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Sammanfattning 

Titel: Delegering av flexibla arbetstider och dess påverkan på upplevd empowerment 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Karin Svingen & Ida Vikman 

Handledare: Tomas Källqvist & Pär Vilhelmsson 

Datum: 2018 – september 

Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning visar att delegering ökar känslan av 

empowerment hos medarbetarna. Mer forskning önskas kring hur delegering av 

schemaläggningen påverkar empowerment hos medarbetarna. Syftet med denna studie 

är att öka förståelsen för hur delegering av flexibla arbetstider till medarbetarna 

påverkar medarbetarnas upplevda empowerment. 

Metod: Studiens grund är av ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Forskningsansatsen som använts är en abduktiv forskningsansats. Studiens 

insamlingsteknik är av en kvalitativ metod. Den empiriska informationen har samlats in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen har tidigare 

forskning som grund. Den empiriska informationen som framkommit under intervjuerna 

har kategoriserats och sammanställts i ett kapitel. Analysen av studien är framställd 

utifrån den empiriska samt teoretiska informationen som presenterats i studien. 

Slutsats: Studien tyder på att delegering av flexibla arbetstider påverkar medarbetarnas 

upplevda empowerment, i form av kompetens och självbestämmande. Flexibla 

arbetstider har även en större påverkan på medarbetarna än själva delegeringen i sig. 

Studiens bidrag: Studien visar på att delegering av flexibla arbetstider påverkar 

upplevd empowerment. Ur ett praktiskt perspektiv ges rådet till ledarna att med fördel 

delegera flexibla arbetstider till medarbetarna för att öka upplevd empowerment i form 

av ökat självbestämmande och kompetens. 

Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning finns ett behov av att undersöka 

kopplingen mellan flexibla arbetstider och empowerment på ett mer grundligt sätt. Vi 

föreslår att detta syfte studeras med medarbetare som varit anställa en kort tid och att 

syftet studeras med andra geografiska utgångspunkter. 

Nyckelord: Empowerment, flexibla arbetstider, delegering, ledarskap 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Delegation of Schedules and the Impact on psychological Empowerment 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Karin Svingen & Ida Vikman 

Supervisor: Tomas Källqvist & Pär Vilhelmsson 

Date: 2018 – September 

Background and Aim: Previous research shows that delegation increases the sense of 

empowerment among employees. More research is requested about how delegation of 

scheduling affects empowerment among employees. The purpose of this study is to 

increase understanding how the delegation of working hours to employees’ affecting 

employees' psychological empowerment. 

 Method: The basis of the study is of a hermeneutical and a social constructivist 

perspective. The research approach that has been used is a deductible research approach. 

The study's collection technique is of a qualitative method. The empirical information 

has been collected using semi-structured interviews. The theoretical frame of reference 

has earlier research as a basis. The empirical information found during the interviews 

has been categorized and compiled in a chapter. The analysis of the study is based on 

the empirical and theoretical information presented in the study. 

Conclusion: The study suggests that delegation of flexible working hours affects 

employees' psychological empowerment, in terms of competence and self-

determination. Flexible working hours also have a greater impact on employees than the 

delegation itself. 

Contribution: The study shows that delegation of flexible working hours influences 

psychological empowerment. From a practical perspective, the advice is given to 

leaders to delegate flexible working hours to employees to increase psychological 

empowerment in the form of increased self-determination and competence. 

Suggestions for further research: For further research, there is a need to examine the 

link between flexible working hours and empowerment in a more thorough way. We 

propose that this purpose be studied with employees who have been hiring a short time 

and that the purpose is studied with other geographical starting points. 

Key words: Empowerment, flexible working hours, delegation, leadership 
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1. Introduktion 

Idag spenderar människor majoriteten av sina vakna timmar på sin arbetsplats och 

sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är stor (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2017). Vi 

anser att detta väcker intressanta frågor. En av dessa frågor är hur flexibla arbetstider 

påverkar medarbetarna.  

 

1.1 Problematisering 

Enligt Kim, Lee och Jang (2017) kan många företag inte enbart konkurrera genom 

priser och minskade produktionskostnader. Istället behöver företag använda kunskap, 

idéer och kreativitet från företagets medarbetare för att kunna vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt. Lake (2013) menar att för att kunna locka medarbetare 

tar företag avstånd från opåverkbara arbetssätt och ger medarbetarna större frihet i sitt 

arbete. Enligt Huq (2010) är empowerment en reaktion på detta förändrade klimat inom 

organisationer.    

 

Al Sada (2003) beskriver att empowerment skapas på arbetsplatsen när känslan av 

maktlöshet minskar bland medarbetarna. Empowerment kan därför ses som verktyg för 

att öka medarbetarnas möjligheter att konstruktivt bidra till organisationen (Elmeholt, 

Dauer Keller & Tanggaard, 2013). Kim, Lee och Jang (2017) påpekar att det finns två 

perspektiv av empowerment: strukturell och upplevd. Strukturell empowerment innebär 

att möjligheten att påverka och bidra finns inom organisationens strukturer, principer 

och praxis menar Liden och Arad (1996). Upplevd empowerment menar Kim, Lee och 

Jang (2017) handlar om att medarbetarna själva upplever att de har möjligheten att 

påverka och bidra.  

 

Sagie och Koslowsky (2000) anser att ledarnas stöd är viktigt för att medarbetarna ska 

kunna uppnå upplevd empowerment. Detta stämmer överens med Lorinkova, Pearsall 

och Sims (2013) uttalande som menar att upplevd empowerment är en oundviklig 

konsekvens av strukturell empowerment om strukturell empowerment fungerar 

effektivt. Ledarna kan påverka upplevd empowerment genom att införa en fungerande 
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strukturell empowerment. Ett sätt för ledarna att införa strukturell empowerment är att 

delegera olika uppgifter (Yukl & Kaulio, 2012).  

 

Enligt Blomé (2009) innebär delegering en överenskommelse om att ledarna delar med 

sig av sina befogenheter i utbyte mot att medarbetarna kan utföra den arbetsuppgift som 

tidigare tillhört ledarna. För att delegeringen ska fungera effektivt i en organisation är 

det viktigt vad som delegeras och hur delegeringen sker (Lööw, 2009; Angelöw, 2013; 

Jönsson & Strannegård, 2009; Granér & Granér, 2016). Seibert, Silver och Randolph 

(2004) menar att medarbetarna behöver få stöd och information för att kunna bli 

delaktiga i delegeringen. 

 

En konkret uppgift som kan delegeras till medarbetarna är flexibla arbetstider. James, 

McKechnie och Swanberg (2011) skriver att om en organisation ger medarbetarna 

möjlighet att bestämma över sina arbetstider kan organisationen skapa en positiv 

arbetsmiljö och öka engagemang inför arbetet. Genom detta ser vi en likhet mellan 

flexibla arbetstider och upplevd empowerment. Irak och Mantler (2017) påpekar dock 

att omständigheterna kring flexibla arbetstider har en effekt på hur medarbetarna 

använder flexibla arbetstider. Enligt Thompson, Beauvais och Lyness (1999) influerar 

ledarnas stöd för flexibla arbetstider graden som medarbetarna väljer att utnyttja flexibla 

arbetstider. Hur delegeringen genomförs kan alltså påverka hur flexibla arbetstider 

utnyttjas och kan därav påverka hur medarbetarna upplever sitt arbete.  

 

Ambitionen för ledarna att uppmuntra medarbetarnas empowerment borde vara att det 

ska leda till en konkret framgång eller förändring. Det kan handla till exempel om bättre 

välmående på arbetsplatsen eller ökad effektivitet. Kim, Lee och Jang (2017) menar att 

om medarbetarna har möjligheten att själva bestämma över arbetstider, kommer 

medarbetarna att uppfatta sin arbetsroll som mer väsentlig. I sin tur kan detta leda till en 

ökad nivå av upplevd empowerment. Genom att ge medarbetarna möjligheten att 

bestämma över arbetstider visar ledarna stöd för medarbetarna att utveckla en större 

grad självständighet i arbetet (Irak & Mantler, 2017). Utifrån det kan det antas att 

flexibla arbetstider är ett konkret sätt att få in empowerment i organisationen. Att 

uppmuntra till delegering och flexibla arbetstider är ett sätt att få in strukturell 

empowerment på ett konkret vis i organisationen. 
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Tidigare forskning har enligt Kim, Lee och Jang (2017) inte lagt någon vikt vid 

faktorerna kring empowerment och dess konsekvenser. Trots att Ciarniene och 

Vienazindiene (2018) påpekar att forskningen funnit positiva effekter av flexibla 

arbetstider för organisationer så ligger fokus i stor utsträckning på hur flexibla 

arbetstider påverkar konflikten mellan arbete och familj för medarbetarna. Däremot har 

vi inte lyckats hitta studier som beskriver flexibla arbetstider som ett uttryck för 

empowerment.  

 

1.2 Syfte 

Vi vill öka förståelsen för hur delegering av arbetstid till medarbetarna påverkar 

medarbetarnas upplevda empowerment. 

 

1.3 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till flexibla arbetstider på arbetsplatsen. Vi har 

valt att fokusera på hur flexibla arbetstider påverkar empowerment på arbetet. Av den 

anledningen kommer vi inte att lägga ett större fokus på hur flexibla arbetstider 

påverkar fritiden och hur det i sin tur påverkar medarbetarna på arbetsplatsen.  
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2. Metod 

Det följande kapitlet beskriver de övergripande metodvalen kring den 

vetenskapsteoretiska referensramen för studien. Denna del följs av en redogörelse för 

tillvägagångssätten för insamlingen av det material som behövdes för att svara mot 

studiens syfte.  

 

2.1 Bakgrund 

Vi har under arbetslivet mött fenomenen empowerment och flexibla arbetstider. Dessa 

fenomen är av personligt intresse och vi valde att studera dem djupare. Att 

empowerment och flexibla arbetstider är av personligt intresse ansåg vi fördelaktigt för 

att studera dem under en längre period. Under studien har vi fört en kontinuerlig 

diskussion gällande den eventuella kopplingen mellan empowerment och flexibla 

arbetstider samt dess påverkan på medarbetarna. Vårt intresse växte i takt med att vi 

samlade mer information från tidigare forskning. Detta utmynnade i utformningen av 

syftet som blev grunden till de metoder och tillvägagångssätt som vi har valt att 

använda.   

 

2.1.1 Verklighetssyn 

En utgångspunkt i studien är det vetenskapsteoretiska synsättet. Den ontologiska synen 

som präglar studien är socialkonstruktivismen (Bryman & Bell, 2017; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013.). En av socialkonstruktivismens grundstenar är att inget kan beskrivas 

på ett slutgiltigt sätt utan beskrivningen ändras utifrån den rådande kontexten (Alvesson 

& Sköldberg, 2017). Vi anser, likt socialkonstruktivismen, att det bidrag vi kommer att 

presentera inte är något som är definitivt utan är beroende av studiens kontext. 

 

Socialkonstruktivismen behandlar uppfattningen om den verklighet som blir föremål för 

studier (Sohlberg, 2013; Patel & Davidsson, 2011; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2017). Socialkonstruktivister menar att fenomen som går att 

studera och betrakta är en produkt av kommunikationen mellan människor. Människan 

är alltså betydande för den sociala kommunikationen. Således anser 

socialkonstruktivismen att förståelse och kunskap är en social konstruktion. Vi arbetar 
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med socialkonstruktivismen då uppfattning om empowerment kan ses som en social 

konstruktion. 

 

2.1.2 Kunskapssyn 

Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar att det är viktigt och även nödvändigt att tolka 

och förstå när forskning sker inom mänsklig aktivitet. Då vi forskar inom mänsklig 

aktivitet anser vi att hermeneutiken är passande och viktig i den här processen. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) och Johansson (2003) beskriver tolkning som en cirkel för att 

förklara hur förståelseprocessen enligt hermeneutiken går till. Eriksson och Hultman 

(2014) menar att den hermeneutiska metoden innebär att forskaren lever sig in i och 

försöker förstå en annan persons handlingar och känslor, bland annat genom tolkning. 

För att vi ska få en rättvis bild av empowerment behöver vi kunna förstå en individs 

situation utifrån dennes perspektiv. 

 

2.1.3 Förförståelse 

Förförståelsen är utgångspunkten för människors olika tolkningar och synsätt på världen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har stött på empowerment som fenomen i vårt 

arbetsliv, vilket utgör en grund för vår förförståelse. Sohlberg och Sohlberg (2013) och 

Johansson (2003) beskriver tolkning som en cirkel för att förklara hur 

förståelseprocessen enligt hermeneutiken går till. Även Thurén (2016) tar upp den 

hermeneutiska cirkeln och menar att erfarenhet och förförståelse förutsätter varandra i 

en ständig kretsgång. De menar att förförståelse utvecklas från en fördom till verklig 

förståelse. För att vi ska kunna få en verklig förståelse från denna studie så kommer vi 

genom den hermeneutiska cirkeln utveckla fram en förståelse från en fördom.   

 

2.1.4 Forskningsansats 

Under bearbetningen av den insamlade informationen så har vi gått fram och tillbaka 

mellan empiri och teori. Därmed har vi praktiserat det som Alvehus (2013) benämner 

som en abduktiv forskningsansats. En abduktiv forskningsansats går ut på att växla 

mellan teori och empiri. Det innebära att forskare arbetar med teorin, för att gå över till 
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empirin och reflektera på vad det kan innebära i relation till teorin. Att växelvis arbeta 

med teori och empiri på detta sätt tillåter oss att modifiera teori i relation till empirin.  

 

2.1.5 Kvalitativt angreppssätt  

I stora drag sammanfattas en kvalitativ metod som en metod med en närhet till den 

källan som forskaren hämtar sin information ifrån (Holme & Solvang, 1997). En 

kvalitativ metod har ett primärt förstående ändamål. Det centrala är att samla in 

information för att uppnå en djupare förståelse av det som studeras. En kvalitativ metod 

tillåter oss en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 

1997). Den tidigare forskningen som vi har tagit del av har mestadels varit kvantitativ 

forskning. Trots att den tidigare forskningen har varit av en kvantitativ metod så har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi anser att vi inte kan få de djupa och 

uttömmande svaren vi önskar utifrån vår verklighetssyn via en kvantitativ metod.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Följande forskningmodell visar hur vi har gått till väga för att besvara syftet med den 

här studien. Modellen bryter ner studien i delar som vi förklarar djupare i kommande 

avsnitt. Som vi ser i modellen är det litteraturen vi sökt reda på och samlat in (kapitel 

2.2.1) som ligger till grund för den teoretiska referensramen, (kapitel 3). Under 

insamlingen av litteratur har vi försökt att använda oss av ett kritiskt öga och vara så 

källkritiska som möjligt. Att vi har arbetat på detta sätt har vi försökt klargöra i 

modellen genom att sammankoppla källkritiken (kapitel 2.2.2) med litteratursökningen. 

Den slutgiltiga teoretiska referensramen gav oss tillräcklig med kunskap för att kunna 

utforma en intervjuguide (kapitel 2.2.6) och därför är den teoretiska referensramen 

kopplad till det kapitlet. Intervjuguiden hjälpte oss att samla in information till det 

empiriska kapitlet (kapitel 4). För att förklara hur insamlingen till empirin har gått till 

var vi av åsikten att klargöra hur insamlingen gick till (kapitel 2.2.7), vilken teknik vi 

använde (kapitel 2.2.3), och hur vi valde respondenter (kapitel 2.2.5). Innan urvalet av 

respondenter var vi tvungna att se över och eventuellt ta uti med möjliga etiska problem, 

därav är rutan etiska överväganden (kapitel 2.2.4) kopplad till urvalet. Vi har valt oss av 

en abduktiv forskningsansats, vilket innebär att vi växelvis har arbetat med både teorin 
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och empirin, därav är även de kopplade till varandra i modellen. Dessa tillsammans har 

tillåtit oss att utföra analysen (kapitel 5) som sedan leder oss till bidraget (kapitel 6).   

 

 

Figur 1. Forskningmodell. Egen konstruktion.  

 

2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

För att kunna genomföra studien har vi varit i behov av tidigare forskning kring 

ledarskap och ledarskapsteorier. Vi har genomsökt litteratur av olika slag för att erhålla 

förståelse och kunskap kring de ämnesområde vi funnit ett intresse i, både av djupare 

och grundare slag. Den primära källan har varit vetenskapliga artiklar som främst har 

behandlat ledarskap och empowerment. För att ta del av dessa artiklar har vi 

huvudsakligen använt oss av söktjänster för att hitta dem. Främst har vi använt 

söktjänsterna Discovery och Scopus. Vid sökningen av litteratur har vi tagit del av 

artiklar som är “peer reviewed”. Vi valde att göra så för att se till att i så stor 

utsträckning som möjligt använda oss av artiklar som är granskade av sakkunniga inom 

området. För att minska antalet sökträffar har vi kombinerat begreppet “leadership” med 
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andra begrepp. Exempel på dessa begrepp är “schedule”, “delegation” och 

“empowerment”. I slutändan har vi använt oss av över 40 artiklar som vi anser har 

intressant information och vars kvalitet är tillräckligt hög för att den ska vara användbar.  

 

Vi har även använt oss av nästan 30 olika böcker för att söka efter information. Dessa 

böcker har vi fått tillgång till via Högskolan i Gävles bibliotek, Härnösands 

Sambibliotek och Kulturmagasinet i Sundsvall. Vid sökningen av rätt typ av böcker så 

har vi granskat flertal innehållsförteckningar för att få en uppfattning om det är relevant 

litteratur. Bryman och Bell (2012) menar att en startpunkt är att påbörja sökandet i 

litteratur och artiklar som vi redan tidigare har läst. Av denna anledning så har vi även 

använt böcker och artiklar från tidigare kurser som ett hjälpmedel för att hitta och söka 

efter modeller och teorier. 

 

2.2.2 Källkritik 

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till de källor som används och i någon mån försöka 

att säkerställa att källorna håller god kvalitét och att informationen stämmer (Eriksson 

& Hultman, 2014; Ejvegård, 2002). Det finns en rad bedömningspunkter att ta ställning 

till vid bedömningen av sanningshalten i en källa och i bestämmandet om den är 

användbar (Thurén, 2016). Fyra av dessa punkter är äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017; Eriksson & 

Hultman, 2014.). Vidare diskuterar vi dessa punkter i relation till studien och 

studiematerialets relevans och tillförlitlighet.  

 

Äkthet 

Ett av de mest grundläggande kraven på källorna är att de ska vara äkta. Ett effektivt 

sätt att testa äktheten i en källa är att jämföra informationen med informationen kring 

ämnet i andra källor (Esaiasson et al. 2017; Eriksson & Hultman, 2014; Ejvegård, 

2002). När vi tog oss an litteratur försökte vi ta del av flera källor som menade samma 

sak för att säkerställa äktheten. Genomgående i metoden och den teoretiska 

referensramen i arbetet har vi använt oss av flera källor som är liktydiga. Det har vi 

gjort för att säkerställa äktheten i informationen. Äktheten är av yttersta vikt för att 

stärka kvalitén och grunden för våra påståenden. 
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Oberoende 

Esaiasson et al. (2017) menar att oberoende-faktorn bör uppmärksammas. Två 

perspektiv som leder möjligheten att uppmärksamma oberoende-faktorn är att bekräfta 

informationen och undersöka avståndet mellan författare (Esaiasson et al. 2017; 

Eriksson & Hultman, 2014; Ejvegård, 2002). Vi har i stor utsträckning kollat upp att 

informationen vi använt oss av har varit möjliga att bekräfta. Detta genom att, som vi 

nämnt tidigare, använt oss av ett flertal källor som säger samma saker. Avståndet mellan 

författare och text handlar om primärkällor och sekundärkällor. Genomgående i arbetet 

har vi försökt använda oss i så stor utsträckning som möjligt av primärkällorna. Detta 

för att primärkällorna är mer trovärdiga än sekundärkällorna (Esaiasson et al. 2017; 

Eriksson & Hultman, 2014; Ejvegård, 2002; Bell 2005).  

 

Samtidighet 

Esaiasson et al. (2017) samt Eriksson och Hultman (2014) förklarar att samtidighet 

innebär att informationen har skrivits ner och dokumenterats så snart som möjligt efter 

upptäckten. Detta görs för att undvika felaktigheter eller efterkonstruktioner. Att 

informationen har skrivits ner i samband med upptäckt är något som är svårt för oss att 

kontrollera i studien men vi kan kontrollera att källan inte är för gammal. För att 

undvika att informationen är för gammal eller att det kan ha kommit nya upptäckter och 

ny information i efterhand så har vi försökt använda oss av så nya källor som möjligt 

och sållat bort de som är något äldre. I så stor utsträckning som möjligt har vi använt 

oss av källor som kommit till under 2000-talet. Har vi använt oss av källor som är äldre 

har vi kontrollerat äktheten mot andra källor.  

 

Tendens 

En tendentiös källa är en källa som har ett intresse av att innehållet som tas upp ska vara 

på ett specifikt sätt (Esaiasson et al. 2017; Eriksson & Hultman, 2014). Det handlar 

alltså om partsintressen. Esaiasson et al. (2017) tar upp att aldrig lita på en ensam 

tendentiös källa som huvudregel, utan att alltid utmana den med en källa som har 

motsatt tendens. Vi återkommer till att vi genom arbetet har använt oss av flertalet 
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källor för att säkerställa att källorna stämmer och innehåller samma information. Utöver 

detta så har vi i stor utsträckning försökt undvika tendentiösa källor.  

 

2.2.3 Datainsamlingsteknik 

Den empiriska undersökningen i studien gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

Valet att använda oss av kvalitativa intervjuer har växt fram kring ontologin, 

epistemologin och forskningsansatsen vi använt oss av och redogjort för ovan. En 

kvalitativ metod är ofta en tolkande metod (Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ 

metod, till exempel intervjuer, ger oss en möjlighet att ta del av en beskrivning av 

mänsklig handling i sin kontext (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi anser därför att en 

kvalitativ intervju passar som en insamlingsmetod.  

 

En kvalitativ intervju ger oss en chans att tolka responsen på en fråga i form av till 

exempel kroppsspråk istället för att bara tolka det faktiskt språkliga svaret. Bell (2005) 

menar att möjligheten tolka responsen på fler sätt än det språkliga svaret ger utrymme 

för passande följdfrågor där det behövs och mer uttömmande svar. Med den 

informationen så har vi dragit slutsatsen att kvalitativa intervjuer är den 

insamlingsmetod för empirisk information som kommer passa oss bäst. Anledningen till 

att vi har gjort det valet är för att den tillåter oss att tolka och förstå ett fenomen och en 

situation på ett effektivt sätt. Den informationen som vi samlade in tack vare 

intervjuerna var tillräcklig för att kunna besvara syftet. För att kunna ställa relevanta 

frågor har vi tagit del av ett stort antal artiklar om ämnet. Vi har även tagit del av 

litteratur och information om hur vi på lämpligt sätt bör genomföra en intervju för att 

undvika till exempel ledande frågor.   

 

Vi har valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer. Det finns olika grader av struktur i 

olika intervjuer (Olsson & Sörenssen, 2007). En semistrukturerad intervju benämner 

Bryman och Bell (2017) som en intervju där forskaren har en lista på relativt specifika 

teman som ska beröras i intervjun. Detta kallas för en intervjuguide. Vi redogör för hur 

vi har utformat intervjuguiden i kapitel 2.2.6. Intervjupersonen har en stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte komma i samma ordning som 

i intervjuguiden. Att frågorna kan komma i olika ordning beroende på respondent är 
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något vi sett som positivt då det blir mer anpassningsbart efter personen i fråga. Vi tror 

även att det skapar en mer personlig känsla som kan vara tryggare för respondenten. Det 

kan även komma till nya frågor och följdfrågor (Bryman & Bell, 2017.). 

Semistrukturerade intervjuer tilltalade oss då vi ville ha en intervjuform som tillät 

intervjupersonen tala fritt med möjligheten att utforma uttömmande svar. Vi ville få ta 

del av så djupgående och ärliga svar som möjligt samtidigt som intervjuerna skulle vara 

av samtalskaraktär. Vi ville även ha möjligheten att ställa följdfrågor. Med det i åtanke 

så var semistrukturerade intervjuer det som fungerade bäst för oss.  

 

Det finns både för- och nackdelar med att välja intervju som insamlingsmetod av det 

empiriska materialet. Ejvegård (2008) tar upp en del av dessa faktorer. Några av 

fördelarna han nämner är möjligheten till fylligare och fullständiga svar, möjligheten till 

följdfrågor och att på plats kunna reda ut eventuella missförstånd. Dessa är några av de 

fördelarna med intervjuer som vi värderar högt.  I samma anda var vi tvungna att 

jämföra fördelarna med nackdelarna. Ejvegård (2008) nämner en del nackdelar som till 

exempel att intervjuaren kan påverka intervjupersonen och att frågorna inte är exakt 

samma till alla intervjupersoner. Detta är självklart faktorer som vi har fått väga mot 

varandra. Trots eventuella nackdelar så har vi kommit fram till att intervjuer var en 

passande datainsamlingsteknik för oss för möjligheten att få fylligare svar.  

 

2.2.4 Etiska överväganden 

Etiska problem kan uppstå i samband med insamling med hjälp av intervjuer. Dessa 

etiska problem bör tas itu med redan innan intervjuerna påbörjas (Kvale & Brinkman, 

2014). I studien har vi behandlat främst samtycke och konfidentialitet inför intervjuerna 

då vi trodde att det var den typen av etiska problem vi eventuellt kunde komma i 

kontakt med.  

 

Samtycke är viktigt i intervjuer (Bryman & Bell, 2017). Vi har innan intervjuerna 

informerat respondenterna om det övergripande ändamålet med studien samt vilka det 

är som kommer ha tillgång till informationen. Vi har även informerat respondenterna 

om att intervjun endast används till den här studien, och att de kan välja om de vill vara 

med eller inte, samt att de kan avsluta intervjun när de vill eller vägra svara på vissa 
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frågor. Vi har dock inte varit med om en situation då intervjupersonen inte ville svara på 

en fråga, eller ville avsluta intervjun helt och hållet. Innan intervjun så informerade vi 

respondenterna om att vi hade för avsikt att spela in samtliga intervjuer, och ifall 

respondenten uttryckt att de inte vill bli inspelade så har vi givetvis respekterat det. 

Ingen av de personer vi har intervjuat har varit minderåriga, så vi har inte haft ett behov 

av att samla in godkännande från förälder eller vårdnadshavare.  

 

Konfidentialitet handlar i det här sammanhanget hur information som kan identifiera 

respondenterna hanteras (Kvale & Brinkman, 2014). De uppgifterna vi fått ta del av har 

vi behandlat på ett konfidentiellt vis (Bryman & Bell, 2017). Vi har inte tagit med 

information som tillåter läsaren att urskilja respondentens identitet. Vi har valt att inte 

samla in personuppgifter då det inte skulle bidra till studien, och intervjuerna var helt 

anonyma. Inspelningarna var det även endast vi som tog del av, och de raderades efter 

att de var färdiganvända. Genomgående genom studien har anonymiteten upprätthållits.  

 

2.2.5 Urval 

Alvehus (2013) förklarar att heterogena grupper bidrar till nyans inom det ämnet som 

undersöks, men att homogena val passar bra vid jämförelser. I urvalet av respondenter 

har vi valt personer på tre olika arbetsplatser. Samtliga av dessa arbetsplatser använder 

sig av någon form av flexibla arbetstider. Dessa tre grupper är alltså heterogena, men 

respondenterna i vardera organisation är homogena inom deras grupp. Med detta som 

bakgrund kan vi inte påstå att det här urvalet är endast homo- eller heterogent. Vi har till 

största delen tagit hjälp av de respondenter som varit tillgängliga, vi har med andra ord 

gjort ett bekvämlighetsurval som beskrivs av Alvehus (2013). Utöver detta har vi även 

gjort ett strategiskt val (Alvehus, 2013). Vi har valt att intervjua personer som har 

möjligheten till flexibla arbetstider. Detta för att vi ska få ta del av information som är 

relevant för att besvara syftet.  

 

Inför insamlingen av empiriskt material till studien valde vi ut tio respondenter för att 

svara på intervjun. Antalet intervjuer bestämdes dels från ett grundkrav från Högskolan 

i Gävle. Trots detta hade vi fortsatt genomföra fler intervjuer om informationen som vi 

fått ut av de första tio intervjuerna varit otillräcklig. Den informationen vi fick ta del av 



 

13 

 

bedömdes dock tillräcklig i relation till den tid vi hade att hantera informationen på och 

var relevant till studien. Givetvis hade fler intervjuer kunnat bidra till en djupare och 

bredare förståelse. Däremot hade det kunna innebära att vi inte hade kunnat bearbeta 

och analysera intervjuerna på ett tillräckligt grundligt sätt. Vi tror därför att för många 

intervjuer dessvärre hade kunnat leda till en sämre kvalitet på studien i sin helhet i 

relation till den korta tiden vi hade att bearbeta intervjuerna på.  

 

2.2.6 Utformning av intervjuguide  

Esaiasson et al. (2017) menar att en intervjuguide är fördelaktig vid insamlingen av data 

via intervjuer. De förklarar även att frågorna i intervjuguiden ska vara lätta att förstå. En 

framgångsrik samtalsintervju, vilket var vår målsättning, är korta frågor med långa svar 

(Esaiasson et al., 2017). Vi ville formulera frågor som berörde både för- och nackdelar 

med flexibla arbetstider för att ha en möjlighet att få ta del av bredden av åsikterna kring 

detta. Detta för att kunna samla in samma information som vi berör i bearbetningen av 

teorin.  

 

Vid utformningen av intervjuguiden har vi tagit stor hänsyn till att frågorna ska vara så 

öppna och oriktade som möjligt. Vi har alltså använt oss av vad bland andra Bryman 

och Bell (2017) benämner som tematiska frågor. Detta för att vi vill få öppna och breda 

svar, som inte är påverkade av oss som intervjuare och våra personliga fördomar och 

förförståelse. Frågorna är i huvudsak fokuserade på flexibla arbetstider med inriktning 

mot empowerment, motivation och delegering. Intervjuguiden i sin helhet finns bifogad 

i Bilaga 1.  

 

Enligt Bell (2005) är ordalydelsen och formuleringen av frågorna en viktig faktor vid en 

intervju. Detta har vi haft i åtanke när vi har utformat frågorna. Som vi beskrivit tidigare 

har vi lagt vikt vid att intervjun ska bli av samtalskaraktär. För att det ska kunna utföras 

är vi av tron att frågorna inte får vara akademiska, utan ska vara i en vardaglig anda och 

i största möjliga mån vara fria från fackliga uttryck. Vi ville att frågorna ska vara tydliga 

för att även svaren skulle bli tydliga. Innan intervjun har vi inte informerat 

respondenterna om vilka frågor som kommer ställas, utan endast om det övergripande 

ämnet. Detta är ett aktivt och genomtänkt val från vår sida. Anledningen är för att vi vill 
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undvika genomtänkta och anpassade svar. Vi ville ta del av de spontana svaren då vi 

ansåg att de är mer ärliga.  

 

Vid utformningen av intervjuguiden så har vi ställt upp frågorna efter tema för att det 

ska hålla en röd tråd. Vi ville och trodde att detta skulle hjälpa respondenterna att 

fokusera på ett ämne åt gången. Vi har även funderat på vilka följdfrågor som kan 

komma att vara användbara efter var och en av frågorna. Ifall det skulle behövts kunde 

olika följdfrågor användas till olika respondenter. Strukturen i guiden är dock inget vi 

har ansett som något som är viktigt att följa. Vi har varit öppna i att få välja frågorna i 

vilken ordning som känns bäst vid själva intervjutillfället för att få en så naturlig och 

flytande konversation som möjligt utan att intervjupersonen behöver hoppa mellan olika 

frågor. För att få djupare svar eller förklaringar till svaren har vi även vid tillfällen 

använt oss av följdfrågor.  

 

2.2.7 Empiriska datainsamling 

All information har samlats in via personliga möten. Detta har vi grundat på Bryman 

och Bells (2017) uttalande om att kvalitativa intervjuer behöver kunna vara lyhörda 

inför intervjupersonen. Baserat på det så valde vi att ha personliga möten för att få en 

naturlig konversation med intervjupersonerna. Intervjuer bör göras där intervjupersonen 

känner sig trygg, men även med så lite och små störningsmoment som möjligt 

(Jacobssen, 1993.). Vi har valt att intervjua respondenterna på deras arbetsplats baserat 

på Bryman och Bells (2012) råd om att intervjuerna ska ske på en för respondenten 

välbekant plats. Väl på arbetsplatsen lät vi respondenten välja plats för att säkerställa så 

stor trygghet som möjligt och vi har därmed intervjuat på många olika ställen på 

arbetsplatsen. Exempel på dessa platser är kontor, fikarum och i receptionens soffor för 

besökare.  

 

Samtliga intervjuer kunde genomföras i sin helhet och de tog mellan 10 och 40 minuter 

att genomföra. Vi upplevde mellan få och inga störningsmoment under intervjuerna. De 

typerna av störningar som upplevdes var i form av andra medarbetare, beroende på var 

intervjun genomfördes. Vi anser dock inte att det påverkade insamlingen på ett negativt 

sätt, utan den insamlade informationen kunde användas i sin helhet. Vi har valt att låta 



 

15 

 

endast en av oss medverka vid de enskilda intervjuerna. Anledningen var för att komma 

åt känslan av ett flytande samtal och i hopp om att undvika en känsla av förhör. Vi tror 

att en intervju med endast en av oss bidrar till en mer avslappnad känsla. Som sagt vill 

vi att intervjuerna skulle flyta på som ett vardagligt och avslappnat samtal.  

 

När vi valde att endast en av oss skulle medverka vid intervjuerna så var vi medvetna 

om att det även finns nackdelar med det. Om vi båda två hade medverkat vid 

intervjuerna hade det eventuellt kunnat betyda att vi skulle gå därifrån och minnas olika, 

och därmed mer information. Vi hade även kunnat dela upp så att en av oss intervjuade 

och förde samtalet framåt, medan den andra förde anteckningar, istället för att en och 

samma person gjorde båda. Dessa nackdelar vägde vi noga mot fördelarna, och trots 

nackdelarna så kom vi fram till att sättet vi valde att genomföra intervjuerna på var det 

sättet som passade oss bäst. 

 

Som stöd till vårt minne så var vår ambition att spela in samtliga intervjuer (Jacobssen, 

1993.). Efter samråd med respondenterna så kunde inte alla intervjuer spelas in. Vissa 

respondenter nekade till att bli inspelade, vilket vi givetvis respekterade. För 

inspelningarna till intervjuerna som fick spelas in, så användes en mobiltelefon. Efter 

detta så genomförde vi en transkription. De intervjuerna som däremot inte spelades in, 

fick helt enkelt antecknas på plats för att tiden skulle ha så liten påverkan som möjligt 

på vårt minne. Transkriptionerna gjordes även i anslutning till samtliga inspelade 

intervjuer, av samma anledning.  

 

2.2.8 Bearbetning av insamlad data 

Kodning  

Vi ansåg att arbetet skulle underlättas om informationen var organiserat och kodat. Vi 

grundade det antagandet på Bryman och Bell (2017) förklaring att kodning är ett viktigt 

led i analysarbetet. Kodningsarbetet startade vid den första respondenten med att 

intervjun transkriberades. Transkriberingarna möjliggjorde kartläggningen av 

återkommande begrepp eller svar som liknade varandra. Dessa gemensamma begrepp 

och svar formulerades till kategorier. Bryman och Bell (2017) benämner detta som en 

öppen kodning. 
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Vi har tagit del av ett stort antal vetenskapliga artiklar om ämnen som är relevant för 

studien. Under insamlingen av vetenskapliga artiklar återkom gemensamma begrepp. 

Dessa begrepp var även förekommande bland de kategorier som vi tagit fram från 

empirin och blev därav grunden för empirikapitlet. Rubrikerna som vi kom fram till är 

följande:  

 

 Flexibla arbetstider 

 Delegering  

 Upplevd empowerment 

 

Under behandlingen av transkriptionerna och vetenskapliga teorin kom även 

underrubriker fram. Empirin var för djupgående för att kunna placeras in under en 

relativt bred rubrik. Vi kände därför att underrubriker var lämpliga. Exempel på 

underrubriker som vi använt oss av är övervakning och kompetens. Att fördela 

kategorierna i rubriker och underrubriker i empirikapitlet, underlättade även för oss när 

det kom till analysen av materialet. 

 

Tolkning  

Vid arbetet med analysen var det viktigt för oss att ha en tydlig bild av hur vi skulle gå 

tillväga vid tolkning av materialet. Detta går i linje med det hermeneutiska synsättet 

som präglar studien, se punkt 2.1.2. Tidigare har vi tagit upp den hermeneutiska cirkeln. 

Detta är cirkulationen mellan att titta på delarna och på helheten (Dalen, 2008). Vi har i 

enlighet med detta först läst igenom hela intervjun för att få en bild av helheten. Efter 

detta kollade vi på vissa specifika teman och uttalanden för att få en djupare bild av 

mindre delar.  

 

Analys 

Analysen används för att besvara studiens syfte för att sedan kunna göra ett bidrag 

(Dalen, 2008). Analysen konstruerades genom att vi ställde teori mot empiri och 

jämförde dessa. Detta underlättade för oss att se på skillnader och likheter mellan 

kapitlen och gav oss material att arbeta med. Innan den analyserande fasen hade 

påbörjats arbetade vi med både teorin och empirin. Detta har givit oss en god kännedom 
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inför analysen. Kontinuerligt under arbetets gång hade vi reflekterat kring materialet 

och de aspekter som fanns att analysera. Likheterna och skillnaderna som vi gemensamt 

kommit fram till under en kontinuerlig diskussion antecknades under lämplig rubrik.  

 

2.2.9 Kvalitetskriterier 

Vi anser att det är viktigt att en studie diskuterar olika kvalitetskriterier för att försäkra 

kvaliteten i studien. För att bedöma detta finns det en rad olika kriterier som kan 

användas som en grund (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har valt att använda 

kvalitetskriterierna konsistens, koherens och genomskinlighet.  

 

Konsistens 

Konsistenskriteriet ställer krav på att begreppen och teorierna i studien ska användas på 

ett likartat sätt genom hela studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att detta ska vara 

genomförbart så behöver begrepp och teorier vara tydligt definierade. Vi har valt att 

definiera våra nyckelbegrepp som är använda genom studien.  

 

Koherens 

Koherenskriteriet kräver att det ska finnas ett samband mellan problemformulering, 

teoretisk referensram och det övergripande metodvalen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Vi har ovan presenterat en forskningmodell som vi själva har utformat. Den här 

modellen presenterar hur studiens process har sett ut och hänger samman. Detta leder 

till en tydlig bild av hur de nämnda delarna hänger samman, vilket skapar en god 

förutsättning för en koherent studie.  

 

Genomskinlighet 

Kravet på genomskinlighet är i grunden en tanke om att vara uttalad och tydlig med 

vilka metodologiska och teoretiska val som har gjorts (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Det valen vi har gjort inför både empirin och teorin är tydligt förklarade och motiverade 

i metodkapitlet. Vi har även adderat intervjuguiden i en bilaga för att öka transparensen.  
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 3. Teori 

Kapitlet redogör begreppen empowerment, flexibla arbetstider och delegering. Vi 

förtydligar även för- och nackdelar med samtliga begrepp. Avslutningsvis har vi även 

en sammanfattning av den teoretiska referensramen samt en egenutformad modell över 

teorin.  

 

3.1 Empowerment 

Empowerment involverar en kombination av meningsfullt arbete, hög tilltro till den 

egna förmågan, självbestämmanderätt och en möjlighet att ha en påverkan i rådande 

situationer (Yukl & Kaulio, 2012). Bruzelius och Skärvad (2011) samt Berglund och 

Sewerin (2013) ser empowerment som en utveckling mot en mer demokratisk 

organisationsform där medarbetarnas inflytande och delaktighet prioriteras. Det finns 

två olika perspektiv inom empowerment enligt Lorinkova och Jansen Perry (2017). 

Dessa perspektiv är strukturell empowerment och upplevd empowerment. 

 

Strukturell empowerment 

Strukturell empowerment innebär att empowerment tillåts utifrån mer strukturella 

förhållanden som organisationens strukturer, principer och praxis enligt Liden och Arad 

(1996). Det kan handla om olika handlingar från ledarna såsom att betona betydelsen av 

medarbetarnas arbete, möjliggöra medverkan för medarbetarna i beslutsfattande, betona 

medarbetarnas styrkor och undanröja byråkratiska begränsningar (Ahearne, Mathieu & 

Rapp, 2005). 

 

Upplevd empowerment 

Enligt Lorinkova, Pearsall och Sims (2013) är upplevd empowerment en nödvändig 

konsekvens av strukturell empowerment om strukturell empowerment är effektiv. Yukl 

och Kaulio (2012) beskriver upplevd empowerment som människors naturliga 

motivation och tilltro till den egna förmågan. Kim, Lee och Jang (2017) menar att 

individuell empowerment handlar om medarbetarnas psykiska upplevelser. Exempel på 
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detta kan vara ifall medarbetarna upplever sig ha empowerment på arbetsplatsen. Den 

psykiska upplevelsen är i ett sådant fall känslan av empowerment.  

 

Spreitzer (1995) lade fram ett antal punkter baserade på Thomas och Velthouse (1990) 

som en individ använder för att bedöma empowerment. Två av dessa punkter är 

kompetens och självbestämmande. Kompetens är förmågan att utföra arbetet medan 

självbestämmande är möjligheten att välja när handlingar ska påbörjas och regleras. 

Dessa punkter påverkar beteende och attityd hos medarbetarna menar Humphrey, 

Nahrgang och Morgeson (2007) samt Amundsen och Martinsen (2015). För att 

sammanfatta så kan empowerment på arbetsplatsen innebära att medarbetarnas åsikter 

prioriteras i beslutsfattanden.  

 

3.1.1 Hur uppnås empowerment? 

En av grundtankarna i empowerment är att ge fler medarbetare ansvar genom att fördela 

det som tidigare legat på ledarna (Jönsson & Strannegård, 2009). Det ska då ge en 

motiverande effekt hos medarbetarna. Samtidigt som det ställer krav på att medarbetare 

tar ett större ansvar (Jönsson & Strannegård, 2009). Empowerment kan också ses som 

en process för att öka medarbetarnas möjligheter att konstruktivt bidra till 

organisationen (Elmeholt, Dauer Keller & Tanggaard, 2013).  

 

Människor känner högre och mer empowerment om de själva kan bestämma hur och när 

arbetet utförs. Människor känner även mer empowerment om de har hög tilltro till sin 

egen förmåga att utföra arbetet på bästa möjliga sätt, samt om de har möjlighet att 

påverka arbetet och arbetsmiljön (Yukl & Kaulio, 2012; Jönsson & Strannegård, 2009). 

Enligt Yukl och Kaulio (2012) finns det flera sätt för ledarna att främja och uppnå 

empowerment. Utöver delegering så finns det fler typer av ledarbeteenden som har en 

direkt påverkan på den upplevda graden av empowerment. Exempel på dessa är att 

tydliggöra målen och förklara dess relevans, ge tillgång till relevant information och att 

uppmärksamma viktiga insatser och bedrifter.  
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3.1.2 Fördelar av empowerment 

Bland dessa hör starkare engagemang för uppgifterna, ett färre antal uppsägningar och 

ökad arbetstillfredsställelse (Yukl & Kaulio, 2012). Yukl och Kaulio (2012), Jönsson 

och Strannegård (2009) samt Elmeholt et al. (2013) tar även upp den motiverande 

effekten som empowerment ska ha på medarbetarna. De förklarar att självförtroendet till 

medarbetarnas egen förmåga påverkas av ledarbeteende, arbetets utformning, 

strukturerna i organisationen och av medarbetarnas egna behov och värderingar. Genom 

att visa medarbetarna tillit att genomföra viktiga uppgifter på egen hand och att låta 

medarbetarnas vara med i beslutsfattande så kommer medarbetarna sannolikt att få 

större förtroende och välvilja till ledarna (Abraham, 2000; Treinen & Miller-Frost, 

2006). 

 

3.1.3 Kritik mot empowerment 

Vidal (2007) menar att ökad empowerment inte nödvändigtvis har de motiverande 

effekterna som det påstås. Istället pekar Vidal (2007) på att medarbetarna kan vara lika 

nöjda med mer traditionella styrningsmetoder som med empowerment. Detta kan liknas 

med Wall, Cordery och Clegg (2002) som menar att framgångarna med empowerment 

beror på graden av operativ osäkerhet. Framgången gällande empowerment är därför 

situationsbaserad. Både Wall, Cordery och Clegg (2002) och Vidal (2007) menar att 

empowerment är beroende av kontext och kan således inte tillämpas universellt. 

 

Det finns skillnader i om empowerment sker som ett genuint införande av 

empowerments grundidéer i organisationen eller om införandet bara är ytligt och något 

för ledarna att skryta om (Baruch, 1998). Empowerment skulle då bli ett idealistiskt 

fenomen istället för en faktisk styrmetod från ledningen. Medarbetarna tar då inte del av 

fördelarna med empowerment. 
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3.2 Delegering 

Delegering sker när ledarna ger medarbetarna befogenhet och ansvar att fatta och 

genomföra beslut (Yukl & Fu, 1999). Enligt Blomé (2009) och Kirkhaug (2013) så 

handlar delegering om att överlåta befogenheter för att medarbetarna ska kunna ta 

ansvar över en given uppgift eller aktivitet. Det kan finnas ett flertal anledningar bakom 

valet av delegering. Det kan till exempel handla om att ledarna har insett att det behövs 

expertkunskap i ett visst sammanhang (Jönsson & Strannegård, 2009). 

 

Ingen eller en väldigt låg nivå av delegering råder när medarbetarnas handlingar kräver 

godkännande av ledarna varje gång ett problem uppstår. Ett förhållande som innebär att 

medarbetarna har befogenheten att fatta beslutet själv, men är tvungen att inhämta ett 

godkännande av ledarna innan beslutet verkställs visar på en måttlig grad av delegering. 

En hög grad av delegering innebär att medarbetarna har befogenheten att ta ett beslut 

och behöver inte godkännande innan det verkställs (Lööw, 2009; Angelöw, 2013; 

Jönsson & Strannegård, 2009; Granér & Granér, 2016; Yukl & Kaulio, 2012).  

 

3.2.1 Hur delegering används 

Effektivitet är viktigt i en organisation (Yukl & Kaulio, 2012). Av den anledningen är 

det viktigt att arbetsuppgifter fördelas på ett fördelaktigt vis genom delegering och att 

alla medarbetare arbetar med lämpliga arbetsuppgifter. Medarbetarna på en organisation 

är resurser. De behöver arbeta där de gör mest nytta inom organisationen och med 

arbetsuppgifter där de är mest fördelaktigt placerade (Lööw, 2009; Angelöw, 2013; 

Jönsson & Strannegård, 2009; Granér & Granér, 2016; Yukl & Kaulio, 2012). Det är 

viktigt att medarbetarna är mogna och lämpliga för att genomföra den uppgiften som 

delegeras (Alvesson, 2013; Granér & Granér, 2016). Det ökade ansvaret som en korrekt 

delegering innebär, ger medarbetarna en större känsla av tillfredsställelse i sitt arbete. 

Enligt Yukl och Kaulio (2012) finns det fem riktlinjer som bidrar till att delegering blir 

framgångsrik. Dessa fem riktlinjer är att informera om befogenheter, övervaka framsteg, 

ge tillgång till nödvändig information, erbjuda stöd och hjälp och se misstag som 

värdefulla erfarenheter. Av dessa kommer vi använda oss av de fyra första. 
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Befogenhet 

En viktig del i en delegering är att ge medarbetarna rätt ansvar och befogenheter för att 

klara de uppgifterna som de blivit delegerade (Lööw, 2009; Alvesson, 2013; Jönsson & 

Strannegård, 2009; Yukl & Kaulio, 2012; Kirkhaug, 2013). Det ger medarbetarna även 

en chans att utvecklas och höja sin kompetens inom det delegerade området (Angelöw, 

2013). Delegering innebär en överenskommelse om att någon utför en aktivitet. En 

förutsättning är att ledarna delar med sig av och släpper ifrån sig av sina rättigheter 

(Blomé, 2009). Vid delegering av uppgifter är det viktigt att medarbetarna förstår vad 

det nya ansvarsområdet innebär och vilka resultat som förväntas uppnås. Rätt 

befogenheter måste ges och ifall begränsningar finns måste även dessa vara tydliga. 

Medarbetarna måste godkänna och acceptera ansvarsområdena (Lööw, 2009; Alvesson, 

2013; Jönsson & Strannegård, 2009; Yukl & Kaulio, 2012; Kirkhaug, 2013).  

 

Övervakning 

När det gäller delegerade uppgifter är det viktigt att övervaka och bekräfta framstegen. 

Ledarna behöver finnas tillgänglig för att bedöma medarbetarnas kunnande och sen 

vägleda medarbetarna enligt behov (Zhang, Tremaine, Milewski, Fjermestad & 

O’Sullivan, 2012). I det läget är det viktigt att försöka undvika omvänd delegering, 

vilket är när uppgiften återförs till den som delegerat i första hand. Det är även viktigt 

vara medveten om att misstag inte kan undvikas när uppgifter att delegeras. Misstagen i 

sig bör tas på allvar, utan att medarbetarna klandras. Lärdom bör istället dras från 

misstagen (Yukl & Kaulio, 2012).  

 

Information 

Yukl och Kaulio (2012) samt Schriesheim, Neider och Scandura (1998) menar att det är 

viktigt för delegeringen att medarbetarna får tillgång till den information som behövs 

för att utföra den delegerade uppgiften. Förutom information så menar de att 

medarbetarna också behöver tillgång till olika typer av tekniska och allmän information 

som kan påverka medarbetarnas nya befogenhet. Det är en fördel att informationen 

kommer direkt till medarbetarna så att utvecklingen av egna informationskällor, som är 

nödvändigt för arbetet, sker.  
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Stöd, hjälp och resurser 

Valet av uppgifter att delegera beror till viss del på anledningen bakom delegeringen 

(Yukl & Kaulio, 2012). Det kan finnas många olika anledningar till varför ledarna väljer 

att delegera. Bland dessa anledningar finns uppgifter som medarbetarna kan utföra 

bättre än ledarna eller som kan främja medarbetarnas karriärutveckling. Uppgiften kan 

även vara av en lämplig svårighetsgrad för medarbetarna eller inte är central för 

ledarrollen (Yukl & Kaulio, 2012; Blomé, 2009; Jönsson & Strannegård, 2009). Vissa 

uppgifter kan utföras på ett bättre sätt av medarbetarna än av ledarna. Därmed kan 

delegering leda till ett bättre arbetsresultat ifall medarbetarna blir delegerad till att lösa 

uppgiften. Uppgifter som är viktiga och centrala för ledarrollen bör inte delegeras. Det 

gäller bland annat uppgifter som är förenade med att formulera mål eller fördela 

resurser mellan medarbetarna eller utvärdera resultat (Yukl & Kaulio, 2012).  

 

3.2.2 Fördelar av delegering 

En fördel med delegering är bättre beslutskvalitet (Yukl & Kaulio, 2012). Det är 

fördelaktigt om medarbetarna som blir delegerad uppgiften har mer relevanta kunskaper 

och erfarenheter än ledarna gällande den specifika uppgiften. Delegering leder dock inte 

till bättre beslutskvalitet om medarbetarna som blir delegerade uppgiften saknar 

färdigheter och kunskaper för att ta sig an uppgiften, om denne missförstår uppgiften, 

eller har andra mål än ledarna (Yukl & Kaulio, 2012). Delegering ökar motivation inför 

att verkställa ett beslut på ett effektivt sätt bland medarbetarna och kan bidra till en mer 

intressant och utmanande arbetsplats (Kirkman, Rosen, Tesluk & Gibson, 2004). 

 

3.2.3 Nackdelar med delegering 

Att kunna erbjuda ett arbete som är utmanande, intressant och utvecklande är många 

gånger en förutsättning för att ledarna ska kunna anställa och behålla kompetenta 

medarbetare. Det krävs dock att medarbetarna faktiskt vill ha och är intresserad av mer 

ansvar för att en delegering ska leda till ökad tillfredsställelse på arbetet. Ifall detta inte 

uppfylls kan delegeringen ha motsatt effekt. Den kan då minska arbetstillfredsställelsen 

och skapa en frustration hos medarbetarna (Yukl & Kaulio, 2012).  
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Delegeringen används inte i en stor utsträckning på grund av olika påverkande faktorer. 

Delegering innebär aldrig ett fullständigt överlämnande av ansvaret vilket försvårar 

kontrollen och är därför en av anledningarna till att delegering inte används (Yukl & 

Kaulio, 2012; Wolvén, 2000). Det är alltid ledarna som är ytterst ansvarig för 

medarbetarnas uppgifter. För att undvika misstag kan ledarna välja att delegera endast 

till ett fåtal, eller att inte delegera alls. Detta är något som är vanligt bland ledare som 

har ett starkt prestationsbehov (Yukl & Kaulio, 2012). Genom att delegera ett område 

till mindre kompetenta medarbetare så kan ledarna vara tvungen att offra gruppens 

prestation tills dess att medarbetarna har utvecklat sin kompetens (Zhang et al., 2012). 

 

3.3 Flexibla arbetstider 

Det finns fem olika former av möjlighet till flexibla arbetstider (Ciarniene & 

Vienazindiene, 2018). Den första är flexibilitet i hur timmarna schemaläggs. Den andra 

är antal arbetade timmar. Den tredje är vart arbetet utförs. Den fjärde är möjligheten att 

ta ledigt från jobbet och den femte är mer ovanliga möjligheter såsom att bestämma 

över när raster sker. Ledarna har en inverkan på hur medarbetarna utnyttjar flexibla 

arbetstider (Talukder, Vickers & Aila Khan, 2018). Det behöver finnas förhållande på 

arbetsplatsen som gör att medarbetarna känner sig säkra och kapabla till att använda 

flexibla arbetstider.  

 

Flexibla arbetstider är en av de viktigaste formerna av flexibilitet på arbetsplatsen 

(Eaton, 2003). Det ger olika möjligheter till medarbetarna att variera tiden och längden 

av sin arbetsdag (Irak & Mantler, 2017). En av dessa möjligheter är att medarbetarna 

kan välja när de börjar och slutar arbetet (Golden, 2001). Flexibla arbetstider kan 

komma från formella organisatoriska beslut som flextid eller från informella 

förfaranden inom arbetsgruppen menar Kim, Lee och Jang (2017). Flexibla arbetstider 

har en stor påverkan på medarbetarna, inte bara på arbetet utan även utanför. Det kan 

vara en tillgång att ge medarbetarna en bättre chans att balansera sina ansvarsområden 

på och utanför jobbet. Xu, Van Hoof och Nyheim (2018) menar att det är en strategi för 

att locka till sig, anställa och behålla kompetent personal. 
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3.3.1 Fördelar med flexibla arbetstider 

Pitt-Catsouphes och MatzCosta (2008) menar att flexibla arbetstider kan ge fördelar för 

både organisationen och medarbetarna. Enligt Ciarniene och Vienazindiene (2018) så 

pekar forskningen på att flexibla arbetstider är ett passande sätt för företag att hantera 

variation i olika efterfrågningar, minska kostnader och vara attraktivare arbetsgivare. 

Rodgers (1992) pekar specifikt ut flexibla arbetstider som den viktigaste möjligheten för 

arbetsgivare att erbjuda. När medarbetarna har tillgång till flexibla arbetstider får 

medarbetarna ett högre engagemang, mindre överbelastning och bättre mental hälsa 

(Pitt-Catsouphes, Matz-Costa & Besen, 2009). Flexibla arbetstider kan behövas för att 

minska stress på arbetsplatsen (Mennino, Rubin & Brayfield, 2005). Lawson, Davis, 

Crouter och O’Neill (2013) påpekar att ökad stress kan vara en bidragande faktor till 

bristande prestation hos medarbetarna.  

 

Grandey, Cordeiro och Crouter (2005) menar att det finns en positiv relation mellan 

flexibla arbetstider och arbetsnöjdhet. Genom att hjälpa medarbetarna att hantera stress 

kan organisationen skapa en positiv arbetsmiljö som motiverar medarbetarna att bli mer 

engagerade i sitt arbete (James, McKechnie & Swanberg, 2011). Detta kan visa sig 

bland annat som en minskning av missade arbetstimmar (Kelly, Moen & Tranby, 2011). 

Missade arbetstimmar kan alltså bli färre och därmed kan även produktiviteten och 

arbetstillfredsställelsen påverkas positivt av flexibla arbetstider (Baltes, Briggs, Huff, 

Wright & Neuman, 1999). 

 

Stöd av flexibla arbetstider som drivs av ledarnas goda vilja och avsikter att hjälpa 

medarbetarna kan framkalla positivt svar från medarbetarna. Medarbetarna kan reagera 

genom att ha mer positiva uppfattningar om deras arbetsmiljö, mer arbetsnöjdhet och en 

större vilja att fortsätta sin anställning (Thompson, Beauvais & Lyness, 1999). 

Medarbetarna kan uppleva stress om de inte har tillräckligt med tid eller energi att 

kunna fokusera på alla åtaganden de har (Hobfoll, 2002). Ledarna kan motverka detta 

genom att tillåta flexibla arbetstider. 
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3.3.2 Nackdelar med flexibla arbetstider 

Irak och Mantler (2017) påpekar att det är otydligt om flexibla arbetstider leder till de 

fördelar som kopplas till den. Ledarnas stöd influerar graden som medarbetarna väljer 

att utnyttja flexibla arbetstider (Thompson, Beauvais & Lyness, 1999). Detta stöd kan 

påverkas av ledarnas tidigare erfarenheter av flexibla arbetstider och personliga åsikter 

(Powell & Mainiero, 1999). Trots att organisationen har formella strukturer för flexibla 

arbetstider betyder det inte nödvändigtvis att ledarna stödjer medarbetarnas möjlighet 

till flexibla arbetstider (Anderson, Coffey & Byerly, 2002). Även fast flexibla 

arbetstider för medarbetarna har sina fördelar kan det bli kostsamt för organisationen 

(Burin, 2007). Organisationens möjligheter till flexibla arbetstider behöver passa de 

behov som medarbetarna har annars kan de inte anses som effektiva (Gordon, 2014). 

 

3.4 Kopplingen mellan empowerment och flexibla arbetstider 

Lorinkova och Jansen Perry (2017) tar upp att det finns två perspektiv av 

empowerment, en strukturell och en upplevd. Strukturell empowerment innebär att 

empowerment tillåts utifrån mer strukturella förhållanden som organisationens 

strukturer, principer och praxis (Liden & Arad, 1996). Vi ser strukturell empowerment 

som en vilja från ledningen att införa mer empowerment i organisationen. Kritik mot 

empowerment menar att det stannar på ett idealistiskt plan (Baruch, 1998), därmed 

behövs ett konkret sätt att hantera konceptet.  

 

Empowerment kan uppnås genom att dela ut större ansvar till medarbetarna (Jönsson & 

Strannegård, 2009). Medarbetarna känner mer empowerment desto mer påverkan de har 

på hur arbetet utförs och hur arbetsplatsen utvecklas (Yukl & Kaulio, 2012; Jönsson & 

Strannegård, 2009). Spreitzer (1995) lade fram ett antal punkter baserade på Thomas 

och Velthouse (1990) som en individ använder för att bedöma empowerment. Två av 

dessa punkter är kompetens och självbestämmande.  

 

Delegering är en effektiv och vanlig strategi för att uppnå empowerment bland 

medarbetarna (Yukl & Kaulio, 2012). Delegering innebär att underordnade tilldelas nya 

uppgifter tillsammans med de befogenheter som behövs för att på bästa möjliga sätt 

kunna utföra uppgifterna (Yukl & Kaulio, 2012; Blomé, 2009). Ett större ansvar kan 
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resultera i empowerment och delegering är en sätt att överföra detta ansvar från ledarna 

till medarbetarna.  

 

Yukl och Kaulio (2012) tar upp fem punkter för hur en delegering kan vara lyckad som 

grund för att se hur medarbetarna uppfattar delegeringen av arbetstid. Dessa punkter är: 

information, stöd och resurser, övervakning och befogenhet. Delegeringen bidrar till en 

miljö inom organisationen som tillåter medarbetarna att kunna ta egna beslut. Genom 

delegering får medarbetarna resurser, information och befogenhet att själva kunna vara 

med i beslutsprocessen utan att ledarna behöver konsulteras vid varje beslut. Trots att 

delegering finns i organisationen finns det faktum att empowerment kan stanna på ett 

idealistiskt plan. 

 

Flexibla arbetstider är en av de viktigaste formerna av flexibilitet på arbetsplatsen 

eftersom den innebär att medarbetarna själv kan besluta när de börjar och slutar arbetet 

(Eaton, 2003). Flexibla arbetstider ger en konkret utövning av empowerment genom att 

det ger möjligheten för medarbetarna att kunna bestämma över när arbetsdagen börjar 

och slutar. Därigenom så får medarbetarna en möjlighet till kontroll över det egna 

arbetet. Delegering ger då ett ramverk för att kunna ta beslut om egna arbetstider. 

 

Delegering av flexibla arbetstider är ett konkret sätt att få in strukturell empowerment 

inom en organisation och en miljö där den kan existera. Vidal (2007) menar dock att 

ökad empowerment inte behöver leda till att medarbetarna upplever sig ha ett högre 

empowerment. Samtidigt menar Lorinkova, Pearsall och Sims (2013) att upplevd 

empowerment är en nödvändig konsekvens av strukturell empowerment om strukturell 

empowerment är effektiv. Om strukturell empowerment då ska vara av nytta så ser vi 

därför till upplevd empowerment för att se om medarbetarna tar till sig den strukturella 

empowerment. Flexibla arbetstider och delegering bör alltså påverka upplevd 

empowerment eftersom de är delar av den strukturella empowerment.  
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3.5 Vår modell 

Teorin kan sammanfattas i en modell. 

 

Figur 2. Modell över teoretisk referensram. Egen konstruktion. 

 

Modellen visar huvuddelarna i teorin, alltså upplevd empowerment, flexibla arbetstider 

och delegering. Flexibla arbetstider och delegering är uttryck för strukturell 

empowerment. Modellen visar även punkter som påverkar varje del. För att få 

delegering att fungera så är befogenhet, övervakning, information och stöd viktiga 

punkter. Upplevd empowerment påverkas av kompetens och självbestämmande.  
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4. Empiri 

Nedan presenteras kapitlet kring empirin. I empiri-kapitlet presenterar vi de intervjuade 

medarbetarnas åsikter och tankar. De åsikter och tankar vi presenterar är kring flexibla 

arbetstider, delegering, upplevd empowerment och effekterna av dessa. Anledningen till 

varför de begrepp som presenteras här är dessa, är för att de är vanligt förekommande 

begrepp från den teoretiska informationen.  

  

4.1 Flexibla arbetstider 

De flesta av respondenterna säger att de har möjlighet till flexibla arbetstider. 

Majoriteten av respondenterna har specifika tider under arbetsdagen då de inte kan 

använd sig av deras flexibla arbetstider. Flexibla arbetstider sker därför oftast på 

morgon, eftermiddag eller kring lunch. 

“Vi har flextid mellan 7-9 och 15-18. Det är avtalet. Jag har i regel arbetstid 

mellan 7.30 och 16. Jag tycker inte att möjligheterna är stora.” (Respondent 3) 

 

En respondent (3) påpekar att möjligheten till flexibla arbetstider inte var stora och 

anser då att timmarna där arbetstiden kan påverkas är för få. Som vi ser enligt citatet 

ovan så är möjligheterna till flexibel arbetstid för respondenten 5 timmar per dag. Vi 

kan då anta att Respondent 3 antingen vill ha fler möjliga flexibla arbetstimmar per dag, 

eller undvika det faktum att flexibla arbetstider är låst till specifika timmar under 

arbetsdagen.   

 

I motsats till vad respondenten som inte tycker att möjligheterna till flexibla arbetstider 

är stora, så säger många andra respondenter att det finns många och stora möjligheter. 

På frågan om vilka möjligheter som finns för att bestämma över flexibla arbetstider har 

vi fått många svar som är positivt inställda till alternativ till flexibla arbetstider. 

Exempel på möjligheter är att arbeta hemifrån eller att lämna arbetet tidigare en 

eftermiddag.  

“Alla möjligheter. Jag har blivit erbjuden att jobba med förtroendearbetstid, 

men jag köper inte det för jag skulle jobba dygnet runt då. Men ja, jag har alla 

möjligheter till flex idag. Chefen kan säga nej, men det gör hon inte för 

uppgifterna blir utförda och det vet hon. Kan jobba hemma, har hyfsad 
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flexram, och helt ärligt kan jag göra lite som jag vill där också. Jag har fullt 

förtroende från chefen.” (Respondent 2) 

“De är stora. Jag kan i princip bestämma över nästan all arbetstid.” 

(Respondent 4) 

 

Möjligheten att påverka flexibla arbetstider är till största delen begränsad till ett visst 

antal timmar i början och slutet av arbetsdagen. Även fast möjligheten att påverka sin 

arbetstid finns så påpekar även många respondenter att det finns krav ställda på flexibla 

arbetstider. De flesta kraven kommer, som tidigare nämnt, i form av specifika tider då 

flexibla arbetstider inte uppmuntras. Vissa respondenter påpekar också att kraven 

kommer från normer och en genomgående känsla på arbetsplatsen för när flexibla 

arbetstider bör utnyttjas och inte. 

“Egentligen ska vi vara här mellan 9 – 3, men i och med att jag börjar väldigt 

tidigt så sticker jag väldigt tidigt på eftermiddagarna. Men det är inte några 

problem att det blir godkänt av cheferna. Jag kan gå 2 lika gärna.” 

(Respondent 9) 

“Flexen och hur den hanteras uppmärksammas först när kollegorna upplever 

problem.” (Respondent 1) 

 

Många respondenter påpekar att möjligheten bidrar till deras välmående på 

arbetsplatsen på olika sätt. Det är även en specifik respondent som påpekar att dennes 

ledare förespråkar och uppmuntrar medarbetarna att använda sig av flexibla arbetstider 

ifall det hjälper dem att må bättre på arbetsplatsen.  

“Då kan jag gå hem en eftermiddag, flexa ut en eftermiddag eller flexa ut på 

morgonen eller ha en lång lunch. Så länge i slutändan att de vet att jag gör 

mitt jobb som det är tänkt att jag ska göra.” (Respondent 10) 
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4.2 Delegering 

Följande kapitel redogör respondenternas givna information om delegering. Kapitlet är 

indelat i fyra underrubriker. Dessa underrubriker är Befogenhet, Övervakning, 

Information och Stöd, hjälp och resurser. Underrubrikerna är grundade på Yukl och 

Kaulios (2012) uttalande om riktlinjerna för en framgångsrik delegering.  

 

4.2.1 Befogenhet 

Respondenterna menar att de har möjlighet till flexibla arbetstider och även att de har 

tillgång till stödsystemet för att hantera flexibla arbetstider. Respondenterna upplever 

också att de har själva befogenheten att bestämma över deras arbetstid. De flesta pekar 

dock på att specifika arbetstider där flexibla arbetstider inte bör tas ut finns. Trots detta 

så säger respondenterna också att dessa tider kan bortses från, om det finns en anledning 

till att flexibla arbetstider behöver tas ut. Det krävs ingen förhandling med ledarna inför 

varje tillfälle.  

 

Några respondenter nämner att ledarna behöver godkänna flexibla arbetstider som sker, 

ifall den sker utanför de tiderna som är schemalagda för att få ta ut flexibla arbetstider 

på. Det är dock ingen som nämner att de faktiskt uppfattar att det är något som 

diskuteras med chefen. De har alltså en hög form av befogenhet och behöver inte 

ständigt hämta godkännande från ledarna. Så länge det inte handlar om hela dagar eller 

ännu längre perioder så har respondenten möjlighet att styra över flexibla arbetstider. 

Vid de tillfällen som avviker från det vanliga, såsom hela dagar, så måste ledarna 

godkänna flexibla arbetstider. Många respondenter påpekar dock att det finns en känsla 

hos dem när det är lämpligt att ta ut flexibel arbetstid.  

“Jag har alla möjligheter till flex idag. Chefen kan säga nej, men det gör hon 

inte för uppgifterna blir utförda. Jag kan jobba hemma, jag har hyfsad flexram, 

och helt ärligt kan jag göra lite som jag vill där också. Har fullt förtroende 

från chefen.” (Respondent 2) 
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4.2.2 Övervakning 

Ingen av respondenterna upplevde att ledarna hade en åsikt om hur flexibla arbetstider 

hanterades. Det blev vid en av intervjuerna beskrivet som en icke-fråga. 

“Flexen och hur den hanteras uppmärksammas först när kollegorna upplever 

problem.” (Respondent 1) 

“Så länge i slutändan att de vet att jag gör mitt jobb som det är tänkt att jag 

ska göra det.” (Respondent 10) 

“Chefen hade samma åsikt som oss att sköter vi det där med den där känslan 

då hade vi väldigt fritt att bestämma själv.” (Respondent 6) 

 

Känslan som respondent 6 beskriver är att medarbetarna känner när det är lämpligt eller 

inte att använda sig av flexibla arbetstider. Majoriteten av respondenterna upplever att 

det är mer ett ansvar gentemot den egna arbetsgruppen och vilka arbetsuppgifter som 

ska göras som dikterar hur flexibla arbetstider används. Respondent 5 uttrycker det som 

en form av fingertoppskänsla gällande när den bör och inte bör ta ut flexibla arbetstider. 

Något som många respondenter instämmer i är att de som medarbetare bör kunna känna 

av när de bör och inte bör ta ut flexibla arbetstider, även om de får göra det enligt 

schemat.  

 

Samtliga respondenter säger att arbetsplatsen använder sig av ett stödsystem där 

arbetstiden förs in. Ledarna har där möjlighet att se vilka tider som respondenterna 

arbetar. Respondenterna berättar att systemet är något de upplever att deras kollegor 

använder och har respekt för. Vi har inte upplevt att någon av respondenterna själv inte 

använder systemet eller upplever att dennes kollegor inte använder systemet. 

“Jag rapporterar själv in i lönesystemet, Agresso. Alla använder Agresso, vi 

måste tidsredovisa där.” (Respondent 4) 

“Redovisar i Agresso. Jag övervakar mig själv. Mest för att jag själv ska ha 

koll på hur jag jobbar. Chefen har aldrig frågat om flexen.” (Respondent 2) 

 

Hälften av respondenterna påpekar också att det finns en övre och undre gräns för hur 

mycket arbetstid de kan ha, detta finns som ett plus- och minussaldo i stödsystemet. 

Respondenterna förklarar att ifall de ligger för många timmar minus i stödsystemet så 

sker ett löneavdrag. Har de däremot arbetat mer än vad den övre gränsen tillåter så 



 

33 

 

händer ingenting. Respondenterna kan alltså fortsätta jobba, men det kommer inte 

påverka lönen. En respondent förklarade det som att arbeta gratis. 

 

4.2.3 Information 

Respondenterna upplever olika saker när det kommer till vilken information, stöd och 

hjälp som finns. En del uttrycker att de inte vet om att den finns. Andra upplever dock 

att det finns gott om information och stöd. De uttrycker även att informationen och 

stödet finns om de vill ha det eller behöver det, men då krävs det att de själva aktivt 

väljer att leta upp och ta del av informationen. En del av respondenterna menar alltså att 

de inte vet om att informationen ens finns, andra upplever att stödet och informationen 

finns men de måste själv ta initiativet att leta upp och ta del av den.  

 

Några av dessa påtalar att trots att det finns information så används inte informationen i 

särskilt stor grad. Anledningen bakom detta, uttrycker respondenterna, är på grund av 

att flexibla arbetstider är så pass allmänt accepterad i kulturen på arbetsplatsen att de 

aldrig behövt leta och använda informationen. Några av respondenterna uttrycker även 

att de inte vet var de skulle börja leta efter information för att börja ta del av den. Vid en 

av intervjuerna så har informationen av flexibla arbetstider även blivit beskrivet som 

något som chefen antagligen tagit upp vid anställningstillfället, men att mer information 

än så har respondenten inte tagit del av.  

“Jag tycker att jag har bra koll, men egentligen vet jag inte vad det finns för 

regler.” (Respondent 5) 

 

Under många intervjuer så har det kommit fram att respondenterna inte vet hur de ens 

kom underfund med att de har möjligheten till flexibla arbetstider från början. Många 

uttrycker att de antar att ledarna kan ha sagt något i början av deras anställning, men att 

deras uppfattning är att flexibla arbetstider är något som är en naturlig del av deras 

arbetsplats. 

“Det är bara någon som har sagt att flex kan man ta ut hur man vill före nio 

och efter tre. Det är ungefär den infon man behöver.” (Respondent 4) 

”Jag har aldrig pratat om flexen med chefen ” (Respondent 5) 
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Ingen av respondenterna uttrycker ett problem med informationen eller hur den finns 

tillgänglig. Antingen är de nöjda med den information som finns eller så finns det en 

nonchalans inför informationen. Det medarbetarna behöver veta är något som de vet 

genom erfarenhet eller så vänder de sig primärt till sina kollegor för att få information. 

 

4.2.4 Stöd, hjälp och resurser 

Majoriteten av respondenterna påpekar att de har resurser så som datorer och telefoner 

som gör att de kan arbeta hemifrån. Möjligheten att arbeta på annan plats är också något 

som majoriteten av respondenterna tar upp under intervjun utan att en fråga specifikt rör 

det ämnet.  

“Det finns flera som jobbar rakt av remote. En från Hedesunda som egentligen 

skulle kunna åka till kontoret varje morgon men som i stort sett helt jobbar 

hemifrån. Han är ju bara nåbar genom vår interna chat. Så det funkar ju bra 

på det sättet också.” (Respondent 10) 

 

Många talar även om att dagens teknologi har underlättat för möjligheterna att arbeta 

hemifrån, bland annat genom möjligheten till videosamtal. De menar att dagens 

utvecklade teknologi gör att den fysiska närvaron inte längre är lika viktig. Så länge de 

har tillgång till internet och telefon eller dator så kan de i princip arbeta varifrån som 

helst.  

“Tack vare dagens teknologi som Skype och så, så kan vi arbeta över hela 

Sverige, så fysisk närvaro är inte alls lika viktig.” (Respondent 1) 
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4.3 Upplevd empowerment 

Följande kapitel redogör för upplevd empowerment på arbetsplatsen. Kapitlet är 

uppdelat i självbestämmande och kompetens.  

 

4.3.1 Självbestämmande 

Ingen av respondenterna uttrycker att ledarna har stor insyn och kontroll över hur 

medarbetarna arbetar. Fokus ligger på att arbetsuppgifterna blir gjorda, men hur de 

väljer att gå tillväga får medarbetarna välja själv. Medarbetarna vet vilka arbetsuppgifter 

som ska göras och när de ska bli gjorda. Hur de väljer att gå tillväga bestämmer de 

antingen själv, eller kommer överens om med arbetsgruppen.  

“Mycket eget ansvar. Jag får direktiv att det här ska jag göra, men hur jag gör 

det bestämmer jag själv.” (Respondent 5) 

 

Respondenterna menar att de har möjlighet att ta egna beslut i arbetet men alla anser 

inte att flexibla arbetstider påverkar den möjligheten. En del anser att de båda inte är 

sammankopplade medan andra säger att de egna besluten kanske är sammankopplade 

med flexibla arbetstider. Vissa uttrycker att de inte har funderat på det.  

“Har inte funderat på det. Tror inte att flexen är sammankopplad med att jag 

tar egna beslut.” (Respondent 2) 

Några som anser att flexibla arbetstider har påverkat deras möjlighet att ta egna beslut i 

arbete förklarar det så här: 

“Flexen tillåter mig att styra arbetstiden själv och den tilliten från chefen 

stärker mig i mitt arbete och gör att jag är mer benägen att ta egna beslut” 

(Respondent 1) 

“Du är inte så låst som att du måste vara någonstans exakt de här tiderna utan 

du behöver ju inte stressa till en exakt tid” (Respondent 7) 

 

Det respondenterna berättar angående hur flexibla arbetstider påverkar arbetet är 

möjligheten att stanna kvar längre för att kunna göra klart en arbetsuppgift. Istället för 

att sluta arbeta vid ett specifikt klockslag. Många respondenter talar om att flexibla 

arbetstider gjorde medarbetarna mindre låsta i hur de utför sitt arbete. En del 



 

36 

 

respondenter ansåg att om flexibla arbetstider skulle tas bort så skulle de bli mer rigida i 

hur de arbetade och speciellt i hur de skulle tänka kring flexibla arbetstider.  

“Jag skulle ju inte trivas lika bra om jag inte kunde komma och gå som jag 

ville. Jag skulle känna mig mycket mera låst.” (Respondent 9) 

 

En respondent påpekade att om flexibla arbetstider inte fanns på arbetsplatsen så skulle 

respondenten bli mer pedantisk över när arbetsdagen slutade och inte lika villig att 

stanna kvar längre för att avsluta ett arbete. Alla vi talade med var positivt inställda till 

flexibla arbetstider. Samtliga av respondenterna nekar till att flexibla arbetstider skulle 

påverka deras arbete på ett negativt sätt. På frågan om de skulle märka skillnad om 

möjligheten till flexibla arbetstider togs bort svarade samtliga att de skulle märka stor 

skillnad. De flesta av svaren på den frågan liknande varandra. Ett exempel på ett svar är: 

“Ja, det skulle vara klart negativt.” (Respondent 4) 

 

4.3.2 Kompetens 

En del av respondenterna menar att kunna bestämma över arbetstiden påverkar deras 

kompetens medan den andra delen menar att det inte påverkar kompetensen. De som 

anser att det påverkar kompetensen positivt förklarar att de antingen kan komma till 

jobbet mer utvilad, vilket ger dem möjlighet att utvecklas eller att de blir mer motiverad 

när tidskravet inte finns på dem.  

“Ja. Det tillåter mig att utvecklas, jag avsätter tid till att läsa in mig på saker 

som kan hjälpa mig i mitt arbeta. Jag frigör tid för att läsa in mig på ämnen 

som är aktuella för min arbetsuppgift” (Respondent 1) 

De som inte anser att det påverkar säger att de skulle ha gjort ett liknande jobb oavsett 

om möjligheten till flexibla arbetstider fanns eller inte.  

“Nej. Därför att min kompetens har jag samlat på mig genom att vara på 

jobbet och utvecklas där.” (Respondent 3) 

En del av respondenterna menar att möjligheten till flexibla arbetstider påverkar 

effektiviteten på arbetet. Flexibla arbetstider gör det möjligt att förlägga och utföra 

arbetet på ett sätt så att medarbetarna behåller motivationen. Det tillåter i sin tur 

medarbetarna att utföra arbetet när denne känner sig som mest produktiv.  
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“Motivation kan komma och gå, har jag lite att göra en dag så försvinner 

motivationen när det kommer mycket att göra. Bäst för mig är att anpassa 

mina arbetstider så jag har jämnt mycket att göra hela tiden.” (Respondent 4) 

 

En del av respondenterna pekar på att motivationen för arbetet ökar när det finns 

möjlighet att bestämma själv när arbetet sker och de uttrycker en vilja att arbeta längre 

dagar för att göra klart en uppgift. En respondent (8) antyder dock på att denna 

motivation och vilja skulle försvinna om det extra arbetet inte skulle ge något, i det här 

fallet mer tid att kunna vara ledig vid ett senare tillfälle. 

 

En respondent menade att även fast flexibla arbetstider var bra så känner respondenten 

personligen sig tvungen att kontrollera hur den flexibla arbetstiden används för att inte 

överbelasta sig själv. 

“Så länge jag själv kan avgränsa mig så är det positivt. Jag kan tappa 

förmågan till det ibland och då är det väldigt negativt. Det finns hur mycket 

jobb som helst att göra, och då blir det svårt att begränsa sig.” (Intervju 2) 

Denna respondent efterfrågade också att ledarna skulle ha mer uppsikt på hur flexibla 

arbetstider ser ut för att undvika att medarbetarna arbetade för mycket. 

 

Hälften av respondenterna har uttryckt att flexibla arbetstider har bidragit till att de är 

mindre stressade på arbetsplatsen. En respondent (10) menar att utan flexibla arbetstider 

så skulle respondenten ha problem med att komma i tid till jobbet på morgonen och 

skulle därför känna ett behov att jobba ikapp den ”förlorade” tiden på morgonen. 

Förutom att slippa stressen över att behöva vara på en specifik plats vid en specifik tid 

så knyter det också an till flexibilitet i arbetet. 

”Om jag är stressad så kan jag välja att göra det senare, eller göra lite varje 

dag. ” (Respondent 5) 
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5. Analys 

I det följande kapitlet kommer en teoretisk analys av det insamlade empiriska 

materialet. Vi analyserar det empiriska materialet i relation till det tidigare redogjorda 

teoretiska materialet. Tack vare detta kan vi sedan forma ett bidrag ur denna studie som 

vi presenterar i nästkommande kapitel där vi även reflekterar över de svar som givits på 

studien och vilken kunskap vi har kunnat hämta och vilket bidrag det givit. 

Avslutningsvis kommer vi lämna förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Flexibla arbetstider 

Ciarniene och Vienazindiene (2018) lade fram fem olika former av flexibla arbetstider 

varav fyra överensstämmer med vad våra respondenter uttrycker att deras företag 

använder. Respondenterna berättade att de kunde bestämma hur deras arbetstimmar 

schemaläggs, vart arbetet utförs, möjligheten att ta ledigt från jobbet och de kunde 

bestämma över när raster sker. Respondenterna har åtta timmars arbetsdag men kan 

arbeta mindre än det i gengäld mot att ett negativt saldo registrerades på deras arbetade 

timmar. Blir det negativa saldot lägre än en viss nivå sker ett avdrag på lönen. Vi anser 

att det faktum att respondenterna har fyra av fem former av flexibla arbetstider är en 

relativt stor grad av frihet och tillit från arbetsgivaren. Att medarbetarna inte själva kan 

välja hur många timmar de ska arbeta är inget som förvånar oss. Vi tror att genom att 

låta medarbetarna bestämma själva hur många timmar de vill eller kan arbeta egentligen 

resulterar i en timanställning.  

 

Många respondenter som vi talat med pekar på att det främst är arbetsgruppen som 

reglerar användandet av flexibla arbetstider. Respondenterna säger att det finns en 

känsla för om flexibla arbetstider är passande att utnyttja beroende på hur arbetsbördan 

var eller i övriga gruppens användning av flexibla arbetstider. Trots att det finns 

formella, organisatoriska beslut angående hur flexibla arbetstider ska hanteras så kan 

arbetsgruppens åsikter och andra informella förfaranden gå före de reglerna. Vi kan 

sammankoppla det till att flexibla arbetstider faktiskt är delegerade och då det är den 

egna personen och arbetsgruppen som ska hantera flexibla arbetstider. Av den 

anledningen får vi uppfattningen om att respondenternas personliga tankar, åsikter och 

känslor är viktigare än de organisatoriska besluten.  
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För att delegeringen av arbetsuppgifter ska fungera bör först och främst de delegerade 

medarbetarna vara nöjd med förutsättningarna. Av den anledningen kan vi tänka oss att 

det faller sig relativt naturligt att det är de informella förfarandena som går före de 

organisatoriska besluten. Detta kan kopplas till upplevd empowerment genom 

självbestämmande. Trots att respondenterna inte själva påpekar självbestämmande så 

anser vi att det finns genom att det är främst arbetsgruppen som beslutar om flexibla 

arbetstider. Vi ser det även genom att respondenterna säger att ledarna inte hanterar 

flexibla arbetstider om inte själva arbetet blir lidande. 

 

Anderson, Coffey och Byerly (2002) menar att även om organisationen har formella 

strukturer för flexibla arbetstider så betyder det inte nödvändigtvis att ledarna stödjer 

medarbetarnas möjlighet till flexibla arbetstider. Respondenterna upplevde inga 

negativa tankar angående flexibla arbetstider från ledarna. Vi vill här påpeka att våra 

respondenter även arbetar mycket självständigt, antingen individuellt eller i 

arbetsgruppen. De arbetar inte i direkt kontakt med ledarna även om de kommunicerade 

kontinuerligt. Det är möjligt att ledarna har negativa åsikter om flexibla arbetstider men 

att respondenterna aldrig kom i kontakt med dessa åsikter. Vissa av respondenterna har 

dock berättat att ledarna förespråkar och uppmuntrar dem att utnyttja möjligheten till 

flexibla arbetstider ifall det bidrar till deras välmående. Detta ger oss uppfattningen om 

att respondenternas upplevelser om att ledarna inte har några negativa tankar om 

flexibla arbetstider kan stämma. 

  

Thompson, Beauvais och Lyness (1999) menar att ledarnas stöd influerar graden som 

medarbetarna väljer att utnyttja flexibla arbetstider. Respondenterna påpekar dock att 

ledarna inte påverkar hur de skulle använda flexibla arbetstider. Till skillnad från 

respondenterna vi nämnde ovan, så menar andra respondenter att ledarna snarare är 

väldigt intetsägande angående flexibla arbetstider och verkar låta respondenterna 

hantera det själva. Detta ser vi som en koppling till att respondenterna uttrycker en 

nonchalans eller ett ointresse för information om flexibla arbetstider. Att ledarna på 

arbetet är så intetsägande till flexibla arbetstider kan helt enkelt vara för att 

medarbetarna själva har den information de behöver för att hantera schemat.  
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En respondent säger att dennes ledare aktivt uppmuntrar till att utnyttja möjligheten till 

flexibla arbetstider så att respondenten mår bättre på jobbet. Pitt-Catsouphes, Matz-

Costa och Besen (2009) påpekar att flexibla arbetstider ger medarbetarna ett högre 

engagemang, mindre överbelastning och bättre mental hälsa. Flertalet respondenter 

speglar detta genom att peka på en miljö inom organisationen som respekterar behovet 

av att kunna ta hand om sig själv och ta ledigt vid överbelastning. Enligt oss går detta 

tydligt att koppla ihop till varandra. Ledarna vill uppnå högre engagemang, mindre 

överbelastning och bättre mental hälsa. Pitt-Catsouphes, Matz-Costa och Besen (2009) 

nämner dessa tre företeelser som fördelaktiga för organisationen. Ifall det är flexibla 

arbetstider som är vägen att uppnå detta så förstår vi att organisationen använder det och 

att ledaren i fråga väljer att aktivt uppmuntra det. 

 

5.2 Delegering 

Enligt Yukl och Kaulio (2012) så finns det fem underpunkter i delegering som är 

viktiga för delegeringen. Dessa underpunkter är att informera de personer som behöver 

veta om delegeringen, övervaka framstegen på ett lämpligt sätt, ge tillgång till 

nödvändig information, erbjud stöd och hjälp samt se misstag som värdefulla 

erfarenheter. Enligt den insamlade empiriska informationen så verkar delegeringens 

underpunkter inte vara så viktiga. Underpunkterna används av ledarna men är inget som 

respondenterna tänker på eller anser vara viktig. Den största vikten från medarbetarna 

läggs på ett system att rapportera och hantera den flexibla arbetstiden.  

 

Empirin visar att det finns stor kunskap hos respondenterna när det kommer till 

delegeringen av flexibla arbetstider. Många påpekar att de har god kunskap och den 

kunskap de behöver i hur de ska hantera delegeringen av flexibla arbetstider. Här ser vi 

en koppling till underpunkten information som finns tillgänglig om flexibla arbetstider. 

Trots att respondenterna anser att de har en god kunskap finns uppfattningen om det att 

information inte finns att tillgå. Antingen är respondenten osäker på vart den 

informationen kan hittas eller så behövs inte informationen användas. Respondenterna 

nämner också att de främst skulle vända sig till en kollega för att få information istället 

för att ta del av företagets information. Vi tror att det faktum att medarbetarna uppfattar 

att de har den information som behövs kan vara anledningen till varför informationen 
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eller stödet för flexibla arbetstider inte är en stor del av respondenternas flexibla 

arbetstider. Enligt Angelöw (2013) så ger delegering en chans för medarbetarna att 

utveckla och höja sin kompetens inom det delegerade området. Anledningen till varför 

respondenterna inte lade stor vikt vid hur delegeringen fungerade kan vara att de redan 

har den kompetensen som krävs för att kunna hantera sina flexibla arbetstider. Behovet 

av information var litet eftersom respondenterna redan var kompetenta nog att hantera 

flexibla arbetstider. 

 

Yukl och Kaulio (2012) samt Wolvén (2000) menar att delegering aldrig innebär ett 

fullständigt överlämnande av ansvaret till medarbetarna. Detta ser vi i hur 

respondenterna pratar om ledarna och deras delaktighet i flexibla arbetstider. 

Respondenterna menar att ledarna inte har ett aktiv deltagande när det kommer till när 

flexibla arbetstider används men respondenterna berättar att ledarna har möjlighet att 

kontrollera hur flexibla arbetstider bland medarbetarna har använts. Respondenterna 

påpekar att även fast ledarna har möjlighet att kontrollera och ha åsikter om flexibla 

arbetstider så har det inte förekommit enligt respondenterna att ledarna har gått in och 

beslutat om flexibla arbetstider. Detta kan bero på att medarbetarna har en stor kunskap 

angående flexibla arbetstider och att de också verkar ha stor respekt för rapporteringen 

av flexibla arbetstider. Vi kan anta att ledarna är medvetna om både kunskapen och 

respekten, och därför har en tillit till att medarbetarna inte missbrukar flexibla 

arbetstider.  

 

5.3 Upplevd empowerment 

Respondenterna pratar om att arbetsgruppen har påverkan på när flexibla arbetstider 

används. Många av respondenterna nämner även relationen till ledarna. Det som sägs 

om relationen till ledarna är dock olika från olika respondenter. Vi drar slutsatsen att 

detta beror på att personer är annorlunda som individer och därmed även har olika 

relationer. 

 

Vi har upptäckt en koppling hos en del respondenter mellan flexibla arbetstider och 

kompetens. Det har kommit fram att flexibla arbetstider ger respondenterna en chans att 

prioritera att öka sin kompetens inom ett område. Detta genom att respondenterna själva 
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kan schemalägga sin arbetstid och därmed kunna avsätta tid för att lära sig mer ett 

specifikt område. Vi tror att detta i sin tur bör leda till att flexibla arbetstider bidrar till 

en mer kompetent personal. En kompetent personal är givetvis något som ledarna 

strävar efter. Om flexibla arbetstider är en del av nyckeln till att ha en kompetens 

personal så anser vi att det är en absolut giltig anledning till att anamma flexibla 

arbetstider.  

 

Yukl och Kaulio (2012) samt Jönsson och Strannegård (2009) menar att medarbetarna 

känner mer empowerment om de har hög tilltro till sin egen förmåga att utföra arbetet 

på bästa möjliga sätt. Trots att respondenterna inte sade det rakt ut så finns det en 

antydan till att de känner att de får en tilltro till den egna förmågan eftersom ledarna ger 

dem möjlighet till att bestämma över flexibla arbetstider och arbetsuppgifter. Vi tror att 

detta kan vara kopplat till hur respondenterna upplever sin kompetens. Trots att få 

respondenter menade att flexibla arbetstider påverkade deras kompetens så finns 

känslan hos respondenterna att de har tillit från ledarna att de ska utföra deras arbete. 

Detta går att återkoppla till tilliten som vi nämnt tidigare, som medarbetarna får från 

ledarna gällande delegeringen av flexibla arbetstider.  

 

Många respondenter pekade på att möjligheten till flexibla arbetstider minskade stressen 

som fanns vid arbetet. Detta för att det fanns en chans att balansera arbete med fritid på 

ett relativt fritt sätt. Vi vill poängtera att detta stämmer med teorin som säger att flexibla 

arbetstider kan behövas för att minska stress på arbetsplatsen (Mennino, Rubin & 

Brayfield, 2005). Den viktigaste punkten för respondenterna upplever vi är möjligheten 

att själv avgöra hur och när arbetet sker. Detta gäller vilken tid och plats, men också 

vilka arbetsuppgifter och när olika arbetsuppgifter utförs. Vi kan därmed anta att 

självbestämmande även i praktiken har visat sig vara en viktig del för medarbetarna, 

både medvetet och omedvetet.  

 

Få respondenter sade uttryckligen att flexibla arbetstider påverkade hur de tog beslut 

och deras självbestämmande på arbetsplatsen. Det som många respondenter uttryckte 

var dock att flexibla arbetstider gjorde dem mindre låsta i hur de utförde sitt arbete. 

Spreitzer (1995) menade att självbestämmande är valet av att påbörja och reglera 

handlingar. Vi ser kopplingar till Spreitzer (1995) när det kommer till hur 
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respondenterna uttrycker sig kring möjligheten att arbeta med flexibla arbetstider. Vi ser 

kopplingen i att de uttrycker en frihet att bestämma över arbetet och i att inte vara låsta 

till den klassiska arbetsdagen.  

 

Vi ser en koppling till hur respondenterna förklarar att flexibla arbetstider ger dem 

möjlighet att reglera arbetsdagen så att de kan börja och sluta arbetet på tidpunkter när 

det passar respondenterna bäst. Detta görs antingen genom att börja tidigt eftersom det 

är då motivationen finns som respondent 8 uttryckte eller genom att kunna fortsätta 

arbeta lite längre för att göra klart den nuvarande uppgiften som flera andra 

respondenter påpekar. Vi anser att även om de inte uttryckligen säger det, så verkar det 

som att de har självbestämmande på arbetsplatsen. Vi ser detta genom möjligheten för 

respondenterna att välja när handlingar ska påbörjas eller regleras, och specifikt i att de 

kan välja när handlingar ska avslutas. Istället för att gå efter klockan och lämna en 

uppgift till senare, har respondenterna en möjlighet att göra klart uppgiften innan de går 

hem. Det menar vi är ett självbestämmande på arbetsplatsen.  

 

Viljan att vara mer flexibel i arbetet försvinner om fördelarna med flexibla arbetstider 

för respondenten försvinner. Några av dessa fördelar kan vara att tjäna in och samla på 

antal arbetade flexibla timmar för att använda dessa till att vara ledig vid ett senare 

tillfälle. Yukl och Kaulio (2012) menar att för att delegering ska vara framgångsrikt 

gällande engagemanget gäller det att medarbetarna inte betraktar delegeringen som en 

manipulationsteknik från ledarnas sida. Det är viktigt att medarbetarna istället ser 

delegeringen som en möjlighet. Respondenternas påpekande på att de skulle bli mer 

rigida i arbetet och mer petiga med deras arbetstider kan kopplas till det som Yukl och 

Kaulio (2012) menar. Respondenterna ser ingen anledning till att fortsätta som de 

annars skulle gjort om det inte finns någon vinning för dem. Detta visar oss att det är 

viktigt med ett givande och tagande för att medarbetarna ska undvika att känna sig 

utnyttjad och se det hela som en manipulationsteknik.  
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6. Bidrag 

Syftet med denna studie var att “öka förståelsen för hur delegering av arbetstiden till 

medarbetarna påverkar medarbetarnas upplevda empowerment ”. Studien har visat att 

många av våra respondenter inte anser att delegeringen av flexibla arbetstider har haft 

en direkt påverkan på deras upplevda empowerment. En del av den empiriska 

informationen pekar dock på att flexibla arbetstider och delegeringen av flexibla 

arbetstider indirekt påverkar medarbetarna, främst inom just självbestämmande och 

kompetens.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Under studiens gång så har vi åstadkommit tre teoretiska bidrag.  

 

 Studien bidrar med en djupare förståelse för att delegering av flexibla arbetstider 

kan leda till högre upplevd empowerment.  

Vi fann dels att de respondenter som använder sig av flexibla arbetstider 

värderar möjligheten till flexibla arbetstider högt på sin arbetsplats. Det ska dock 

nämnas att respondenterna inte direkt uttryckte att flexibla arbetstider påverkade 

deras upplevda empowerment. Vi anser dock att det är tydligt att flexibla 

arbetstider har en påverkan genom sättet respondenterna uttryckte hur flexibla 

arbetstider påverkar dem på arbetet. Kompetens och självbestämmande ökar 

genom att medarbetarna får möjlighet att bestämma tidpunkt för deras arbete. 

Studien visar även med en bekräftelse att medarbetarna anser att delegering av 

flexibla arbetstider har en positiv inverkan på hur de utför sitt arbete och på 

kvaliteten på deras arbetsplats. Yukl och Kaulio (2012) samt Jönsson och 

Strannegård (2009) påpekar att empowerment ökar om medarbetare har 

möjlighet att påverka arbetsmiljön. Respondenter uttryckte att flexibla 

arbetstider var en anledning till att varför de arbetade hos organisationen och 

ökade kvaliteten på arbetet. Detta bekräftar Xu, Van Hoof och Nyheim (2018) 

som menar att flexibla arbetstider är en strategi för att behålla kompetent 

personal. Därav bidrar studien till diskussionen om empowerment och ett antal 

referenser då studien visar att flexibla arbetstider bidrar till upplevd 

empowerment.  



 

45 

 

 

 Medarbetarna anser att de flesta av delegationens riktlinjer inte har en stor 

betydelse för deras användning flexibla arbetstider.  

Av de riktlinjer för en lyckad delegering som Yukl och Kaulio (2012) 

presenterar visar studien att den mest relevanta för medarbetarna är övervakning. 

Studien visar att övriga riktlinjer kan anses ha en liten påverkan på 

medarbetarnas flexibla arbetstider. Respondenterna var vana med flexibla 

arbetstider. Delegeringen kan därför ses som mindre viktig om delegeringen i 

fråga redan är etablerad. Flexibla arbetstider och övervakningen av flexibla 

arbetstider ses istället som mer väsentlig för medarbetaren. Studien bidrar därav 

till diskussionen om delegering och de riktlinjer som Yukl och Kaulio (2012) 

beskriver. 

 

 

 Till sist bidrar studien med är en förståelse för att den formen av flexibla 

arbetstider som används flitigast är bestämmandet av hur timmarna schemaläggs 

och blir därför den form som är mest uppskattad bland medarbetarna.  

Vi lyckades urskilja fyra former av flexibla arbetstider som används av 

respondenterna. Dessa fyra former av flexibla arbetstider var bestämmandet av 

hur timmarna schemaläggs, var arbetet utförs, möjligheten att ta ledigt från 

jobbet och att bestämma när rasterna sker. Detta bekräftar Ciarniene och 

Vienazindiene (2018) som pekar på dessa fyra former av flexibla arbetstider. Det 

studien utvecklade från Ciarniene och Vienazindiene (2018) var att den formen 

av flexibla arbetstider som användes flitigast var bestämmandet av hur timmarna 

schemaläggs.  
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6.2 Praktiskt bidrag 

Utöver det teoretiska bidraget så lämnar vi även ett praktiskt bidrag. Det praktiska 

bidraget kan vara av värde för de olika arbetsplatser som eventuellt använder sig av 

flexibla arbetstider.  

 

 Flexibla arbetstider påverkar medarbetarnas vilja att arbeta i organisationen.  

Vi har i den här studiens ökat förståelsen att delegering av arbetstider har en 

positiv inverkan på medarbetarnas upplevda empowerment. Effekterna på 

medarbetarna har även en positiv effekt på organisationen. Respondenterna 

uttryckte sig positiva till att arbeta i en organisation som använde sig av flexibla 

arbetstider. Därav är det en stor fördel för de organisationer som kan, att 

använda sig av flexibla arbetstider i en så stor utsträckning som möjligt.  Med 

bakgrund av detta är vårt råd till chefer att införa flexibla arbetstider för att 

förbättra medarbetarnas vilja att arbeta i organisationen.  

 

 Att informationen om flexibla arbetstider ska vara mer djupgående och mer 

lättillgänglig.  

Den här studien har klargjort att informationen om flexibla arbetstider på 

respondenternas arbetsplatser inte är något som används. Många av de vi talat 

med har påpekat att de inte vet vart de hittar information kring möjligheten att 

använda sig av flexibla arbetstider. Det har nämnts som en icke-fråga och även 

beskrivit som något som bara finns och alltid har funnits på arbetsplatsen. 

Respondenter menar att de antingen redan har information om flexibla 

arbetstider eller frågar en kollega. Vi rekommenderar därav utifrån denna studie 

att informationen om flexibla arbetstider ska vara mer lättillgänglig och primärt 

inriktad mot nyanställda som inte har information om rutinen kring flexibla 

arbetstider.  

 

 Möjligheten till flexibla arbetstider ger medarbetarna en chans att schemalägga 

sin arbetstid för att kunna avsätta tid för att lära sig mer ett specifikt område. 

Respondenterna har även tydliggjort att möjligheten till flexibla arbetstider ger 

medarbetarna en chans att schemalägga sin arbetstid för att kunna avsätta tid för 

att lära sig mer ett specifikt område. Detta i sin tur leder till mer kompetenta 
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medarbetare vilket är något som ledarna generellt sett bör sträva efter. Som vi 

klargjort tidigare så leder ökad kompetens till högre upplevd empowerment, 

vilket medför många fördelar för medarbetarna och ledarna. Vårt råd till chefer 

utifrån studien är att möjliggöra för medarbetarna att använda sig av flexibla 

arbetstider för att öka kompetensen på arbetsplatsen. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Avslutningsvis vill vi lämna några förslag till vidare forskning. De respondenter som vi 

intervjuade hade alla arbetat mer än ett år på sina arbetsplatser och var väl medvetna om 

hur flexibla arbetstider fungerade i organisationen. En studie som intervjuar de 

medarbetarna som är nyanställda eller som saknar en fast anställning skulle vara 

fördelaktigt för att se hur delegeringen påverkar medarbetarna när respondenterna inte 

är lika väl införstådda med delegeringen. Vi tror även att detta skulle kunna bidra med 

ytterligare intressant och användbar information om tillgängligheten av informationen.  

 

Denna studie går att genomföra kring fler effekter på flexibla arbetstider. Idag är studien 

gjord på effekterna flexibla arbetstider har på medarbetarnas empowerment. Det går att 

spinna vidare på detta och undersöka andra effekter som flexibla arbetstider kan ha på 

medarbetarna. I studien så har vi även avgränsat oss till två av Spreitzers (1995) fyra 

punkter. Detta betyder att det finns två punkter till att anpassa sig efter i en eventuell 

fortsatt studie. Dessa två skulle i så fall vara betydelsen av arbetet och medarbetarnas 

inflytande.  

 

Denna studie är gjord med hjälp av medarbetare på arbetsplatser i Sverige. En 

undersökning med samma syfte men i en annan kulturell miljö tror vi skulle bidra till ett 

annat resultat. Om ledarna inte uppskattar att medarbetarna använder sig av flexibla 

arbetstider i ett land utan anställningsskydd så kanske medarbetarna inte heller skulle 

använda sig av den.  
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Bilagor 

1. Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Berätta om dig själv och ditt arbete; 

 Hur kom det sig att du blev intresserad av ditt arbete? 

 Vad upplever du att du får ut av arbetet? 

 Berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut. 

 

Delegering och Flexibla arbetstider 

 Upplever du att du vill ha mer tid till arbete eller fritid? 

 Berätta vilka möjligheter som finns för dig att bestämma över din arbetstid. 

 Vilken åsikt upplever du det finns bland chefer när det gäller flex? 

 Vid de tillfällen då du har möjlighet att ta ut flex, hur upplever du att den 

generella informationen kring möjligheten är? 

 Berätta om vilka former av stöd och hjälp som finns att tillgå kring flexibla 

arbetstider om du skulle behöva det.  

 Hur övervakas och kontrolleras er schema-flex?  

 Berätta om resurserna ni har att använda er av för att kunna ha ett flexibelt 

schema.  

 Upplever du att det finns några brister i hur arbetsplatsen hanterar flex? 

 

Självbestämmande och kompetens 

 Hur upplever du möjligheten att ta egna beslut i ditt arbete? / Upplever du att du 

får möjlighet till att ta egna beslut i arbetet? 

 Upplever du att flex har påverkat möjligheten att ta egna beslut? 

 Skulle du säga att möjligheten till att bestämma över arbetstiden påverkar din 

kompetens? Varför/varför inte? 

 Hur upplever du att ditt arbete påverkas av möjligheten att bestämma över 

arbetstider?  

 Upplever du att flexibla arbetstider påverkar ditt arbete negativt? 

 Skulle du uppleva någon skillnad om möjligheten till flexibla arbetstider togs 

bort? 


