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Sammanfattning 

Att vara tillgänglig utanför den ordinarie kontorstiden är ett fenomen som tar allt större plats 

inom dagens moderna arbetsliv. Fenomenet utgår ifrån att arbetstagare i allt större 

utsträckning är tillgängliga på sin fritid genom den kommunikationsteknologi som finns, 

vilket främst i vår studie syftar till telefonsamtal, sms eller mail. Utgångspunkten är även att 

varje arbetstagare har ett privatliv att gå hem till efter jobbet. I denna studie har vi genom 

kvalitativa intervjuer undersökt hur tjänstemäns privatliv påverkas av deras tillgänglighet till 

arbetet utanför kontorstid. Tjänstemännens inställning och engagemang till arbetet har varit en 

central faktor till att förklara varför de är tillgängliga utanför kontorstid. Förväntningar från 

omgivning och tjänstemännen själva har också stor påverkan på graden av tillgänglighet. 

Gemensamt är att tjänstemännen upplever att tillgängligheten är ett medel för att förenkla det 

dagliga arbetet och att denna tillgänglighet ger konsekvenser i privatlivet. Denna 

tillgänglighet tar tid och energi ifrån familjeaktiviteter och fritidssysslor. 

 

  



 

FÖRORD 

 
Vi vill rikta ett särskilt tack till våra respondenter som ställt upp och tillåtit oss att ta del av 

deras tankar och erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare Christer Theandersson för all 

stöttning och hjälp under resans gång. Vi vill också rikta ett speciellt tack till varandra för vårt 

samarbete och vår gemensamma delaktighet genom arbetets gång. Slutligen vill vi även rikta 

ett stort tack till våra anhöriga som stått ut med oss under dessa tre studieår. 

 

Ett stort tack till er. 

 

Niclas Gullbrandsen, Martin Hillinge och Max Ralph 
Högskolan i Borås 2015 
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1 INLEDNING 
 

Här ger vi läsaren en introduktion till vår kandidatuppsats. Vi ger en beskrivning av det som 

är grunden i vårt arbete som utgörs av bakgrund, syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Dagens kommunikationsteknologi har bidragit till att det är enklare än tidigare för anställda 

att hålla sig kontaktbara för arbetet även utanför den ordinarie kontorstiden. Tekniken har 

bidragit till att anställda har möjlighet att utföra delar eller allt av sitt arbete utanför den 

traditionella kontorssfären. Denna kommunikationsteknologi har gjort det enklare än någonsin 

för individer att vara kontaktbara utanför sin kontorstid (Boswell & Olson-Buchanan 

2007:593). Denna flexibilitet kan dock få ett pris för individen när jobbet inkräktar på det 

privata (Boswell & Olson-Buchanan 2007: 592, 596). Det är inte ovanligt att arbetstagare 

idag både har arbetsdator och arbetstelefon som de tar med sig hem eller disponerar fritt. En 

globaliserad marknad har bidragit till ökad konkurrens och ställer nya krav på 

kostnadseffektivitet för företagen. I kölvattnet av den ökade konkurrensen har flexibilitet 

blivit allt viktigare (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg 2006:13–15, 20). Det 

har bidragit till att de traditionella gränsdragningarna mellan privat- och yrkesliv idag blivit 

otydligare och mer svårdefinierade. Det finns även faktorer i form av påtryckningar från 

arbetsgivare och familjemedlemmar som påverkar varje individs val att delta i en 

familjeaktivitet eller en arbetsrelaterad aktivitet och hur samspelet däremellan fungerar 

(Greenhaus & Powell 2003: 291). Studien har för avsikt att belysa den professionella 

tillgänglighetens påverkan på individers privatliv samt vilka motivationsfaktorer som driver 

dessa individer att vara tillgängliga utanför kontorstid. Vidare kan studiens resultat användas 

för är att få en bredare och mer nyanserad bild hur ökad transparens i gränsdragningen mellan 

privat- och yrkesliv kan ha för konsekvenser för individen. 

1.2 Syfte 

 

I den här studien vill vi belysa hur tjänstemän upplever att deras tillgänglighet utanför 

kontorstid påverkar deras privatliv. Vi vill även undersöka hur tjänstemän är tillgängliga 

utanför kontorstid och vilka skäl de anger till att vara detta. 

1.3 Frågeställningar  

 

 Vilka skäl anger tjänstemän till att de är tillgängliga för arbetet utanför kontorstid? 

 Hur är tjänstemän tillgängliga för arbetet utanför kontorstid? 

 Upplever tjänstemän att de gör privata uppoffringar för sin tillgänglighet för arbetet 

utanför kontorstid, och i så fall hur? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Här får läsaren en inblick i internationell forskning som gjorts inom vårt valda 

ämnesområde. 

 

2.1 Tjänstemäns attityder gentemot arbete och konfliken mellan privat- 

och yrkesliv 

 

Boswell och Olson-Buchanan (2007) har gjort en studie där de undersökt hur användandet av 

teknologiska hjälpmedel för arbete utanför kontorstid relaterade till arbetstagarens attityder 

gentemot arbete samt till konflikten mellan yrkesliv och privatliv. Studien genomfördes 

genom enkäter och de fick totalt 360 personer att svara på frågorna, utöver detta skickades 

också frågor till några av de anställdas partner och där svarade 35 personer totalt (Boswell & 

Olson-Buchanan 2007: 598). Studien tittar på tre aspekter hos individerna i undersökningen 

för att förklara deras villighet till att vara tillgängliga för arbetet även utanför kontorstiden. 

Dessa tre aspekter är emotionellt engagemang för arbetet, karriärsambitioner samt arbetets 

betydelse för individen (Boswell & Olson-Buchanan 2007: 594-596).  

 

Studiens resultat visar att det finns ett starkt samband mellan individernas tillgänglighet 

utanför kontorstid och en konflikt mellan yrkeslivet och privatlivet. Resultatet visar även att 

arbetstagarnas partner upplever att arbetet kan inkräkta i privatlivet genom tillgänglighet 

utanför ordinarie arbetstid. Studien visade också att det fanns ett positivt samband mellan 

individens ambition för arbetet och en ökad tillgänglighet för arbetet utanför den ordinarie 

kontorstiden, samt att de respondenter som kände att arbetet betydde mycket för dem var mer 

benägna att vara tillgängliga utanför kontorstid. Det visade sig att det inte fanns ett samband 

mellan emotionellt engagemang, känsla av tillhörighet till arbetsplatsen och en ökad grad av 

tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid (Boswell & Olson-Buchanan 2007: 600). 

 

 

2.2 Kommunikationsteknologi och arbetstillfredställelse 

 

Dagens kommunikationsteknik gör det möjligt för arbetstagare att samarbeta och 

kommunicera med varandra när som helst under dagen. Detta bidrar utan tvekan till 

arbetstagares ökade möjligheter till självstyre och egenkontroll över sin arbetstid, detta kan 

också ha en positiv påverkan på den anställdes produktivitet (Diaz, Chiaburu, Zimmerman & 

Boswell 2011:500). Ett ökat nyttjande av kommunikationsteknologier har dock ett pris för 

individen. Ökad användning kan bidra till att individer känner sig låsta till sin telefon eller 

mail, tillgängligheten kan också i slutändan generera högre krav på arbetstagaren. Vidare 

beskriver Diaz m.fl. (2011:500) att kommunikationsteknologin kan fungera som ett 

elektroniskt koppel som knyter arbetstagaren till arbetsplatsen och således ökar arbetstagarens 

bundenhet till arbetsplatsen och gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir mindre klar. 

Studien som Diaz m.fl. (2011) gjort bygger på tidigare forskning inom området och har för 

avsikt att skapa en mer ingående förståelse för fenomenet kommunikationsteknologi och dess 

påverkan på samspelet mellan arbete och privatliv. Studien genomfördes på anställda vid ett 

stort amerikansk universitet. Empirin insamlades genom enkäter och totalt 193 stycken 

besvarades (Diaz m.fl. 2011: 503). 
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Studiens resultat visar på att individens nyttjande av kommunikationsteknologier är bundet till 

flexibiliteten i användandet, en individ som nyttjar kommunikationsteknologier i en hög grad 

har också en högre grad av flexibilitet i sitt användande. En högre grad av flexibilitet i 

användandet kan minska risken för konflikt mellan privat och yrkesliv. Vidare påvisar studien 

att en ökad användning av kommunikationsteknologier leder till en högre tillfredsställelse i 

arbetet. Det finns dock en risk att detta påverkar individens privatliv, därmed kan fenomenet 

bidra till en ökad konflikt mellan privat och yrkesliv. Det är en balansgång, uppstår det en 

konflikt mellan rollen i privatlivet och yrkesrollen så minskar istället individens 

arbetstillfredställelse (Diaz m.fl. 2011: 502-505).  

 

2.3 Arbetsrelaterad kommunikation utanför kontorstid 

 

Wright m.fl. (2014) undersöker vilka effekter 168 heltidanställda tjänstemän verksamma inom 

30 olika firmor i en stad i amerikanska mellanvästern upplevde att tillgänglighet för arbetet 

utanför ordinarie arbetstid genom kommunikationsteknologi medförde. Wright m.fl. 

(2014:515) studie utfördes genom en webbaserad enkätundersökning med ett snöbollsurval. 

Den vanligaste kommunikationsteknologin respondenterna använde sig av för att utföra 

arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetstid var bärbar dator, följd av surfplatta och 

smarttelefon (Wright m.fl. 2014:516). Wright m.fl. (2014) undersökte tillgänglighetens 

effekter på konflikt mellan arbetsliv och privatliv, utbrändhet, arbetstillfredsställelse och 

intention för att byta arbete. Wright m.fl. (2014:508) menar att kommunikationsteknologins 

utveckling har medfört att arbetstagare är tillgängliga för arbetet utanför ordinarie arbetstid i 

högre grad än tidigare. Wright m.fl. (2014: 508) predicerar att medan arbetstagare lägger mer 

tid på att använda kommunikationsteknologi för arbetsändamål under fritiden kommer 

konflikten mellan arbetsliv och privatliv öka. 

 

Wright m.fl. (2014: 508, 512) ställer hypotesen att gränserna mellan arbetsliv och privatliv 

suddas ut då anställda i högre grad tenderar att vara uppkopplade mot arbetet genom att svara 

på mail eller ha med sig arbetstelefonen hem. Wright m.fl. hänvisar sin hypotes till Kossek 

och Lautsch (2008 i Wright m.fl. 2014:508) och menar att gränslösheten mellan arbetsliv och 

privatliv som kommunikationsteknologin medför tenderar att öka konflikten mellan 

arbetslivet och privatlivet snarare än att minska den. Wright m.fl. (2014:511) ställer även 

hypotesen att organisationer som saknar tydliga regler eller förväntningar för användandet av 

kommunikationsteknologi för arbetsändamål utanför ordinarie arbetstid kan leda till otydliga 

roller hos arbetstagare och ökad stress. Wright m.fl. (2014:512–513) noterar även att gränser, 

exempelvis fysiska, temporära, sociala samt beteendemässiga, markerar de olika rollerna 

individen underhåller i olika sammanhang, som på jobbet och i hemmet. De menar att 

yrkesroller och livsroller etableras genom kommunikativ interaktion. De argumenterar för att 

kommunikation inte bara är nödvänligt för att etablera roller utan även för att underhålla 

gränser mellan en individs många roller som yrkesrollen och den privata rollen. Wright m.fl. 

(2014:510–513) ställer hypotesen att även om kommunikationsteknologin kan sudda ut 

gränserna kan många arbetstagare ha svårt att finna en balans mellan dessa domäner. 

Wright m.fl. (2014:513) resultat visar att konflikten mellan arbetsliv och privatliv kopplat till 

användning av kommunikationsteknologi kommer att öka i takt med mängden tid som läggs 

på att använda kommunikationsteknologi för arbetet utanför kontorstid. Vidare visar studien 

att den upplevda nyttan av användning av kommunikationsteknologi för arbetet efter 

kontorstid minskar uppfattningen av konflikt mellan arbetsliv och privatliv kopplat till 
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användning av kommunikationsteknologi (Wright m.fl. 2014:514). Studiens resultat visar 

även att konflikten mellan arbetsliv och privatliv ökar utifrån användandet av 

kommunikationsteknologi, vilket dessutom ökar risken för utbrändhet för arbetstagaren 

(Wright m.fl. 2014:515). Wright m.fl. (2014: 521) menar att deras studie likt tidigare 

forskning visar att ökad användning av kommunikationsteknologi utanför ordinarie arbetstid 

kan öka arbetstagares upplevelse av konflikt mellan arbetsliv och privatliv och sudda ut 

gränserna mellan hemmet och arbetet. Författarna menar även att upplevelsen av konflikt 

mellan arbetsliv och privatliv på grund av användandet av kommunikationsteknologi utanför 

kontorstid kan härledas till arbetstagarens vilja att skilja, eller inte skilja, på privatliv och 

arbetsliv (Wright m.fl. 2014:522). Enligt Wright m.fl. (2014:523) kan arbetstagare uppleva att 

det är en naturlig del av livet att arbetet tränger in privatlivet genom 

kommunikationsteknologier. Wright m.fl. menar att detta intrång kan leda till utbrändhet då 

arbetstagare får svårt att helga privatlivet från yrkeslivet. 

 

2.4 När arbete och familj kolliderar 

Studien är skriven av Greenhaus och Powell (2003) och syftar till att studera hur konflikter 

mellan arbete och familj konstrueras. Forskarna vill belysa vilka faktorer som påverkar 

individers val när de ställs inför ett dilemma, att delta i en arbetsrelaterad aktivitet eller en 

konkurrerande familjeaktivitet. Studie är genomförd på deltidstudenter vid ett stort 

amerikanskt universitet. Studenterna fick delta i en vinjett där forskarna gav dem valet mellan 

att delta i ett projektgruppsmöte över en helg eller en överraskningsfest för en förälder. 

Vinjetten manipulerades, forskarna undersökte hur deltagarna påverkades av yttre press 

och/eller stöd ifrån rollavsändare som chefer och makar. Resultaten visade bland annat att 

både påtryckningar från arbete och familj påverkar valet av aktivitet. Arbetets utformning och 

vilken familjeroll man har var också bidragande faktorer (Greenhaus & Powell 2003:291). 

Forskarna identifierar tre huvudsakliga underliggande faktorer som kan avgöra vilken 

aktivitet man väljer att delta i: rolltryck, rollframträdande och rollstöd (Greenhaus & Powell 

2003: 292). 

  

Ett rolltryck innebär externa positiva eller negativa sanktioner från rollavsändaren för att 

främja ett visst beteende hos den enskilde individen. Förväntningarna från rollavsändaren 

representerar det så kallade rolltrycket. Rollavsändaren skulle kunna vara en familjemedlem 

eller en chef hos sin arbetsgivare. Rolltrycket avser att påverka den enskilda individen att inta 

en viss roll. Situationen kan bli komplex om starkt rolltryck förekommer från två olika håll 

samtidigt, exempelvis familj och arbetsgivare. Individen måste då besluta vilka förväntningar 

som ska följas och vilken aktivitet man ska delta i. Detta kan mynna ut i en rollkonflikt där 

man försöker axla två roller samtidigt där individen förväntas uppmärksamma styrkan av 

rolltryck från respektive avsändare (Kahn m.fl. 1964 i Greenhaus & Powell 2003:292). 

Bortsett från den externa press inklusive förväntningar som rolltryck representerar kan 

individen skapa en inre press att delta i en roll, samt hur den ska framträdas. Baserat på 

individens egen uppfattning av vad det innebär att vara en pappa, chef, anställd, teammedlem 

eller make blir individen sin egen avsändare av rolltryck och skapar förväntningar på sig själv 

(Kahn m.fl. 1964 i Greenhaus & Powell 2003:292). Utöver externt och internt rolltryck så kan 

det även förekomma att en part stödjer den enskilda individens deltagande i den 

konkurrerande aktiviteten. Konkret kan det handla om att familjemedlemmar stödjer den 

enskilda individen att delta i arbetsrelaterade aktiviteter. Det kan även handla om att arbetet 

stödjer den enskilda individen att delta i familjeaktiviteter (Greenhaus & Powell 2003:293). 
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Respondenterna med starkt rolltryck från arbetet upplevde att deras chefer satte högre press på 

dem att delta i en arbetsrelaterad aktivitet än de med svagare rolltryck från arbetet. På samma 

sätt svarade respondenter med starkt rolltryck från familjen att det upplevde högre press att 

delta i en familjeaktivitet, än de med svagare rolltryck från familjen. De respondenterna med 

starkt rollstöd från arbetet upplevde att deras chefer hade högre förståelse för deras 

familjeansvar, än de med svagare rollstöd från arbetet. Slutligen upplevde de respondenter 

med starkt rollstöd från familjen en högre förståelse från sina makar för deras arbetsansvar, än 

de med svagare rollstöd från familjen. Respondenter som kände ett lågt engagemang för 

arbetet tenderade i högre grad att välja familjeaktivitet, än de som kände stort engagemang i 

rollframträdandet för sitt arbete (Greenhaus & Powell 2003: 297-299). 

 

 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Här presenteras våra två teoretiska utgångspunkter för läsaren. Vi beskriver även kopplingen 

mellan våra valda teoretiska utgångspunkter och syftet med vår studie. 

 

3.1 Goffmans rollteori – livet som en pjäs 

 
Erving Goffman (1922-1982) var en amerikansk professor i sociologi och antropologi. 

Goffmans teori tar sin utgångspunkt i det dramaturgiska perspektivet som bygger på 

föreställningen om att interaktion mellan människor kan liknas med en teaterpjäs. I sin 

interaktion med omgivningen försöker individen förmedla en viss bild av sig själv, likt en 

skådespelare som agerar mot en publik. Genom att gå in i en roll och utföra ett framträdande 

försöker individen få publiken att acceptera den bild av verkligheten som individen försöker 

att förmedla (Goffman 2014:18). 

 

Goffman (2014) använder termen framträdande för att beskriva individens agerande som 

aktivitet. För att få framträdandet att framstå som trovärdigt visar individen upp en fasad mot 

publiken vars syfte är att skapa och uppehålla samstämmigt mellan individens agerande och 

de förväntningar omgivningen har på rollen individen antagit (Goffman 2014:28–29). Fasaden 

består av inramningen i form av rekvisita som lokaler och inredning och den personliga 

fasaden i form av kläder, gester och repliker kopplade till rollen (Goffman 2014:29–31). 

 

Enligt Goffman (2014:97–98) uppehåller individen roller och spelar upp framträdanden på 

scenen i en offentlig, främre region. Goffman (2014:101–103) beskriver även en bakre 

region, bakom kulisserna där individen kan gå ur sin roll, pusta ut och förbereda nästa 

framträdande. För att bibehålla de intryck som individen förmedlar med sina 

rollframträdanden försöker hon stänga ut publiken från den bakre regionen (Goffman 

2014:103). När en individ ingår i ett socialt sammanhang deltar hon i ett teamframträdande 

(Goffman 2014:73–75). När individen arbetar går hon således enligt Goffman (2014) in i en 

yrkesroll och agerar tillsammans med teamet hon har på arbetsplatsen. När arbetsdagen är slut 

och individen går hem till sin familj kliver hon ur yrkesrollen och in i rollen som 

familjemedlem. I grova drag kan yrkeslivet ses som en främre region där individen uppträder 

offentligt och privatlivet som en bakre region dit den enskilde drar sig tillbaka, även om både 

yrkes- och privatlivet kan innehålla främre och bakre rum. Då individen ingår i ett team på 
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arbetet och ett team hemma kan hon hamna i konflikt mellan arbete och privatliv. Goffman 

(2014:130, 133) kallar roller med motstridiga lojaliteter för diskrepanta roller. I relation till 

vår studie kan en tjänsteman som både känner ett stort engagemang för sitt arbete och sin 

familj uppleva diskrepans när arbetet gör sig påmint i form av ett telefonsamtal under en 

familjemiddag. 

 

Goffman (2014:107) poängterar att fasaden krackelerar och rollframträdandet framstår som 

falskt när publiken får insyn i den bakre regionen. När individens agerande inte stämmer 

överens med publikens förväntningar på rollframträdandet förmedlar hon destruktiv 

information (Goffman 2014:52, 126). Den destruktiva informationen skapar dissonans mellan 

rollen individen försöker förmedla och bilden av henne publiken tar del av (Goffman 

2014:55). Balansgången mellan att förmedla en bild utåt i den främre regionen och att gå ur 

rollen i den bakre regionen kan även skapa dissonans i individens bild av sig själv (Goffman 

2014:55–57). 

 

3.1.1 Att gå in och ur yrkesrollen 

 

Genom att använda Goffmans rollteori kan vi undersöka vilka roller våra respondenter tar i 

den främre regionen yrkeslivet och i den bakre regionen privatlivet samt hur dessa regioner 

kan tänkas överlappa varandra genom tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid genom 

kommunikationsteknologi. Denna tillgänglighet medför att respondenternas främre 

yrkesmässiga region när som helst kan inkräkta i deras privata bakre region. Vidare kan vi 

undersöka respondenternas framträdanden när de beskriver sina roller, vilka fasader de målar 

upp och vilka team de ingår i yrkes- och privatlivet. Hur förhåller sig respondenterna till sina 

egna och andras förväntningar på rollen de spelar upp tillsammans med teamet på jobbet och 

teamet hemma? 

 

Genom att använda Goffmans (2014) begrepp dissonans kan vi undersöka om tillgänglighet 

för arbetet utanför kontorstid ger upphov till upplevelsen av kluvenhet genom diskrepans 

mellan den yrkesmässiga och privata rollen. Upplever respondenterna att det offentliga 

inkräktar i en bakre region när de är tillgängliga för arbetet utanför kontorstid eller går de så 

långt in i sin yrkesroll att de inte gör skillnad på privat- och yrkesliv? 

 

3.2 Foucaults maktteori – kontroll på avstånd 

 

Michel Foucault (1926-1984) var en fransk professor inom filosofi och idéhistoria. Foucaults 

(2009) Övervakning och straff fokuserar på samhällets disciplinering av människor. Det 

handlar om maktutövning som syftar till att göra människor fogliga under det alltmer växande 

produktionssystemet. Denna maktutövning kan visa sig i olika metoder av övervakning, samt 

straffmekanismer (Foucault 2009). Foucault (2010) beskriver i Säkerhet, territorium, 

befolkning hur det västerländska samhällets styrmekanismer växte fram genom den kristna 

kyrkans utveckling. 

 

Enligt Foucault (2010) styrs det västerländska samhället vi lever i idag genom 

regerandekomplexet. Foucault (2010:315–316) definierar regerandekomplexet som “det sätt 

på vilket man styr människors uppförande” och som “procedurer och tekniker som syftar till 

att vägleda människors uppförande”. Regerandet, styrningen, uppnås å ena sidan genom att 

bearbeta befolkningen med direkta kampanjer och å andra sidan genom indirekta metoder 
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som syftar till att leda befolkningen utan att befolkningen uppfattar att de blivit ledda 

(Foucault 2010:111–112). Foucault (2010) menar att styrning sker indirekt och liknar 

samhället vid ett fartyg med regerandet vid rodret. Eftersom befolkningen är ombord styrs de 

genom att de regerande sätter kursen (Foucault 2010:127). Foucault (2010:111) menar att 

syftet med regerandet är att förbättra befolkningens villkor vad gäller exempelvis välstånd och 

hälsa. Regerandekomplexet har enligt Foucault (2010:116–117, 179) sin rot i den kristna 

kyrkans pastorala makt. 

 

Foucault (2010:129) härleder den kristna kyrkans pastorala makt till första testamentets 

liknelse vid gud som herde för den mänskliga flocken. Herdens makt utgår från ett 

omhändertagande av flocken genom att herden styr flocken mot gröna betesmarker, mot 

välstånd och ett säkerställt uppehälle (Foucault 2010:129–130). Foucault (2010:132–133) 

menar att den pastorala makten värnar om mångfalden såväl som individen, det är herdens 

uppgift att sörja för alla flockens individer och att leda tillbaka de får som förirrat sig till 

flocken. Enligt Foucault (2010:133–134, 160-161) är detta omhändertagande av alla flockens 

medlemmar ett utmärkande drag i den västerländska civilisation vi lever i idag. En grundtanke 

i styrning genom pastoralmakt är att samhället spårar ur om herden inte lyckas leda flocken 

(Foucault 2010:163). Regerandets syfte är att hålla samhällets hjul i rullning, från att se till att 

befolkningen överlever till att se till att befolkningen producerar och distribuerar det välstånd 

som driver samhället framåt (Foucault 2010:291). Olesen och Pedersen (2004:95–96) menar 

att Foucaults pastorala makt manifesteras i dagens samhälle genom styrtekniker som syftar till 

att uppmuntra individer att frivilligt göra vissa val. Denna självdisciplinerande pastorala 

vägledning kan ske genom media i form av vetenskapliga artiklar och reklam för företags 

produkter (Olesen & Pedersen 2004:97–99).    

 

Enligt Foucault (2009) underkastas individen samhällets större maktmaskineri som formar 

individerna efter regerandets syften. Regerandet använder sig av disciplinering för att 

samtidigt göra befolkningen produktiv och foglig för styrningen regerandet utövar (Foucault 

2009:140–141). Foucault (2009:179–180) menar att en straffmekanism finns inbyggt i varje 

disciplinärt system med syftet att korrigera beteenden hos de individer som avviker från 

fållan. Genom att direkt eller indirekt bestraffa dem som inte följer disciplinen försöker 

straffmekanismen minska avstegen från ordningen och hålla samman flocken. 

 

Enligt Foucault (2009:200–201) är panoptikon det västerländska samhällets yttersta 

manifestation av disciplinering. Panoptikon härstammar från ett sätt att konstruera fängelser 

där cellerna vetter mot ett centralt torn. Panoptikon leder till att de intagna disciplinerar sig 

själva eftersom de saknar insyn i tornet och därför inte kan se om det är bemannat eller 

obemannat. Självdisciplineringen uppnås just av att de intagna potentiellt sätt alltid är under 

uppsikt och rättar sig efter att de upplever sig övervakade (Foucault 2009:202). Foucault 

(2009:206) menar att principen bakom panoptikon kan användas som ett styrmedel på 

samhället i stort. Hislop (2009:15) ger ett konkret exempel på panoptikon i dagens samhälle 

genom att hävda att kommunikationsteknologi är ett näst intill perfekt exempel på panoptikon. 

Detta då all datatrafik, som mail och telefonsamtal, kan lagras och övervakas utan 

användarens vetskap. 
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3.2.1 Styrning i arbetslivet 

 
Genom att använda Foucaults (2009, 2010) pastorala maktteori kan vi sätta tillgänglighet för 

arbetet utanför kontorstid i relation till hur välståndet och utvecklingen drivs framåt i 

samhället. Tillgängligheten kan ses som en grundläggande del av dagens arbetsliv som 

respondenterna måste förhålla sig till. Då den pastorala maktens syfte är att alla individer i 

befolkningen ska bidra till utvecklandet av välstånd och produktivitet i samhället, ser vi 

tillgänglighet utanför kontorstid som ett medel mot detta mål. Eftersom en stor del av 

styrningen i dagens samhälle sker indirekt vill vi undersöka varifrån respondenterna upplever 

att förväntan att vara tillgänglig kommer. Upplever de förväntan som ett yttre tryck eller 

kommer förväntan från dem själva? Vi vill undersöka om vi kan härleda vad respondenterna 

uttrycker som egna val till indirekt styrning från omgivningen. 

 

Eftersom kommunikationsteknologi i form av exempelvis arbetstelefoner och bärbara datorer 

är det medium som respondenterna är tillgängliga för arbetet utanför kontorstid genom vill vi 

undersöka om vi kan knyta fenomenet till panoptikon. Detta då kommunikationsteknologi 

möjliggör att aktörer som chefer, kunder och medarbetare direkt ser om respondenten är 

tillgänglig eller inte. Exempelvis så finns det knappast något som heter “ett missat samtal” 

idag eller att man inte sett ett mail då både telefon- och mailtrafik loggas och kan spåras. 

Omgivningen kan helt enkelt se om respondenten finns tillgänglig eller inte. 

 

 

4 METOD 
 

Läsaren får här ta del av hur vi gått tillväga med vår studie. Vi beskriver vilka metoder som 

har använts när vi samlat in, behandlat och analyserat vår empiri. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

 

Vår vetenskapliga ansats har dels varit teoristyrd. En ansats som utgår från teori kallas för 

deduktiv och innebär att forskaren använder teoretiska antaganden för att förklara sin empiri. I 

vår studie innebar det att vi betraktade våra respondenters utsagor i ljuset av Goffmans (2014) 

rollteori och Foucaults (2009, 2010) maktteori. En vetenskaplig ansats kan även vara induktiv 

och utgå från empirin och koppla den till, eller rent av konstruera egna teorier utifrån empirin. 

Både den induktiva och deduktiva ansatsen medför risker för forskarens strävan att tolka 

empirin. Baksidan med en rent induktiv ansats är att all empiri blir intressant och forskaren får 

svårt att fokusera och sätta ramar för sin undersökning (Aspers 2011:101). Vid en helt 

deduktiv ansats kan forskaren bli alltför trångsynt och missa fenomen som ligger utanför den 

teoretiska ramen (Aspers 2011:99). Aspers (2011) beskriver en mellanväg mellan induktion 

och deduktion, en ansats där forskaren växelvarvar mellan teorin och empirin. Denna ansats 

kallas abduktiv och innebär att forskaren sätter teorin inom parentes snarare än att låta den 

styra fullt ut (Aspers 2011:99–101, 265). I vår studie har vi använt oss av ett abduktivt 

förhållningssätt genom att låta teorin ange riktningen och ha den i bakhuvudet under resans 

gång samtidigt som vi strävat efter att ge empirin utrymme att komma till tals och påverka 

våra teoretiska utgångspunkter. Detta gjorde vi exempelvis genom att anpassa Goffmans 

(2014) rollteori efter mönster vi hittade i empirin.  
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4.2 Kvalitativ metod 

 

Vi valde kvalitativ intervju som metod eftersom vi ville ta del av hur respondenterna upplever 

och förhåller sig till det sociala fenomenet vi undersökte (Backman 2008: 53-54). För att 

förstå respondenternas utsagor använde vi oss av ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken 

var från början texttolkning men vidareutvecklades av Heidegger (1927 i Aspers 2011:41) till 

tolkningen av all mänsklig aktivitet. Enligt hermeneutiken förstås delen i relation till helheten 

och helheten förstås i relation till delen. Denna process kallas för den hermeneutiska cirkeln 

där forskarens förståelse för ett fenomen påverkas av arbetsprocessens gång, exempelvis ett 

intervjutillfälle. Denna nya förståelse tar forskaren sedan med sig vilket kan påverka studien i 

sin helhet, för att på nytt öka sin förståelse under nästa intervjutillfälle (Aspers 2011:40–41). I 

vår studie kan delen vara något som en respondent sagt under en intervju vilket vi ställt i 

relation till hela intervjun eller till bakgrundsförståelsen vi fått genom att ta del av tidigare 

forskning.  

 

4.3 Studiens tillförlitlighet – reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet är ett av två begrepp som belyser en studies tillförlitlighet. Det syftar i grund och 

botten på om studiens resultat är pålitligt, att vid upprepade studier uppnå samma resultat som 

den tidigare (Bryman 2011:43). Att säkerställa studiens reliabilitet har varit viktigt för oss och 

vi hade därför arbetets reliabilitet i åtanke när vi insamlade och tolkade vår empiri. När vi 

ställde undersökande frågor om ett visst fenomen så som tillgänglighet strävade vi efter att 

ställa öppna frågor och frågor som belyste fenomenet vi ville undersöka ifrån flera olika 

infallsvinklar. Detta för att få en helhet och en mer förklarande bild av respondentens 

upplevelser av tillgänglighet utanför kontorstid. Intervjuerna transkriberades noggrant ord för 

ord utan att lägga in egna tolkningar eller värderingar i intervjupersonernas svar. Denna 

noggrannhet tog vi sedan med oss i vår kodning av de transkriberade intervjuerna. Vi var 

aldrig ensamma när vi kodade intervjuerna utan vi var två och två för att för att på så vis 

försäkra oss att kodningen skedde på samma sätt oavsett intervju. För att ytterligare stärka 

reliabiliteten i vår studie så återgick vi alla tre tillsammans för att utföra en ännu en 

granskning av vår kodning och de transkriberade intervjuerna (Brinkmann & Kvale 

2013:200–201).  

 

Validitet är det andra metodbegreppet som belyser tillförlitligheten i en studie. En studies 

validitet är knuten till styrkan och riktigheten i hur empirin framställs. En hög grad av 

validitet kräver att det finns en stark överenstämmelse mellan de teorier vi använt oss utav 

gentemot resten av arbetet, om vi undersökte det vi hade för avsikt att undersöka (Brinkmann 

& Kvale 2013:260, 264).  

 

Genom arbetets gång strävade vi efter att uppnå en hög validitet. Vi hade därför validiteten i 

åtanke genom samtliga stadier i arbetet, från utformningen av studiens syfte till den 

avslutande diskussionen (Brinkmann & Kvale 2013:267). Vi har genom varje steg i 

forskningsprocessen förankrat arbetet i vårt syfte och de teorier vi valde att använda som 

förklaringsbakgrund till det fenomen vi ville belysa. Vi var redan ifrån början medvetna om 

vår egen subjektivitet, vi har därför strävat efter att anamma en reflexiv objektivitet för att vår 

studie och dess resultat inte skulle färgas av våra värderingar och vår syn på fenomenet vi 

belyste. Detta för att uppnå en så hög grad av objektivitet som möjligt i vårt arbete 

(Brinkmann & Kvale 2013:260). 
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Genom att anamma en hermeneutisk ansats genom arbetets gång strävade vi efter att komma 

åt “andan” i våra respondenters svar (Brinkmann & Kvale 2013:228). Vår empiri byggde på 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer och frågorna i vår intervjuguide byggde på en eller 

flera frågeställningar som var förankrade i syfte, frågeställningar och teori. Eftersom vi 

genomfört en kvalitativ intervjustudie med en liten urvalsgrupp ser vi svårigheter med att dra 

vidare slutsatser ifrån vårt resultat. Vi var medvetna om att respondenternas svar inte lät oss 

dra vidare slutsatser kring fenomenet vi ville belysa, detta var heller inte syftet med vår studie. 

Vi strävade istället efter att undersöka vad respondenterna upplevde som deras subjektiva 

sanning kring fenomenet och har försökt återge en så valid beskrivning av detta som möjligt 

(Brinkmann & Kvale 2013:270).  

 

 

4.4 Urval  

 
Vi hade tre urvalskriterier i vår studie. Respondenterna behövde vara tjänstemän. De behövde 

vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. De behövde ha sambo och/eller 

hemmavarande barn, ett kriterium som tillkom eftersom vi ville ha respondenter som hade 

närstående att förhålla sig till i sitt privatliv. Dessa urvalskriterier valdes noggrant för att 

identifiera individer som överensstämde med våra frågeställningar (Aspers 2011:95).  

 

Vi intervjuade sju respondenter. Respondenterna var verksamma inom olika branscher inom 

den privata sektorn samt på en myndighet i offentlig sektor. Respondenternas befattningar 

spred sig från tjänsteman på låg nivå till chefsposition på högsta ledningsnivå. Yrkesrollerna 

vi intervjuade var följande: En respondent var tjänsteman på låg nivå inom privat sektor, två 

respondenter var tjänstemän på låg nivå med visst personalansvar över ett fåtal medarbetare 

inom privat sektor. En respondent var chef på mellannivå med personalansvar för en sektion 

av ett stort offentligt verksamhetskontor. En respondent var chef över ett litet kontor i privat 

sektor. En respondent var chef för en stor produktionsenhet i ett statligt ägt företag. En 

respondent var chef på högsta ledningsnivå i ett företag i privat sektor med personalansvar för 

mellanchefer. Fyra respondenter levde i en samborelation med hemavarande barn, tre 

respondenter levde i en samborelation utan barn. 

 

Fem av respondenterna var män, två stycken var kvinnor. Åldrarna sträckte sig ifrån tidig 

tjugoårsåldern till medelålder. Vi valde att inte skriva ut varken ålder, kön eller arbetsplats 

med hänsyn till respondenternas integritet och anonymitet. Vi ansåg inte att det var relevanta 

faktorer i vår studie. Detta eftersom vi undersökte ett fenomen hos tjänstemän generellt 

snarare än skillnader utifrån kön, ålder och bransch. 

 

Vi använde en kombination av ett bekvämlighets- och strategiskt urval och använde således 

våra nätverk för att komma i kontakt med respondenter som matchade urvalet (Aspers 

2011:96–97).  

 

4.5 Undersökningens genomförande  

 
Utifrån vårt syfte och vår kvalitativa ansats ansåg vi att intervjuer var det som passade bäst 

som metod (May 2001:148). En intervju är en interaktion mellan människor där dialogen 

bygger på frågor och svar (Aspers 2011:141). Rollerna var tydliga där vi som intervjuar var 
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intervjuare, och de som blev intervjuade var respondenterna (Aspers 2011:142). Syftet med 

intervjuerna var att respondenten skulle ge oss som intervjuare ny kunskap och kännedom om, 

för vår del, okända områden (Aspers 2011:141). Den mest lämpliga formen av intervjuer 

ansåg vi var den semistrukturerade. I den hade vi som intervjuare i förväg ett eller flera 

områden vi ville beröra under intervjuns gång och formulerat frågor kring dem (Aspers 

2011:143). I den semistrukturerade intervjun fick vi möjligheten att ingå i en dialog och 

fördjupa oss i svaren som gavs i intervjuerna. I tolkningen av intervjun var förståelsen av 

respondentens kontext en viktig aspekt (May 2001:151). I samtliga intervjuer var vi två 

stycken som intervjuade. En var den huvudsakliga intervjuare, medan den andra antecknade 

och inflikade med eventuella följdfrågor. Under intervjuns gång valde vi att använda oss av 

Hur?-frågor framför Varför?-frågor. Becker (2008:69–70) menar på att Varför?-frågor kan 

uppfattas som ifrågasättande och att respondenten riskerar att hamna i försvarsställning. 

“Varför blev du Polis?” kan uppfattas som ifrågasättande i jämförelse med “Hur kom det sig 

att du blev Polis?”. 

 

Vi gjorde en första pilotintervju med den utarbetade intervjuguiden. Vi upplevde att vi hade 

en bra utarbetad intervjuguide då svaren vi fick i vår pilotintervju var användbara i vår studie. 

Dock förtydligade vi vissa formuleringar i våra frågor för att underlätta för framtida 

respondenter. Vi utförde sju stycken intervjuer där längden varierade mellan 40 till 60 

minuter. Intervjuerna genomfördes på platser där respondenterna gavs utrymme att ostört 

kunna svara utförligt på intervjufrågorna. Vi erbjöd respondenterna att föreslå plats för 

intervjun och möttes ömsesidigt så det blev bäst för båda parter. Därmed upplevde vi inte att 

intervjuerna blev färgade beroende på vilken plats de skedde på då respondenterna var med i 

valet av plats. Inför intervjuns start småpratade vi med våra respondenter, informerade om de 

etiska aspekterna, samt att vi tog med oss lättare dryck och i vissa fall enklare fika till 

intervjutillfällena vilket Aspers (2011:145) tipsar om att intervjuaren ska göra så att 

respondenterna känner sig välkomna och trygga. Vi var noga med att informera om att vi hade 

för avsikt att spela in intervjun så att respondenterna fick möjlighet att säga sin åsikt kring det 

och alternativt avböja att bli inspelad eller intervjuad. Platserna intervjuerna genomfördes på 

var i lärosätets lokaler där vi bokade tid för grupprum. De genomfördes även på 

respondenternas arbetsplatser, samt hemma hos respondenterna själva. Genom dessa metoder 

försökte vi medvetet att reducera maktobalansen som kan förekomma mellan intervjuare och 

respondent, samt den osäkerhet som respondenten kan ha inför en intervju. Detta då Aspers 

(2011:141) menar på att det ideala samtalet äger rum där maktobalans är obefintlig och 

samtalet sker på båda parters lika villkor. 

 

4.6 Bearbetning och analys av material  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant nära inpå intervjuerna för att skapa en uppfattning 

om vår empiri. Detta gjordes genom att skriva ut ord för ord vad som sagts under intervjuerna. 

Sedan påbörjades kodnings- och analysarbetet av det transkriberade materialet. Kodning 

innebär att forskaren bryter ned det empiriska materialet för att försöka hitta mönster och 

samband och även avvikelser (Aspers 2011:165). Koderna vi använde utgick ifrån teman som 

var skapade ur vårt syfte, våra frågeställningar samt vår uppfattning av det transkriberade 

materialet. Utifrån våra koder sökte vi i vårt transkriberade material rad för rad, efter vad vi 

tolkade var centrala meningar, uttryck och beskrivningar av våra respondenter kopplat till vårt 

syfte och markerade dessa med färgpennor. Enligt Aspers (2011:185) marginalmetod fick 

varje kod sin egen färg vilket gjorde att vi fick en överskådlig bild över vårt material som vi 

kunde gå igenom för att hämta ut de viktigaste delarna för vår analys.  



 

- 12 - 

 

  

Efter att materialet var kodat började vi med analysen. I analysen använde vi oss av vad 

Aspers (2011:208–210) kallar för återtagning. Det innebär att vi valde ut några koder för en 

noggrannare analys. Vi identifierade meningsbärande koder i form av ord eller formuleringar, 

som ringade in ordet ”tillgänglighet”. Efter att vi sökt i det transkriberade materialet efter 

meningar som pekade mot, eller där andemeningen handlade om ”tillgänglighet”, upptäckte vi 

att våra respondenter nämnde exempelvis ord som ”konsekvenser”, ”familj”, ”privatliv”, 

”arbetsliv” i anknytning till när de pratade om deras tillgänglighet. På så vis skapades det nya 

koder under analysens gång. De differentierades och sammanslogs tills vi såg mönster i vårt 

material och upplevde en mättnad, som sedan låg till grund för vårt resultat. Analysen skedde 

enligt den hermeneutiska cirkeln där tolkningen av materialet och vilka koder som valdes ut 

för noggrannare analys skedde mot kunskapen vi hade om materialet och studien i sin helhet 

(Aspers 2011:212). 

 

Vi har genom hela arbetsprocessen, från det att vi utförde intervjuer samt transkribering till 

analysen av vår insamlade empiri, haft kännedom om vårt material. Vi tolkade således en del 

av helheten under hela processen enligt den hermeneutiska cirkeln (Aspers 2011:208). Denna 

kännedom om materialet under hela arbetsprocessen genomsyrade vårt kodnings- och 

analysarbete. I analysen försökte vi sedan förstå och tolka andemeningen i vad som sagts 

under intervjuerna enligt den hermeneutiska ansats vi lade som grund för vår metod (Aspers 

2011:40–41). 

 

4.7 Etiska överväganden  

 

Att garantera våra respondenter anonymitet och en rättvis behandling av deras uppgifter var 

viktigt för oss, därför utgick vi ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det grundläggande individskyddskravet inom 

forskningen kan konkretiseras och delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de respondenter som deltar i studien 

kring vilka villkor som gäller för deras medverkan samt vilket syfte forskaren har med 

studien. Vidare skall forskaren informera respondenterna kring alla de inslag som kan ha en 

påverkan på deras villighet att medverka. Vi var tydliga på den här punkten och innehade en 

hög grad av transparens gentemot våra intervjupersoner vad det var vi ville undersöka i vår 

studie (Vetenskapsrådet 2002:7-8). Vi tillgodosåg samtyckeskravet genom att informera 

respondenterna att deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst kunde välja att 

avbryta forskningsintervjun eller avböja att svara på de frågor de själva inte ville besvara. Det 

existerade inte någon beroendeställning mellan oss som forskare och våra deltagare som 

påverkade deras medverkan eller svar (Vetenskapsrådet 2002:9–11). När det kommer till 

konfidentialitetskravet så vidtog vi åtgärder som försvårar för utomstående personer att 

identifiera de enskilda deltagarna i vår studie. Vi valde att inte röja namn, kön, ålder eller 

vilken arbetsplats respondenterna arbetade på. Det var endast vi och vår handledare som hade 

tillgång till vårt ursprungliga material, vilket vi också informerade respondenterna om innan 

intervjuerna påbörjades. Vi transkriberade våra intervjuer omedelbart efter intervjutillfället 

var efter inspelningarna raderades (Vetenskapsrådet 2002:12–13). Intervjumaterialet och de 

uppgifter vi samlade in i vår empiri kommer inte att användas i något annat syfte än till denna 

studie. Det kommer inte heller att förmedlas vidare till någon annan part, vi anser därför att vi 

tillgodosett nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14–15). 
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4.8 Vår förförståelse 

 

Forskningsfrågan i den här studien var bland annat sprungen ur egen erfarenhet. En av oss 

som skrev studien var under ett halvår anställd som personalchef på ett studentdrivet 

konsultföretag, parallellt med studierna. Erfarenheten av att vara tillgänglig för arbetet genom 

mail och telefon och samtidigt sköta studier och leva med barn och sambo väckte intresset för 

att undersöka hur andra förhåller sig till fenomenet. Vidare hade samtliga författare till 

studien flera jobb vid sidan av studierna och upplevde en viss rollkonflikt mellan arbete, 

studier och privatliv. Detta gjorde att vi blev intresserade av att undersöka konflikten mellan 

arbetsliv och privatliv. Anledningen att vi var intresserade av att undersöka tjänstemäns 

upplevelse av tillgänglighet utanför kontorstid var att vi antog att det var en realitet på den 

arbetsmarknaden vi kommer träda ut i efter studierna. Vår förförståelse inom detta ämne var 

att det finns en yttre påverkan på individen som framkallar ett visst beteende. Denna yttre 

påverkan antog vi främst kommer ifrån chefer, medarbetare och kunder. Beteendet i detta 

avseende syftar på att individen håller sig tillgänglig för arbetet även utanför den ordinarie 

kontorstiden. Vår förförståelse har sin utgångspunkt i att denna tillgänglighet påverkar andra 

delar av livet. Varje individ har 24 timmar att disponera. Kräver arbetet att man är tillgänglig 

och redo att ta sig an kommande arbetsrelaterade problem utanför kontorstid trodde vi detta 

riskerar att ta tid från andra aktiviteter i individens privatliv. Detta innefattar även den 

psykosociala biten om medvetenheten kring att behöva rycka in när som helst. 

 

Vi gjorde antagandet att varje individ intar olika roller beroende på vilket sammanhang den 

vistas i, vilket i detta fall var privatliv och arbetsliv. Vi tänkte oss att denna tillgänglighet 

gentemot arbetslivet skapar en otydlig gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv. 

Sammantaget trodde vi att denna otydliga gränsdragning i kombination med rollintagandet 

kan skapa rollkonflikt där man försöker bemästra sin roll i yrkeslivet och sin roll i privatliv 

samtidigt. Om individen upplever att rollerna man försöker inta är oförenliga gjorde vi 

antagandet att detta kunde skapa spänningar i privatlivet.  

 

 

5 RESULTAT  
 

Här låter vi läsaren ta del av vårt resultat. Resultatet presenteras med olika teman som 

bygger på vår empiri och vårt syfte med studien. 

 

5.1 Engagemang för arbetet 

 

Hur respondenterna hamnade i sin yrkesroll skiljer sig åt. De har olika utbildningsbakgrund 

och arbetslivserfarenheter. De flesta menar att det var tillfälligheter som ledde till att de fick 

den yrkesroll de har idag. Andra uttrycker att de hamnat i sin yrkesroll tack vare deras 

ambitioner samt ett driv i deras personlighet. De menar på att vägen till yrkesrollen de har 

idag har är ett resultat av en planerand och strukturerad vilja att ta sig dit. Sammantaget 

uttrycker respondenterna att oavsett om de valde sin yrkesroll eller om de upplevde att rollen 

valde dem så innehar de sin yrkesroll idag på grund av viljan att hjälpa andra människor, leda 

och strukturera arbete, samt ta egna initiativ. En respondent uttrycker drivkraften bakom sin 

yrkesroll med följande citat. 
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Har alltid vetat att jag vill arbeta med människor. Just det med att få hjälpa 

människor, det är de som vill ha hjälp som kommer till mig. Det tycker jag är väldigt 

värdefullt att man ser att man gör nytta. Det är folk som verkligen behöver ens hjälp. 

 

Samtliga respondenter upplever att de har ett stort engagemang för sitt yrke. De uttrycker att 

de alltid ger hundra procent och att det är en del av dem själva att vara just engagerade. 

Genomgående ställer alla respondenter höga krav på sig att prestera vilket tar sig uttryck i 

form av ett stort engagemang. Alla respondenterna förutom en uttrycker att deras arbete har 

en stor plats i deras liv och har därför också en stor betydelse. De upplever att yrket blir en del 

av deras livsstil och identitet.  

 

Det betyder mycket. Jag har en stor stolthet i mitt arbete och jag definierar mig genom 

mitt arbete och framförallt att utvecklas och göra karriär är en kul del. Nästan som en 

hobby. 

 

Avstickaren som inte ansåg att yrket hade en nämnvärd betydelse i sitt liv för ett annorlunda 

resonemang jämfört med övriga respondenterna. 

 

Det är ett arbete, inte så mycket mer faktiskt. 

 

Trots denna instrumentella inställning till sin yrkesroll så uppger respondenten att drivet och 

engagemanget alltid finns där till hundra procent, även om motivationen ibland dalar. 

 

Flera respondenter uttrycker att tillgängligheten utanför kontorstid medför att det kan vara 

svårt att hålla isär de yrkesmässiga och privata rollerna. Respondenterna upplever att gränsen 

mellan privatliv och yrkesliv kan vara diffus. En respondent uttrycker detta genom att svara 

på frågan om hen upplever sig vara i tjänst när hen är tillgänglig för arbetet utanför kontorstid 

med följande citat. 

Hårfin gräns det där. Ja och nej. Det beror på vad jag gör. Det är en svår fråga.   

Respondenterna har olika inställning till att använda sig av kommunikationsteknologi för att 

vara tillgängliga. Några av respondenterna ser kommunikationsteknologi likt mail och 

arbetstelefon som ett redskap som de varken kan eller vill vara utan. Dessa respondenter vill 

vara nåbara för aktörer från yrkeslivet och upplever att de kan vara tillgängliga utanför 

kontorstid på ett flexibelt sätt. En chef ger uttryck för detta i följande citat. 

Jag behöver egentligen inte mer än en tjänstetelefon med mig så kan jag vara både 

tillgänglig för medarbetare för händelser och sitta och plocka av lite mail om det 

behövs, allting går att lösa med en smartphone i fickan. 

 

Andra respondenter har en mer negativ inställning till att vara tillgängliga och nåbara för 

arbetet utanför kontorstid. De upplever det som stressande och att det tar tid från sitt privatliv. 

 

Ja. Exempelvis om man har en dag semester så ringer telefonen eller att man kollar av 

mailen. Så är det nått som måste göras så tar man tag i det och så är man igång och så 

gör man klart det. Så har det tagit tid av min lediga dag. 

 

I denna del av resultatet ser vi hur engagemang för arbetet är ett starkt skäl bakom 

respondenternas drivkraft för att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. Vi ser även 

att respondenterna är mer eller mindre positivt inställda till att använda 
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kommunikationsteknologi som arbetstelefoner och bärbara datorer för att vara tillgängliga för 

arbetet utanför kontorstid.  

 

5.2 Ramar för tillgänglighet 

 

Samtliga respondenter uppger att de finns tillgängliga för sin arbetsgivare utanför kontorstid 

på mail och telefon. Det framkommer att telefonen används för både mail och samtal. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de har en arbetstelefon som tas hem efter 

ordinarie kontorstid. Enstaka respondenter nyttjar även arbetstelefon för privata ändamål och 

innehar ingen egen privat mobiltelefon utöver arbetstelefonen. Det som skiljer respondenterna 

åt är vilka ramar de sätter för sin tillgänglighet.  

 

Alla respondenter förutom en menar på att de försöker sätta upp ramar för sin tillgänglighet 

utanför kontorstid. Hur dessa ramar ser ut varierar mellan respondenterna. Den som avviker 

uppger att hen inte har några ramar alls för sin tillgänglighet utanför kontorstid. 

 

Just nu sätter jag inga ramar alls. Stänger inte av telefonen eller så, jag svarar jämt. 

 

Resterande respondenter menar att de sätter ramar för sin tillgänglighet. En vanlig ramsättning 

respondenterna använder är att de har med sig tjänstetelefonen hem och har den påslagen, 

men att de inte bär den med sig utan låter den ligga. Respondenterna kontrollerar sedan 

tjänstetelefonen regelbundet för att se om aktörer från arbetslivet har sökt dem. Ifall 

respondenterna har blivit sökta gör de en avvägning om när och hur de ska svara på 

sökningen. De är beredda i detta avseende att åsidosätta tid i det privata livet för att ta ansvar 

över akuta ärenden som enligt dem själva kräver deras uppmärksamhet. På vardagar är 

respondenterna mer benägna att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid än på helger. 

Under vardagar är många av respondenterna beredda på att vara tillgängliga utanför 

kontorstid under hela sin vakna fritid. Respondenterna väger vikten av aktiviteten de befinner 

sig i mot vikten av ärendet arbetet söker dem för. Med detta som utgångspunkt göra de sedan 

en avvägning av vad som väger tyngst och vad de bör ägna sin uppmärksamhet åt. En 

respondent förklarar hur hen förhåller sig till att vara tillgänglig för arbetslivet utanför 

kontorstid och hur denna avvägning kan gå till. 

 

Jag försöker ju hålla nere tiden jag spenderar för jobbsaker när man är hemma. Men 

tillgängligheten för vissa personer som min chef är det ganska hög prioritet på ändå. 

Sen kan man behöva göra vissa saker privat för att sedan ringa tillbaka. 

 

En annan respondent ger uttryck för hur hen är beredd på att vara tillgänglig utanför 

kontorstid och ringa tillbaka om någon aktör från arbetslivet sökt respondenten. 

 

Jag har alltid tjänstetelefonen med mig och den är alltid öppen. Jag stänger 

egentligen aldrig av min telefon utan det ska, om någon vill komma åt mig, att gå att 

få tag på mig. Så om man ringer igenom, och jag har avstängt ljud, så ringer jag 

sedan ikapp. Och det är dygnet runt. 

 

Det förekommer bland vissa av respondenterna att de medvetet sätter arbetstelefonen på ljud- 

och vibrationslös för att inte vara tillgängliga för arbetet under vissa stunder efter kontorstid. 

Det kan handla om när respondenterna äter middag, tränar eller nattar sina barn. Samtidigt 

beskriver dessa respondenter hur de, efter sin aktivitet då de satt telefonen på ljud- och 
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vibrationslös, återigen ställer sig tillgängliga och återkopplar eventuella missade mail och 

telefonsamtal.  

 

När jag till exempel är på middag då svarar jag inte i telefon, men när jag inte gör 

någonting speciellt då svarar jag i telefon. 

 

Vissa respondenter är mer benägna att avbryta fritidsaktiviteter för att vara tillgängliga 

utanför kontorstid än andra. 

 

Jag gör det även när jag är ute och springer trots att det är min heliga tid 

 

Många av respondenterna beskriver att de är betydligt mer restriktiva med hur och när de är 

tillgängliga för arbetet genom telefonsamtal än de är genom mail. 

 

Sen när man pratar om den digitala sidan på det, alltså någon form av epost, så är 

man ju fullständigt hänsynslös. Det har ingen betydelse när på dygnet, det tänker man 

inte alls på om sanningen ska fram. Det skickar du ju bara iväg när du gör det. 

 

Några av respondenterna lyfter en positiv sida med att kunna vara tillgängliga utanför 

kontortid. De menar på att det ibland ger en ökad flexibilitet för att anpassa de timmarna man 

lägger på arbetet utefter privatlivet. 

 

Behöver jag vara hemma prick 17 så jag kan ofta avbryta och jobba någon timme 

senare på kvällen när det lugnat ner sig lite. 

 

Sammantaget ser vi att respondenterna antingen strävar efter att sätta upp fasta ramar för sin 

tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid eller låter tillgängligheten gränslöst flyta in i 

privatlivet. Även de respondenter som strävar efter att hålla isär privat och yrkesliv upplever 

svårigheter med att leva upp till ramarna de sätter. 

 

5.3 Varför tillgänglighet  

 

Vad som framkommer tydligt är att ingen av våra respondenter upplever att de hinner med 

sina arbetsuppgifter under den tid som ryms inom kontorstiden. Konsekvensen av att inte vara 

tillgänglig upplever respondenterna skulle ge en stor påverkan på arbetsbördan dagen efter. 

Respondenterna rättfärdigar därför tillgängligheten som ett hjälpmedel för att underlätta för 

sig själva i sin yrkesroll. 

 

Annars har jag för mycket att göra på morgonen. Ibland är det enklare att göra det 

utanför kontorstid annars får det större konsekvenser om jag väntar 

 

Samtliga respondenter uttrycker att deras arbete underlättas av att de är tillgängliga utanför 

kontorstid. Det kan röra kontakt med medarbetare, chefer eller kunder. Gemensamt är att 

tillgängligheten syftar till att lösa det dagliga arbetet. Några av respondenterna uttrycker att 

det är enklare att ta kontakt med sina chefer för att diskutera verksamheten efter kontorstid. 

 

Vi kan sitta på kvällarna och ringa varandra och ‘Du jag har en idé’ så började vi 

spåna, så är något igångsatt. Istället för att gå och skriva ner eller glömma bort det 
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när i all hets i vardagen kommer så har vi faktiskt diskuterat det utanför ordinarie 

arbetstid. 

 

Respondenterna uttrycker även att tillgängligheten efter kontorstid kan vara ett tveeggat 

svärd. 

 

Ibland kan man stänga ett ärende genom tillgängligheten. Ibland blir det 

följdverkningar att ta kontakt med ytterligare personer. Det är nog 50/50. 

 

Utöver en hög arbetsbelastning och att använda tillgängligheten som hjälpmedel i det dagliga 

arbetet, så framkommer det av empirin att även engagemanget för arbetet ligger till grund för 

respondenternas tillgänglighet utanför kontorstid. Respondenterna säger sig även vara 

tillgängliga utanför kontorstid och redo att ingripa ifall något akut skulle hända. Här 

framkommer det skillnader i respondenternas svar för vad de låter sig var tillgängliga för. 

Samtliga respondenter gör en egen bedömning av vad de anser är tillräckligt viktigt för att ta 

sig an utanför kontorstid, där vissa är mer restriktiva än andra. Gemensamt är att de alla är 

uppgiftsorienterade och att de vid varje enskilt telefonsamtal eller mail tar ställning till om de 

behöver svara på det eller inte.  

 

Jag är uppgiftsfokuserad och gillar att göra klart saker, gillar inte att ha lösa trådar. 

Kan ibland vara bättre att ta ett samtal och göra klart en uppgift, där av min 

tillgänglighet. 

 

Att arbetsgiven skulle erbjuda någon tydlig ekonomisk kompensation för individens 

tillgänglighet utanför kontorstid framkommer inte. Det enda som framkommer är att övertid i 

de flesta fall var bortavtalad mot att respondenterna fick en extra semestervecka. Denna 

kompensation sågs inte som tillräckligt, men samtidigt inte som en primär motivationsfaktor 

av våra respondenter. Respondenterna betonade istället vikten av att visa framfötterna och 

visa initiativförmåga. Detta gjordes i förhoppningen att det skulle generera personlig vinning i 

form av ökade möjligheter till avancemang.  

 

Jag skulle vilja se att den kompensation jag får i första hand är den utvecklingen jag får 

i jobbet, att den uppskattas på ett sätt som gör att jag går vidare i karriären inom 

företaget. Den ekonomiska kompensationen skulle kunna varit högre men den andra 

kompensationen är viktigare för mig egentligen. 

 

Respondenterna uppger arbetsbelastning som ett av de främsta skälen till att de är tillgängliga 

för arbetet utanför kontorstid. Respondenterna lyfter även fram tillgängligheten som ett sätt att 

visa sitt engagemang för arbetet.   

 

5.4 Förväntningar på tillgänglighet 

 

Sammantaget upplever alla respondenter att det finns förväntningar på att de ska vara 

tillgängliga utanför kontorstid. Det som skiljer är varifrån förväntningarna kommer. Vissa 

anger främst att förväntan kommer ifrån omgivningen, exempelvis chefer, medarbetare och 

kunder. En respondent förklarar från vilka förväntningarna på tillgänglighet kommer ifrån. 

 

Ledningen, min chef och de anställda under mig. Indirekt vet jag att de inte ringer mig 

om det inte är akut. 
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Förväntningarna från omgivningen varierar mellan respondenterna beroende vilken 

verksamhet de arbetar i. En respondent menar på att även chefen har en negativ attityd 

gentemot att vara tillgänglig utanför kontorstid och eftersträvar att inte vara det i den mån det 

går. 

 

Vi har samma mål, försöker att inte vara tillgängliga när vi är lediga. Men vi svarar 

nog båda två men ja… Men chefen förväntar sig inte det, vi resonerar på liknande vis. 

 

En annan respondent uttrycker att chefen har en motsatt inställning gentemot tillgänglighet. 

 

Alltså min chef har ju mitt privata nummer och ringer mig alltid på den[…] 

23:00-00:00 kan han sitta och maila ut om att imorgon kommer de här och de här hit 

och vi ska göra det här. Så man behöver ha koll och hålla sig uppdaterad innan man 

kommer. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att förväntan att vara tillgänglig även kommer ifrån dem 

själva. De upplever att tillgängligheten utanför kontorstid ingår i deras yrkesroller och är 

någonting de måste förhålla sig till. En respondent uttrycker tydligt att förväntan kommer 

inifrån oavsett yttre krav. 

 

Jag hade valt att göra så med eller utan kravet på att vara tillgänglig för medarbetare 

utanför kontorstid. Jag vet inte ens om det kravet finns nästan, höll jag på att säga, jag 

tar det som självklart. 

 

En annan respondent för ett liknande resonemang och uttrycker att förväntan på att 

respondenten ska vara tillgänglig för arbete utanför kontorstid kommer från respondenten 

själv såväl som utifrån. Respondenten menar att det är nyfikenhet för arbetet och ett eget 

kontrollbehov som gör att hen tar med sig arbetet hem genom att vara tillgänglig utanför 

kontorstid, även om respondenten medger att hen kan tycka att det kan vara bra att våga 

släppa greppet om arbetet i privatlivet.  

 

Minst lika mycket nyfikenhet som krav från någon annan att man ska vara tillgänglig. 

Men jag bygger nog upp det och är nyfiken och känner att man inte vill tappa greppet. 

Så det är nog min tävlingsinriktning, jag vill vara på tå och vågar inte släppa fullt ut. 

Men det är skönt när jag väl gör det. 

 

Oavsett om förväntan på att vara tillgänglig kommer från respondenten själv eller från 

omgivningen så upplever samtliga respondenter att det är en otydlig gränsdragning i vad som 

egentligen gäller och inte. Endast en respondent uttrycker att kravet på att vara tillgänglig 

utanför kontorstid faktiskt är uttalat. 

 

Inte helt säker på att det är utskrivet. Det ska jag låta vara osagt, men det är uttalat. 

Vi ska vara tillgängliga och därför får vi den extra semesterveckan. 

 

Av empirin framkommer att samtliga respondenter upplever att aktörer från yrkeslivet har 

insikt i deras tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid. Detta då respondenterna är 

tillgängliga genom kommunikationsteknologi som mobiltelefoner och bärbara datorer. 

Samtliga respondenter nämner att deras chefer är medvetna om att de är tillgängliga utanför 

kontorstid medan vissa respondenter lyfter fram kunder och medarbetare. En respondent 
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menar att tillgänglighet utanför kontorstid är en del av det samhället vi lever i idag. 

Respondenten menar att förväntan inte kan härledas till en specifik aktör utan att det snarare 

är en realitet man måste förhålla sig till. En respondent uttrycker att man behöver förhålla sig 

till vissa normer i arbetslivet. 

 

Det speglar samhället som är idag. Vi förväntas vara tillgängliga 24 timmar om dygnet 

och därför är det väl en del ohälsa som dyker upp. Jag tror inte det är något företag 

som säger det rakt ut, men att man bygger upp en förväntan på sin omgivning samtidigt 

som man visar omgivningen att det är okej att maila kl. 18:00 och få svar kl. 19:00. 

Tror inte organisationen som sådan ställer kraven. 

 

Samtliga respondenter lyfter fram att de upplever att de har förväntningar på sig att vara 

tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. Respondenterna uppger att förväntan kommer från 

de själva, aktörer i deras yrkesliv samt från samhället i stort. 

    

5.5 Tillgänglig utanför kontorstid 

 

Samtliga respondenter upplever att tillgängligheten är ett medel för att förenkla det dagliga 

arbetet. De uttrycker dock att denna tillgänglighet får konsekvenser i privatlivet. 

Konsekvenserna uttrycker sig på flera olika plan beroende på varje respondents 

förutsättningar och inställning till tillgänglighet. Samsyn råder dock om att tillgängligheten 

utanför kontorstid har direkta konsekvenser på privatlivet då denna tillgänglighet tar tid och 

energi från familj och fritidssysslor. Tillgängligheten påverkar inte bara respondenterna, utan 

även respondenternas närstående.  

 

Ju mer tillgänglig jag är på min fritid desto mer tappar jag fokus på det jag egentligen 

är, det vill säga ledig och närvarande med familjen. 

 

Respondenterna med hemmavarande barn uttrycker att en konsekvens av deras tillgänglighet 

även är att partnern stundstals får ta mer ansvar för hemmet och barnen. 

 

Jag tror att de kan få dra ett lite tyngre lass där hemma. 

 

Respondenterna är eniga om att en konsekvens av tillgängligheten utanför kontorstid är att 

den avbryter pågående aktiviteter. Här ges det olika exempel beroende på vad varje 

respondent har för fritidsaktiviteter. Av empirin framkommer det att respondenterna ofta går 

undan för att svara i arbetsrelaterade telefonsamtal, för att sedan återgå till aktiviteten de höll 

på med. Det hör även till vanligheterna att respondenterna plockar upp sin telefon och kollar 

till mailen, alternativt återkopplar missade samtal mitt under vardagliga aktiviteter. Det 

framkommer även att vissa av respondenterna prioriterar de viktigaste aktiviteterna för dem, 

exempelvis att natta sina barn, för att sedan under kvällen sätta sig och kolla sina mail, tid 

som respondenterna uppger de annars kunde spenderat med sin partner eller med sina 

fritidsintressen. Samtliga respondenter uttrycker även att de värderar sin fritid högt. Kravet att 

vara tillgänglig, oavsett vart det kommer ifrån, är dock ett faktum. 

 

Jag vill ju ha min fritid som fritid, men det är större förväntningar på arbetet. 

 

Gemensamt för respondenterna är att fritidsaktiviteter störs i någon mån som i vissa fall 

avslutas eller inte ens påbörjas.  
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Mina kompisar skulle ut och käka en kväll. Men i sista sekund kände jag att jag inte 

hinner, jag hade jättemycket saker att göra. 

 

De flesta av våra respondenter menar på att det kan bli problematiskt att åta sig för mycket 

arbetsuppgifter då man är hemma. Detta då man distraheras av andra impulser, och agerandet 

riskerar att bli oprofessionellt.  

 

Jag tror att det är mycket mer professionellt när man är på kontoret, i den miljö man 

skall vara i. 

 

En respondent menar att hen faktiskt kan vara en bättre chef genom att fatta beslut i lugn och 

ro utanför kontorstid snarare än under den ordinarie arbetstidens stressiga tillvaro. På frågan 

om respondenten löser arbetsrelaterade problem på olika sätt under som utanför kontorstid 

svarar hen med följande utsaga. 

 

Om jag agerar likadant? Nej jag vill nog helt ärligt säga att jag är en bättre chef 

utöver min ordinarie arbetstid då jag i lugn och ro kan tänka över de beslut jag fattar. 

Så de större beslut jag fattat är faktiskt de utanför ordinarie arbetstid. 

 

Flera respondenter uttrycker att även om de skulle vilja undvika att vara tillgängliga för 

arbetet utanför kontorstid så vågar de inte släppa taget om arbetet genom att inte vara det. 

Respondenterna upplever att det skulle kunna resultera i kostsamma yrkesmässiga 

konsekvenser som missade affärer om de inte var tillgängliga utanför kontorstid. En 

respondent svarar på frågan om hur hen ställer sig till att inte vara tillgänglig för arbetet 

utanför kontorstid med följande citat. 

 

Måste nästan testa det innan jag svara på det. Det låter skönt men jag vet inte. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att det blir allt svårare att särskilja vad som är privatliv och 

vad som är arbete. Respondenterna uttrycker att samhället idag bidrar till svårigheten att 

särskilja privatliv och arbetsliv. 

 

Jag tror att chefsroller har ganska länge befunnit sig i ett gränsland där man pratar 

om någon form utav gråzon och gränslöshet. I samhället idag kryper det ner i många 

andra roller, fler och fler arbeten där gränsdragningen, skillnaden i när jag jobbar 

och inte, när tittar jag på min mail och inte, när jag finns tillgänglig eller inte. 

 

Respondenterna upplever att svårigheten att särskilja vad som är privatliv och arbetsliv ger sig 

i uttryck i att de båda sfärerna blir integrerade. Respondenterna som har yrkesroller med nära 

kundkontakt med säljansvar uttrycker att de har arbetet i bakhuvudet även i vardagen. En 

respondent förklarar hur hen har yrkesmässiga agendor i bakhuvudet i en privat situation som 

hämtning och lämning av barn på förskolan. Respondenten menar att hen kommer att kunna 

dra nytta av kontakter hen knyter med andra föräldrar ifall hen kommer i kontakt med 

föräldrarna i sitt yrkesutövande. 

 

När jag hämtar på förskolan till exempel så vet jag, eftersom det är många där vi bor 

som har företag och så. Rent automatiskt känner jag att man knyter kontakter för att 

‘det här ska jag komma ihåg, vi lämnar barnen samtidigt’ så när jag ringer och 

presenterar mig så har jag liksom ‘halva inne’ typ. 
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Många av respondenterna betonar att tillgängligheten utanför kontorstid medför att deras 

mentala närvaro under fritiden stundtals ligger hos arbetet. 

 

Den värsta tillgängligheten är psykiskt, vart huvudet är, att man tänkte på jobbet hela 

tiden och undrar hur det går. 

 

Respondenterna ger uttryck i att vara tillgänglig utanför kontorstid kan vara slitsamt. Detta 

påverkar inte endast respondenterna utan även dennes omgivning. 

 

Min egen återhämtning och närvaro kan bli drabbad. 

 

En annan respondent för ett liknande resonemang och menar att hens villighet att vara 

tillgänglig för arbetet utanför kontorstid medför kännbara följdverkningar i privatlivet. 

Respondenten förklarar att hen är ny i yrkesrollen och upplever att hen inte kommer att kunna 

fortsätta i samma höga tempo i längden.  

 

Det påverkar min sambo, mitt privatliv, att jag inte kan hänga med på grejer med 

mina kompisar, tillslut kommer de ju tröttna också. Sen kommer jag inte kunna orka 

jobba i den här takten. Det är klart jag gör det nu i början, jag tycker ju detta är 

jätteroligt och jag är jätteglad över att ha fått det här jobbet liksom men man kommer 

aldrig orka idet här tempot. Det märker man. Tydligt. 

 

Vad gäller anhörigas inställning till att respondenterna är tillgängliga för arbetet utanför 

kontorstid upplever respondenterna stöd i varierande grad. Genomgående för respondenter 

som är tjänstemän på lägre nivå med liten erfarenhet i yrkesrollen är att anhöriga tenderar att 

vara negativt inställda till tillgängligheten. En respondent som är ny i sin yrkesroll upplever 

att hens partner ifrågasätter att respondenten är tillgänglig för arbetet utanför kontorstid. 

Partnern menar att tillgängligheten inte kompenseras tillräckligt för att det ska vara värt det.  

 

Min man kan bli lite sur för att han är sådär direkt ‘skriver du upp det här, skriver du 

upp den här tiden?’ Det gör jag inte. Han tycker inte heller att det är värt att lägga så 

mycket tid för en extra semester jag inte kommer kunna ta. Han tycker inte det är värt 

det. Han tycker däremot själv att den tiden han lägger är mycket mer värt eftersom 

han äger sitt företag. 

 

Anhöriga till respondenter som befinner sig på en högre nivå med längre erfarenhet i 

yrkesrollen tenderar att åtnjuta ett högre stöd från anhöriga för sin tillgänglighet utanför 

kontorstid. 

 

Sambon jag har idag är väldigt förstående då hon också jobbat som chef och förstår 

de olika bitarna. Vi kan förstå varandras situation. 

 

Respondenterna menar att de kan uppleva sig splittrade i sina försök att leva upp till både 

privatlivets och arbetslivets förväntningar. Tillgängligheten för arbetet i privatlivet tar tid och 

energi från respondenterna. Aktörer från arbetslivet förväntar sig respondenternas 

tillgänglighet även i privatlivet, medan de närstående i privatlivet förväntar sig 

respondenternas mentala närvaro frikopplat från arbetslivet. En respondent utvecklar 

resonemanget om att förväntningar från både arbetsliv och privatliv successivt har ökat i 

dagens samhälle och är svåra att leva upp till. Respondenten menar att även om dagens 
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kommunikationsteknologi har underlättat i många avseenden så har den även medfört att 

gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv blivit mer komplicerat. 

 

Lyckas jag bra så ska jag vara väldigt nöjd, men ska man då ta de här 

förväntningarna på privatliv och yrkesliv att man vill göra allt jättebra så tenderar 

dygnets timmar att bli ganska få. Då kan man ju fundera på vad som blir min tid, vad 

blir kvar för egen tid och känna att man orkar vara sig själv i allt det där. Jättesvår 

sits det där. Här behöver man inte vara chef för att vara med om, det är nog en 

grundbult till varför det kärvar ihop sig, balansen mellan yrkesliv och privatliv. Men 

den är svår. Svårare 2015 än 1975, varför vet jag inte. Vi har ju mer hjälpmedel idag 

och mer kunskap för att balansera, men det tenderar att bli svårare och vi tenderar att 

bli splittrade på grund av förväntningarna som bara skruvas upp. 

 

En respondent uttrycker att det måste finnas en balans mellan privata roller och yrkesroller 

när hen är tillgänglig för arbetet utanför kontorstid för att hen ska orka prestera både i det 

privata och i det yrkesmässiga. 

 

För att jag ska vara duktig på jobbet så krävs det att jag har det bra hemma och vice 

versa. Så är det ju. Det är en prioriteringsfråga. Sitter jag hemma efter ordinarie 

arbetstid och jobbar, så ska man prioritera det privata livet, punkt slut, så är det. 

 

Respondenten utvecklar resonemanget med att balansgången mellan att leva upp till sina 

förväntningar på yrkeslivet och privatlivet är svår att uppnå. Detta då hen känner ett starkt 

engagemang både gentemot roller och aktiviteter i privatlivet och mot den yrkesmässiga 

rollen. Respondenten menar att hen strävar mot att leva upp till sina förväntningar men att det 

tar mycket energi att leva upp till dessa. 

 

Höga förväntningar på mig själv att hela tiden nå lite mer och orka lite mer. En daglig 

kamp skulle jag vilja påstå. Tuff kamp. Det är svårt. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att de behöver vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid 

och att förväntningarna delvis också kommer från dem själva. De respondenterna som är nya i 

sin yrkesroll ställer högre krav på sig själva att vara tillgängliga utanför kontorstid för att visa 

framfötterna. 

 

Jag är ganska ny i min roll så jag känner att jag vill vara tillgänglig, jag vill göra mitt 

bästa och jag vill att det ska bli resultat. 

 

De respondenter som innehaft yrkesrollen under en längre tid uttrycker att de genom 

erfarenhet har lärt sig att inte vara tillgängliga utanför kontorstid i lika stor utsträckning som 

när de var nya i rollen. En respondent uttrycker följande. 

 

Första året som chef, hade jag svårt att prioritera när jag gör vad. Jag tenderade 

kanske att överprioritera vikten av att få iväg mail i tid. 

 

En annan respondent uttrycker hur det blivit lättare genom åren att sätta ramar för 

tillgängligheten utanför kontorstid och leva utifrån från dem. 
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Lever jag utifrån ramarna jag satt är det inga problem. Mentalt kan man vara någon 

annanstans. Men med åren har jag blivit bättre. I perioder har jag gjort mina misstag 

och lärt mig av erfarenheten. 

 

Att tillgängligheten utanför kontorstid har direkta konsekvenser i privatlivet är samtliga 

respondenter överens om. Överlag uttrycker de också en vilja att försöka hålla isär privatliv 

och arbetsliv även om tillgängligheten ställer till det i deras strävan. Denna tillgänglighet 

menar respondenterna speglar hur samhället ser ut idag där man förväntas vara tillgänglig 

stora delar av dygnet. De betonar vikten av att ändå försöka hålla en balans kring sin 

tillgänglighet så att både privatliv och arbetsliv kan florera. En respondent menar att det har 

gått för långt när man inte längre kan skilja på arbetsliv och privatliv eftersom hen upplever 

att rollerna hen intar i privat och yrkeslivet är oförenliga. Detta då respondenten menar att 

hens arbetsroll kräver ett visst mått av hänsynslöshet vilken hen inte menar att anhöriga bör 

utsättas för.   

 

När man kommer till den stunden i livet där man inte kan skilja på privatliv och yrkesliv 

så har det gått för långt. Man måste ha en balans i det privata livet och i yrkeslivet för att 

må bra. Man skall inte involvera sin anhöriga, respektive och så vidare för mycket i sitt 

yrkesliv heller. Det är viktigt att ha den balansgången. Som ledande personal är nog 

många en annan person i yrkeslivet än vad de är i privatlivet för att deras roll kräver det. 

Du kan inte vara en sådan person i yrkeslivet som du är i privatlivet mot anhöriga alla 

gånger. Så ja, det är viktigt att man särskiljer privat- och yrkesliv. 

 

Sammantaget upplever respondenterna att deras tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid 

mynnar ut i att privatlivet inskränks av arbetslivet. Respondenterna upplever att deras 

fritidsaktiviteter samt samvaron med deras närstående begränsas av tillgängligheten. Vissa 

respondenter försöker inte hejda intrånget medan andra brottas med att hålla sig till de ramar 

de satt upp för sin tillgänglighet. Varenda respondent upplever att tillgängligheten utanför 

kontorstid ger upphov till en konflikt mellan deras yrkesliv och privatliv.  

 

 

6 DISKUSSION 
 

Här presenteras vår diskussion för läsaren. I diskussionen knyts vår studie samman 

diskuterar vi studies syfte, metod, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och resultat. 

Diskussionen avslutas med vad vi anser är intressanta områden för forskning i framtiden 

inom vårt ämnesområde. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Här låter vi läsaren ta del av vår resultatdiskussion. Resultatdiskussionen presenteras i olika 

teman som bygger på vårt resultat sammanvävt i tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 
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6.1.1 Skäl för tillgänglighet 

Respondenterna anger olika skäl för att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. Några 

respondenter uppger att de är tillgängliga för medarbetare de har under sig medan andra är 

tillgängliga för chefer eller kunder. Samtliga respondenter uppger att de är tillgängliga utanför 

kontorstid för sin egen skull för att inte hamna efter i sitt arbete. Vissa respondenter går steget 

längre och menar att de är tillgängliga för arbetet utanför kontorstid för att göra karriär. Dessa 

respondenter upplever tillgängligheten som en investering som kommer belönas av deras 

företag på sikt. 

Vi ser ett genomgående mönster i empirin bakom skälen respondenterna anger. Sammantaget 

är respondenterna tillgängliga för arbetet utanför kontorstid för att klara av att utföra 

tjänsterna de innehar. Samtliga respondenter uttrycker att tjänsten kräver mer tid än vad som 

ryms inom kontorstid. Respondenterna är eniga om att tjänsten i den bästa av världar bör 

rymmas inom kontorstid, samtidigt som de upplever att det inte är en realitet i arbetslivet de 

verkar i. Ett mönster som framkommer i empirin tyder på att respondenternas inställning till 

att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid överensstämmer med Foucaults (2010) teori 

om pastoral självdisciplinering. Respondenterna uppger att de upplever att det finns en 

förväntan från deras professionella omgivning på att man ska vara tillgänglig, även om de 

sällan upplever denna förväntan som uttalad. Vad som tyder på att det rör sig om 

självdisciplinering är att respondenterna upplever att de själva genom sitt agerande visar för 

omgivningen att de är villiga att vara tillgängliga utanför kontorstid. Respondenterna upplever 

att viljan att vara tillgängliga utanför kontorstid kommer inifrån. Dock ställer vi detta mot 

respondenternas utsagor om att det finns starka förväntningar från omgivningen på att vara 

tillgänglig utanför kontorstid i form av exempelvis press från aktörer i arbetslivet och 

diskurser i samhället som respondenterna hänvisar till. Vi anser att detta tyder på 

respondenterna disciplinerar sig själva utifrån pressen från omgivningen och de normer som 

respondenterna finns i samhället angående tillgänglighet. Vi kopplar även detta till Wright 

m.fl. (2014:523) resultat att arbetstagare kan uppleva att tillgängligheten utanför kontorstid är 

en naturlig del av dagens arbetsliv. 

Respondenternas inställning till att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid går i linje 

med Foucaults (2010:127) antagande om att dagens moderna samhälle styrs genom att 

individer disciplinerar sig själva. Vi tolkar vår empiri som att våra respondenter internaliserar 

förväntningar på tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid som de upplever att aktörer i 

yrkeslivet eller samhället i stort förmedlar till dem. Genom att uppleva dessa förväntningar på 

tillgänglighet utanför kontorstid som respondenternas egna val ser vi att respondenterna följer 

vägen herden stakat ut för dem. Att samtliga respondenter upplever att de behöver vara 

tillgängliga för arbetet utanför kontorstid för att klara av sina arbetsuppgifter tolkar vi som att 

tillgängligheten är nödvänlig för att deras yrkesliv, och i förlängningen även arbetsmarknaden 

i stort, ska gå runt. Detta överensstämmer med Foucaults (2010:29) teori om att pastoral 

självdisciplinering syftar till att hålla samhällets hjul i rullning samt driva produktionen och 

utvecklingen framåt. 

  

Utifrån empirin drar vi slutsatsen att respondenterna agerar utifrån förväntningar de upplever 

att samhället ställer på individer i deras position. Genomgående i empirin är att 

respondenterna upplever att den professionella omgivningen har insyn i deras grad av 

tillgänglighet utanför kontorstid. Här ser vi likheter med Foucaults (2009:200–206) 
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panoptikon då respondenterna uppger att de ständigt är nåbara genom 

kommunikationsteknologi såsom tjänstetelefon och mail, samtidigt som samtliga respondenter 

uppger att deras organisation har insyn i deras tillgänglighet. För att dra paralleller mellan vår 

empiri och panoptikon ser vi kommunikationsteknologi som ett sätt för aktörer från 

arbetslivet att utöva kontroll på avstånd över respondenterna in i deras privatliv. Eftersom 

respondenterna inte enbart använder kommunikationsteknologier för att ta emot mail och 

telefonsamtal från arbetstelefoner utanför kontorstid utan även för att kontakta andra aktörer i 

deras yrkesliv bidrar respondenterna till att uppehålla och driva på detta panoptikon. Vi ser 

därför att respondenterna inte enbart är passiva aktörer som drabbas av konflikt mellan 

arbetsliv och privatliv genom tillgängligheten utan att de även själva bidrar till att skapa 

denna konflikt. Panoptikon genom kommunikationsteknologi är styrmedlet som möjliggör att 

respondenterna ständigt är tillgängliga för arbetet utanför kontorstid medan den pastorala 

självdisciplineringen respondenterna utövar över sig själva är drivkraften bakom att de är 

tillgängliga utanför kontorstid. Vi tolkar vår empiri som att denna drivkraft manifesterar sig 

på individnivå genom att våra respondenter exempelvis upplever att de visar engagemang för 

sitt arbete genom att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid medan det på samhällsnivå 

tjänar till att driva samhället och produktionen framåt.    

 

6.1.2 Roller och tillgänglighet  

 
I empirin framkommer att alla respondenter godtar att vara tillgängliga utanför kontorstid, 

även om deras attityd till tillgängligheten går isär. Här ser vi ett mönster i vår empiri utifrån 

Diaz m.fl. (2011:502–505) resultat om att individers engagemang för arbetet är kopplat till 

deras inställning att använda sig av kommunikationsteknologi för arbetet utanför kontorstid. 

Vi tolkar empirin som att respondenterna i varierande mån bygger sin självbild på yrkesrollen. 

Vissa identifierar sig dock mer med arbetet medan andra gör mer skillnad på sitt privatliv och 

sin yrkesroll. De respondenter som identifierar sig mer med arbetet har en mer positiv 

inställning till att vara tillgängliga utanför kontorstid. De upplever inte att de gör lika stora 

privata uppoffringar genom sin tillgänglighet än de respondenter som identifierar sig i lägre 

mån med sitt arbete. Detta kopplar vi även till Wright m.fl. (2014:522) resultat som visar att 

individer som skiljer på arbetsliv och privatliv i mindre grad upplever att de gör mindre 

uppoffringar för sin tillgänglighet, än de som skiljer på privatliv och arbetsliv i högre grad. 

Wright m.fl. (2014:514) menar även att individers attityd gentemot att använda 

kommunikationsteknologi för att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid påverkar 

upplevelsen av konflikt mellan arbetsliv och privatliv. 

Vi ser ett mönster i empirin om att de respondenter som bygger en större del av självbilden på 

rollen de tar i arbetslivet är mer villiga att vara tillgängliga utanför kontorstid än de som 

bygger en större del av självbilden utifrån rollen de intar i sitt privatliv. Här ser vi en 

överensstämmelse mellan vår empiri och Boswell och Buchanans (2007:600) resultat om att 

individer som känner en högre känsla av tillhörighet till sitt arbete är mer benägna att vara 

tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. Vi ser även ett samband till Goffmans (2014) 

rollteori då respondenterna som bygger en större del av sin självbild på sin yrkesroll tenderar 

att träda ur den i mindre grad. De är benägna att fortsätta det professionella framträdandet in i 

privatlivet. Dessa respondenter befinner sig därför i högre grad i en främre region kopplad till 

arbetet även på sin fritid. Andra respondenter tolkar vi är mer benägna att träda ur sin 

yrkesroll för att befinna sig i en bakre region under sin fritid där de ägnar sig åt fritidssysslor 

som de i högre grad vill ha frikopplat och ostört från arbetslivet. 
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Utifrån vår empiri framkommer det att våra respondenter använder kommunikationsteknologi 

så som arbetstelefon och mail för att vara tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. Här ser vi 

en parallell till Wright m.fl. (2014:510–513) som menar på att yrkesroller förmedlas och 

upprätthålls genom kommunikation. Detta då kommunikationsteknologier är det medium våra 

respondenter brukar när de går in i yrkesrollen utanför kontorstid. Dock tycks det vara en mer 

gränslös yrkesroll som vinner terräng genom användandet av den nya 

kommunikationsteknologin där gränserna mellan privatliv och arbetsliv suddas ut. Vi tolkar 

vår empiri som att arbetslivet tränger in i privatlivet genom tillgängligheten utanför kontorstid 

och skapar en gränslösheten mellan privatliv och arbetsliv. Här ser vi en överensstämmelse 

med Kossek och Lautsch (2008 i Wright m.fl. 2014:508) som menar på att gränslösheten sker 

på bekostnad av privatlivet, vilket resulterar i ökade spänningar mellan arbetsliv och privatliv. 

Detta då våra respondenter uttrycker att de gör kännbara privata uppoffringar för sin 

tillgänglighet. 
  

6.1.3 Konflikt mellan privata och yrkesmässiga roller 

 

Vi ser att alla respondenter i någon mån upplever en rollkonflikt mellan privatliv och yrkesliv 

utifrån Goffmans (2014:97–103) bakre och främre regioner. Vi tolkar empirin som att de som 

har en mer negativ inställning till att vara tillgängliga upplever att arbetslivet i form av 

tillgänglighet tränger in i privatlivets bakre region, skadar respondenternas återhämtning och 

stör deras privata åtaganden i familje- och fritidsaktiviteter. Detta går i linje med Greenhaus 

och Powells (2003:292, 297-299) resultat om att individer med en lägre grad av engagemang 

för arbetet tenderar att välja familjeaktiviteter framför arbetsaktiviteter. Vi tolkar vår empiri 

som att dessa respondenter ser privatlivet som en bakre region, ett ställe för återhämtning och 

frånkoppling från rollen i den främre regionen. De respondenter som strävar efter att hålla isär 

privatliv och arbetsliv upplever att de riskerar att förmedla destruktiv information (Goffman 

2014:52,126) när de är tillgängliga utanför kontorstid. Detta kan konkret handla om att en 

aktör från arbetslivet ringer respondenten under ett krogbesök eller en familjemiddag som 

försvårar för respondenten att leverera ett professionellt framträdande. 

  

Vi tolkar empirin som att respondenterna som har en mer positiv inställning till att vara 

tillgängliga för arbetet på fritiden däremot upplever en konflikt i linje med Goffmans 

(2014:55–57) dissonansbegrepp på så vis att respondenterna slits mellan att upprätthålla båda 

rollerna samtidigt. Vi kopplar detta till Greenhaus och Powells (2003: 292, 297-299) resultat 

om rolltryck, i bemärkelsen att individer som känner ett starkt rolltryck dels från arbetet och 

dels från privatlivet brottas med att leva upp till förväntningarna från båda rollavsändarna, det 

vill säga de anhöriga i privatlivet och aktörer i arbetslivet. Vi tolkar denna dissonans som att 

respondenten i enlighet med Goffmans (2014) antaganden tillhör ett team i arbetslivet och ett 

team i privatlivet. Genom tolkning av vår empiri ser vi att respondenterna som känner ett stort 

engagemang för bägge teamen upplever diskrepans i rollerna som arbetstagare och anhöriga 

(Goffman 2014:130, 133). Detta ligger i linje Wright m.fl. (2014:510–513) argument om att 

användning av kommunikationsteknologier utanför kontorstid tenderar att sudda ut gränserna 

mellan privatliv och yrkesliv och skapa rollkonflikt mellan privata och yrkesmässiga roller. 

  

Greenhaus och Powell (2003: 292, 297-299) talar även om rollstöd, att individens omgivning 

stöttar rollen individen intar. I vår studie ser vi en skillnad i rollstöd från respondenternas 

anhöriga. De respondenter som är tjänstemän på en lägre nivå och/eller befinner sig i ett 

tidigare skede i karriären upplever ett lägre rollstöd för yrkesrollen från anhöriga medan 

respondenter på högre nivå och med mer erfarenhet upplever stöd från anhöriga i en större 
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utsträckning. I vår empiri manifesterar sig detta rollstöd genom anhörigas inställning till att 

respondenterna är tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. Anhöriga till respondenter på 

lägre nivå och/eller som befinner sig tidigare i karriären tenderar att ifrågasätta 

respondenternas tillgänglighet medan anhöriga till respondenter på högre nivå och med längre 

erfarenhet tenderar att stötta sin anhörigas yrkesroll. Men vi ser ett mönster i empirin om att 

respondenter blir bättre på att hantera tillgänglighet utanför kontorstid genom erfarenhet. 

Respondenter med låg erfarenhet uttrycker att har svårt att sätta ramar för tillgängligheten, 

samtidigt som de uttrycker en önskan om att kunna sätta ramar. Dessa respondenter uttrycker 

oro för vad denna ramlösa inställning till tillgänglighet kan komma att kosta dem i utmattning 

och försämrade relationer i privatlivet. Vi kopplar detta till Wright m.fl. (2014:515) som i sitt 

resultat visar att användandet av kommunikationsteknologi utanför ordinarie arbetstid ökar 

risken för utbrändhet. Vi ser även en parallell mellan vår empiri och Boswell och Olson-

Buchanan (2007) resultat om att anhöriga kan uppfatta tillgänglighet utanför kontorstid som 

ett intrång i privatlivet. 

  

Respondenter med lång erfarenhet av yrkesrollen uttrycker att de har lärt av sina misstag, att 

de var sämre på att sätta ramar tidigare och nu medvetet tampas med att leva upp till sina 

ramar. Sammantaget menar alla respondenter att tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid 

medför risk för utmattning och försämrade relationer i privatlivet. Vi tolkar detta som att alla 

respondenter i någon mån upplever tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid som att den 

främre regionen yrkeslivet inkräktar i den bakre regionen privatlivet (Goffman 2014:97–103). 

Vårt resultat stöder därför tidigare forskning om att tillgänglighet för arbetet utanför ordinarie 

arbetstid kan leda till konflikt mellan arbete och privatliv (Boswell & Olson-Buchanan 2007; 

Diaz m.fl. 2011;Wright m.fl. 2014). 

 

6.1.4 Slutsats 

 

Till skillnad mot vår förförståelse så framkom det att pressen för sin tillgänglighet för arbetet 

utanför kontorstid inte enbart är knuten till enskilda personer såsom respondenternas 

medarbetare, chefer eller kunder. Vi ser här hur samhället i stort med utgångspunkt i 

kommunikationsteknologi bidragit till förhöjda förväntningar hos våra respondenter att vara 

tillgängliga för arbetet utanför kontorstid. Förväntningarna upplever vi främst är från den 

samhällsordning som systematiskt syftar till att få människor produktiva och fogliga som 

Foucault (2009) menar på existerar. Genom respondenterna utsagor om normer i samhället 

har vi kunnat utläsa mönster som tyder på att respondenterna disciplinerar sig själva vad 

gäller tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid. I vår förförståelse var vi heller inte inne på 

att respondenterna agerar på egen hand och är tillgängliga för arbete utanför kontorstid. I vårt 

resultat framkom det att vissa respondenter är tillgängliga för arbetet utanför kontorstid för att 

leva upp till sina egna förväntningar på sig själv och på så sätt leva upp till sin egen självbild. 

  

Vårt antagande i vår förförståelse om att tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid skapar en 

otydlig gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv och att det kan vara en bidragande faktor 

till psykisk ohälsa tycker vi tydligt framkommer i vårt resultat. Vad vi inte var beredda på var 

hur tillgängligheten för arbetet utanför kontorstid ligger till grund för den otydliga 

gränsdragningen. I resultatet framkommer det att det är den höga arbetsbelastningen i 

kombination med deras yrkesroll som bidrar till att våra respondenter är tillgängliga för 

arbetet utanför kontorstid och bidrar till den otydliga gränsdragningen. Det framkommer även 

att det är bristen på återhämtning, då arbetslivet med tillgängligheten som medel tränger in på 
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respondentens privatliv som Goffman (2014) menar på är den bakre regionen, är en 

bidragande faktor till den otydliga gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi valde i vår studie att använda oss av kvalitativ metod med utgångspunkt i hermeneutiken. 

För att kunna ta del av våra respondenters världsbild använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer. Vi anser att våra metodval och de ramar vi ställt upp för vår studie är väl 

motiverade för en studie som den här. Vi upplever nu efter genomförandet att valen vi gjorde 

var de rätta.  

 

Vi ser en viss problematik med användandet av vår pilotintervju i empirin. Detta främst då 

frågeformuleringar inte överensstämmer med resterande intervjuer även om ”andan” i 

frågorna var den samma. Komplicerade frågeställningar kan ha haft en påverkan på 

respondentens svar genom intervjun, ett mönster vi dock inte upptäckt, därav beslutet att 

inkludera den i vår empiri. Pilotintervjuns anskaffande skedde främst genom ett 

bekvämlighetsurval även om respondenten på alla sätt uppfyllde de krav vi ställt på 

respondenter. Bekantskapen till respondenten i pilotintervjun kan ha påverkat intervjun så 

som genom att respondenten undanhåller information om privatlivet som denne anser för 

känslig att dela med sig av så som t.ex. spänningar i relationer till närstående. Denna aspekt 

kan också ha påverkat andra intervjuer vi haft då flera av dem har, precis som pilotintervjun 

anskaffats genom ett bekvämlighetsurval i kombination till ett strategiskt urval. 

 

Vi har inte upplevt några svårigheter att få tag på respondenter då vi använde oss av ett 

bekvämlighetsurval i kombination med strategiskt urval. Samtliga respondenter upplevdes 

positiva till att bli intervjuade och var behjälpliga med att både få en tid och plats som passade 

båda parter. Med facit i hand ser vi därför hur vi hade kunnat få tag på fler respondenter, men 

vi valde att stanna vid sju stycken informantintervjuer då vi fick mycket bra råmaterial att 

hantera efter varje intervjutillfälle vilket resulterade i att vi kände en mättnadskänsla efter 

genomförandet av dessa sju informantintervjuer. 

 

Vi såg både nackdelar och fördelar med att intervjua som ett par mot en ensam respondent. Vi 

ansåg dock att fördelarna vägde tyngre. Den huvudsakliga nackdelen var risken att en obalans 

i maktförhållandet mellan intervjuare och respondent uppstår. Vi försökte dock motverka 

detta genom att vara tillmötesgående när det gällde vart intervjun skulle ske, samt att vi hade 

med enklare fika och småpratade lite innan inspelningen började. Vi upplevde inte att våra 

respondenter noterade eller påverkades av denna obalans, något som dock vi endast kan 

spekulera om. Fördelen vi såg med att vara två intervjuare var den att medan den ena av oss 

höll i intervjun och ställde frågor utifrån vår intervjuguide hade den andre möjligheten att 

observera och ställa följdfrågor som vi annars riskerat att förbise av vår egen rutinbrist som 

intervjuare. Vi upplevde att detta tillvägagångsätt och samarbete hjälpte oss att få ut mer 

information av våra intervjuer. 

 

Vi valde att vara noga med att behålla anonymiteten i resultatet eftersom vi såg en risk med 

att våra respondenter kan komma i kontakt med varandra, alternativt känna igen sina egna 

utsagor. Vi valde därför att inte ge något citat en specifik källa, eller att ge information om 

varken bransch eller kön om respondenterna i resultatet. Vi såg heller inget syfte med att 

namnge respondenterna i empirin med fiktiva namn eftersom det inte skulle bidra till att 
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resultatet förtydligades eller blev enklare att följa. Detta eftersom vår studie intresserar sig 

främst för att söka förståelse kring ett mer generellt fenomen oberoende av faktorer som 

exempelvis ålder, kön eller bransch. 

 

Då vi har genomfört en kvalitativ studie med ett fåtal respondenter kan vi inte dra för stora 

växlar genom vårt resultat. Vi anser dock att vårt resultat kan vara en fingervisning om 

mönster och fenomen för tillgänglighet för arbete utanför kontorstid som kan förekomma i 

samhället vi lever i. Med dessa mönster och fenomen i åtanke ger vi nedan förslag på fortsatt 

forskning. 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

 
Under arbetets gång såg vi mönster i vår empiri som vi anser skulle vara intressanta att 

fördjupa sig i. Synen på flexibel arbetstid kopplat till psykisk ohälsa samt utbrändhet är ett 

sådant ämne. Vi upplever att synen på vad som är arbetstid och när man är tillgänglig för 

arbetet har förändrats över tid, något våra äldre respondenter också ger uttryck för. Därför 

hade det varit intressant att forska vidare på hur denna syn på arbete och tillgänglighet 

påverkar individens psykiska hälsa. Här ser vi även hur man hade kunnat göra fortsatta studier 

kring vilka personlighetsdrag individer har som ser tillgänglighet utanför kontorstid som 

positivt och vilka personlighetsdrag individer har som ser tillgänglighet utanför kontorstid 

som negativt. Detta med syfte till att både arbetstagare och arbetsgivare skulle kunna dra nytta 

av denna kunskap för att kunna förhindra sjukskrivningar eller psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen, men även för att öppna upp för de som trivs med att vara tillgängliga utanför 

kontortstid och skapa en strategi kring att vara det. Vi hade även gärna sett studier om bristen 

på kvalitativa återhämtningsperioder istället för den höga arbetsbelastningen som 

förklaringsmodell för psykisk ohälsa i kombination med tillgänglighet för arbetet utanför 

kontorstid. 

  

Följaktligen tror vi utifrån vår empiri att den ekonomiska kompensationens storlek är en 

bidragande faktor till förståelse eller icke-förståelse för tillgängligheten hos partnern som blir 

påverkad. Detta hade varit intressant att undersöka vidare. Det hade även varit intressant att se 

om den ekonomiska kompensationen som ges för att respondenterna ska vara tillgänglig för 

arbetet utanför kontorstid står i proportion i hur många timmar de faktiskt är det. Vidare ser vi 

även hur man skulle kunna forska vidare på rollkonflikten hos studenter som extrajobbar. 

Detta för att söka efter den upplevda känslan av diskrepans mellan sina studier, arbete och 

familj, samt vad den kan ha för konsekvenser på exempelvis studieresultat, psykisk ohälsa, 

val att fortsatta studier eller hur stor andel studenter som får jobb efter studierna. 

  

Slutligen så ser vi tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid som ett aktuellt och intressant 

ämnesområde. Vi tycker att det behövs vidare studier inom detta ämnesområde eftersom vi 

ser tillgänglighet för arbetet utanför kontorstid som en angelägen, men bortglömd, fråga att ta 

ställning till i arbetsmiljöarbetet samt ute i samhället som stort. 
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8 BILAGA 

 

8.1 Intervjuguide 

 

Presentation av intervjuare och syfte med studien. 

Etiska aspekter. 

 

Introduktion 
1. Vad har du för yrkesroll? 

2. Berätta om dig själv i din yrkesroll. (Vad har du för befattning/roll, arbetsuppgifter?) 

3. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

4. Hur kommer det sig att du valde din yrkesroll? (Vilken utbildning har du?)  

5. Vad betyder ditt arbete för dig? 

6. Vilket engagemang känner du för ditt arbete? 

7. Hur ser din kontorstid ut? 

8. Vad är arbetstid för dig? (Har du ordinarie arbetstid, flextid, övertid, arbetar du hemifrån?) 

9. Berätta om hur en dag på jobbet ser ut för dig. 

10. Hur ser din vardag ut? (fritidsaktiviteter) 

11. Vad har du för familjeförhållanden? 

 

Hur tillgänglighet 
1. Hur är du tillgänglig för arbetet utanför kontorstid? (Svarar på mail, telefon, 

arbetstelefon?) 

2. Hur ofta förekommer det är du tillgänglig för arbetet utanför kontorstid? (Hur ofta, när?) 

3. Får du kompensation från din arbetsgivare för att vara tillgänglig utanför kontorstid? (På 

vilket sätt? Extra semestervecka, ekonomisk kompensation, förmåner).  

Om ja: Hur upplever du kompensationen? 

4. Vilka ramar sätter du för din tillgänglighet utanför kontorstid? (Stänger av telefonen, 

svarar inte på mail efter en viss tid) 

5. Hur prioriterar du vad du är tillgänglig för? (Gör du sådant som skulle kunna vänta till 

imorgon?) 

 

Varför tillgänglighet 
1. Varför är du tillgänglig utanför kontorstid? 

2. För vem är du tillgänglig utanför kontorstid? (Kunder, chefer, medarbetare, dig själv) 

3. Kan du ge exempel på vad du är tillgänglig för? (Vad vill dem?) 

4. Upplever du att det finns en förväntan att du ska vara tillgänglig för arbetet utanför 

kontorstid? (Varför/Varför inte?) Om ja: Vem upplever du att förväntan kommer ifrån? 

(Medarbetare, kunder, högre chefer, dig själv?) 

5. Upplever du att din chef har insikt i om du är tillgänglig efter kontortid? 

6. Vad upplever du är drivkraften bakom din tillgänglighet utanför kontorstid? 

7. Underlättas ditt arbete av att du är tillgänglig utanför kontorstid? På vilket sätt? 

8. Underlättas andras arbete av att du är tillgänglig utanför kontorstid? På vilket sätt/ för 

vem? 

9. Tar du kontakt med andra när de inte jobbar? (Varför/Varför inte?) 

Om ja: På vilket sätt? I vilket syfte? När? 

10. Angriper du ett uppkommet arbetsrelaterat problem på samma sätt utanför kontorstid som 

under kontorstid? 
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Work-life conflikt 
1. Hur upplever du att tillgängligheten utanför kontorstid påverkar ditt privatliv? 

2. Hur bär du dig åt för att förena tillgängligheten med ditt privatliv? (Svårigheter?) 

3. Hur prioriterar du att vara tillgänglig gentemot att ha sysslor/fritidsaktiviteter? 

4. Händer det att du avbryter fritidsaktiviteter eller sysslor för att vara tillgänglig för arbetet? 

5. Har du förväntningar från dig själv gentemot ditt arbete och ditt privatliv som kan vara 

svåra att förena?  

6. Upplever du att det finns förväntningar på dig från ditt arbete och dina närstående som du 

kan ha svårt att förena?  

7. Hur upplever du att dina närstående påverkas av att du är tillgänglig utanför kontorstid? 

8. Vilken inställning upplever du att dina närstående har till att du är tillgänglig utanför 

kontorstid? 

9. Upplever du att du är i tjänst när du är tillgänglig efter kontorstid? 

10. Hur ställer du dig till att vara tillgänglig för arbetet utanför kontorstid? Utveckla. 

11. Hur ställer du dig till att inte vara tillgänglig för arbetet utanför kontorstid? Utveckla. 

12. Vad upplever du att konsekvensen blir om du inte är tillgänglig utanför kontorstid? 

13. Skiljer du på arbetsliv och privatliv? 

14. Känner du ett behov av att hålla isär privatliv och arbetsliv? Utveckla. 
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