det möjligt med telefonkonferenser på mobi-
len. Ingen av de arbetsplatser som jag har studerat har en avancerad telefon-
eller videokonferensutrustning. Skälet som angavs är kostnadsfrågan.  

I webbenkäten (se figur 21, s. 142) går det tydligt att se trenden för hur 
mötesintensivt det är på organisationerna. Det allra flesta anser att de använ-
der 26-50 procent av sin arbetstid till möten på Infera. På Komfera använder 
majoriteten av de anställda 1-25 procent av sin arbetstid till möten. Resulta-
tet skildrar även synen de förmedlar vid intervjuerna; att de anställda på In-
fera använder sig av möten i större utsträckning än vad de anställda på Kom-
fera gör. Hur möten sker visar sig ha en påverkan på hur mycket tid de an-
ställda använder till att delta på möten. I tidsdagböckerna är skillnaderna inte 
lika slående men det finns en skillnad mellan de båda företagen.   
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Figur 21. Andel av arbetstiden som används till möten.  

Källa: webbenkät. 

 
I tidsdagböckerna visade det sig tydligt att möten är den aktivitet som 

dominerar på Infera. Det handlar inte bara om mötet i sig utan också alla 
mötesrelaterade aktiviteter. De aktiviteter som är möten av olika slag är i 
tidsdagböckerna exempelvis; möten (internt och externt), diskussion, kon-
torsmöte, säljmöte, samordning, avstämning, uppföljning, projektarbete och 
telefonmöte.  

I tidsdagböckerna från Infera är det tydligt att de anställda ägnar stora de-
lar av sin arbetsdag till olika typer av möten, både intern och externt. På 
Infera sker möten dagligen och vissa dagar ägnar de anställda hela dagen åt 
möten. Det innefattar även att planera, förbereda, närvara och efterarbetet 
med möten. Det kan även ske med hjälp av virtuell kommunikation. Det 
mönstret går inte att urskilja på Komfera i lika stor utsträckning. Där det 
framförallt är möten med kunder som sker. En påverkande faktor kan också 
vara att de anställda inte upplever de snabba och korta mötena som en aktivi-
tet och att de därmed inte syns i tidsdagböckerna på samma sätt som obliga-
toriska eller inplanerade möten. Exempelvis ägnar Niklas på Infera 23 tim-
mar av sin arbetsvecka åt aktiviteter som berör möten, där även planering 
och uppföljning av möten ingår. Klara på Komfera ägnar däremot tio timmar 
åt mötesaktiviteter. 

I intervjuer med personer med HR-uppdrag är en vanlig kommentar att de 
anställda kan förvärvsarbeta på annan plats bara de kan närvara vid möten. 
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Möten är obligatoriska för de anställda och ledningen ser det som viktigt att 
anställda inte missar dem. Det är en tydlig styrningsrestriktion för de an-
ställda.  

Slutligen kan påpekas att även om möten sker på olika sätt på organisat-
ionerna så påverkar det inte var förvärvsarbete sker. Infera är en mer mötes-
intensiv organisation med mer planerade möten (formella) medan Komfera 
har kortare ad hoc möten (informella). Båda alternativen innebär att det är 
viktigt att vara på plats på kontoret för att delta i möten (informella och for-
mella). På Komfera är det viktigt att vara på plats för att inte missa de möten 
som eventuellt sker och på Komfera är det viktigt att var på plats för de pla-
nerade mötena. Att det är på detta sätt medför också att uppfattningen av hur 
mycket tid som ägnas åt möten kan skilja sig åt på arbetsplatserna. Formella 
möten upplevs i detta fall mer tydligt. Den sociala interaktionen påverkar på 
olika sätt arbetets geografi. 

 

Sårbarheten på arbetsplatserna  
Den sociala interaktionen medför också en sårbarhet. Det innebär att indi-

vider inte är enkelt utbytbara. Social interaktion involverar personer och 
utvecklar ett beroende av förtroende mellan individer. Forskare som Ett-
linger (2003) bekräftar att relations- och tillitsfaktorn är viktig för företags 
utveckling.  

Det visade sig att det har uppstått problem med anställda som känt en 
större samhörighet med kunden än sin egen arbetsgivare och det har gjort att 
anställda tar kundens parti eller har valt att sluta på företaget och istället 
börja på kundföretaget. Problematiken är inte helt enkel eftersom relationen 
till kunden är en väsentlig del av kunskapsföretagens ”tillgångar”. Balansen 
kan ibland vara svår att bemästra för anställda. 

Vi hade en situation innan där det var en person som satt ute hos kund på hel-
tid och hon kände ingenting för vårt företag utan helt för det företaget som 
hon satt ute hos. Så hon började snacka skit om företaget och det är ingen 
lyckad situation. Jag tror man [ledningen – min kommentar] tog lärdom av 
det (Malin).  

 
Problematiken är något som Margareta (HR) också tar upp: 

Man ska inte sitta ute hos kund, det är viktigt för oss som företag att vi träffas 
annars så blir det så att man får bindningen till sina kunder inte till andra på 
företaget (Margareta, HR). 

 
De båda citaten ovan beskriver anledningen till att flera av de konsultföre-

tag som studerats pratar om vikten av samhörighet och sammanhållning på 
organisationen samtidigt som relationen till kunden är viktig. Balansen där-
emellan kan vara svår att upprätthålla, speciellt om konsulterna sitter ute hos 
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kunden i långa perioder. Det har visat sig vara en anledning till att flera av 
organisationerna som har studerats inte vill att deras anställda ska sitta ute 
hos kund. Det finns en uppfattning om att det är viktig att konsulterna känner 
sig delaktiga och att de känner en gemenskap på sin arbetsplats där man har 
sin anställning. En styrningsrestriktion är det som exempelvis Margareta 
beskriver att de inte vill att de anställda ska sitta ute hos kund. Styrningsre-
striktionen visar sig påverka hur företagen organiserar arbetsuppgifterna.  

Teamarbetets avgörande roll  
Det har visat sig att teamarbete är en central del av praktiken på arbets-

platserna. Alvesson skriver också om att arbetet för kunskapsarbetarnas för-
värvsarbete består av att lösa problem i team (Alvesson, 2004b: 27) något 
som mina empiriska resultat stödjer.   

Det framkom i intervjuerna på framförallt Komfera att indelningen av 
team är en grundläggande och central organisationsform. Det handlar om 
den sociala interaktionen inom organisationen och det framstår som att relat-
ioner är minst lika viktiga mellan medarbetare som med kunder. Teamarbete 
eller projektarbete kräver ett samarbete.  

I tidigare avsnitt har betydelsen av relationer beskrivits, det är en viktig 
faktor för att förstå teamarbete. Här är diskussionen om praktikbaserad ge-
menskap relevant (se Wenger, 1998; Amin och Roberts, 2008; Jones, 2008a) 
eftersom kunskap skapas i gemenskaper.  

På alla arbetsplatser jag har studerat är det vanligt med teamarbete, pro-
jektarbeten och andra grupperingar av olika slag. Det är något som de an-
ställda måste förhålla sig till. Det kopplar anställda till varandra, till kunder 
och andra individer i olika nätverk och kräver ett samspel.  

På Komfera är hela organisationen uppbyggt kring team. Dessa team föl-
jer inte den klassiska indelningen mellan olika avdelningar för exempelvis 
produktion, marknad och finans som tidigare varit vanlig (se Dicken, 2011: 
127-128). Det är istället en tydlig uppdelning i team både externt mot kund 
och internt mellan medarbetare. Det är en uppdelning i team efter affärsom-
råde (finns tre sådana teamuppdelningar på Komfera) men den stämmer inte 
alltid överens med teamuppdelningen mot kunder. Det finns olika typer av 
team som går in i varandra, dels har varje kund ett team omkring sig och 
sedan är organisationen uppdelad i tre olika team. Det gör också som Alex-
ander (HR) uttrycker det teamen lite ”sårbara”, eftersom om teamen inte 
fungerar påverkar det företagets framgång. På så sätt blir företagen sårbara.  

Varje team kan förstås som en praktikbaserad gemenskap såsom Amin 
och Robert (2008) samt Jones och Murphy (2011) beskriver begreppet med 
den sociala relationen i centrum för att kunskap ska skapas (utifrån diskuss-
ion i kapitel två). Relationen i teamet är viktig och grundläggande för att 
kunna uppnå gemensamma mål. Det har visat sig att de anställda identifierar 
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sig med teamen. Amin och Roberts (2008) tar upp det som en central aspekt 
för att praktikbaserade gemenskaper ska uppstå. 

Teamen har möten, luncher, middagar och andra aktiviteter var för sig. 

Jag upplever att det är indelat efter teamen här på arbetsplatsen. Det är grän-
ser som inte syns. Grupperna svetsats ihop med sina projekt. Teamen har ätit 
julbord själva och sådär. Har egna kickoffer (Klara).  

 
Sofia säger i intervjun att hennes team inte har gemensamma luncher eller 

middagar men att hon vet att andra team har det och dit är hon inte medbju-
den att delta. Detta tyder på att det är sammansvetsade team och som också 
skapar barriärer inom företaget mellan de olika interna teamen.  

En aspekt med att vara indelade i team mot varje kund är att kunden alltid 
ska kunna komma i kontakt med någon, vilket har med tillit att göra. Det ska 
både underlätta för de anställda och göra tillgängligheten från kundens sida 
bättre.  

Vi är alltid ett team, vi är alltid minst två personer. En del kanske är enmans 
för de har sin kontakt och gör sin grej men det är nästan alltid ett team där 
alla har olika roller i de olika projekten. En sköter kontakten med journalister, 
en kontakt med kunden, en är projektledare och sedan har man avstämnings-
möten (Alexander, HR).  

 
Teamen ska ses som en enhet mot kund samtidigt som det även ska vara 

tydligt internt, vem som gör vad i teamen och så vidare.  
Juniorkonsulter på Komfera har en funktion som innebär att de i stort sett 

måste vara på arbetsplatsen för att få nya uppgifter. De fungerar som en re-
surs till de olika teamen och är därför delaktiga i flera olika team och projekt 
samtidigt. Är de inte på plats så får de helt enkelt inga uppdrag. Klara (ju-
niorkonsult) beskriver att hon är beroende av att vara på kontoret för att få 
nya uppdrag. Det tror hon har att göra med att hon är relativt ny junior och 
att hon annars glöms bort. En avgörande aspekt är också att de anställdas 
prestation på Komfera mäts i form av hur mycket av deras arbetstid som 
faktureras mot kund. Även om lönen i praktiken är prestationsgrundad så 
leder underprestering under kortare tidsperioder sällan till avdrag på lön. På 
företaget finns det tre personer med personalansvar, en för varje team, och 
det är också de personerna som ska se till att alla har arbetsuppgifter att ut-
föra.  

I intervjuer framkom hur en del team på Komfera är väldigt sammansvet-
sande medan det är stora personliga slitningar i andra. Det ledde fram till att 
en omstrukturering ägde rum under perioden som jag utförde intervjuerna. 
Det visar vikten av att teamen fungerar socialt och att teamarbete är en viktig 
del av kunskapsarbetarnas förvärvsliv.  

På Infera nämns inga team utan det är projektarbete som de använder sig 
av för att beskriva arbetsorganisationen. De anställda tillhör ofta ett projekt 
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(mot kunder) men förvärvsarbetar i stor utsträckning inte med andra an-
ställda i projekten, utan tillsammans med sina kunder. Det är på så vis ett 
mer individuellt arbete på Infera. De har en mer klassisk avdelningsuppdel-
ning på kontoret (se Dicken, 2011: 127-128).  

Karin på Infera beskriver att hon förvärvsarbetar i flera olika projekt sam-
tidigt, vilket gör det ännu svårare att vara på en annan plats än kontoret för 
att samarbetet ska fungera. Samordningen är en central del av hennes arbete. 

Det är ett tydligt mål från arbetsorganisationen i båda dessa fall liksom i 
andra organisationer som jag har kommit i kontakt med att de anställda ska 
vara i team eller projekt.  

Louise (HR) beskriver att det är ett krav från företagsledningen som sitter 
i USA att de anställda ska tillhöra team mot kunder på Edia. Eftersom de är 
tio anställda är det svårt att leva upp till kraven på olika team. Louise säger 
att de försöker vara minst två i teamen till olika kunder.   

Teamarbeten har blivit en självklarhet för kunskapsarbetare. Som en av de 
anställda förklarade: 

Vi säljer inte en massa enstöringar utan vi säljer en grupp, ett team, ett lag 
och det laget presterar större än summan av de enskilda (Peter).  

 
Carolina (HR) menar att eftersom de på Adia arbetar i projektgrupper kan 

inte de anställda förvärvsarbeta hemifrån, de måste träffas. Det kan vara 
antingen små projekt där de anställda i stort sett är själva men oftast är det 
många som är inblandade i projekt. Samtidigt säger hon att det inte är några 
problem att sitta hemma om den anställda pratar med cheferna först och till-
lägger:  

sedan i och med att man måste förhålla sig till resten av projektgruppen så 
behöver man stämma av så det funkar (Carolina, HR). 

 
Citatet tyder på att det är svårt för de anställda att arbeta hemifrån på 

grund av att de anställda arbetar i projekt.  
Magda beskriver att på Ndia vill de: 

att anställda jobbar i team och för att kunna göra det krävs det tillit, förtroen-
de och att de känner varandra väl. Därför kan inte anställda sitta hemma. De 
som sitter hemma har gett en massa problem som vi fått jobba med, det blir 
slitningar i arbetsgrupperna (Magda, HR). 

 
På grund av projekt- eller teamindelningen måste de anställda vara på 

plats. Det gör att de anställda har svårt att arbeta på annan plats än kontoret. 
De anställda anser sig behöva vara anträffbara i teamen eller projekten både 
mot kunder och mot medarbetare. I intervjuerna framkom att när en team-
medlem inte är på plats förhindrar det arbetet. Det uppgavs som besvärande 
om en anställd inte är på plats.  
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Mina empiriska studier visar att teamen utgör en viktig del av arbetsorga-
nisationen. På de privata företagen i min studie finns det en uppfattning om 
att det är bättre att arbeta i team mot kunder än individuellt. Det är både uti-
från att vara anträffbara för sina kunder och för att det är i team som kunskap 
skapas, det handlar om praktikbaserade gemenskaper. Teamarbete är en 
styrningsrestriktion för arbetets geografi genom att organisationsledningen 
på de privata företagen har bestämt att varje kund ska ha ett team omkring 
sig. I intervjuer framkom att det är utifrån kundens behov, samt att det är i 
gemenskap som idéer skapas och de löser problem.   

Flexibel i tiden  
Begreppet flexibilitet används ofta för att beskriva arbetsplatser (se ex. 
Karlsson och Eriksson, 2000; Webster och Garnham, 2002; Eriksson, 2007; 
Furåker m fl., 2007; Dicken, 2011). Det finns olika sätt att studera flexibilitet 
där flexibla arbetstider (flextid) är en central aspekt för förvärvsarbetare. Det 
är de anställdas möjlighet att vara flexibla som jag har valt att studera. För 
att förstå det måste praktiken förstås. Det blir därmed intressant att studera 
arbetsuppgifternas karaktär och vilken möjlighet de anställda har att påverka 
sina arbetstider.  

Tidigare studier visar att flexibla arbetstider används av företag för att 
möta konkurrensen där den ofta leder till att förvärvsarbetet inte blir flexibelt 
i förhållande till den anställda, eftersom det handlar om anpassningsbarhet i 
relation till arbetsplatsernas behov (Grönlund, 2004a; Mulinari, 2004: 17). I 
mina empiriska studier finner jag stöd för detta.  

På Infera har en diskussion om arbetstider uppkommit efter att de an-
ställda har förvärvsarbetat för mycket, på grund av att de har en hög arbets-
belastning i perioder. De regler som har kommunicerats är att de inte får ha 
mer än ett visst antal timmar i övertid över en tidsperiod, sedan räknas inte 
tiden utöver det. De anställda ska ta ut timmarna i ledighet. Det råder viss 
tveksamhet om vad som verkligen gäller för regler och förordningar kring 
förvärvsarbetstiden. I webbenkäten ifylld av de anställda på Infera och i in-
tervjuer på denna arbetsplats är det många kommentarer kring arbetstiden. 

Efter klockan 23 ska man vara väldigt restriktiv med att jobba, men annars är 
det väldigt fritt. Sedan så är det en totalram, det är max 120 timmar (tror jag) 
man får ha på flexsaldot och det stäms av några gånger per år med person-
alavdelningen. Om man har 150 timmar plus så minskas det automatiskt ner 
till 120 timmar efter avstämningen [kvartalsvis – min kommentar] (Niklas). 

 
Niklas berättar att han kan ta ledigt hela sommaren för att han har för-

värvsarbetat för mycket under våren. Exemplen ovan visar tydligt hur flextid 
ofta leder till att de anställda arbetar fler timmar (vilket jag kommer att dis-
kutera vidare senare). Den anställde får inte ta ut övertiden i lön. Siw berättar 
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att under vissa perioder om året när de har hög arbetsbelastning kan de an-
ställda bli beordrade övertid och då kan undantag göras och de anställda får 
sin övertid betald i lön och tiden registreras trots att den överstigit antal till-
låtna övertidstimmar anställda får ha.  

På Infera får de anställda inte ha för mycket övertid, även om det är en 
hög arbetsbelastning i perioder så är tanken att de anställda ska jämna ut det 
under året. Det vill säga att de ska ta ut ledighet när det är lugnare perioder 
(exempelvis under sommarhalvåret). Detta tyder på att flexibiliteten i form 
av arbetstid är för organisationens bästa, inte den enskilde individens.  

Arbetstidspolicy som finns på arbetsplatserna kan ge en uppfattning om 
hur flexibla de anställdas arbetstider är. 

Det är 83 procent (19 personer) av de anställda som anser att det finns en 
arbetstidspolicy (hur länge man får förvärvsarbeta, till hur sent eller tidigt) 
på Infera. De som svarat nej på den frågan (3 personer) hänvisar till att det 
inte omfattar dem men att det finns för andra. Det är en person som svarat att 
han inte vet om det finns någon arbetstidspolicy.  

Här följer några av kommentarerna som skrevs i webbenkäten; flextid 
mellan 06-24, ej förvärvsarbeta mellan kl 23-05, inte förvärvsarbeta efter 22, 
enligt handbok, flexsaldot får inte understiga 40 timmar eller överstiga 145 
timmar, normal kontorstid, nattvila efter 22, normalarbetstid 8-16:45, flex-
saldo på max 145 timmar och minimum 20 timmar, inte mer än 100 timmar 
eller minus 30 timmar, restriktiv efter 22 men hålls inte stenhårt, 7-19 och så 
fortsätter det. Det blir tydligt att det råder tveksamhet om arbetstidspolicyn 
på Infera men att de flesta har uppfattningen om att den finns. Detta tyder på 
att de anställda arbetar oregelbundna tider. 

På Komfera har de anställda ingen tydlig uppfattning om det finns en ar-
betstidspolicy. Det är inte en diskussion som förekommer i intervjuerna. I 
webbenkäten är det endast en person som svarar att det finns en arbetstidspo-
licy medan 50 procent (9 personer) svarar nej och 44 procent (8 personer) 
inte vet. Det är endast en som har kommenterat att de ska rapportera in ett 
visst antal timmar.  

Detta säger något om hur den här typen av frågor diskuteras på arbetsplat-
sen och om det har blivit ett problem såsom det har blivit på Komfera där 
anställda har för mycket arbetstimmar. I intervjuer på Komfera framkom att 
de anställda inte rapporterar in övertid utan de rapporterar in vad de fakture-
rar mot kund och de övriga timmarna tas inte med. Flextid används för att 
komma upp i beläggningstid, samt att timmar ”försvinner genom att den inte 
är debiterbar. ” 

Det är vanligt att man har väldigt oregelbundna arbetstider. Jobbar 12 timmar 
en dag och fyra timmar en annan dag. Vanligen kommer jag åtta och går 18 
och tar en snabb lunch. Men mellan nio och 17 jobbar nog nästan alla jämnt. 
Det bygger en hel del på att vi förväntas vara tillgängliga runt den tiden. Om 
jag ska bort en kväll så ser jag till att folk känner till det (Lars). 
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Det är få av personerna med HR-uppdrag som svarar att de har en arbets-

tidspolicy, de menar att det är upp till den anställda vilka tider de arbetar. 
Det centrala är att vara anträffbar under kontorstider. Alla personer med HR-
uppdrag tror att deras anställda förvärvsarbetar på kvällar och helger. Det 
som framkommer är att det är väldigt fritt och flera tar upp flexibiliteten, att 
man har möjligheten att förvärvsarbeta när man vill. Det framkommer också 
att det kan bero på om de anställda är juniorkonsulter. Det finns striktare 
policys kring dem. Frihetsgraden ökar med hur länge man varit anställd på 
organisationen. Det är beläggningsgraden som räknas, menar många, det blir 
oviktigt med tider. Det är framförallt schemalagda möten och kunder som 
bestämmer när den anställda måste vara anträffbar.  

Det som blir tydligt utifrån HR-synpunkt är att de vill att de anställda ska 
vara tillgängliga, det vill säga de anställda måste anpassa sig efter sitt jobb. 
Många vill också att de anställda ska vara på kontoret.  

Utgångspunkten är att man är här [kontoret – min kommentar] och om man 
behöver jobba någon annanstans så är det oftast för en specifik orsaks skull… 
grundtanken är att man sitter här … vår arbetstid är nio till 18 som standard 
sedan så är det väldigt flexibelt (Carolina, HR). 

Det som räknas är vad vi fakturerar mot kund. Det är vårt mått. Om man 
kommer tio och går 15 spelar mindre roll så länge du inte missat möten eller 
någonting. De flesta kommer åtta till nio och går 17 till 18 (Alexander, HR).  

 
Mina empiriska resultat stödjer att flexibla arbetstider beskrivs med att 

anställda presterar mer och arbetar många timmar (Perrons, 2003: 69). Vid 
intervjuer med personer med HR-uppdrag menar de att flexibla arbetstider 
ska ses som något positivt utifrån den anställdas perspektiv. 

Flexibilitet som stödjer tillgängligheten mot kunder blir särskilt tydlig vid 
intervjuer med personer med HR-uppdrag: 

De som är projektledare, rådgivare eller de som jobbar med PR kan mot vissa 
kunder behöva vara tillgängliga dygnet runt egentligen. Att det finns en möj-
lighet för kunden att kunna kommunicera i kris till exempel. För dem finns 
risken eller möjligheten att jobba på kvällar och helger. En del kunder kräver 
att de ska kunna höra av sig om det krisar till sig riktigt ordentligt men då står 
det i avtalet (Carolina, HR). 

 
Kundaspekten går inte att bortse från när det kommer till flexibilitet. Ofta 

beskrivs flexibilitet utifrån kundens synpunkt, inte den anställdas.  
Det framgår att möten och den intensiva personliga kommunikationen på 

arbetsplatserna gör att det inte är möjligt att var flexibel i förhållande till att 
förvärvsarbeta på andra tider än kontorstid, eller att förvärvsarbeta på annan 
plats än kontoret. Detta har jag beskrivit i tidigare avsnitt. Här går det att 
förstå att möten påverkar flexibiliteten för de anställda. 
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När det gäller just arbetstiden har vi det ändå ganska fritt. Det enda är natur-
ligtvis att de mötena som vi har som man måste delta vid kanske kunde vara 
lite färre. Men samtidigt är det här jobbet sådant att man behöver samarbeta 
för det är så när man planerar (Karin).  

 
Vid intervjuer med personer med HR-uppdrag framkom tydligt att flexibi-

liteten är utifrån organisationens perspektiv, inte de anställdas.  

Det är väldigt skönt när vi har den här formen. Vi kan jobba varenda dag in-
klusive lördag och söndag om vi har en leverans. Jag ska inte säga dygnet 
runt men då jobbar man mycket i vissa lägen och sedan kan det vara perioder 
där man har riktigt soft egentligen där man kan ta ledigt en halvdag om man 
inte har något möte. Det är väldigt fritt. Det är egentligen väldigt varierande 
det är både styrt och sedan så är det utifrån en själv vad man vill göra … Det 
är bara kunden som styr då men där får man ta eget ansvar. Vi har inga hinder 
alls (Margareta, HR). 

Oftast är det ganska fritt. Det är mer att om man har ett möte klockan åtta så 
måste man vara där åtta annars har man möjlighet att styra sin arbetstid. Alla 
har en massa andra grejer som man måste göra också. Jag menar lämna barn 
på dagis och dagis öppnar inte förens halv nio och då är det svårt att vara på 
jobbet före klockan nio (Olof, HR).  

 
Det visar sig att flexibilitet framförallt handlar om att vara flexibla i för-

hållande till kunder, när det är mycket att göra eller när en kund behöver 
hjälp förväntas den anställda vara tillgänglig. Detta är inte flexibelt utifrån 
den anställdas synvinkel, snarare oflexibelt. Kunskapsarbetarnas arbetsupp-
gifter avgör när de förvärvsarbetar. Det är kunden som är central i deras ar-
betsuppgifter och som också är organisationens intäkter. Styrningsrestrikt-
ioner blir på så sätt tydliga där organisationsledningen vill att de anställda 
ska vara tillgängliga. 

Utifrån diskussioner om Atkinsonsmodell ”flexibla företag” (se kapitel tre 
och Eriksson, 2007) kan de organisationer jag studerat leva upp till funktion-
ell flexibilitet i och med att de alla har internutbildningar och att de har den 
speciella kompetens som är specifik för branschen. Även finansiell flexibili-
tet uppnår organisationerna jag studerat i och med en lönemix, exempelvis 
juniorer och seniorer. Numerisk flexibla med externt anställda och visstids-
anställda förekommer. Organisationerna i studien kan därmed anses vara 
flexibla enligt denna modell. Modellen kan förstås utifrån organisationsper-
spektivet.  

Utifrån ovanstående diskussion stödjer inte mina empiriska resultat teorin 
att flexibilitet är något positivt för de anställda på de arbetsplatser jag har 
studerat (se ex. Karlsson och Eriksson, 2000; Webster och Garnham, 2002; 
Eriksson, 2007; Furåker m fl., 2007; Dicken, 2011). Flexibilitet när det gäl-
ler arbetstider kan snarare förstås utifrån att det är positivt utifrån ett organi-
sationsperspektiv. Det är utifrån kundens behov som de anställda måste an-
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passa sina arbetstider. Det leder till att det blir oregelbundna arbetstider. I det 
fallet när en arbetsplats inte kan ha möten på morgonen av olika anledningar 
som beror på de anställda är detta ett stort problem och visar på tydliga 
spänningar mellan organisations- och individprojektet. Kunskapsarbete är 
flexibelt genom att de anställda kan vara ifrån jobbet under kortare stunder, 
svara i telefonen och så vidare för privata ärenden. Samtidigt finns det en 
föreställning hos de anställda att det är ett flexibelt arbete. Flexibiliteten eller 
bristen på flexibilitet påverkar den anställdas vardagsliv, vilket kommer att 
diskuteras närmare i nästa avsnitt.  

Vardagslivsperspektiv 
Vardagslivet handlar om både arbetslivet och privatlivet. Ofta när vi pratar 
om vardagslivet glöms en aspekt bort. För att förstå helheten måste både 
arbetslivet och privatlivet studeras tillsammans. Jag har valt att fokusera på 
arbetslivet och utifrån avhandlingens syfte är privatlivet intressant utifrån 
hur det påverkar eller påverkas av arbetslivet. Det är vanligt att beskriva 
vardagslivet som ett pussel där alla pusselbitar ska falla på plats. Vardagsli-
vet handlar om vad människor gör dagligen. Det är rutiner och vanor som 
ofta sker oreflekterat.  

En viktig aspekt för kunskapsföretag och organisationer är att samspelet 
mellan anställda fungerar på arbetsplatserna men det är också viktigt att 
samspelet med livet utanför arbetslivet fungerar. Det är ett samspel mellan 
de anställda, kunder, organisationsledningen, familjen och vänner.  

I kapitel fem beskrevs några av de anställda som har studerats mer ingå-
ende utifrån tidsdagböckerna. Här nedan beskrivs mer generellt vilka de 
anställda är på arbetsplatserna baserat på webbenkäten genomförd på Infera 
och Komfera. Syftet är att skildra aspekter från privatlivet som kan påverka 
anställdas utförande.  
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 Infera  Komfera 
Kriterier Antal (%) Antal (%) 
Universitetsstudier 
 

23 (100) 18 (100) 

Bostadsadress inom Stockholms län.  
 

20 (87) 17 (94) 

Boende i hushåll med två personer 
eller mer.  
 

22 (96) 12 (67) 

Boende i hushåll med personer under 
20 år.  
 

10 (43)                         
 

7 (38) 

Boende i hushåll med barn i för-
skole/skolålder.  
 

9 (39) 7 (38) 

Anställda mindre än två år 5 (22) 15 (83) 

Tabell 9. Generell information om respondenterna på Komfera och Infera. 

Källa: webbenkäten.  

 

Utifrån tabell 9 går att utläsa att alla anställda på de båda arbetsplatserna 
har en akademisk utbildning, vilket är vanligt att kunskapsarbetare har. Vi-
dare är det endast ett fåtal av respondenterna på de båda arbetsplatserna som 
har sin bostadsadress utanför Stockholms län.  

På Infera består 96 procent av respondenternas hushåll av två personer el-
ler fler i hushållet. Det är endast 26 procent (fem personer) som har barn i 
förskoleålder i hushållet, endast en av dessa är kvinna resten är män. Det är 
ytterligare fyra personer som har barn i skolåldern, tre kvinnor och en man. 
Alla de som har barn i förskoleålder anser att de påverkas av andra personer 
i sitt hushåll. Av de med barn i skolålder är det endast en person som uppger 
att hon inte påverkas av andra personer i sitt hushåll. Det är en kvinna och 
samma person som uppger att hon inte förvärvsarbetar innan eller efter kon-
torstid. Alla de andra med barn i förskole- eller skolålder uppger att de för-
värvsarbetar innan eller efter arbetstid. Det är totalt 36 procent (åtta perso-
ner) som uppger att de påverkas av andra personer i hushållet för vilka tider 
de förvärvsarbetar, det vill säga medräknat de som inte har barn. Det är 87 
procent totalt som uppger att de förvärvsarbetar innan eller efter kontorstid.  

På Komfera är det 33 procent som är en person i hushållet, 28 procent är 
två personer i hushållet och 39 procent är tre personer eller fler i hushållet. 
Det är 39 procent (sju personer) av de anställda som har barn i skol- och 
förskoleålder, dessa omfattar två män och fem kvinnor. Alla utom en kvinna 
uppger att andra personer i hushållet påverkar eller delvis påverkar deras 
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arbetstider. Det är också en kvinna som uppger att hon inte förvärvsarbetar 
innan eller efter kontorstid, vilket de andra svarande i enkäten uppger att de 
gör. Totalt är det 71 procent som uppger att de förvärvsarbetar innan eller 
efter kontorstid. Ovanstående diskussion kan sammanfattas med att det finns 
ett antal anställda som har barn på båda arbetsplatserna och de anser att det 
påverkar deras arbetstider.  

Ytterligare en viktig aspekt för de anställdas arbetsaktiviteter och arbets-
miljö är kunskapsarbetarnas uppgifter och hur de beskriver sin arbetsplats. 
Detta framkommer från intervjuerna.  

Några beskrivningar av sin arbetsplats från anställda på Komfera: 

Jätteinformell, livfull, mycket skratt och stoj. Engagerade. Här är folk som 
gillar sitt jobb och trivs med att göra ett bra jobb. Väldigt stimulerande, 
mycket talang… (Lars). 

Det är intensivt, för det mesta roligt och stimulerande men det kan också vara 
lite stressigt och lite så här pressande ibland. Vi har en ganska hög arbetsbe-
lastning (Klara). 

 
Beskrivningar från anställda på Infera: 

Jobbar med en massa olika frågor. Vi är uppdelade i två avdelningar 
(Lennart). 

Vi har ett väldigt stort utrymme att skapa våra egna arbetsuppgifter. Väldigt 
stor del av vår tid går åt till förankringar och diskussioner (Anders). 

 
En uppenbar skillnad mellan Komfera, Infera och de andra företagen är 

hur de beskriver sin arbetsplats. De anställda på Infera beskriver arbetsplat-
sen mer utifrån hur den ser ut och vilka uppgifter de jobbar med. På Komfera 
och även de andra privata företagen beskriver man mer känslan av att jobba 
på arbetsplatsen och hur det påverkar dem.  

Vid intervjuer med personer med HR-uppdrag var det beskrivningar som 
att arbetssituationen var ”ad hoc”, ”oerhört krävande jobb men väldigt ro-
ligt”, ”jag älskar mitt jobb”, ”en drog för mig”.  

Kontexten för de båda arbetsplatserna är viktiga att förstå. Vardagslivet 
ska förstås utifrån en process som hela tiden förändras. Det sker omförhand-
lingar för att få samspelet att fungera och det är dessa jag kommer att studera 
mer ingående i följande avsnitt. Det handlar om hur människor agerar utefter 
deras vardagsliv. Första avsnittet analyserar vardagslivsbalansen, det handlar 
om hur harmoniserat vardagslivet är för de anställda. Efter analyseras nor-
mers påverkan på hur de anställda förvärvsarbetar och vilka konsekvenser 
det får. Slutligen analyseras distansarbete som ofta ses som en lösning på att 
få vardagslivet att gå ihop.  
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Vardagslivsbalans 
Vardagslivsbalans handlar som jag tidigare nämnt om hur människor ska 
uppnå en harmonisering i livet. Det innebär inte att det ska vara en tidsmäss-
ig jämn balans mellan privatliv och arbetsliv. Balansen handlar mer om att 
uppnå en harmonisering mellan arbetslivet och privatlivet, det vill säga för 
hela vardagslivet.  

Mina resultat stödjer forskning som menar att vardagslivsbalansen kan 
vara svår att uppnå under vissa perioder i livet. Forskare som Lippe och Pe-
ters (2007) och Frankenhaeuser (1997) anser att kraven på män och kvinnor 
är som störst runt 30 till 40 års ålder. Det som tyder på detta i mina studier är 
att det är relativt få personer i den åldern som har småbarn som arbetar på 
dessa arbetsplatser. Det beskrivs av flertalet anställda och personer med HR-
uppdrag som svårt att kombinera småbarn med den här typen av yrke. Enligt 
Frankenhauser (1997) är det framförallt kvinnorna som har de största kraven.  

Vissa forskare menar att distansarbete kan vara ett sätt att kombinera kar-
riären med småbarn (Jarvis, 2005). I mina studier visade det sig att distans-
arbete framförallt handlar om att förvärvsarbeta efter arbetstid. Det vill säga 
det är få av de anställda som förvärvsarbetar hemifrån under dagtid. Däremot 
visade det sig att anställda med småbarn försöker anpassa arbetstiden utefter 
deras privatliv.  

Det är två av de anställda som jag intervjuat som har småbarn, det är 
Niklas (Infera) och Peter (Komfera).  

Niklas har valt att anpassa sin arbetstid efter sin familjesituation (fru och 
tre barn), något som han beskrev i intervjun: 

som jag har lagt upp det nu är att jag försöker vara hemma till fem och att jag 
jobbar sena kvällar om det behövs. Enda chansen med tre småbarn hemma är 
att jobba där vid sju när de har gått och lagt sig (Niklas).  

 
Niklas hämtar eller lämnar aldrig sina barn på förskolan utan det gör hans 

fru. I Niklas tidsdagbok framkommer det att han kommer in halv åtta och går 
vid halv fem plus att han en dag förvärvsarbetar en timme på kvällen. 

Peter som har fru och två småbarn schemalägger jobb på kvällen med-
vetet.  

Även om jag har ett jobb som kräver tid och i kombination med att jag själv 
är outtröttlig och inte behöver sova så har jag ändå ett ansvar som en av för-
äldrarna. Ett ansvar som jag måste ta om det inte är absolut nödvändigt att 
avvika från det. Jag och min fru delar lika på hämtning och lämning på dagis 
(Peter). 

 

 



 155 

Innan jag hade barn jobbade jag minst till sju, eller ännu längre varje dag på 
kontoret. Det är för att privatlivet ska fungera som jag har lagt upp det så att 
jag går hem tidigare och jobbar efter sju, det är när barnen sover som jag kan 
arbeta … Jag planerar i min kalender när jag ska lämna eller hämta, jag tar 
inga möten före halv tio för då är jag säker på att det funkar (Peter). 

 
Ovanstående beskrivningar visar på kopplingsrestriktioner som styr när 

exempelvis Peter kan ha möten. Både Niklas och Peter har valt att anpassa 
sitt vardagsliv utefter deras familjesituation. Småbarnslivet påverkar arbetets 
geografi. Kopplingsrestriktioner har betydelse för vilka arbetstider de an-
ställda förvärvsarbetar. Men det är samtidigt en kapacitetsrestriktion på det 
sättet att det begränsar den anställdas aktiviteter. Det handlar också om att 
anställda utnyttjar den flexibilitet som finns i deras arbetstid, vilket i de här 
fallen innebär att det blir kvällsarbete som innebär att de distansarbetar. 

I flera intervjuer på arbetsplatserna framkom att småbarnslivet i kombi-
nation med konsultlivet inte är lätt att kombinera. Det kom upp till diskuss-
ion även av dem som inte har småbarn själva. Det kunde vara kommentarer 
om att de som har småbarn går hem tidigare, eller att de kommer senare för 
att de hämtar och lämnar på förskolan eller skolan. Samtidigt illustrerar in-
tervjuerna att de som har småbarn förvärvsarbetar mer flexibla tider för att få 
ihop sitt vardagsliv. Det är den bilden anställda har av andra anställda med 
småbarn.  

De flesta av kollegorna har mer sporadiska arbetstider, åtminstone de som har 
barn. De har ofta distansavtal som innebär att de har lättare att hantera både 
familjeförhållandet och arbetet (Anders).  

Trenden verkar ju vara så att man går hem tidigare om man har barn och 
kanske dyker upp på kvällarna framför datorn istället (Lina). 

 
Det visade sig också i mina studier att det är vanligt att vara hemma för 

vård av sjukt barn och samtidigt jobba på distans.  

Min chef jobbar mycket mer hemifrån än vad jag gör men hon har barn och 
då känns det som att det är mycket mer accepterat. Hon jobbar också hemi-
från när hennes barn är sjuka, eller när det är höstlov så jobbar hon också 
hemifrån (Malin). 

 
Ovanstående diskussion tyder på att individprojekten går isär när det gäl-

ler att hantera småbarnslivet. Hur de anställda väljer att hantera småbarnsli-
vet med sitt arbete handlar om olika sätt att anpassa sig både utefter familjen 
och arbetsplatsen. Det visar sig att distansarbete (i form av att förvärvsarbeta 
efter arbetstid) förekommer för att hantera livet som förälder, vilket innefat-
tar att arbeta hemifrån när barn är sjuka 

I intervjuerna gjorda med personer med HR-uppdrag beskrivs att det är en 
större majoritet av personer som inte har småbarn än som har det på arbets-
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platserna (undantaget två organisationer där det ansågs vara ett problem). 
Det framkom också att de anställda med småbarn måste vara mer planerande 
och schemalägga arbetstid på kvällstid för att klara av sitt förvärvsarbete. 
Det hanteras därmed på olika sätt. Utifrån ett organisationsperspektiv disku-
teras problematiken med småbarn i kombination med arbetslivet. Det finns 
således en spänning mellan individ- och organisationsprojektet.  

Det är på gott och ont ska jag säga, så har jag sagt till folk att inte lägga knut 
på sig själva för att komma in till kontoret om de måste hämta/lämna barn. Så 
många sitter hemma och jobbar. Sedan så vill jag att man stämmer av det 
med mig i förväg. Det funkar inte alltid optimalt men då brukar jag säga till 
dem och fånga upp dem och få dem att komma till kontoret (Louise, HR). 

 
Vidare i intervjun berättar Louise om hur det ansågs bekymmersamt uti-

från organisationsperspektivet: 

Det är alla utom en som har småbarn och det är extremt mycket bortafrån-
varo. Där det är flera av de anställda som tar ut fem veckors semester och det 
hör inte riktigt hemma i en sådan här arbetskultur och de har liksom den atti-
tyden. Det är samma personer som tar ut full sommarledighet och föräldrale-
dighet varje sommar, åtta år i rad. Fullt jullov, fullt sportlov, fullt påsklov och 
så vidare då har man gjort en prioritering (Louise, HR). 

 
Louise ser det som att de prioriterar familjelivet framför arbetslivet och 

det fungerar inte med att arbeta som konsult. Det påverkar arbetsplatsen och 
gör att resultaten inte blir bra, menar hon.  

Det är inte bara på Edia det ansågs vara ett problem när anställda inte pri-
oriterar sitt förvärvsarbete. På Odia berättade Per:  

Vi hade en period där flera tjejer skaffade barn samtidigt. Det tog ett år från 
verksamheten. Ett tag hade vi 25-30 procent av personalen som plötsligt var 
mammalediga, det var inom loppet av två månader som alla gick hem. Det 
som hände sedan var att de kom tillbaka i ett år, skaffar barn igen, kommer 
tillbaka och sedan bytte de jobb (Per, HR).  

 
Både Louise (HR) och Magda (HR) beskriver att situationen med små-

barn och konsultlivet inte passar ihop. Louise och Magda anser att det inte 
gör det för att det inte går att vara hemma med sjukt barn och förvänta sig att 
uppdragen väntar. Det går inte ihop att vara borta och vara konsult konstate-
rades. Det finns krav från kunderna som måste tillgodoses. Det borde vara så 
att kollegorna i ett team täcker upp för varandra men det verkar inte riktigt 
som att det sker.  

Oftast behöver man jobba hemma för att man kanske har ett sjukt barn 
hemma och då sitter man hellre hemma och jobbar istället för att ta en ”vab-
dag (Carolina, HR). 
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Ovanstående diskussion visar att kunskapsarbete och småbarn är svårt att 
hantera för de anställda och ledningen på arbetsplatserna. Det är olika 
aspekter som spelar en avgörande roll. Det finns krav från kunden att konsul-
terna ska leverera. Det leder i sin tur till att ledningen har krav på sina an-
ställda att leverera. Studien visar också på att acceptansen inte är så stor när 
det gäller att kombinera arbetsliv och familjeliv. Det uppstår ett irritations-
moment på organisationerna när anställda försöker anpassa sitt privatliv och 
arbetsliv till varandra. Det leder till spänningar mellan individ- och organi-
sationsprojektet. Det är samtidigt tydligt att även mellan kollegor är accep-
tansen liten för frånvaro. Om man har småbarn måste man vara beredd på att 
förvärvsarbeta efter normala arbetstider på grund av att en anställd måste 
lämna kontoret tidigare på eftermiddagen för att exempelvis hämta barn på 
förskola eller skola. Utifrån personer med HR-uppdrags perspektiv anses det 
som en självklarhet att jobbet ska prioriteras framför familjelivet. Det finns 
ingen uppenbar skillnad mellan att vara kunskapsarbetare på en offentlig- 
eller privatverksamhet. I båda fallen förväntas den anställda klara av sina 
arbetsuppgifter, vilket innebär kvällsarbete. Mina empiriska resultat stödjer 
därmed forskning av Perlow (1998) om att i dagens arbetsplatskulturer och 
praktiker finns en förväntan att de anställda på kunskapsföretag prioriterar 
jobbet framför familjen. Det blir en spänning mellan individ- och organisat-
ionsprojektet, utifrån olika behov och krav såsom familjen och kunden.  

Obalansen suddar ut gränserna 
Det finns studier som pekar på att det finns en obalans mellan förvärvsarbete 
och fritid, det vill säga att det inte är en harmonisering i vardagslivet. Mina 
empiriska resultat stödjer denna forskning, vilket vanligen yttrar sig i att 
kunskapsarbetare förvärvsarbetar fler timmar än en normal 40 timmars ar-
betsvecka (ex. Perrons, 2003; Bunting, 2004; Gambles m fl., 2006). Det går 
att förstå den obalansen och känslan av stress på flera olika sätt i mitt 
material.  

I webbenkäten (figur 22, s. 158) framkom att det är vanligt förekom-
mande att förvärvsarbeta efter normal kontorstid på Infera och Komfera. På 
Infera är det endast 13 procent och på Komfera 29 procent som inte för-
värvsarbetar efter normal arbetstid. Det innebär att det är 87 procent som 
förvärvsarbetar efter kontorstid på Infera respektive 71 procent på Komfera.  

De anställda fick även besvara enkätfrågan om de vanligen förvärvsarbe-
tar på kvällstid respektive helger. På Infera är det 39 procent som uppger att 
de vanligen förvärvsarbetar på kvällstid och 17 procent att de vanligen för-
värvsarbetar på helger. På Komfera är det 50 procent som uppger att de van-
ligen förvärvsarbetar på kvällstid och 11 procent som uppger att de vanligen 
förvärvsarbetar på helger. 
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Figur 22. Andel arbetstid som sker utanför kontorstid (7-19). 

Källa: webbenkät.  

 
I intervjuerna svarade flertalet att de inte förvärvsarbetade utanför kon-

torstid, men när jag mer specifikt frågade om de exempelvis läste arbetsmejl 
utanför kontorstid svarade majoriteten att de gjorde det.  

Visst är det så att jag kollar mejl på semestern och allting… det blir att man 
kollar mejlen ändå, eftersom man har det i telefonen… den säger till när jag 
fått mejl så det är svårt att inte kolla då (Malin). 

När man reser har man lite dö-tid här och där när man sitter och väntar på en 
flygplats eller när man åker tåg och då kollar man sina mejl och så känner 
man sig uppdaterad. Det är en väldigt skön känsla att man hänger med på vad 
som händer (Lennart). 

Jag kollar av mejl och kalendern på vägen till och från jobbet, på t-banan så 
synkar jag alltid. Har det hänt någonting så svarar jag på det, annars så får det 
vänta. Då har jag inte sett det (Sofia). 

 
Det finns en dubbelhet i att välja att läsa mejlen men inte svara, för ge-

nom att läsa mejlen har arbetsuppgiften ändå nått dig, även om inget mejl-
svar ges. 
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Kollar av mejlen på mobilen om jag väntar på ett viktigt mejl annars så syn-
kar jag mobilen varje timme arbetstid och var fjärde timme privat tid (Lina).  

Jag kollar mina mejl varje morgon till frukost, det har jag som vana. Det gör 
jag på min mobiltelefon. Även på helger, jag kollar hela tiden. Den är synkad 
till mina mejl. Det är konstigt men jag har märkt att mejlen kommer snabbare 
till telefonen än till datorn, de kommer efter en minut till datorn (Peter). 

Nej, men sedan är frågan vad är arbete och vad är inte. Ibland går fritidssys-
selsättning eller vad man ska säga ihop lite grann med arbete också för intres-
set… jag kan inte säga att jag jobbar när jag på kvällar kollar vad som skri-
vits om mina kunder eller vad som skrivs om branschen men det är något 
som jag har nytta av i jobbet också (Lina).  

 
Detta tyder på att gränsen mellan förvärvsarbete och privatliv har suddas 

ut. Det finns olika sätt att hantera mejlen på. Niklas säger att han framförallt 
går igenom sina mejl när han förvärvsarbetar hemifrån efter arbetstid. Att 
han ser det som en service till sina medarbetare att ge besked snabbt om det 
är någonting. Därför svarar han på mejlen via mobilen om han är på annan 
plats än kontoret, exempelvis på ett möte inne i staden eller förvärvsarbetar 
hemifrån på kvällar.  

Intressant är att Anders på samma arbetsplats gör precis tvärtom.  

Det här med att ständigt svara på mejl ganska snabbt när de kommer in tycker 
jag är väldigt, väldigt överdrivet. Det mesta kan vänta någon dag … Dessu-
tom så försöker jag sätta i sinnet att inte svara på mejl alldeles för snabbt där-
för att man måste uppfostra sin omvärld. Har det hänt någonting om man inte 
fått svar på fem sekunder, va? Det är trots allt så att det mesta kan faktiskt 
vänta en stund (Anders).  

 
Det här tyder på att individprojekten skiljer sig åt på arbetsplatserna och 

också leder till ett kopplingsproblem. De anställda har olika förhållningssätt 
till hur de hanterar det ständiga flödet av mejl. Det gör också att det blir 
kopplingsproblem genom att några inte svarar på mejl lika frekvent eller 
genom att några svarar mer frekvent.  

Mina empiriska resultat stödjer forskningen om att gränsen mellan för-
värvsarbete och privatlivet delvis har suddats ut, se exempelvis Massey 
(1995), Perlow (1998) och Kunda (1992). Det har snarare utvecklats till en 
självklarhet att förvärvsarbeta på kvällar, helger och över semestern. IKT 
anses vara en bidragande orsak till att det har blivit enklare att kunna för-
värvsarbeta efter arbetstid (Perrons, 2003). Det är en styrningsrestriktion på 
så vis att medarbetare förväntas vara uppkopplade och tillgängliga.  

Sammantaget går det att säga att de anställda har olika strategier för att 
hantera att de förvärvsarbetar efter arbetstid. Det är tre strategier som jag ser 
det; att läsa mejlen när de kommer och svara, att läsa mejlen men inte svara, 
eller att se det utifrån ett eget intresse och att de därmed inte anser sig jobba.  



 160 

Även om gränsen för förvärvsarbete och privatliv suddats ut, visar det sig 
att organisationsledningen inte vill belasta de anställda med ytterligare krav 
från arbetsgivaren vad gäller sammankomster efter arbetstid. Det är flera av 
personerna med HR-uppdrag som uppger att de inte längre har ordnande 
gemensamma middagar på kvällstid för de anställda. Det beror på att de 
uppfattar det som att de anställda vill hem till sina familjer. De pratar om det 
som att det var vanligt förekommande förut men att det nu har upphört.  

Carolina (HR) säger att det är:  

sällan de har några aktiviteter på kvällar för anställda. Det kan vara om det är 
något speciellt de vill fira för en kund (Carolina, HR).  

Det blir för ansträngande för folk. Om man är på ett företag där man alltid, 
varje vecka nästan skulle ta en fredagsöl eller middag och häng på det så är 
det inget bra. Det blir alldeles för stressigt, folk måste få ha sin familj och sitt 
privatliv (Per, HR). 

 
Citatet ovan visar att det finns en förståelse hos organisationsledningen att 

inte tillföra aktiviteter som rör arbetet efter arbetstid för de anställda. Det 
tyder på att det finns en förståelse för gränsen mellan förvärvsarbete och 
fritid. Det är tecken på kapacitetsrestriktioner, att det är begränsningar till 
familjelivet som gör att de inte längre har aktiviteter utanför arbetstid. Det är 
också en kopplingsrestriktion i och med att det handlar om att kunna delta i 
aktiviteter med familjen som hindrar dem från att delta i aktiviteter med or-
ganisationen. Det blir på så sätt ett hinder för de anställda, de vill hem till 
sina familjer.   

En annan aspekt är att aktiviteter utanför arbetstid medför arbetsbelast-
ning för den som ska ordna det (att en person måste driva igenom det, att 
mejla ut, boka bord). Det blir ofta ett hinder för att det inte anordnas några 
kvällsaktiviteter som Louise (HR) påpekar. Arbetsbelastningen är redan hög 
som den är, menar Louise (HR).  

Forskare som Kodz m.fl. (1998) anser att de som inte ställer upp på kra-
ven att arbeta mer timmar än en normal arbetsvecka leder till uteslutning 
från arbetsplatserna. Detta kan vara en bidragande orsak till att det är få per-
soner som inte förvärvsarbetar övertid på de arbetsplatser som har studerat. 
Anställda arbetar fler timmar än en normal 40 timmars arbetsvecka och 
gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut. Samtidigt som det finns en 
förståelse från organisationsledningen på de olika företagen att det måste få 
vara en viss uppdelning. Det som ändå står klart är att flertalet anställda för-
värvsarbetar efter normal kontorstid, vilket tyder på att det är en oharmonise-
ring mellan arbetslivet och privatlivet.  
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Att göra mer än vad som förväntas  
Det är flera forskare som uppger att det har blivit en norm att förvärvsarbeta 
mer än 48 timmar i veckan regelbundet och att det på så sätt har blivit en del 
av den professionella identiteten (Massey, 1995; Kodz m fl., 1998; Perlow, 
1998; Lewis, 2007). Mina empiriska resultat visar att detta stämmer också på 
de organisationer som jag har studerat.  

Det är påtagligt att de anställda förvärvsarbetar mer än 40 timmar i veck-
an. När tidsdagböckerna studerades visade det sig att alla utom en arbetar 
mer än 40 timmar per vecka (se tabell 8, s. 132). Det visar sig vanligt att de 
anställda jobbar minst tio timmar per dag flera gånger i veckan. Det är fyra 
av de nio som skrivit tidsdagbok (en hel vecka) som förvärvsarbetar mer än 
48 timmar. Det bör påpekas att ingen av de anställda skrivit ner i tidsdagbo-
ken när de exempelvis läser mejl efter arbetstid, vilket de i intervjuer uppger 
att de gör.  

Om man räknar in att jag läser mina mejl och svarar på dem till frukost till att 
jag stänger ner någon gång vid ett. Det är en ganska lång arbetsdag men jag 
gör det i mitt tempo. Så jag känner att jag hinner med och det är viktigare än 
att ha åtta timmars arbetsdag. Även på helger kollar jag mobilen hela tiden, 
det är en vana. Den är synkad till mina mejl. Normalt hinner jag inte mitt 
jobb på normala arbetsdagar, utan jag jobbar ca tio timmar varje dag (Peter). 

 
Detta tyder på att antal arbetstimmar egentligen är fler än vad som upp-

getts. En bidragande faktor till att anställda på privata företag resonerar som 
exempelvis Peter är att de måste komma upp i en viss beläggningsgrad. På 
Komfera ska de fakturera 90 procent av en 40 timmarsvecka mot kund24. Det 
innebär att fyra timmar per vecka är det tidsutrymme som ges till administra-
tiva uppgifter, förberedelser, interna möten och så vidare.  

 
Malin upplever kraven på beläggningstid som stressande: 

Men det är tidsrapporteringssystemet som bidrar till det [att hon inte hinner ta 
lunch – min kommentar]. För jag måste rapportera åtta timmar om dagen. Det 
värsta är att, och det har jag också gjort väldigt mycket, att man fyller sina 
åtta timmar som faktureras mot kund och sedan så fyller man inte i alla de 
andra timmarna som man också var här även om man inte gjorde någonting 
produktivt mot kund. Man måste ju gå på toaletten man måste ju göra kaffe 
och dricka det man måste bara stå och snacka lite ibland. Det är mycket tid 
som går till att springa mellan kopiatorn och fylla i papper och avbrottet från 
att du slutar att göra en grej för att telefonen ringer och avbrottet efter att du 
har lagt på luren tills du kommer igång igen det är ju 20 minuter utan några 
som helst problem och det är ju inte för att man är ineffektiv, tvärtom … I 
den tiden ska måndagsmöten, avdelningsmöten, team-möten ingå och ut-

                                                        
24 De anställdas löner är prestationsbaserade. 
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vecklingsmöten. Bara det gör att 10 procent av sin tid är borta, var ska man 
fika och kissa? (Malin). 

 
Organisationsledningen på Komfera har ingen förståelse för ett sådant 

perspektiv. Det visar tydligt att individperspektivet går emot organisations-
perspektiv i det här fallet.  

Tidsrapportering är ett system för att "fånga" vår konsulttid på kunduppdrag, 
och som ligger till grund för fakturering samt rapporter om vår beläggning, 
de anställda har olika mål och krav, beroende på position. Det är inte de an-
ställdas favoritgöra direkt, särskilt inte om man är relativt ny och inte van vid 
detta. För oss som förvärvsarbetat flera år med det systemet är det snarare ru-
tin … En del anställda som ser på tid på "fel sätt", de anställda uppfattar tid 
som något faktiskt och något man har ont om. De ser inte tid för vad det fak-
tiskt är. Ett verktyg människan har för att kunna göra diverse saker. De an-
ställda som uppfattar tid som en bristvara tycker normalt att tidsrapportering 
och beläggningstid är jobbigt, eftersom de ständigt påminns om tid (Alexan-
der, HR). 

 
Citatet är ett exempel på hur organisationsledningen förväntar sig att den 

anställda ska få ihop sin beläggningstid och om det innebär mer än åtta tim-
mars arbetsdag är det inte ledningens problem. Detta är en styrningsrestrikt-
ion för de anställda. En viktig aspekt är att arbetsprestationerna för kun-
skapsarbetare är svåra att mäta och därmed är det antal timmar som blir indi-
kationen på prestation, vilket medför ytterligare tidspress. 

En annan faktor som påverkar att de anställda förvärvsarbetar många 
timmar är att flera av företagen arbetar med krishantering, det innebär att det 
kan ske oförutsägbara händelser hos kunderna. Mina empiriska studier stöd-
jer Perrons (2003) diskussioner om detta. Det finns en förväntan från organi-
sationsledningen att de anställda ska vara tillgängliga även efter normal ar-
betstid: 

Är man seniorkonsult anser jag att man måste vara tillgänglig jämnt. Jag 
tycker att man kan ha det kravet på seniora konsulter som jobbar med kunder 
om man inte i förväg ibland säger att då och då kan jag inte vara tillgänglig, 
men då har man förvarnat i tid. Generellt tycker jag att om man har det här 
jobbet så har man på sin mobil fram till åtta på kvällen och sedan sätter på 
den senast halv åtta på morgonen. För det kan uppstå kriser och vi är krishan-
terare. Det är alltså en hög servicenivå, vi är ett serviceyrke. Tillgänglighet är 
viktigt (Louise, HR). 

 
Detta stödjer forskning av Kodz m.fl. (1998) om att det finns en förväntan 

att anställda förvärvsarbetar ”många timmar”. Även forskning av Perlow 
(1998: 329) om att göra mer än vad som förväntas av dig visar sig i mina 
empiriska studier, vilket också beskrivits tidigare. De anställda beskriver att 
de varierande arbetsuppgifterna bidrar till att förvärvsarbete sker på andra 
tider än under normal arbetstid.  
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Det är perioder när vi är i projekt där vi ska kolla media när det skrivs inten-
sivt om ett företag och att den rapporten ska vara inskickad innan klockan 
åtta på morgonen, så då måste jag börja jobba innan klockan sex. Jag gjorde 
det sju dagar i veckan under fyra månader. Förutom att det suger i största 
allmänhet så vill jag definitivt inte vara på jobbet den tiden, ofta gjorde jag 
det från sängen (Lars). 

 
Mina resultat visar att det är arbetsuppgifternas karaktär som gör att för-

värvsarbetet sker på oregelbundna arbetstider och bidrar till att det blir en 
hög arbetsbelastning.  

Flera av de anställda och personer med HR-uppdrag säger att de anställda 
förväntas meddela var de är och om de inte är tillgängliga även efter arbets-
tidens slut. Det är en kapacitetsrestriktion i och med att den sätter gränser för 
andra aktiviteter som sker utanför arbetstid. De timmarna minskar drastiskt 
om de anställda förvärvsarbetar tio timmar per dag. Det blir på så sätt även 
en kopplingsrestriktion i och med att det minskar möjligheten att delta i 
andra aktiviteter. Det hindrar att delta i aktiviteter om de anställda förvärvs-
arbetar på kvällar och helger. 

Det har visat sig att de anställda använder olika strategier för att klara av 
situationen med hög arbetsbelastning. Där arbetsluncher eller att inte ta 
lunch överhuvudtaget ofta beskrivs som ett sätt att hinna med arbetsuppgif-
ter.  

Att vi sitter ner i vårt kafé och man har med sig lite mat eller att man köper 
med sig och så passar man på att ta lunchtiden och stämmer av gemensamma 
angelägenheter, det är också rätt vanligt (Anders). 

Vi har internt lunchmöte en gång i veckan med vårt team, och sedan så är det 
om man har väldigt mycket att göra en vecka så är det bra att ha kundmöten 
över lunchen för då kan man både äta och jobba, det brukar vara ganska ef-
fektivt (Lina). 

 
Det finns flera forskare som skriver om varför det ser ut på det här sättet: 

varför arbetslivet i stort ställer upp på normer om att förvärvsarbeta många 
timmar och att göra mer än vad som förväntas. Jag finner stöd för några av 
dessa anledningar i mina empiriska resultat som visar att social kontroll är en 
aspekt, vilket även Bunting (2004) skriver om.   

I intervjuer framkom att flertalet anställda regelbundet läser sina mejl ef-
ter arbetstid (se citat under avsnitt ”obalansen suddar ut gränser”). Kravet på 
tillgänglighet är en underliggande faktor som påverkar att de anställda gör 
detta. De anställda har tillhandahållits med mobiltelefoner av sin arbetsgi-
vare och det innebär att tidigare styrningsrestriktioner upphävs.  

Det är inte så att vi tvingar på alla att ha mejl i telefonen och så där men där-
emot så tycker vi att det är praktiskt (Per, HR).  
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Det kan leda till en känsla av att behöva vara kontaktbar, en stress som 
handlar om att inte ha kontroll över sitt vardagsliv.  

Jag använder mobilen för att hålla mig lite uppdaterad på mejlen (Lars). 
 
En annan aspekt är att intranätet både gör att organisationsledningen har 

kontroll på vad de anställda gör och att anställda har koll på varandra.  
IKT medför en kontrollfunktion. Flera av de företag som har studerats har 

avancerade intranät som har olika funktioner där de anställda kan observera 
vad kollegorna gör och var de är. Om en anställd pratar i telefon, är på möte 
eller lunch framgår det av systemet. Det ligger en bevakningsfunktion i 
dessa system. De anställda kan enkelt boka in varandra för möten via syste-
met. De anställda uppmanas att lägga ut uppdateringar om vad de gör och 
vad som ska ske. Det är också enkelt att kommunicera med varandra via 
chattsystem. Det är uppbyggt som facebook men är specialutvecklat för före-
tag (mikroblogg för intern kommunikation mellan kollegor). Intranät kan ses 
som en social plattform där medarbetarna lätt kan kommunicera med 
varandra internt. Det är flera organisationer som har en liknande social platt-
form (ett vanligt system är ”Yammer”). Det används exempelvis för att 
meddela om en anställd ska sitta hemma och distansarbeta en dag. Att intra-
nät med följande funktioner finns, gör att de anställda har kontroll över var 
de andra är och vad de gör.  

Carolina (HR) på Adia beskriver att deras intranät används för att uppda-
tera medarbetarna om vad som händer. Exempelvis kan det användas för att 
samordna gemensamma transporter till möten på andra platser och även som 
informationskälla till sina medarbetare.  

Vi använder det väldigt mycket så där att nu ska jag sticka i väg på möte till 
den kunden och så skriver man det och så vet alla det. Eller jag måste vabba 
idag så jag kommer inte in och där finns också en app till telefonen så man 
kan skriva i den. Så det är väldigt enkelt. Har haft det i ett och ett halvt år un-
gefär. Innan hade vi ett annat som inte alls fungerade lika bra (Carolina, HR).  

 
Det har visat sig att på de arbetsplatser där IKT används i stor utsträck-

ning är de anställda också på det gemensamma kontoret i stor utsträckning. 
Det kunde förväntas att de arbetsplatser som använder IKT i stor utsträck-
ning inte behöver vara på det gemensamma kontoret men så är inte fallet. 
Det ter sig som ett mysterium. Det visar sig också att IKT används i mycket 
stor utsträckning mellan medarbetare på arbetsplatser. Men inte alls i lika 
stor utsträckning mellan de anställda och deras kunder (se tidigare diskuss-
ion om detta).  

Det är tydligt att olika normer påverkar valet av var förvärvsarbetet utförs. 
Mina empiriska resultat stödjs av forskare som Lautsch och Kossek (2011) 
om att känslan av att inte finnas påverkar att de anställda är på arbetsplatsen.  
Forskning av Gunnarsson (2003) anser att normer, värderingar och trender 
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påverkar var förvärvsarbete sker. Det är en kontrollfunktion. Det finns en 
uppfattning om att om man inte är på kontoret så finns man inte. Det vill 
säga att anställda som förvärvsarbetar på distans inte räknas med i arbets-
uppgifter eller i kunduppdrag.  

Sara som är projektanställd sedan åtta månader tillbaka säger: 

Jag är på arbetsplatsen för att jag är ny, vill prata och behöver fråga saker och 
får mer input på det sättet (Sara). 

 
Klara som är en nyanställd juniorkonsult berättar: 

När man är junior behöver man också få uppgifter för att jag inte bestämmer 
så mycket själv vad jag ska göra varje dag utan det är hela tiden någon som 
har gett mig uppgifter. Om man inte är här går man miste om dem (Klara). 

 
Citaten ovan visar att det är särskilt påtagligt för juniorer eller nyanställda 

på organisationerna. Men det behöver inte bara handla om att nyanställda 
anser att de behöver vara på arbetsplatsen för att de ska synas: 

Man vill inte att det ska framstå som att man inte jobbar. Jag vill inte att nå-
gon ska tro att jag jobbar mindre för att jag inte är på kontoret. Det är tydligt 
att det inte syns att jag gör någonting när jag inte är på kontoret (Malin). 

 
Att man vill visa att man arbetar leder till att anställda vill förvärvsarbeta 

på det gemensamma kontoret. Att synas på kontoret är lika med att förvärvs-
arbeta.  

Sammanfattningsvis går det utifrån diskussionen ovan att visa att normer 
men också hur arbete praktiseras påverkar både var förvärvsarbetet sker och 
hur det organiseras.  

Distansarbete sker efter normal arbetstid 
Distansarbete ses ofta som ett sätt att få vardagslivet att gå ihop. Det handlar 
om att kunna förvärvsarbeta från annan plats, vanligen i hemmet under vissa 
tider eller dagar. Distansarbete handlar om att förvärvsarbete med hjälp av 
IKT på en annan plats än man vanligen gör (utanför exempelvis arbetsplat-
sen). Det vanliga är att distansarbete sker i hemmet, det sker ofta sporadiskt 
och relativt sällan. Det behöver inte ske på dagtid. Utifrån webbenkät och 
tidsdagböcker i figur 15 (s. 126), 16 (s. 126) 17 (s. 127) och 18 (s.129) visar 
det sig att de anställda på Komfera och Infera framförallt utför sitt arbete på 
kontoret under normal arbetstid, men att det finns variationer inom respek-
tive arbetsplats.  
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I mina studier visar det sig att förvärvsarbete på distans framförallt sker i 
hemmet (om det sker), det är inte vanligt att det sker på andra platser såsom 
exempelvis på kaféer eller på tåg. De anställda på Komfera och Infera anser 
att det finns en möjlighet att förvärvsarbeta på en annan plats än på kontoret. 
När de anställda blev tillfrågade i webbenkäten om möjligheterna att för-
värvsarbeta på distans svarade ungefär 50 procent att de var mycket goda på 
båda arbetsplatserna (se figur 23). Det är ingen som uppger att den möjlig-
heten inte finns.  
 

Figur 23. Möjligheten anställda har till distansarbete.  

Källa: webbenkät. 

 
I intervjuerna framkom liknande resultat. Trots det är det förhållandevis 

få av de anställda som förvärvsarbetar hemifrån (under normal arbetstid):  

Vid enstaka gånger har jag arbetat i hemmet halva dagar. Max en gång i må-
naden. Totalt om jag räknar ihop det blir det oftast noll. Jag har möjligheten 
men gör det inte (Karin).  

Arbetar hemma en dag på två veckor, inte mer i varje fall (Sara). 

Det händer kanske en gång på tre veckor, oftast halvdagar (Malin). 

Jag försöker faktiskt att inte jobba hemifrån (Sofia). 
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Det förvärvsarbete som sker i hemmet är att läsa och skriva: 

Jag tar med mig saker hem för att läsa (Ingrid). 

Om jag har jättemycket att läsa och skriva kan jag ta en halvdag hemma, 
kanske en halv dag i månaden (Lennart). 

Jag sitter hemma för att fokusera på att skriva (Klara). 
 
Mina resultat visar att distansarbete endast sker sporadiskt och med stor 

variation, vilket forskare som Bailey och Kurland (2002), Haddon och Bryn-
in (2005), Helminen och Ristimaki (2007), Garrett och Daniziger (2007), 
Lautsch och Kossek (2011) styrker med forskning. Det är inte vanligare att 
kvinnor distansarbetar i min studie, vilket forskare som Mokhhtarian (1998), 
Huws (1991) och Hulten (2005) menar. I webbenkäten går det inte att se 
någon skillnad mellan män och kvinnor vad gäller att distansarbeta. Det 
framställs också som att distansarbete kan vara ett sätt att kombinera karriä-
ren med småbarn för kvinnor (Jarvis, 2005) (se diskussionen i avsnittet om 
vardagslivet) men det är inget som framkommit i min studie.  

Mina data om distansarbete beskrivs bäst utifrån begreppen flexibala di-
stansarbetare (Garrett och Danziger, 2007) eller ”multi-locational 
teleworker” (Gunnarsson, 2003) Det handlar om att distansarbeta delvis 
hemifrån och delvis på kontoret, eller någon annan plats. Det är ett sätt att 
öka arbetstiden till mer än 40-timmarsvecka. Även om flera av de anställda 
uppger att de förvärvsarbetar på distans för att koncentrera sig finns det 
också anställda som uppger att de gör det av praktiska skäl: 

Ibland handlar det om att tajma en hantverkare. Då passar jag på att arbeta 
hemifrån (Peter). 

 
Utifrån organisationsperspektivet uppger flera personer med HR-uppdrag 

att deras anställda kan förvärvsarbeta på distans. Men att det finns tydliga 
kopplings- och styrningsrestriktioner som hindrar att det sker.  

Det går i realiteten att förvärvsarbeta på distans. Organisationsledningen 
uppger att deras anställda kan förvärvsarbeta på distans någon gång i veckan. 
Men det finns det en dubbelhet från organisationsledningen.  

Siw (HR) säger att de har utformat distansavtal för alla medarbetare som 
tänker arbeta hemifrån eller från annan plats någon gång i veckan med re-
striktionen om ”arbetet så tillåter”. Med det menas att de inte får missa vik-
tiga möten eller liknande. 

Men det är inte så självklart som det först verkar. Samtidigt säger nämli-
gen Siw: 

Mycket av det här arbetet kräver samarbete med andra. Så det är klart att då 
behöver du vara på kontoret (Siw, HR).  
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Det är både kopplings- och styrningsrestriktioner som hindrar anställda 
från att förvärvsarbeta på distans. Att det är framförallt möten som hindrar, 
visar på tydliga kopplingsrestriktioner.  

Anledningen till att förvärvsarbete på distans inte sker i nämnvärd om-
fattning beror på arbetsuppgifternas karaktär. Tidigare har beskrivits hur 
arbetsuppgifter som varierar leder till att de förvärvsarbetar fler timmar. 
Deras arbetsuppgifter förändras snabbt (beskrevs under avsnitt arbetsprak-
tik). Det gör att det sker oväntade händelser vilket i sin tur försvårar att för-
värvsarbeta på distans.  

Det är mer så att det är något som dyker upp och man behöver ha ett möte di-
rekt. Det kan komma en kris som gör att man måste samla ett team och prata 
om det. Sitter man hemma så blir det lite bökigt (Lina). 

 
Det visar sig också att möten påverkar var förvärvsarbetet utförs och or-

ganiseras.  

Vi har goda möjligheter att arbeta på annan plats, utan då vi har många möten 
som vi måste delta i och det hindrar såklart. Alla möten hindrar men annars 
har vi vilka möjligheter som helst (Karin).  

 
Citatet ovan beskriver flera aspekter på samma gång. Dels att det är goda 

möjligheter och dels att det inte är det. Intervjupersonen ändrar sig under 
citatet fram och tillbaka mellan flexibilitet och inte flexibilitet.  

I webbenkäten fick de anställda besvara frågan om de anser att de missar 
något när de inte är på plats (figur 24, s. 169) och vilka restriktioner som de 
upplever finns för att förvärvsarbetar på distans.  
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Figur 24. Andel anställdas uppfattning om missad information vid distansarbete.  

Källa: webbenkät 

 
Som framgår av figur 24 är det en övervägande majoritet på Komfera som 

anser sig missa viktig information om de inte är på kontoret. Det är endast 
två personer som anser att de inte gör det. På Infera är det endast 26 procent 
som anser att de missar något när de inte är på kontoret och 44 procent anser 
att de inte missar något. Aspekten att missa viktig information - både formell 
och informell - om de inte är på arbetsplatsen är av betydelse. Det är tydliga 
styrningsrestriktioner som påverkar valet av plats för förvärvsarbete, vilket 
blir extra tydligt på Komfera. Mina empiriska resultat går därmed isär på de 
båda arbetsplatserna. Golden (2006) visar i sina studier att anställda som 
distansarbetar missar viktig information, medan forskare som Bailey och 
Kurland (2002) och Belanger (1999) anser att när distansarbete sker sällan 
blir det inget problem. I mina empiriska studier är de anställda framförallt på 
det gemensamma kontoret (se figur 15 s. 126). Detta handlar också om kon-
troll som beskrivits tidigare.  

I mina studier visade det sig att distansarbete under normal arbetstid inte 
sker i stor utsträckning, framförallt gäller det för Komfera. En viktig orsak 
till detta är att en stor majoritet anser att de missar något om de inte är på 
kontoret. Det är av vikt att förstå att deras möteskultur och det kommunikat-
ionsintensiva förvärvsarbetet bidrar till det här mönstret. En faktor som bör 
beaktats är att det sker fler informella möten på Komfera, medan Infera har 
mer formella möten vilket kan vara en orsak till de skilda resultaten. På 
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Komfera har de dessutom prestationslöner, vilket också kan påverka resulta-
tet i studien.  

En av de största anledningarna som de anställda i webbenkäten angav 
som anledning till att de inte förvärvsarbetade på distans var sociala. Det är 
den sociala aspekten som är den största restriktionen för att förvärvsarbeta på 
annan plats än kontoret. Det är 78 procent (14 personer) på Infera och 61 
procent (14 personer) på Komfera som anger sociala restriktioner. Det hör 
också ihop med synligheten på arbetsplatser. Sociala aspekter är exempelvis 
att träffa sina arbetskollegor.  

Forskare som Garrett och Danziger (2007), Hill m.fl (1996), Tietze 
(2005) menar att de som distansarbetar förvärvsarbetar fler timmar. Det finns 
olika aspekter varför det kan se ut på det sättet som jag ser det. Sara beskri-
ver följande: 

Jag jobbar längre tid hemma för att jag blir mer avbruten med grejer, jag pas-
sar på att laga lunch och sover längre (Sara). 

 
Detta menar Sara medför att hon får en längre arbetsdag. Det tyder på att 

distansarbetare ofta förenar hushållssysslor med förvärvsarbetet vilket fors-
kare som Hulten (2005) anser.  

I intervjuer framkom att anställda när de förvärvsarbetade hemifrån kände 
större press på att prestera, eftersom de inte blev störda av någon. När de 
förvärvsarbetade på det gemensamma kontoret var det mer accepterat att inte 
hinna med sina arbetsuppgifter för att de blev störda av sina kollegor, men 
om de distansarbetade kunde de inte skylla på det. Det visade sig också att 
vid distansarbete ansåg de att de skulle hinna med mycket mer än normalt 
och när de inte hann med det kände de sig misslyckade. 

Samtliga anställda på Komfera och Infera som svarat på webbenkäten an-
ser att de förvärvsarbetar bättre på distans med vissa arbetsuppgifter. De 
uppger att det är för att ”få lugn och ro”, ”bättre arbetsro”, ”lugnt och tyst”, 
”jag blir mindre distraherad och störd”, ”koncentrera mig bättre”, ”för att 
kunna fokusera”, ”effektivare att läsa och skriva”.  

Det finns inget som tyder på att de anställda vill distansarbeta i större ut-
sträckning. I webbenkäten (figur 25, s. 171) ställdes frågan om de önskar sig 
större flexibilitet, med förklaringen att kunna förvärvsarbeta i hemmet eller 
på annan plats.  
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Figur 25. Andel anställda som önskar sig mer flexibilitet (distansarbete) 

Källa: webbenkät 

 

Som figur 25 visar är det en övervägande majoritet på båda organisation-
erna som inte anser sig vilja ha större möjlighet att kunna förvärvsarbeta på 
andra platser än kontoret. Det är 83 procent på Infera respektive 61 procent 
på Komfera som inte anser sig behöva mer flexibilitet vad gäller att för-
värvsarbeta hemifrån eller från annan plats. De som svarade ja på frågan har 
uppgett att de inte skulle vilja behöva ha ”tillstånd” innan de kan förvärvsar-
betar från annan plats eller att samarbeten med kollegor försvårar. 

Mina resultat visar att de anställda också motiverar sin närvaro på det ge-
mensamma kontoret utifrån sina fritidssysselsättningar. Det blir en kopp-
lingsrestriktion att faktiskt ta sig till sin arbetsplats i det fallet. 

I och med att jag bor en bit ut, på måndagar och onsdagar dansar jag efter 
jobbet i Stockholm, då är det ingen idé att vara hemma och på torsdagar bru-
kar jag träna och sedan brukar jag åka ihop med min sambo som jobbar halv-
vägs härifrån så det blir liksom inte att jag stannar hemma och förvärvsarbe-
tar (Lars).  

 
Det visar sig också att den övervägande majoriteten bor nära sin arbets-

plats. Det är 59 procent av de anställda (sammantaget) som bor inom Stock-
holms kommun och 41 procent bor utanför kommungränsen och kan därmed 
anses pendla till och från arbetsplatsen. Det är få personer som kan anses 
långpendla, men det finns exempel på att detta förekommer. Det är 72 pro-
cent av de anställda som bor inom Stockholmskommun på Komfera. Mot 48 
procent på Infera (jfr. tabell 9, s. 152). 
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Pendling till och från sin arbetsplats är tydliga kopplings- och kapacitets-
restriktioner. Kopplingsrestriktioner påverkar hur man kan röra sig mellan 
olika platser. Avståndet till och från arbetsplatsen är en kapacitetsrestriktion 
på så sätt att det ger begränsningar i tidrummet.  

I webbenkäten svarade 52 procent på Infera att de normalt förvärvsarbe-
tade på resa (både pendlings- och tjänsteresa) och 38 procent på Komfera. 
Här går det också att dra paralleller till att en relativt stor andel personer bor 
i innerstaden och de flesta har under en timmes resväg. Det vanliga är att de 
har 20-30 minuter och ofta med t-bana, buss och/eller att de går. Det är end-
ast tre personer på de båda organisationerna som vanligen kör bil till sin 
arbetsplats.  

Det korta avståndet mellan bostadsadress och kontoret för de anställda 
som svarade på enkäten innebär att de flesta i realiteten på relativt kort tid 
kan röra sig mellan arbetsplatsen och bostaden.  

Det vanliga är att de anställda diskuterar pendlingsavstånd till arbetsplat-
sen med något negativt. Sara som bor med åtta mils resväg från sin arbets-
plats kan tycka att det är jobbigt att ha lång resväg. Hon somnar ofta på 
vägen hem och därför orkar hon sällan förvärvsarbetar på pendlingsresan 
eller när hon väl kommit hem. Dessutom gör resvägen att hon åker tidigt och 
kommer hem sent varje dag.  

Det blir påtagligt att avståndet mellan bostad och kontoret påverkar hur de 
anställda organiserar sitt förvärvsarbete. På det här sättet går det att förstå att 
pendling blir en typ av restriktion som sätter gränser för var och när för-
värvsarbete kan ske.  

Anders har valt att bosätta sig långt ifrån sin arbetsplats. Det är 60 mil 
mellan bostad och arbetsplats.  

Vi [Anders och hans sambo – min kommentar] valde helt enkelt bostadsmiljö 
och sedan fick jobbet hålla sig (Anders).  

 
Till skillnad mot Peter: 

Jag har väldigt medvetet valt att bo mitt i centrum och väldigt nära arbets-
platsen, för att det ska vara väldigt smidigt att komma hit (Peter).  

 
Citaten ovan visar att det finns sålunda olika sätt att se på avståndet mel-

lan förvärvsarbete och bostad. 
I mina studier har det inte visat sig att distansarbete sker i hög utsträck-

ning på dagtid utan det är framförallt efter normal arbetstid. Det är för vissa 
arbetsuppgifter eller av andra privata skäl – som att vara hemma med sjuka 
barn eller passa hantverkare. Distansarbete kan ske på mer regelbunden basis 
för att de få ihop sin beläggningstid. Därmed sker distansarbete efter normal 
arbetstid. Detta uppfattas ofta inte som distansarbete av de intervjuade. Där-
med stödjer mina empiriska resultat delvis att kunskapsarbetare distansarbe-
tar ofta vilket forskare som Garrett och Danziger (2007) och Hill m.fl. 
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(1996)25 anser men att det sker i hög grad utanför ordinarie arbetstid. En 
viktig poäng är variaionerna och de olika anledningarna till varför distansar-
bete sker eller inte sker.  

 
 
 
 

 

                                                        
25 Hill mfl har gjort studier på IBM i USA (Hill m fl., 1996; Hill m fl., 2003) Garrett och 
Danziger har gjort en amerikansk studie och funnit att det är kunskapsarbetare som distansar-
betar i högre utsträckning än andra yrkesgrupper (Garrett och Danziger, 2007). 
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7 Slutdiskussion 

Avgörande faktorer för hur förvärvsarbetet organiseras och hur och var det 
utförs är olika restriktioner. Skillnaden mellan sysselsättningens geografi och 
förvärvsarbetarnas geografi påverkar därmed arbetspraktiken. Grundtanken 
är att studera arbetspraktiken och samtidigt ha ett vardagslivsperspektiv för 
att förstå arbetets geografi. Diskussionen har hela tiden ett tydligt fokus på 
arbetslivet och hur det påverkas och påverkar privatlivet. Det är den kun-
skapsintensiva branschen som har studerats och speciellt kunskapsarbetare 
inom PR/kommunikation, management och uppdragstjänster.  

Definitionen av kunskapsarbetare och kunskapsintensiva branscher varie-
rar. Tre olika forskare har haft ett stort inflytande i den akademiska debatten 
om kunskapsarbetare och den kunskapsintensiva branschen. Robert Reich 
(1991b) menar att det är kompetensen som är det centrala för kunskapsar-
bete. Richard Florida (2002) menar att kreativitet är det som utmärker kun-
skapsarbete och Mats Alvesson (2004a) anser att intellektuella och analy-
tiska färdigheter är det mest centrala. Utifrån deras resonemang går det att 
förstå att det är kunskapsarbetarnas färdigheter som är det centrala. Den kun-
skapsintensiva branschen är bred och inkluderar flera olika yrkeskategorier; 
såsom ingenjörer, tekniker, bankmän, FoU samt PR- och managementkon-
sulter. För att vara en kunskapsarbetare ska de huvudsakliga arbetsuppgifter-
na bestå av intellektuella och analytiska färdigheter och för det krävs en 
högre utbildning. Dessa kriterier styrks av min studie där alla har en högre 
utbildning och majoriteten av personalen på arbetsplatsen är sysselsatta med 
intellektuella och analytiska moment. Det är arbetskraften som är i fokus på 
de kunskapsintensiva företagen. Genom att studera arbetskraften kan vi för-
stå kunskapsarbete.  

Kunskapsarbetarnas förmåga att knyta till sig kunder, bemöta kunder, be-
hålla kunder och framförallt serva sina kunder är det centrala för dessa före-
tag. Utan sina kunskapsarbetare säljer inte dessa företag något. Det är kun-
skapen som kunskapsarbetarna besitter, förmedlar och utvecklar som företa-
gen säljer. En central del av företagens funktion är att kunskap skapas på 
dessa arbetsplatser. Ledningarna organiserar därmed sina anställda för att 
kunskap ska kunna utvecklas.  

Möteskulturen har visat sig vara en aspekt som påverkar de anställdas 
praktik i stor utsträckning. Möten påverkar att den anställda är på plats på 
kontoret. Även om det ter sig på olika sätt på de båda arbetsplatserna så har 
det samma effekt; att de anställda i huvudsak är på kontoret. På Komfera är 
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det på grund av informella möten som de anställda anser sig behöva komma 
till arbetsplatsen för att inte missa något och för att kunna delta i arbetsupp-
gifter. Det handlar om att det sker många spontana och oplanerade möten 
som den anställda som inte är på plats missar. Även situationer med ”kris-
hantering” som behöver ske med kort varsel och när det uppstår en situation 
med en kund som snabbt måste lösas med möten. På Infera handlar det mer 
om att det är många inplanerade möten och som gör att de anställda måste 
till kontoret för att delta i dem. Ofta är mötena obligatoriska och medför att 
de anställda måste var på kontoret för att delta. I båda fallen studerade via 
webbenkät, tidsdagbok och intervjuer visar det sig att möten hindrar den 
anställda från att förvärvsarbeta på annan plats. De anställda uppfattar att de 
lägger mer tid på möten på den arbetsplatsen där det sker planerade möten än 
på den arbetsplatsen där det sker mer spontana och oplanerade möten.  

Det finns studier som visar på att intensiv möteskultur leder till ökad ar-
betsbelastning (Kodz m fl., 2002). I min studie visar tidsdagböckerna att de 
anställda lägger ner mycket tid på möten. De förbereder och planerar, deltar 
och gör sedan efterarbeten som berör möten. Det är exempelvis vissa dagar 
där de anställda enbart ägnar sig åt olika typer av mötesaktiviteter, vilket är 
ett bevis för att intensiv möteskultur leder till ökad arbetsbelastning och med 
tanke på att de anställda även har andra arbetsuppgifter än möten. 

Vikten av att kommunicera med varandra, i direkt närhet är en central del 
av kunskapsarbetet. Den personliga kommunikationen används i stor ut-
sträckning framförallt mellan anställda och kunder men även mellan an-
ställda. Beroende på vilken typ av arbetsuppgift det gäller så används virtuell 
eller personlig kommunikation.  

Relationer har en stark effekt på förtroende och tillit mellan de anställda 
och kunder. Ettlinger (2003) menar att tillit krävs för att en interaktion ska 
ske. Det gäller både för samarbete mellan och inom arbetsplatser. Det hand-
lar om interaktionen mellan människor. Förtroende mellan anställda och 
kunder anses väsentligt i ett första skede för att knyta en kund till sig. I nästa 
fas handlar det om att upprätthålla kunden. Båda dessa faser är tidskrävande 
på sitt sätt. I försäljningsfasen görs mycket gratis för att etablera ett förtro-
ende. I den andra fasen är det en fråga om att hålla en kontinuerlig kontakt 
och det beskrivs som varierande för varje kundkontakt. En del kunder vill ha 
en mer personlig och frekvent kontakt. IKT ses som ett komplement till per-
sonlig interaktion och för att upprätthålla kontakten med kunden, ofta hand-
lar det om att snabbt få svar på en fråga eller för att boka ett möte. IKT har 
visat sig användas för att kommunicera anställda emellan. I min studie har 
det också visat sig att på arbetsplatser där IKT används i stor utsträckning är 
också de arbetsplatser där de anställda är på kontoret i stor utsträckning.  

Relationen mellan anställda är en central aspekt genom att kunskapsarbete 
organiseras i teamarbete (eller projektarbete). De anställda organiseras i 
team både inom företaget och mot kunder. Det visade sig att teamarbete 
medför att de anställda är på kontoret. Anställda beskriver det som att det 
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ständigt händer nya saker under dagen som gör att de måste träffas och dis-
kutera i teamet. Ofta går det inte att förutse när det ska ske. Om en team-
medlem inte är på plats beskrivs det som försvårande för teamet. Teamarbete 
försvårar att förvärvsarbete sker på någon annan plats än kontoret eftersom 
teammedlemmar behöver träffas i sitt dagliga förvärvsarbete.  

En viktig aspekt av teamarbete är skapandet av kunskap. Det handlar om 
praktikbaserad gemenskap. Team anses bättre kunna komma fram till lös-
ningar, än individuellt. Amin och Roberts (2008) menar att för att gemen-
skaper ska uppstå på arbetsplatser så krävs att individer identifierar sig med 
sitt team. På de flesta arbetsplatser som studerats är teamen en central del 
och att de anses som oerhört viktigt för företaget. Teamen har gemensamma 
middagar, luncher och möten. Det handlar också om att ha en bredd mot sina 
kunder, att någon i teamet alltid ska vara anträffbar. 

Alla dessa tre aspekter; möten, team och relationer anspelar på den sociala 
interaktionen som sker på arbetsplatserna. Det har visat sig att den sociala 
interaktionen är oerhört viktig för kunskapsintensiva företag. Det är också en 
avgörande faktor för att kunskapsarbetare är på arbetsplatsen och utför sina 
arbetsuppgifter i stor utsträckning. Majoriteten av de som svarat på webb-
enkäten är över 60 procent av sin arbetstid på sitt kontor (se figur 15, s. 126). 
I tidsdagböckerna visar sig det sig de anställda är på kontoret 39 till 93 pro-
cent av sin arbetstid. Alla utom en person är över 50 procent av sin tid på 
kontoret (se figur 18, s. 129). De flesta är inte ute hos kund eller arbetar 
hemifrån i någon stor utsträckning (se figur 16, s 126, 17, s 127 och figur 18, 
s. 129).  

Det visar sig också att flertalet anställda veckovis besöker konferenser el-
ler mässor, vanligen i Sverige men även i andra framförallt nordiska länder. 
Mina resultat visar att kunskapsarbete både är rörligt genom att de anställda 
reser på konferenser men att de inte arbetar på så många andra platser än på 
kontoret när de inte reser iväg. Distansarbete sker därmed framförallt i an-
slutning till att de anställda reser till arbetsplatsen eller när de tar sig hem. 
Kunskapsarbetarna i min studie distansarbetar därmed delvis i hög utsträck-
ning, vilket överrensstämmer med resultat också från tidigare studier (Hill m 
fl., 1996; Garrett och Danziger, 2007). Det sker vanligen inte under normal-
arbetstid, utan distansarbete sker i så fall efter kontorstid.  

Intressant att notera är att organisationsledningen, vanligen ställer sig po-
sitiva till att de anställda förvärvsarbetar på distans någon dag i veckan. De 
anställda anser sig också ha ett flexibelt arbete med möjlighet till distansar-
bete. Ändå är de framförallt på kontoret och utför sitt förvärvsarbete där 
under normal arbetstid. Även om de anställda har den tillåtelse och den tek-
niska möjligheten att arbeta på distans så är det andra faktorer, som beskri-
vits ovan som avgöra att det under kontorstid sker i begränsad omfattning.  

I intervjuerna framkom att de flesta förvärvsarbetar innan och efter arbets-
tid på olika sätt men att de inte uppfattar det som arbetstid. Detta sker ofta 
utanför kontoret och ofta hemifrån. Exempel på arbetsuppgifter som utförs 
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efter arbetstid är att läsa och svara på mejl, förbereda sig inför dagen och 
uppdatera sig på sina kunder. Resultatet är i sig intressant eftersom det visar 
att mycket av det arbete som sker är oreflekterat. Det har blivit vanligt att 
använda sig av sin mobiltelefon för att läsa mejl och det sker mer eller 
mindre automatiskt.  

Det finns forskning som visar att flexibla arbetstider är positivt för de an-
ställda (Webster, 2002; Furåker m fl., 2007; Dicken, 2011). I mina studier 
tyder resultatet på att flexibla arbetstider används ”utifrån kundens bästa”. 
Det vill säga att de anställda som går hem tidigare en eftermiddag eller gör 
ärenden på stan under dagen gör det för att de exempelvis ska jobba på hel-
gen eller har mycket övertid. Flexibla arbetstider tycks leda till mer antal 
timmar som förvärvsarbetas. På flera av de organisationer som studerats 
finns det ingen tydlig arbetstidspolicy utan det centrala är fakturering mot 
kund eller att arbetsuppgiften slutförs.  

I praktiken tycks detta leda till att de anställda förvärvsarbetar mer än 40 
timmar per vecka i faktiskt tid. Detta ger stöd åt forskning som anser att 
flexibla arbetstider används utifrån organisationens behov (Grönlund, 2004a; 
Mulinari, 2004). Det bör tilläggas att det handlar om kundens behov. De 
anställda anser att flexibla arbetstider är positivt. De anställda anser att de 
har ett flexibelt förvärvsarbete och kan vara flexibla även om det visade sig 
att flexibiliteten är utifrån ett kundbehov och därmed utifrån organisationens 
bästa.  

Vardagslivsbalansen och harmoniseringen i vardagslivet påverkas av hur 
mycket den anställda förvärvsarbetar och när det sker. Det visar sig att majo-
riteten av kunskapsarbetarna i min studie ofta arbetar efter kontorstid. De 
personer med barn som är med i studien har försökt anpassa arbetstider efter 
hur deras familjesituation ser ut. De förvärvsarbetar utefter familjens behov, 
även om de anser sig behöva förvärvsarbeta efter normal kontorstid för att 
hinna med sitt förvärvsarbete. Situationen med småbarn beskrivs som svår 
att kombinera med att vara kunskapsarbetare. Vardagslivet påverkas också 
av att anställda inte uppfattar, exempelvis läsa mejl eller att uppdatera sig om 
kunder eller förbereda sig för möten, som arbetstid. De anställda vill vara 
uppkopplade och läsa mejl efter arbetstid för att känna sig uppdaterade och 
informerade, det kan även gälla att läsa in sig på olika fält. Många anställda 
ser inte det som förvärvsarbete utan anser att det är i deras intresse.  

Ett tydligt mönster som visat sig är att förvärvsarbete hemifrån framförallt 
sker efter arbetstid. Det handlar om att läsa och skriva mejl eller förberedel-
ser. Därmed har det skett en utvidgning av arbetstiden och den utvidgningen 
sker på bekostnad av privatlivet. IKT har lett till att förvärvsarbete kan ske 
på andra platser och andra tider än vad som vanligen betecknas som arbets-
tid. Detta tenderar att ske oreflekterat och det är först vid en direkt fråga som 
det framkommer att respondenterna gör detta. Det tyder på en normalisering 
av ett mönster. Detta tyder också på att gränsen mellan privatliv och arbets-
liv har suddats ut.   
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I en förlängning går det att förstå detta som att kunskapsarbetare gör mer 
än vad som förväntas. Det har blivit en norm att förvärvsarbeta mer än 40 
timmar i veckan, något som även andra studier visar på (Perlow, 1998). En 
bidragande orsak till att denna norm har uppstått är som jag ser det exempel-
vis kravet på att den anställda ska debitera kunder uppemot 90 procent av sin 
arbetstid. Mycket av det dagliga arbetet är inte debiterbart och bidrar till att 
arbetsveckan blir många timmar.  

På arbetsplatserna (alla utom en) används intranät som en central funktion 
för de anställda. Jag har funnit att det är en typ av kontroll- och maktfunktion 
som påverkar var förvärvsarbete utförs och hur det organiseras. De anställda 
kan utläsa vad medarbetarna gör, med vem och var de är. Intranätet leder till 
att alla anställda har kontroll över varandra i stort sett varje minut. Ledning-
en har på detta sätt också kontroll över vad de anställda gör. Det går att ut-
läsa när en person är upptagen i telefonsamtal, sitter i möten och var de be-
finner sig. Samtidigt uppmanas de anställda att lägga ut små inlägg om vad 
de gör och var de ska.   

Aspekten av att göra flera saker samtidigt har fått en ny innebörd. Till ex-
empel att resa samtidigt som internet används för att mejla kunder eller kol-
legor. I tidsdagböckerna syns tydligt att kunskapsarbetarna gör flera aktivite-
ter samtidigt. Det finns en uppfattning om att stress och att göra flera saker 
samtidigt har ett samband (Kenyon, 2008). 

Valet att använda olika metodverktyg för att samla empiriskt material har 
påverkat resultatet som framkommit i avhandlingen. Beroende på om data 
kommer från intervjuer, enkäter och tidsdagböcker framkommer delvis olika 
bilder av ett och samma fenomen. På så sätt har tolkningen av det empiriska 
materialet underlättats och reabiliteten stärkts. Detts har berikat resultaten.  

För att ge ett exempel; att enbart studera webbenkäten hade gett mig re-
sultatet att anställda på en arbetsplats använde sig av personlig kommunikat-
ion i större utsträckning på en av arbetsplatserna än på den andra arbetsplat-
sen. När jag sedan studerar tidsdagböckerna och intervjuerna visar sig ett 
annat resultat, nämligen att den personliga kommunikationen används i lik-
nande utsträckning på båda arbetsplatserna. Det stod klart att det är skillnad i 
hur olika sätt att kommunicera (personlig eller virtuell) används och det på-
verkar således resultatet. Detta betyder att en mer mångsidig och ”grundad” 
förståelse för mitt studieområde har skett. Det har också gjort att jag har varit 
mer öppen för vad olika resultat innebär i syntes av de olika data; intervju, 
enkät och tidsdagbok.  

Slutord 
En avgörande fråga för denna avhandling har varit om det är en skillnad 
mellan arbetets geografi och sysselsättningens geografi. Det har visat sig att, 
å ena sidan, och trots IKT att mycket av arbetets geografi sammanfaller med 
sysselsättningens geografi. Det betyder att arbetet sker på den arbetsplats och 



 179 

det kontor där man har sin anställning. Anledningen till detta är ett antal 
restriktioner. Av dessa verkar normer och policy vara viktiga, det handlar om 
styrningsrestriktioner. Dessa kan gå under benämningen praktikbaserade 
gemenskaper. Å andra sidan, sker också arbetet på andra platser. Den ge-
nomförda studien visar att olika moment som tillhör förvärvsarbete sker i 
hemmen och detta är ofta efter normal arbetstid. Detta ger anledning till att 
ställa frågor om möjligheter att uppnå harmonisering av vardagslivet. Balan-
sen hotas av att arbetslivet blir överordnat privatlivet och att arbetslivet i 
någon mening blir en del av privatlivet.  
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Summary 

Introduction and background  
This thesis is about work in the knowledge-intensive producer services in-
dustry. The companies and organizations in this industry supply clients with 
advanced services. The sector includes law firms, management consultancy 
companies, advertising agencies and high-tech companies. The employees of 
these companies and organizations are highly educated staff, referred to here 
as knowledge workers. There are many different definitions of knowledge 
workers, and authors such as Robert Reich (1991b), Richard Florida (2002) 
and Mats Alvesson (2004a), among others, have all offered a definition of 
knowledge work (Table 10, p. 181). These authors’ definitions share some 
aspects, while also having distinct differences (see Table 10). Reich main-
tains that modern economies are strongly dependent on knowledge workers, 
with nations competing through the quality of their workforce. He calls 
knowledge workers the analysts, and says that they “solve, identify and bro-
ker problems by manipulating symbols” (Reich, 1991b: 178). They are de-
fined by their specific experiences, expertise and skills (analytical tools). 
Florida’s definition of a knowledge worker has a strong focus on creativity, 
and on what people are able to do with their talents. The creative class is 
supposed to deal with problem solving (Florida, 2002). Alvesson focuses 
more on the ability to interpret, speculate and assess in order to solve prob-
lems, noting that it is therefore difficult to evaluate the work of knowledge 
workers (Alvesson, 2001). These authors share a strong belief that society 
depends on the knowledge that can be produced and communicated by 
knowledge workers. They also share the argument that society depends on 
networks and information technology, and that we have a networked society 
(e.g. Harvey, 1989a; Castells, 1996a; Alvesson, 2004a). 
  



 181 

Table 10. An outline of three researchers’ views of knowledge work. 

 
 
Information and communication technology (ICT) has spread rapidly in 

societies over the last few decades. ICT has consequences for how people 
live their lives and for the social and spatial structure of companies, organi-
zations and their interactions in society. There are different views on what 
kinds of impacts ICT has on working life, and that is the focal theme of this 
thesis. There are debates about ICT’s positive and negative effects on socie-
ty. The latter includes discussion of ICT-related stress. There are arguments 
that ICT will bring about a mobile world, but there is also skepticism about 
this thesis. There are also different standpoints about how employees have 
been affected by ICT, and whether this means that work can be done any-
where and anytime. ICT has also been said to lead to reduced mobility. The 
underlying argument for this is that workers do not need to travel because 
they can use ICT, for example (e.g. Cairncross, 1997; Castells och Susser, 
2002; Sellen och Harper, 2002). There are also studies suggesting that mo-
bility will increase with the growing use of ICT (Sheller och Urry, 2006a), 
and that face-to-face contact is the most important way of communicating 
(e.g. Bradley m fl., 1993; Jones, 2003). ICT is clearly making people more 
mobile. It is easier (and cheaper) to travel, and it is easier to communicate 
and be productive while traveling, through such activities as talking on the 

Name Robert Reich Richard Florida Mats Alvesson 

Key  
concept 

Symbolic-analytic work The creative class Knowledge workers 

Sector 
 

Knowledge-intensive 
industries 

Symbolic-analytic services 
 

Knowledge-intensive 
companies 

Assignment Identifying problems, 
problem solving, and 
strategic-brokering activi-
ties.  

Discovering new strategies 
and components. Problem 
solving and seeking out 
new, innovative solutions.  

The ability to interpret and 
make qualified specula-
tions. Problem solving. 

Key words Competence, welfare Creativity, urbanity Knowledge, companies, 
experts 

Professions 
or  
occupations 

Researcher, engineer, 
accountant, computer 
programmer, technician, 
PR, lawyer, investment 
bankers, planner, develop-
er, analyst, consultancy, art 
director, journalist, pub-
lisher, university professor. 

Computing, mathemati-
cian, engineer, research, 
arts, design, entertainment, 
sport, management, fi-
nance, law, technical. 

Law, accounting, manage-
ment, engineering, compu-
ting, IT, PR, investment 
banking, bio-tech, high-
tech. 

Key book The Work of Nations. 
Preparing Ourselves for 
21st-Century Capitalism 
(1991) New York: Vintage 
Books 

The Rise of the Creative 
Class: and How it’s Trans-
forming Work, Leisure, 
Community and Everyday 
Life (2002). New York: 
Basic Books 

Knowledge Work and 
Knowledge-Intensive 
Firms (2004). Oxford: 
Oxford University Press 
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phone and checking e-mail while on the train. This thesis explores how 
much and in what way ICT has affected the working life of knowledge 
workers. 

This thesis is inspired by the time–geographical approach. Time, space 
and place are important concepts in human geography. The concept of time–
space is important in time geography, where time and space are not separat-
ed. Both time and space need to be studied, for it is the relation between time 
and space that will help the researcher to understand what is happening. It is 
by understanding what is not possible that one can understand what is possi-
ble. The social aspect also needs to be considered. An individual path can 
illustrate this, where one follows an individual’s location in time–space. 

Aim 
The specific aim of this thesis is to understand knowledge work in terms 

of how it is organized and performed in time–space. The starting point is to 
study the different spatial possibilities and constraints that knowledge work-
ers face. 
 

In this thesis knowledge workers primarily refer to workers who work 
within a specific industry that is termed ‘knowledge-intensive producer ser-
vices.’ Knowledge workers are well educated, and work in sectors such as 
management, PR/communications, and research and development. The main 
focus of this thesis is the practice of work. Discussion takes the everyday life 
perspective, which means considering working life in a contextual perspec-
tive whereby the interaction with private life is important. The relations and 
interactions between different actors such as employers, employees, family 
and clients are important factors that are taken into account in this study. 

Theoretical approach  
This thesis stresses that work practice is an important factor in understanding 
the geography of work. Work practice is about what people do. To be able to 
understand work practice, interactions need to be studied. Interactions are 
important for knowledge transformation in the workplace and with clients, 
and are handled in different ways in different job assignments. Communica-
tion methods include both face-to-face and virtual contact. Face-to-face con-
tact can increase incentive and coordination for employees in workplaces 
(Storper och Venables, 2004), and shapes relations between individuals (Et-
tlinger, 2003). Virtual contact using ICT should be seen as a means of com-
municating over distance, and often happens after a relationship has already 
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been established. Therefore, ICT-enabled and face-to-face contact methods 
support each other, but are also in conflict. One important factor for the 
knowledge worker relates to work conducted in close interaction with others. 
Communities of practice (Wenger, 1998) at workplaces is a theory that can 
be helpful for understanding the geography of work in knowledge-intensive 
producer services. Communities develop through interactions, and this can 
provide the necessary interaction for knowledge creation. It therefore be-
comes important for the knowledge worker to be present in the workplace. 

Flexibility is important for understanding the mobility of knowledge 
workers. The question that must be asked is; what is a flexible workplace? 
Are workplaces flexible from the perspective of the employee or the em-
ployer? Flexibility in time is one thing, but flexibility in production is anoth-
er. It is important to state what we mean by “flexible.” To be flexible often 
means to be on “standby,” on the understanding that work intensity depends 
on workloads. 

To understand the working life of knowledge workers using a more holis-
tic approach, their private life also needs to be taken into consideration. The 
everyday life perspective takes into consideration the worker’s whole life. 
Relations between working life and private life need to be studied to under-
stand knowledge work. Everyday life is what people do in their everyday 
routines, and both their working life and their private life are included in the 
concept (Ellegård, 2001). Work–life balance is a concept that is often used to 
discuss the balance between paid work and other parts of life (Kodz m fl., 
2002; Gambles m fl., 2006). Here, I use the concept to explore the harmony 
or disharmony of everyday life for knowledge workers. There are different 
opinions about how individuals can obtain harmony in their life, the barriers 
to obtaining it and the measures workers take to avoid overwork and stress 
from factors such as ICT (Bunting, 2004; Perrons m fl., 2006; Walsh, 2010). 
Knowledge workers are able to work “around the clock,” which often leads 
them to spend more time working than would usually be expected, that is, 
more than 48 hours per week (Kodz m fl., 1998). These norms affect the 
everyday life of knowledge workers, who are often seen as teleworkers (Hill 
m fl., 2003; Garrett och Danziger, 2007).  

Methods and materials 
For this thesis, several different methods and sources are employed in order 
to study and analyze the geography of work. The methods used to obtain the 
empirical data include interviews, a questionnaire and time diaries. Inter-
views are used to understand knowledge workers, what they choose to do 
and their ideas about their working life. Time diaries are used to understand 
and map how they organize their working week and their working day. The 
questionnaire provides a more extensive picture of their working life, where 
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they work and what they need resources to do their work. The NVivo soft-
ware program, which helps the researcher to organize and analyze empirical 
materials like interview data, has been used in this study. 

The strategy for analyzing data involves a reflexive approach. The inspi-
ration has been from researchers who have placed the construction and inter-
pretation of empirical material at the center (e.g. Cloke m fl., 2004; Alvesson 
och Kärreman, 2011). The approach is critical, reflective and open to the 
discovery of surprising aspects of the material. This creates the possibility of 
challenging, combating and illustrating theories. The aim is to identify fric-
tions between theory and the empirical material and to challenge theses that 
have previously been taken for granted. Conflict between existing theory and 
evidence, or breakdown, should be seen as something good. It is the unex-
pected that helps the researcher to problematize. In the end, this will inspire 
the researcher to see the unexpected and to solve or reframe the problem. 
There is also the possibility that many oft-repeated breakdowns will lead to a 
mystery, for a mystery is an effect of breakdown (Alvesson och Kärreman, 
2011). For example, when I began my study of the geography of work, I 
believed that my empirical material would be about parents with small chil-
dren. I also thought that knowledge workers would perform their work in 
many different locations, for example at the premises of client organizations, 
while commuting, on business trips, at external meetings, at home, or else-
where. It was surprising that it was not like this, but I started to investigate 
why it was so, and more empirical data were collected; it was clear that a 
new theory was needed to enable better understanding. It is important to 
work between theory and empirical data along the way. To “solve” a mys-
tery means that the researcher develops a good understanding of the phe-
nomenon (Alvesson och Kärreman, 2011). 

Time geography can be used to focus on practices and agency. The time-
geographical approach opens the possibility of seeing sequences of activities 
and projects (Hägerstrand, 1982). Time-geographical concepts have been 
used to describe and analyze my empirical data. The specific concepts are 
project, activity and constraints. Project and activity are used to describe 
how the knowledge workers organize their life. Knowledge workers can 
have different goals for and through their work. A project can involve differ-
ent activities. Many projects are more or less routinized, something that hap-
pens every day (Ellegård, 2001). Others are unique or rarely happen. Activi-
ties happening frequently in the practice of knowledge work can, for exam-
ple, include talking to clients in person, talking by phone and participating in 
meetings. Other less frequent activities include conferences and traveling 
abroad for meetings. A project can take up the whole working day or it can 
be a special work assignment. These activities and projects can be viewed as 
bundles in time–space. Together, they make up different patterns. 

Each project and activity has a number of constraints. Constraints mean 
different limitations in time–space. The most obviously constraints are relat-
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ed to material matters. Material components occupy space in different ways; 
the number of entities that can be in contact with each other is limited. There 
is also a time constraint, that is, there is a minimum time in which one can 
travel to a specific location. No one can be physically present in two places 
at the same time. ICT has made it easier to talk to people over long distanc-
es, thereby easing some of these constraints. 

Three constraints in time–space (Hägerstrand, 1970) are defined. Capabil-
ity constraints primarily relate to biological limits, for example the fact that 
one needs to sleep and eat. They also relate to accessibility (Hägerstrand, 
1970). Coupling constraints exist where there are limits on where, when and 
for how long individuals can join with other individuals, tools and materials. 
It is about coordination in time–space (Hägerstrand, 1970). When a 
knowledge worker is at the workplace, the coupling can only be with other 
people, tools and materials that are at that workplace. Authority constraints 
are about who has the right to be or do something in time–space (Häger-
strand, 1970), for example the right to have a private office, or to be required 
to work in an open-plan office at the workplace. 

In this thesis, I have studied both organizations’ and individuals’ projects. 
Knowledge workers may have their own goals for their work, which might 
not be the same as the organization’s goals. Knowledge work can be both an 
individual project and an organizational project. In an organizational project, 
there are different people involved, and the project is dependent on how they 
work together as a group to achieve the goal (Ellegård, 2001). An individual 
project is simply about an individual’s activities. 

This thesis uses different sets of data. First, there are two relatively inten-
sive studies of two workplaces. These include interviews, a questionnaire 
and time diaries. The workplaces must remain anonymous, and therefore I 
have used the assumed names Infera and Komfera. Infera is a knowledge-
intensive workplace in a public sector organization. A major task for this 
organization is to produce background reports, as well as strategy and vision 
documents. It employs 47 people, of whom 27 are knowledge workers. I 
interviewed seven employees at this organization. One of the employees was 
in the management team responsible for human resources (HR). The other 
six employees kept a time diary for a week. The questionnaire survey was 
distributed to 27 employees, of which 23 responded. The second workplace 
is Komfera, which is a privately owned knowledge-intensive company with-
in the public relations (PR) sector. It employs around 30 people, of whom 28 
are knowledge workers. Interviews were conducted with six employees, and 
with the person responsible for the organization’s strategy and HR. Four of 
the employees kept a time diary for a week. The questionnaire survey was 
distributed to 28 employees, of whom 18 responded. 

 
The knowledge workers who took part in the empirical study have both 

similarities and differences (see Table 11 p. 186). All the employees have 
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extensive formal education and most of them live in the Stockholm region, 
where both workplaces are located. Three people at Infera live outside 
Stockholm County and commute to the workplace. Two live in neighboring 
counties, while one lives further away and has an overnight apartment close 
to the office, this person stays in the apartment all week. At Komfera, one 
employee lives a considerable distance from the workplace and commutes 
daily. The average age at Infera is 50 years, while at Komfera it is 32 years. 
The size of the households varies; between 30 and 40 percent live in house-
holds with children. Infera has a low turnover rate of employees, and most of 
the employees have been working there for many years, while at Komfera, 
there is a high turnover rate, and most of the employees have only been there 
for a few years. 

 
Table 11. Characteristics of the knowledge workers in the case study 

 Infera Komfera 
Criteria Number (%) Number (%) 
Education at university 
 

23 (100) 18 (100) 

Residing in Stockholm County 
 

20 (87) 17 (94) 

Living in households with two or 
more persons 
 

22 (96) 12 (67) 

Living in households with members 
younger than 20 years of age 
 

10 (43)                         
 

7 (38) 

Living in households with children 
in child-care age 
 

9 (39) 7 (38) 

Employed for less than two years 5 (22) 15 (83) 
 

 
To be able to better understand knowledge work from the organizational 

perspective, the study includes, in addition to the empirical data presented 
above, interviews with HR people from seven different companies in the 
management and PR/communications sector. Many of these interviewees are 
either the owner, a partner, or the CEO of their company, and they all hold 
key positions within the management team. These workplaces are all small, 
with fewer than 30 employees (in Sweden). 
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Results from the study 
This thesis aims to understand the organization and practice of knowledge 

work in time–space. The essential idea has been to try to understand the ge-
ography of work by studying work practices from an everyday life perspec-
tive. The focus is on paid work, and how it affects and is affected by private 
life. My study is of the knowledge-intensive producer services industry and 
the knowledge workers employed in this industry. 

Although ICT is very important to knowledge workers, it is the interac-
tion inherent in personal communications that appears to be a central factor, 
and the types of tasks and the stage of work the employees are engaged in 
are of primary importance. Crucial elements in relation to how knowledge 
work is organized and performed are meetings, teamwork and interpersonal 
relationships. 

This is well illustrated by Lars’ time diary (Figure 27, p. 189). The se-
quence of the working day’s activities is shown in the figure, and together 
with the interviews provides valuable information about the knowledge 
worker’s working day. 

The time diary in Figure 27 illustrates a day in November 2008. The time 
diary only includes work-related activities (everything else is marked as 
private time). Lars commutes by bus and subway to the office every day. 
This is a Wednesday, and he starts his working day at breakfast by reading 
five different newspapers. This task continues throughout his commute to 
work, which takes one hour. He did not enter this as working time in his time 
diary because he believes it is something he just needs to do to update him-
self in readiness for his working day. At the office, he takes a phone call, has 
discussions with various colleagues and clients, and also looks things up on 
the Internet, using both his smartphone and his computer. The whole day is 
about interaction in different ways (virtual or physical). Lars has a short 
lunch, late in the afternoon. In the evening, he needs to update invoices at 
home because he did not have time to do this during the day. 

Lars worked for ten hours on this diarized day. He worked for 49.5 hours 
that week, of which he spent 32.5 hours at the office. He used virtual com-
munication (e.g. mail, chat, phone) during 40.5 hours, while his face-to-face 
contacts took up 8.5 hours. There was only one hour during the week when 
he was not communicating with someone. 
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Lars everyday life is illustrated in figure 26 and should be read as follow:  
 

Figure 26. Example of a time diary 

 
In Figure 26, time is marked on the y-axis, and the codes for various loca-

tions are marked on the x-axis. The red line represents activities, the green 
line represents locations and movements, the dark-blue line represents tech-
nologies and the light-blue line represents interactions with others. The 
time–space diagram is constructed using the software data program “Daily 
Life” (Ellegård och Nordell, 2011).  
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Figure 27. Lars’ time diary  
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The meeting culture in the workplace proved to be one aspect that signifi-
cantly affects employees’ practice. The conduct of meetings generally re-
quires employees to be present at the office. Although this is manifested in 
different ways in the two workplaces studied (Komfera and Infera), it has the 
same effect: namely that the employees are mainly in the office. In one 
workplace (Komfera), attendance at the office is mainly for informal meet-
ings. Employees feel they have to come to the workplace so that they do not 
miss anything, as well as to participate in work tasks. Employees who are 
not in the office will miss many spontaneous and unplanned meetings in this 
workplace. At the other workplace (Infera), there are many planned meetings 
at which the employees are expected to be present. Further, the meetings are 
often mandatory, and employees are required to be at the office in order to 
participate. In both cases, it appears that the meetings prevent the employees 
from working elsewhere, such as at home. The employees at the workplace 
where there are planned meetings perceive that they spend more time at the 
office compared with those at the workplace where meetings are more spon-
taneous and unplanned. 

There are studies showing that meeting cultures lead to increased work-
load (Kodz m fl., 2002). In this study, time diaries show that employees 
spend a lot of time in meetings; preparing and planning, participating, and 
then following up with work related to those meetings. On some days, the 
employees’ time is devoted exclusively to different types of meeting activi-
ties. This shows how meeting culture can lead to increased workloads, be-
cause employees also need to engage in duties other than meetings. 

The importance of interactions with colleagues and clients is a key ele-
ment of knowledge work. Personal communication is the most important 
form of interaction, although depending on the nature of the work task, em-
ployees also use virtual communication. However, the data seem to support 
the theory that personal interactions are the main building blocks for devel-
oping relationships. 

Relationships have a strong impact on confidence and trust between em-
ployees and customers. Ettlinger (2003) argues that trust is required for in-
teractions to occur. This applies to cooperation both between and within 
workplaces. Trust between employees and customers are considered essen-
tial as a first step to establishing a client relation. The next phase is about 
maintaining the relationship with the customer; both these phases involve 
building trust, which is a time-consuming activity. In the second phase, it is 
a matter of maintaining constant contact, which can be done in different 
ways with different clients. Some customers want more personal and more 
frequent contact than others. ICT is seen as a complement to personal inter-
action as a way of maintaining contact with the customer. Often, it is a quick 
and easy way to obtain answers to questions or to schedule appointments. 
From my study, it seems that ICT has proved to be more useful for commu-
nication between employees than for communication between employees 
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and clients. The study also shows that employees spend more time at the 
office in workplaces that use ICT widely. 

Relationships between employees are central to the way in which 
knowledge work is organized in the workplace. Employees are organized 
into teams, both within the company and in dealings with customers, and this 
reliance on teamwork is an important reason why employees need to actually 
come in to the office. Employees describe how there are constantly new 
things happening during the day, which means that teams must meet and 
discuss these developments. It is not possible to predict when the need for a 
meeting will occur, and therefore it is important to be present in the office. If 
a team member is not in the office, their absence is seen as aggravating for 
the rest of the team. 

An important aspect of teamwork is the creation of knowledge. Because 
employees in these knowledge-intensive companies are expected to solve 
problems for clients, the customers have a team created around them. Amin 
and Roberts (2008) argue that in order for work communities to evolve, team 
members need to identify with their team. In most workplaces that I have 
studied, teamwork is central to the organization. Teams share dinners, lunch-
es and meeting. Also teams are important, with their clients in mind, to al-
ways be reachable. 

All three of these aspects, meetings, teamwork and relationships, allude to 
the interaction that takes place in the workplace. It has been shown that in-
teraction is important for knowledge-intensive companies. It is also crucial 
to knowledge workers’ ability to perform their work tasks. 

The majority of the knowledge workers in my case study spend more than 
60 per cent of their work time at the office (see Figure 28, p. 192). The inter-
views revealed that they do some work both before and after office working 
hours. However, the employees did not necessarily think of this as working. 
Examples of tasks performed after working hours are reading and respond-
ing to e-mails, preparing for the day ahead and updating information on their 
customers. It has become common to use a mobile phone to read e-mails. 
The questionnaire survey reveals a difference between workplaces and how 
they use virtual communication. At Komfera, 45 percent of the knowledge 
workers use virtual communication for 25 to 50 percent of their working 
day. By comparison, at Infera, 70 percent of workers use virtual communica-
tion for only 1 to 25 percent of the working day. 

It is also the case that most employees visit conferences or expos on a 
weekly basis, usually in Sweden, but also in other Nordic countries (see Fig-
ure 28, p. 192). My results show that knowledge work is mobile in one way, 
in that they travel to conferences. However, another aspect of their work 
shows immobility: they usually work in their own office, not at other loca-
tions. It is interesting to compare these results with those of earlier similar 
studies that illustrate more mobile patterns (Hill m fl., 1996; Garrett och 
Danziger, 2007). My study reveals that the geography of work seems to de-
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pend on the work tasks. One important result is that not all knowledge work-
ers can telework; most have to perform their work on site. 

 
Figure 28. Where the knowledge-workers perform their working week. 

 

Work hours by location: other, traveling, conferences/expos, at home, at clients’ 
premises, at the office. Source: time diaries. 

 
It is interesting to note that the management team is usually positive about 

employees teleworking for one day of the week. The employees also think 
that they have a flexible job, with the opportunity to telework. Despite this 
shared conception between managers and staff, the employees in this study 
mainly work at the office during normal working hours. Although employees 
have the permission and the technical ability to work remotely, there are 
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other factors, as described above, explaining why this does not happen more 
often. 

There is research showing that flexible working conditions are beneficial 
for employees (Webster, 2002; Furåker m fl., 2007; Dicken, 2011), while the 
results of my study indicate that flexible working conditions are “best for the 
customer.” Employees who go home early one afternoon or do errands dur-
ing the day are doing so because they are prepared to work overtime as and 
when required. Flexible working time seems to lead to employees working 
more hours. In the organizations I have studied, there is no clear policy on 
flexible working hours, but the overarching aim is to maintain client rela-
tionships. 

In practice, this seems to mean that the employees are actually working 
more than 40 hours per week. This supports prior research concluding that 
flexible working conditions are used in the organization’s best interests 
(Grönlund, 2004b; Mulinari, 2004). I would add that it is also in the client’s 
best interests. 

This affects employees’ work–life balance, because the harmonization of 
everyday life is affected by how much and when employees are working. It 
turns out that the majority of knowledge workers in my study normally work 
outside office hours, and employees with children adjust their working hours 
to suit their family situation. The family’s needs decide when they start and 
end their working day, which means that they are working outside normal 
business hours. The situation of the knowledge worker with young children 
is particularly difficult. 

Employees want to remain connected, and so they read e-mails after 
working hours to stay updated and see if anything has happened in their ab-
sence. Many employees do not see this as paid employment, but rather be-
lieve that it is in their own best interests. Therefore a clear pattern emerges; 
work done at home mainly occurs outside normal working hours. Thus, there 
has been an extension of working hours at the expense of private time. ICT 
has made paid work possible in places and at times other than what are 
commonly referred to as workplaces and business hours. Because this is 
done unreflectively, and it is only when a direct question is asked that work-
ers recognize that they are doing this, it indicates a normalization. The 
boundary between public and private life has become blurred by this unre-
flective extension of work into the home. 

By extension, it is possible to infer that this means that knowledge work-
ers do more than is expected of them. As shown in previous studies (Perlow, 
1998), it has become the norm to work for more than 40 hours per week. A 
contributing factor to this norm is the need for organizations to charge their 
customers up to 90 percent of the value of their employees’ working hours. 
Because much daily work is not chargeable, long working days are needed to 
make up the required chargeable hours. 
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In all except one workplace in this study, an intranet was a central feature. 
I have found that this is a type of control and power function that affects the 
acquisition of work done and how it is organized. Employers can deduce 
what their employees are doing, with whom they are interacting and where 
they are. The intranet also allows employees at a workplace to control each 
other. Intranet software shows whether a person is busy on the phone, sitting 
in a meeting, or with a client, and their location. The management team en-
courages employees to put out small posts about what they are doing and 
where they are going, even if the intranet does not automatically log these 
details. 

The concept of doing several things at the same time has been given new 
meaning. For example, it is possible to communicate with clients or col-
leagues while traveling. The time diaries show that knowledge workers per-
form multiple tasks simultaneously. Such multitasking has been found to 
create stressful situations for individuals (Kenyon, 2008). 

Concluding discussion 
The focus of this thesis is the study of the geography of work; it is, therefore, 
research into the economic geography of organizations. Within the field of 
economic geography in the 2000s, it is recognized by researchers such as 
Schoenberger (2001) and Yeung (2005) that organizations must be under-
stood as social processes and elements. Every organization has some unique 
features, and therefore it is important to take these differences into account 
in order to say something about the bigger picture. Attitudes, relationships 
and norms affect practice in the workplace and within organizations. People 
control organizations, but how this occurs varies substantially. It is important 
to remember that organizations consist of numerous individuals. Beyond the 
CEOs, partners and owners are people who act in accordance with different 
choices, opportunities, constraints, expectations and negotiations. This re-
lates to different types of subjectivity, which is linked to the methodology of 
this thesis. I have used different methodological tools including interviews, 
questionnaires and time diaries. Slightly different results are found depend-
ing on which tools are used. It turns out that studying the same phenomenon 
using several different methodological tools enriches the results and makes 
possible a critical evaluation of the data. 

To give an example, the questionnaire survey showed that employees use 
personal communication to a greater extent in one of the workplaces than in 
the other. When I studied the time diaries and interviews, I saw a different 
result, namely that personal communication is used to a similar extent in 
both workplaces. It was clear that there were differences in how various 
forms of communication (face-to-face or virtual) were used and thus affected 
the results. 
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This means that the multimethod approach of this thesis has led to a more 
versatile and “grounded” understanding of my study area. It has also meant 
that I have been more open to what different results mean in synthesizing the 
various data; interviews, questionnaires and time diaries. Some results have 
been revealed by one method but not by others. For example, interviews 
showed that employees regularly read work e-mails after work, but this was 
not revealed by either the questionnaires or the time diaries. 

This study is a contribution to the recently emerging interest in geogra-
phy, and more specifically in what has been termed “management geogra-
phy.” It is an integration of economic geography and work–life studies. The 
workforce is crucial for companies, and therefore it is essential to understand 
this resource thoroughly, and through this to understand knowledge work. 
Therefore, this study also contributes to understanding the development of 
knowledge-intensive producer services firms. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev företag   

!

!

!

!

Kulturgeografiska!institutionen!

Stockholms!universitet!!

!

Till!

xx!

På!Kulturgeografiska!institutionen,!Stockholms!universitet,!arbetar!jag,!Kristina!Trygg!med!ett!forskningsprojekt!
med! titeln! ”Arbetets! geografi”! som! handlar! om! var! det! moderna! arbetslivet! egentligen! utspelar! sig.! För!
projektet! studie! söker! jag! ett! antal! arbetsställen! inom! managementverksamhet! som! kan! delta! i! projektets!
undersökning.!!

Vad!jag!skulle!vilja!veta!är!hur!en!typisk!arbetsvecka!ser!ut!på!Ert!företag.!Var!utförs!arbetet?!På!kontoret,!hos!
kund,!i!hemmet,!på!restaurang,!på!resande!fot,!eller!någon!annanstans?!Vilken!typ!av!kommunikation!
använder!ni!er!av?!Sker!det!mesta!genom!medial/virtuell!kommunikation!eller!är!det!viktigt!med!personliga!
möten?!Jag!skulle!också!vilja!veta!hur!ni!använder!er!av!olika!informationsJ!och!kommunikationsverktyg.!Det!
som!också!är!av!intresse!är!vilka!möjligheter!det!finns!att!utföra!arbetet!på!distans!och!vilka!önskemål!om!detta!
som!finns!på!er!arbetsplats.!!!
!
Jag! hoppas! ni! har!möjlighet! att! delta! i! studien.! Studiens! design! innebär! att! jag! arbetar!med! en! enkät,!med!
intervjuer!och!med!tidsdagböcker.!Jag!vill!därför!skicka!ut!en!webbenkät!till!samtliga!anställa!på!arbetsplatsen!
och! sedan! göra! uppföljningsintervjuer!med! ett! urval! av! personalen.! Om! ni! är! intresserade! gör! jag! gärna! en!
sammanfattande!sammanställning!av!resultatet!från!studien!i!ert!företag.!!

Jag!kommer!inte!i!något!sammanhang!röja!namn!på!de!företag!där!jag!genomför!mina!studier.!Jag!kommer!inte!
heller!att!använda!mig!av!namn!på!de!intervjuade.!Det!är!jag,!Kristina!Trygg!som!genomför!intervjuerna.!Detta!
är!ett! forskningsprojekt! för!min!avhandling.!Docent!Brita!Hermelin!är!huvudhandledare!och!kommer!att! följa!
projektet!på!nära!håll!tillsammans!med!bihandledare!professor!Gunnel!Forsberg.!!

Om!Ni!har!frågor!med!anledning!av!denna!förfrågan,!vänligen!kontakta!mig!eller!någon!av!mina!handledare.!

Med!förhoppning!om!positivt!svar!!

Stockholm!2008J05J08!

!
Kristina!Trygg,!doktorand! ! Doc.!Brita!Hermelin! Prof.!Gunnel!Forsberg!
08J164835! ! ! 08–6747846! ! 08J6747843!
(mobilnummer)!!
!

!



 215 

Bilaga 2. Introduktionsbrev till HR-personer 

 

 
 
 
 
 
2010-03-03 

 
 
 
 
 
  

1 (1) 

 

 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08 16 48 35 
SE-106 91, Stockholm, Sverige Svante Arrhenius väg 8  Telefax: 08 16 49 69 

 E-post: kristina.trygg@humangeo.su.se 
 

  
Kristina Trygg  
PhD-student  
Kulturgeografiska institutionen 
Stockholms universitet 

 

  
  
Till 

xx 

På Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, arbetar jag, Kristina Trygg med ett 
forskningsprojekt med titeln ”Arbetets geografi” som handlar om var det moderna arbetslivet 
egentligen utspelar sig. För projektet studie söker jag ett antal arbetsställen inom 
managementverksamhet som kan delta i projektets undersökning.  

Vad jag skulle vilja veta är hur företagsorganisationen och arbetssituationen ser ut på Ert 
företag. Några frågor som jag vill ha svar på är; Hur personalsammansättningen ser ut?  
Vilken typ av kommunikation använder ni er av? Sker det mesta genom virtuell 
kommunikation eller är det viktigt med personliga möten? Jag skulle också vilja veta hur ni 
använder er av olika informations- och kommunikationsverktyg. Det som också är av intresse 
är vilka möjligheter det finns att utföra arbetet på distans och vilka önskemål om detta som 
finns på er arbetsplats.   
 
Jag hoppas ni har möjlighet att delta i studien. Studiens design innebär att jag gör en intervju 
med er som tar ungefär en timme. Om ni är intresserade gör jag gärna en sammanfattande 
sammanställning av resultatet från studien i ert företag.  

Jag kommer inte i något sammanhang röja namn på de företag där jag genomför mina studier. 
Jag kommer inte heller att använda mig av namn på de intervjuade. Det är jag, Kristina Trygg 
som genomför intervjuerna. Detta är ett forskningsprojekt för min avhandling. Docent Brita 
Hermelin är huvudhandledare och kommer att följa projektet på nära håll tillsammans med 
bihandledare professor Gunnel Forsberg.  

Om Ni har frågor med anledning av denna förfrågan, vänligen kontakta mig eller någon av 
mina handledare. 

Med förhoppning om positivt svar! 

 
Kristina Trygg, doktorand Doc. Brita Hermelin Prof. Gunnel Forsberg 
08-164835  08–6747846  08-6747843 
(mobilnummer)  
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Bilaga 3: Introduktionsbrev till anställda 

  

!

!

!

Hej!

xx!

Om!medverkan!i!forskningsprojekt!”arbetets!geografi”!

Vid!Kulturgeografiska!institutionen,!Stockholms!universitet,!pågår!ett!forskningsprojekt!med!titeln!”arbetets!
geografi”!som!handlar!om!var!det!moderna!arbetslivet!egentligen!utspelar!sig.!Var!utförs!arbetet?!Vilken!typ!av!
kommunikation!använder!ni!er!av?!Sker!det!mesta!genom!ITGkommunikation!eller!genom!personliga!möten?!
Projektet!är!Kristina!Tryggs!doktorandstudie!inom!forskarutbildningen.!!
!
För! att! kunna! genomföra! forskningsprojektet! ”arbetets! geografi”! behövs! information! från! företag! och!
anställda.!Forskningsprojektet!kommer!att!omfatta!ett!antal!organisationer!inom!privata!och!offentliga!sektorn.!!

En!webbaserad!enkät!kommer!att! skickas!ut! till! ett!antal!anställda!experter!på!ert! företag.!Vi! kommer! inte! i!
något!sammanhang!röja!namn!på!de!företag!där!undersökningen!genomförs!eller!namn!på!de!anställda!som!
deltar! i! undersökningen.! I! enkäten! kommer! du! att! bli! tillfrågad! att! medverka! i! en! intervju! och/eller! skriva!
tidsdagbok,! vilket! är! frivilligt.! Vi! kommer! inte! heller! dokumentera! anställda! som! intervjuas! eller! som! skriver!
tidsdagböcker.!Om!det!i!enkäten,!vid!intervjuer,!eller!tidsdagboken!skulle!nämnas!några!uppgifter!om!kunder!
till!er!eller!om!arbetsuppgifter!ni!har!vid!det!företaget!kommer!det!att!tas!bort!eller!anonymiseras.!!

Om! ni! deltar! i! projektet! ”arbetets! geografi”! kommer! jag! kunna! ge! er! en! individuell! rapport! när! enkäten,!
intervjuerna!och!tidsdagböckerna!är!genomförda!där!ni!kan!se!resultaten!för!ert!företag.!!

Beslutet!att!ni!ska!delta!i!undersökningen!har!skett!i!samråd!med!xx!och!xx.!

!

Stockholm!2008G06G23!

!
Kristina!Trygg,!doktorand/!kristina.trygg@humangeo.su.se/!mobilnummer!
!

!
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Bilaga 4: Intervjuguide anställda  

 
 
 
 
Frågeformulär  
 
1. Person 
Individ/Hushåll: 
 
 
 
 

Kön Ålder Hushåll 

Humankapital: 
 
 
 
 

Utbildning Anställd sedan Anställningsförhållanden 

Nuvarande befattning: 
 
 
 
 

Ansvarsposition Arbetsuppgifter Kollegor med liknande arbetsuppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Platser för förvärvsarbete – arbetets geografi 
Typ av plats Lokalisering 

(avstånd från 
hemmet) 

Transport-medel Hur ofta? 
Hur länge? 

Andel av total 
arbetstid 

Face-to-face-kom. 
(ungefärlig andel, 
hur länge) 

Medial och virtuell 
kom. 
(ungefärlig andel, 
hur länge) 

Ingen kom.  
(ungefärlig andel, 
hur länge) 

Hos arbetsgivaren  
 
 

       

I hemmet        

På tåget/bussen/bilen/flyget        

Hos annan 
samarbetspartner; 
leverantör, kund etc. 

       

På lokal som kaffé, 
restaurang, etc 

       

På mer öppna seminarier, 
konferenser, mässor, etc. 

       

Annat, exempelvis 
studieresor   
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3. Hur sker medial och virtuell kommunikation via telefoni och IT? Medial kommunikation syftar på icke-interaktiv och envägskommunikation, 
såsom olika former av informationssökning. Människor är virtuellt rörliga när de använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). 
 
 Hos arbetsgivaren Hemma  På tredje plats  

Fast telefoni; individuella samtal, 
telefonkonferens… 

   

Mobil telefoni; individuella samtal, 
telefonkonferens, SMS, e-mail/kalender, 
chatt, video, Internet… 

   

Dator för kommunikation; e-
mail/kalender, chatt, video, Internet… 

   

Dator för informationshantering och 
informationsförvaring; i nätverk (server, 
dockning av bärbardator)… 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Hur bedömer du möjligheter och restriktioner i ditt arbete för att arbeta på distans/hemifrån/från tredje plats? Hur är dina önskemål? Har långa 
avstånd mellan hem och arbete eller möjligheterna att inreda ett hemkontor en roll? På vilket sätt spelar familjens behov och önskemål en roll 
här? På vilket sätt överensstämmer eller skiljer sig dina önskemål från arbetsgivarens, kollegornas, medarbetarnas och kundernas önskemål? 
Arbetar du bättre/sämre/annorlunda på olika platser?  
Beskriv din arbetsplats? 
 
5. Kan du tänka dig att skriva i en tidsdagbok under en vecka (5 dagar)? 
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Bilaga 5: Intervjuguide HR-personer  

  

! ! ! ! ! 1!(4)!

!

!

!

Intervjuguide!

1.!Person!

Individ/Hushåll:!

!

!

Kön! Ålder! !

Humankapital:!!

!

!

Utbildning! Anställd!sedan! Anställningsförhållanden!

Nuvarande!befattning:!

!

!

Ansvarsposition! Arbetsuppgifter! !

Anställda:! Hur!många!anställda!(män/kvinnor),!

anställningsavtal!

!

Åldersfördelningen!på!de!anställda?!(J

30,!30J40,!40J50,!50J)!

Kontorets!sammansättning!

(kontorslandskap,!egna!rum,!enskilda!

rum)!

!

! Medarbetar/kollegors!arbetsuppgifter!

!

!

Var!de!anställda!bor!(city,!närJ

ytterförort,!pendlingsavstånd)!

Nyanställningar!(senaste!året)!

!

! ! ! ! ! 2!(4)!

!

!

!

2.!Platser!för!förvärvsarbete!–!arbetets!geografi.!Fysisk!kommunikation!

Typ!av!plats! Hur!ofta!?!

Hur!länge?!

Orsak?!

!

Andel!av!total!arbetstid?!

(procent/timmar)!

FaceJtoJface!

(fysiska/personliga!

möten)!kommunikation!

!

Virtuell!kommunikation! Ingen!kommunikation!

Hos!arbetsgivaren!

!

!

!

!

! ! ! !

I!hemmet!

!

!

!

!

! ! ! !

På!tåget/bussen/bilen!

!

!

!

!

! ! ! !

Hos!konsult,!kund!!

!

!

!

!

! ! ! !

På!lokal!som!kafé,!

restaurang!

!

!

!

!

! ! ! !

På!konferenser,!

seminarier,!mässor!

!

! ! ! ! !

Annat!exempelvis!

studieresor!

!

!

!

!

! ! ! !

!
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! ! ! ! ! 3!(4)!
!

!
!

3.!Tekniken!

Hur!sker!virtuell!kommunikation!eller!envägskommunikation!(informationssök)!via!telefoni!och!IT?!!

! Hos!arbetsgivare!
!

Hemma! På!tredje!plats!(ex!restaurang,!i!hemmet,!
på!resa,!hos!konsult,!hos!kund,!
konferenser,!studieresor)!

Fast!telefoni:!individuella!samtal,!
telefonkonferens!
!
!

! ! !

Mobil!telefoni:!individuella!samtal,!
telefonkonferenser,!SMS,!eJ
mail/kalender,!chatt,!video,!Internet.!
!
!

! ! !

Dator!för!kommunikation!
(bärbar/stationär);!eJmail/kalender,!
chatt,!video,!Internet!
!
!

! ! !

Dator!för!informationshantering!och!
informationsförvaring;!i!nätverk!(server,!
dockning!av!bärbardator)!
!
!

! ! !

Saknas!det!någon!typ!av!teknik:!
!
!

! ! !

!

! ! ! ! ! 4!(4)!
!

!
!

!

4.!Hur!bedömer!du!möjligheter!eller!restriktioner!för!de!anställda!att!arbeta!på!distans/hemifrån/tredje!plats?!Hur!ser!fördelningen!män/kvinnor!ut?!Har!ni!
någon!policy!kring!distansarbete!och/eller!arbetstider?!Har!ni!en!önskan!om!var!de!anställda!ska!arbeta?!Hur!väl!överensstämmer!eller!skiljer!sig!
arbetsgivarens!och!medarbetarnas!önskemål?!Hur!anser!ni!arbetssituationen!ut?!Har!ni!gemensamma!möten/luncher!alla!ska!gå!på?!Anpassar!ni!möten!
efter!något!särskilt?!!
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Bilaga 6: Webbenkät  

Enkät om förvärvsarbete 2008 (Företag 1)
(kopia)

Denna enkät ställer frågor om ditt förvärvsarbete. Enkäten genomförs inom
ett doktorandprojekt av Kristina Trygg vid Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms universitet. Jag kommer inte i något sammanhang röja namn
på det företag eller de personer som arbetar där jag genomför min
empiriska studie. Bearbetningen av inkomna svar sker vid Stockholm
universitet. Jag hoppas du har möjlighet att hjälpa mig med data till
projektet och kan svara på enkäten. För att du ska kunna komma fram till
frågorna måste du skriva in det lösenord du fått via e-mail. Till dig som inte
svarat inom 30 dagar skickar jag en påminnelse.

Lösenord
   
Den här enkäten kräver att du anger ett lösenord innan svaren skickas in.
Skriv in lösenordet i rutan ovan!

Fortsätt  Rensa all inmatning

Nu har du kommit fram till frågorna. Enkäten tar cirka 20 minuter
att fylla i.

A. Person

1. Är du?
   Kvinna Man

2. Vilket år föddes du?
   

3. Ange dina utbildningar (Du kan fylla i flera alternativ):

   

Gymnasium
Folkhögskola
KY-utbildning
3 årig högskola/universitets utbildning
Forskarutbildning

   Ange annan utbildning här...

4. Var bor du (ange postnummer och postort)?
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5. Antal personer i ditt hushåll, inklusive dig själv?

   
1 person (gå till avdelning B)
2 personer
3 personer eller fler; ange hur många...

   

6. Antal personer i ditt hushåll som är 20 år eller äldre, inklusive dig
själv?
   

7. Antal personer i ditt hushåll som är yngre än 20 år?
   

8. Har du barn i förskoleålder eller skolålder?
   Ja Nej - gå till avdelning B
   Kommentar

9. Hur många gånger i veckan hämtar och lämnar du barn på
förskola/dagis/skola?

   
Ingen gång i veckan
1-5 gånger i veckan
6 gånger eller fler per vecka.

   Kommentar

10. Skjutsar du barn i förskoleålder/skolålder till något eller några av
följande alternativ (Du kan fylla i flera alternativ)?

   

Skola/fritidshem
Idrottsaktivitet
Annan organiserad aktivitet
Kompisar
Annat, nämligen...

   

11. Påverkar andra personer i ditt hushåll dina tider för hur du
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förvärvsarbetar?
   Ja Nej Delvis
   På vilket sätt?

B. Anställning

12. Hur länge (räknat i år) har du sammanlagt varit anställd hos din
arbetsgivare?
   0-2 3-5 6-10 11-
   Kommentar

13. Vilka är dina arbetsuppgifter?

   

14. Hur ser din anställningsform ut?

   

Tillsvidareanställning
Projektanställning
Vikariat
Konsult
Annat

   Annat, nämligen...

C. Resor

15. Hur tar du dig till och från arbetet en normal arbetsvecka (Du kan
fylla i flera alternativ)?

Gå
Cykel
Bil
T-bana
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   Buss
Tåg
Båt
Flyg
Annat

   Annat, nämligen...

16. Hur lång tid tar det för dig att komma till ditt arbete (enkelresa och
i minuter)?

   

17. Under en normal arbetsvecka, hur många timmar förvärvsarbetar
du på pendlingsresa?

   

Pendlar inte (gå till avdelning D)
Upp till 2 timmar
2-4 timmar
4 timmar eller mer

   

18. Vilken typ av kommunikation använder du dig av när du
förvärsarbetar vid pendling?

   

D. Platser för förvärvsarbete

19. Under en normal arbetsvecka, på vilka olika platser utför du
förvärvsarbete (Du kan fylla i flera alternativ)?

   

På kontoret
I hemmet
På resa (pendlings- eller tjänsteresa)
Hos kund
På konferens
På kafé/restaurang
Annat, nämligen...
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20. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
arbetar du på kontoret?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar

21. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
använder du för att arbeta hemifrån?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar

22. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
använder du för att arbeta hos kund?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar?

23. Vad är det som avgör var du arbetar?
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24. Vilka tider arbetar du vanligen (Du kan fylla i flera alternativ)?
   Vardagstid Kvällstid Helger
   Kommentar

25. Förvärvsarbetar du utanför kontorstid (7-19)?

   
Nej- (gå till avdelning E)
Ja- upp till 3 timmar per vecka
Ja- 3-10 timmar per vecka
Ja- mer än 10 timmar per vecka

   Kommentar

26. Om du förvärvsarbetar utanför kontorstid (7-19), var gör du
förvärvsarbetet?

   

E. Distansarbete
Med distansarbete menas här arbete utanför kontoret.

27. Har du ett distansarbetsavtal (eller annan form av avtal som t.ex.
förtroendeavtal)?
   Ja Nej
   Om ja, vad innehåller avtalet?

28. Arbetar du bättre på distans?
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Ja, nästan alltid
Ja, för vissa arbetsuppgifter
Nej, aldrig

   Vad beror det på?

29. Har du önskemål att arbeta mer på distans?
   Ja Nej Delvis
   Kommentar

30. Vilka restriktioner har du för att arbeta på distans (Du kan fylla i
flera alternativ)?

   

Tekniska
Sociala
Tidsmässiga
Kulturella
Annat, nämligen...

   Kommentar

31. Skulle du önska mer flexibilitet (arbeta på annan plats, på resa,
hemma) i ditt arbete?
   Ja Nej Delvis
   Vad beror det på?

32. Vad har du för tekniska hjälpmedel att tillgå (Du kan fylla i flera
alternativ)?

   

Bärbar dator
En server hos din arbetsgivare som är tillgänglig även från en dator

var du än befinner dig
Mobiltelefon med möjlighet att komma åt mail och Internet
Bredbandsuppkoppling
Annat, nämligen...
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33. Vad skulle du behöva för hjälpmedel för att vara mer flexibel
(arbeta på annan plats, på resa, hemma) i ditt arbete (Du kan fylla i
flera alternativ)?

   

Bärbar dator
En server hos din arbetsgivare som är tillgänglig även från en dator

var du än befinner dig
Mobiltelefon med möjlighet att komma åt mail och Internet
Bredbandsuppkoppling
Behöver inget
Annat, nämligen...

   

34. Hur bedömer du dina möjligheter att arbeta på distans?

   

Mycket goda
Goda
Begränsade
Har inte möjlighet att arbeta på distans

   Kommentar

35. Bedömer du att dina möjligheter att arbeta på distans
överensstämmer med din arbetsgivares syn?

   

Helt
Till vissa delar
Inte alls
Kan inte svara på frågan

   Kommentar

36. Tycker du att dina önskemål att arbeta på distans stämmer väl
överens med dina medarbetare önskemål?

   

Helt
Till vissa delar
Inte alls
Kan inte svara på frågan

   Kommenatar
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37. Anser du att du missar något när du inte är på kontoret?
   Ja Nej Delvis
   Om ja eller delvis, vad är det?

F. Arbetsplatsen

38. Finns det någon arbetstidspolicy på ditt kontor (tex hur länge du
får arbeta, till hur sent eller tidigt)?
   Ja Nej Vet ej
   Om ja, vad innehåller/omfattar den?

39. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
använder du till face-to-face (personlig) kommunikation?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar

40. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
använder du till telefonkommunikation?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar
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41. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
använder du till data (e-mail) kommunikation?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar

42. Under en normal arbetsvecka, vilken typ av kommunikation
använder du framförallt till dina arbetsuppgifter?

   
Face-to-face (personlig kontakt)
Telefoni (Mobil eller fast)
Dator (e-mail)

   Annat, nämligen...

43. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
använder du till möten?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar

44. Under en normal arbetsvecka, hur stor andel av din arbetstid
använder du till eget arbete utan kommunikation?

   

0%
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

   Kommentar

45. Vilken typ av kommunikation använder du för att kommunicera
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med andra medarbetare (går att välja flera alternativ)?

   

E-mail
Telefoni
Intranätet
MSN (eller liknade system)
Chatt
Face-to-face (personliga) möten

   kommentar

46. Vilken typ av kommunikation föredrar du att använda för att
kommunicera vid förvärvsarbete (går att välja flera alternativ)?

   

E-mail
Telefoni (mobil)
Chatt
Face-to-face (personliga) möten
Telekonferens

   Annat, nämligen....

G. Till sist

47. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp för en intervju (30-60
minuter) och eller göra en tidsdagbok?
   Nej
   Ja, ange din mail adress här (eller maila mig på

kristina.trygg@humangeo.su.se)

48. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess
frågor så skriv gärna här.

   

Skicka in svaren  Rensa all inmatning

Kontaktperson: Kristina Trygg, kristina.trygg@humangeo.su.se
Senast ändrad: 2013-12-09
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