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Tack till 
Tack till er alla som hjälpt oss i arbetet med vår uppsats. 

Ett speciellt tack riktas till de enhetschefer som kunnat bidra med sin tid för att berätta om 

sina upplevelser kring vårt forskningsområde. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka kommunala enhetschefers upplevelser av, och attityder 

kring att vara tillgängliga samt vilka konsekvenser, exempelvis stress, som dessa enhetschefer 

upplever av tillgängligheten. Avslutningsvis vill vi undersöka vilka strategier enhetscheferna 

använder för att motverka dessa konsekvenser  
 
Som utgångspunkt för detta hade vi tre frågeställningar; Hur beskriver enhetscheferna sina 

upplevelser av och attityder kring att vara tillgängliga utanför arbetstid och hur påverkas deras 

beteenden av dessa attityder? Vi ämnar också att ta reda på om attityderna verkligen spelar 

någon stor roll i detta sammanhang; Finns det strategier för att hantera tillgänglighetsfrågan 

utanför arbetstiden? Hur använder sig enhetscheferna i sådana fall av dessa strategier för att 

hantera sin tillgänglighet; Vad säger tidigare forskning om omvärldens och organisatoriska 

förutsättningars påverkan på upplevelsen av att vara tillgänglig, och hur sammanfaller dessa 

med våra studerade enhetschefer? 
 

 

Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex enhetschefer från en 

mellanstor kommun Norrland. Vi valde en kvalitativ ansats då detta är lämpligast för att 

undersöka upplevelsen av ett fenomen. Som grund för studien ligger dels tidigare forskning 

kring tillgänglighet och gränsdragning mellan arbete och fritid men även teorier kring olika 

beteendevetenskapliga områden med fokus på teorin och planerat beteende, 
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självbestämmande teorin och Karasek & Theorells modell för krav, kontroll och stöd i 

arbetslivet.   
 

Vår studie visade att enhetscheferna inte upplever att de behöver vara tillgängliga utanför 

arbetstid. Attityden till att vara tillgänglig utanför arbetstid är dessutom att det är viktigt att 

skilja på arbete och privatliv och att det kan vara ohälsosamt i längden att låta arbetet inkräkta 

på privatlivet. Dock kan vi se att respondenterna är mer eller mindre tillgängliga, i huvudsak 

via arbetsmailen. Vidare har vi funnit olika strategier som enhetscheferna använder sig av för 

att hantera tillgängligheten, varav den mest framträdande strategin är att på olika sätt limitera 

tillgängligheten till arbetsmobilen. En förklaring till att de inte verkar uppleva höga krav och 

förväntningar på tillgänglighet tycks vara att de upplever en hög kontroll över sin 

arbetssituation samt att de har ett socialt stöd från både omgivningen och organisationen.  
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1. Inledning 
“Vi ser och hör det kanske tydligast, när vi sitter på tåget, i bussen eller tunnelbanan eller på andra 

offentliga platser - det som kan kallas det gränslösa arbetet. [...] På de längre tåglinjerna tar många fram 

sin dator och går in i sin nätvärld, avskärmade här, intensivt närvarande någon annan stans. Vi ser det i 

vår e-post - avsänd sena kvällar eller till och med mitt i natten - knappast från kontoret, men vi vet inte 

heller varifrån. Jobbet är med var som helst och när som helst och arbetskamraterna bara ett klick eller 

en skärmtryckning bort” - Aronsson. et al (2012, s.126) 

 

Arbete i hemmet är inget nytt fenomen då människan i jordbrukssamhället arbetade hemma 

eller i anslutning till hemmet. I och med industrialiseringen blev dock arbetsplatsen allt oftare 

en fast punkt utanför hemmet och hemmet blev i sin tur en privat plats där individerna kunde 

komma ifrån de yttre förväntningar som ställdes på dem (Dupis & Thorns, 1998 i Shumate & 

Fulk, 2004, s. 56). Då arbetet skedde på särskilda platser utanför hemmet och under vissa 

tider blev således gränsdragningen mellan arbete och privatliv tydlig. 
 

Efter industrialiseringen har utvecklingen bara fortsatt och under de senaste årtiondena har 

kommunikationstekniken varit ett område som bidragit till stora förändringar. Datorer och 

telefoner har öppnat upp för såväl information som kommunikation och den nya 



 6 

kommunikationstekniken har idag blivit en integrerad del i mångas liv. 2013 använde 

exempelvis drygt 94 % av svenskarna internet regelbundet (Findahl 2013, s. 65).  
 

Telefoner och datorer med wifi och internetuppkoppling underlättar idag arbete från caféer, 

tåg eller andra offentliga platser, lika väl som från kontoret, hotellrummet eller hemmet. Den 

tydliga gräns mellan arbete och privatliv som fanns under industrialiseringen är idag mer 

subtil. Att fysiskt lämna kontoret efter en arbetsdag innebär inte med självklarhet att arbetet är 

slut då mobiltelefonen eller den bärbara datorn finns tillgänglig i många hem. Många 

organisationer försöker nu anpassa sig till dessa förändrande förutsättningar genom vagare 

definieringar av arbetstid och arbetsuppgifter, vilket lämnar ett större ansvar till individen att 

avgöra när och vart denne skall arbeta (Aronson et al., s. 127).    
 

Unionen (2015. s.14) fann i sin studie att många arbetsplatser idag inte har någon policy som 

reglerar när medarbetare förväntas vara tillgängliga via mail eller telefon. Denna osäkerhet 

kring tillgängligheten kan vara upphov till stress om det inte finns en balans mellan krav och 

kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Ett sätt för individer att skapa en balans mellan arbete 

och privatliv är att hitta olika strategier för att hantera sin tillgänglighet som exempelvis att 

mobiltelefonen är avstängd vissa tider (Crowe & Middleton 2012). 

 

Utifrån vad som presenterats ovan är vi intresserade av enhetschefers upplevelser och 

attityder kring den idag ökade tillgängligheten. Vi föreställer oss att det finns två olika 

upplevelser av tillgänglighet där den ena är att det är bra att vara tillgänglig då detta ökar 

flexibiliteten och effektiviteten, vilket Markinson, Hudley, Fedhaus & Fernandez (2012) 

hittade i sin studie på studenter. Markinson et al fann dock även att vissa studenter blev 

stressade vid för hög användning av mobiltelefonen. Detta gör att vi tror att vissa enhetschefer 

kommer att uppleva tillgängligheten som påfrestande och stressande. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka kommunala enhetschefers upplevelser av, och attityder 

kring att vara tillgänglig utanför arbetstid i och med att modern kommunikationsteknik har 

förändrat möjligheten att vara tillgänglig samt vilka konsekvenser, exempelvis stress, dessa 

enhetschefer upplever kring sin tillgänglighet. Avslutningsvis vill vi undersöka vilka 

strategier enhetscheferna använder för att motverka dessa konsekvenser. För att uppnå detta 

syfte avser vi att besvara följande frågeställningar. 
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1. Hur beskriver enhetscheferna sina upplevelser av och attityder kring att vara tillgängliga 

utanför arbetstid och hur påverkas deras beteenden av dessa attityder? Vi ämnar också att ta 

reda på om attityderna verkligen spelar någon stor roll i detta sammanhang.  

2. Finns det strategier för att hantera tillgänglighetsfrågan utanför arbetstiden? Hur använder 

sig enhetscheferna i sådana fall av dessa strategier för att hantera sin tillgänglighet? 

3. Vad säger tidigare forskning kring upplevelsen av att vara tillgänglig och hur denna 

påverkas av omvärlden och organisatoriska förutsättningar samt hur sammanfaller dessa med 

vår studie av enhetschefer? 

 

 

 

 

3. Bakgrund 

3.1 Gränserna mellan arbetsliv och privatliv 
 
I dagens arbetssamhälle börjar gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut. Tidigare gick 

vi till jobbet och presterade för att därefter gå hem och vila. Idag kan arbetet likaväl ske 

utanför kontoret, antingen hemma eller på annan plats. Användandet av informations och 

kommunikationsteknologi kan möjliggöra arbetsarrangemang som ökar flexibiliteten som 

därmed kan bidra till att minska konflikten mellan arbete och privatliv (Nam, 

2013).  Samtidigt har det visat sig att en begränsning av de tillfällen då vi läser vår arbetsmail 

minskar stressen i jämförelse med att läsa mailen oreglerat antal gånger (Kushlev & Dunn, 

2014). I en studie av frilansande journalister framkommer strategier för hur journalisterna 

hanterar uppdelningen mellan arbete och privatliv (Aronsson et al., 2012). Dessa strategier 

bygger i stort på att hålla isär vissa platser och tider. En strategi kan exempelvis handla om att 

enbart vissa rum i hemmet används till att arbeta i. En annan strategi kan vara att 

mobiltelefonen är avstängd vissa tider (ibid.). Liknande strategier förekom i en studie av 

Crowe & Middleton (2012). De fann strategier som exempelvis att mobiltelefonen eller 
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arbetsmailen endast kollades under vissa specifika tider på kvällen och att mobiltelefonen 

stängdes av under natten. 
 

Mer än hälften av tjänstemännen i en undersökning gjord av Unionen säger att de är 

tillgängliga genom såväl telefon som e-post även efter avslutat arbete (Unionen, 2013). 

Vidare i en annan studie av Unionen framkommer att var sjätte person upplever att de har 

krav på sig att vara tillgängliga även under semestern (Unionen, 2015). Var fjärde tillfrågad 

upplever att denna tillgänglighet innebär en konflikt mellan arbete och privatliv och två av tre 

arbetsplatser har ingen policy som reglerar när medarbetarna ska vara tillgängliga via mail 

och mobil. 
 

3.2 Moderna kommunikationsteknikens historia 
 
1900-talet var ett stort århundrade för den tekniska utvecklingen. De första datorerna 

(Computer Hope, u.å.) och mobila telefonerna (Illustrerad vetenskap, 2012) tillverkades i 

mitten av århundradet, och under 1970- och 80-talet utvecklades dessa teknologier ytterligare 

genom att de blev mindre och mer mobila (Meeting Tomorrow, u.å.). 
 

1990-talet var mobilen och Internets årtionde. Det första Sms:et skickades 1992 (Deepak & 

Ajeesh, 2012). Den första smartphonen kom ut på marknaden 1994. “Simon Personal 

Communicator”, eller kort och gott “Simon”, kunde koppla upp sig till e-mail, skicka fax, 

samt hade touchscreen. Simon kom även med förinstallerade appar som kalender, att-göra, 

kalkylator och notepad (Aamoth, 2014). 
 

2000-talets början har till stor del handlat om att utveckla redan befintliga teknologier. 

Mobiltelefonerna får bättre displayer med färg och bättre upplösning. I början av 2007 

introducerar Apple sin nya produkt, Iphone (Martin, 2014), som revolutionerar 

mobiltelefonens utseende och funktionalitet med sin stora touchscreen. De lanserar även 

nedladdningsbara appar, vilket gör användningsområdet för telefonen mycket bredare än 

tidigare. Året därpå lanserar Google sitt Android-system (ibid.). För att möta konkurrensen 

från Apple ger Google ut koden för Android-systemet gratis till mobiltillverkare.  
 

4. Tidigare forskning 
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Tidigare forskning visar på olika tendenser inom studieområdet och ger oss en ledtråd på vad 

vi kan finna när vi studerar fenomenet. Nedan följer de tidigare studierna på området som vi 

lutat oss mot när vi strukturerade studien. 
 

4.1 Strategier för det gränslösa arbetet 
 
Gunnar Aronsson (2008) anser att det moderna samhället inte längre har samma tydliga 

gränsdragning mellan arbete och privatliv som tidigare. Aronsson menar vidare att 

informationstekniken är en av de pådrivande faktorer som möjliggör att dessa gränser luckras 

upp. Hemmet som tidigare var en plats för vila och återhämtning har idag börjat kontoriseras 

och möjliggör därför arbete från andra platser än kontoret (ibid.). Allt större ansvar läggs nu 

på individen att själv upprätthålla dessa gränser. I sin studie upptäckte de att gränsdragningens 

uppluckring inte nödvändigtvis innebar att arbete och privatliv flöt samman utan tvärtom fann 

de ett flertal strategier för att upprätthålla en separering av arbete och privatliv. Några av de 

vanligaste strategierna gällde att separera tid och rum (ibid.). Detta kan innebära att vissa tider 

och platser är arbetsfria; exempelvis stängs mobiltelefonen av under helger och rum som kök 

och sovrum används inte för arbete (ibid.).   
 

4.2 Mobiltelefonens integration 
 
Markinson et al. (2012) har studerat hur arbetande studenter har integrerat mobiltelefonen för 

att skapa en kontroll över gränsen mellan arbete och fritid. Studien visar att flera av 

studenterna har integrerat sin mobil till den nivån att de skulle sakna den otroligt mycket ifall 

den skulle försvinna. Flera av studenterna pratar om att mobiltelefonen reducerar stressen i 

vardagen, då den hjälper till att skapa kontroll. Däremot kunde Markinson et al., (2012) se att 

om mobilen användes frekvent kunde stressen istället öka. Det stod dock klart att studenterna 

inte längre skulle klara sig utan mobiltelefonen, utan att omgivningen istället behöver anpassa 

sig för den nya teknologin. Det ansågs även att individerna själva måste se över sitt 

användande och skapa strategier kring användandet. 
 

4.3 Vem ansvarar för tillgängligheten? 
 
En studie av Christin Mellner (2015) visar på att anställda idag arbetar under en hög 

arbetsbelastning och press att vara tillgängliga. Detta medför att många tar med sig arbetet 
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hem. Mellner menar att anställda har svårt att möta behovet av tillgänglighet som ställs från 

arbetsgivaren och samtidigt möta ett behov som ställs privat och på fritiden i meningen av 

“arbetsfri tid”. Mellner (2015) menar dock att det är viktigt att se över arbetsbelastningen, 

varvid ett individuellt ansvar ligger i att se över den egna tillgängligheten. Det påpekas att det 

finns de som uppskattar flexibiliteten att kunna arbeta hemifrån, inte minst från 

småbarnsföräldrar. Tekniken fungerar här som ett tvåeggat svärd; å ena sidan ger den oss 

effektiviteten att handskas med arbetsuppgifter flexibelt i tid och rum, medan den samtidigt 

tillåter oss att ta på oss mer arbetsansvar.  
 

En betydande roll i gränsdragningen mellan arbete och fritid ligger hos arbetsgivare och 

organisationer. Detta då de genom diskussion kan sprida kunskap både bland chefer och 

anställda om gränspreferenser. Utifrån dessa diskussioner kan policys utformas utefter både 

organisationens och de anställdas behov (Mellner, 2015). 
 

4.4 Tillgänglighet - två perspektiv 
Markinson et al. (2012) visade i sin studie på att det finns två vinklar kring tillgänglighet. Den 

ena säger att tillgängligheten är bra och att det ökar effektiviteten och kontrollen, medan det 

andra menar att den ständiga tillgängligheten är stressande. Middleton & Cukier (2006) 

undersökte personer som använder mobiltelefonen för att kolla sin arbetsmail och menar att 

dessa användare främst ser fördelarna med denna funktion i form av att den är effektiv, den 

orsakar minimala störningar med andra arbetsuppgifter, den ger omedelbart information samt 

ger friheten för dem att kunna hålla sig uppdaterad var som helst. De som ser användandet 

från “utsidan” ser funktionen som problematiskt då tekniken 1. skapar en fara (danger) 

eftersom individerna tappar fokus från t.ex. bilkörningen. 2. beteendet blir anti-socialt (anti-

social) då individen kollar mobilen mitt i ett pågående samtal. 3. individen blir distraherad 

(distracted) när mobilen vibrerar varpå denne ofta släpper det denne håller på med för att 

kolla varför mobilen vibrerar. 4. vissa individer får svårt att hålla isär gränserna mellan arbete 

och fritid (infringement). 
 

Utifrån Middleton & Cukiers (2006) studie skapades figur 5.1 
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Figur 4.1 beskriver hur synen på användandet av mobiltelefonen i avsikt att kolla mail uppfattas av användare 

och utomstående. (Middleton & Cukier, 2006) 

 

Vidare menar Middleton & Cukier (2006) att dem som använde mobilen för att kontrollera sin 

mail oftast kom med de positiva aspekterna som undanflykter till att det är bra att fortsätta 

kolla mailen. 
 

 

 

 

5. Teoretiskt underlag 

5.1 Teorin om planerat beteende (Theory of planned behaviour) 
 
Teorin om planerat beteende (på engelska Theory of planned behaviour, eller kort TPB) togs 

fram av Icek Ajzen för att kunna identifiera intentioner, som i sin tur styr människors 

beteenden (Myers, Abell, Kolstad & Sani 2010, s. 155). Ajzen menar att individens attityd, 

uppfattning om omvärldens normer (subjektiva normer) samt upplevelse av kontroll styr 

dennes intentioner och avsikter. Exempelvis: om vi har attityden att rökning är dåligt och vi 

upplever att omvärldens normer säger densamma, blir vår intention att inte börja röka. Enligt 

modellen är upplevelsen av kontroll den enda aspekt som kan orsaka att ett beteende går emot 

intentionen. Beroende på hur stark upplevelsen av kontroll är upprätthålls denna intention; 
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Om någon erbjuder en cigarett kan upplevelsen av kontroll tillfälligt sänkas och den 

subjektiva normen kan bli något rubbad. Har individen tidigare varit rökare kanske denne har 

ett tidigare beroende som gör det ännu svårare att bibehålla kontrollen. 
 

 
Figur 5.1 visar Icek Ajzens modell på Teorin om planerat beteende (TPB). 

 

5.2 Motivation 
 
Motivation är ett begrepp som Weman-Josefsson & Berggren (2013, s. 89) menar kan 

användas för att beskriva, förutsäga eller förklara människors beteende. En annan beskrivning 

av motivation är vart individen väljer att rikta sin energi, hur ihärdigt och med vilken 

ansträngning denne gör detta, i avsikt att uppnå ett visst mål (Myers et al. 2010, s. 543).   
 

Motivation är vidare något som är viktigt för att individen ska bibehålla ett intresse för en 

arbetsuppgift, engagemang för en aktivitet eller uthållighet i ett visst beteende (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013, s.90). Ur ett organisatoriskt perspektiv är det önskvärt att de 

anställda är motiverade och engagerade eftersom detta är en förutsättning för produktivitet. Ur 

ett individperspektiv är det å andra sidan önskvärt att arbetet är intresseväckande, 

engagerande eller kan generera önskvärda resultat (ibid). Författarna menar också att vårt 

intresse för en uppgift beror på tydligheten i den och värdet av målet vi strävar mot samt hur 

vi är som personer.  
 

5.3 Självbestämmandeteorin (Self-determination theory) 
 
I jämförelse mot andra motivationsteorier riktar Self-determination theory, eller 

självbestämmandeteorin som den heter på svenska, in sig på kvalitén av motivation, snarare 
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än kvantitet, samt hur miljön påverkar motivationen (Deci & Ryan, 1985;2000, i Weman-

Josefsson & Berggren, 2013, s. 95). Vidare fokuserar självbestämmandeteorin på den inre 

motivationen, det vill säga människans egna drivkrafter att frivilligt söka upp nya och 

utmanande situationer och tänja på sina gränser för att lära sig nya saker (Josefsson & 

Lindvall, 2010, i Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 96).  

 

Trots att den inre motivationen har en central del i självbestämmandeteorin tar teorin upp två 

typer av motivation: inre motivation, där valmöjlighet och självständighet är huvudorden, och 

yttre motivation. Om intresset för aktiviteten är tillräckligt stor för att utföra den är det inre 

motivation, medan yttre motivation kräver att engagemanget leder till något som värderas, 

exempelvis beröm, mer pengar, ökade karriärmöjligheter etc. (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013, s. 96). 
 

Tilltalande för denna teori är hur förklaringsmodellen är uppbyggd som ett kontinuum, som 

sträcker sig från amotivation (ovilja att göra något), olika grader av motvillig motivation 

(yttre motivation) till aktivt självbestämmande engagemang (inre motivation) (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013, s. 96). Ju längre mot inre motivation vi är på skalan, desto större 

sannolikhet att vi engagerar oss i aktiviteten, även på lång sikt (ibid., s. 97).  

 

 
Figur 5.2 visar modellen för Self-determination theory, eller självbestämmandeteorin. Ju längre mot inre 

motivation individen upplever, desto större är engagemanget. Modellen är hämtad från Emelie Jones (2013, s. 

6). 

5.4 Krav, kontroll och stöd 
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Som nämndes ovan kan stress vara en konsekvens av tillgänglighet lika fullt som den kan öka 

kontrollen (Markinson et al. 2012). För att förstå denna dualism i relation till enhetschefernas 

upplevelse av tillgänglighet kommer följande avsnitt att kort behandla stress. Vidare kommer 

en modell för hur olika grader av krav, kontroll och stöd i arbetet kan öka eller minska stress.  

 
Stress 
Stress är ett överlevnadssystem för människan som härstammar från tiden då människan levde 

som jägare och samlare (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 24).  Stress kan förklaras 

som en psykofysiologisk reaktion som finns för att människan ska klara sig då det uppstår en 

hotfull situation, exempelvis att hamna öga mot öga med ett lejon (ibid.). I en sådan situation 

skickar hjärnan ut signaler till kroppen att antingen fly eller slåss. Kroppen börjar i sin tur 

mobilisera kraft för att möta den uppstådda situationen (ibid.). Ytterligare en reaktion kan 

vara ´spela död`.  
 

Människokroppen reagerar fortfarande på samma fysiologiska sätt som under jägar- och 

samlarsamhället, skillnaden är idag de yttre hot människan utsätts för. I dagens samhälle 

består hoten av deadlines, hög arbetsbörda, tidspress och andra icke-fysiska hot. Dessa hot 

innebär fortfarande att kroppen ställer in sig på kamp, flykt eller spela död, dock utan att 

något lejon visar sig (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 28). Problemen med dessa hot 

är att de är svåra att bemöta. Ett lejon går att slåss mot, med tankar och krav är det svårare.  
 

Kortfattat kan sägas att kortvarig stress aktiverar kroppens kamp eller flyktreaktion, medan en 

långvarig stress kan leda till en uppgivenhetsreaktion (Weman-Josefsson & Berggren, s. 29). 

Kortvarig stress är inget farligt men konsekvenserna av ett långvarigt stresspåslag kan visa sig 

som exempelvis sömnproblem, utmattning och även hjärt- och kärlsjukdom.  
 

Krav, kontroll och stöd - en modell  
Dagens informationssamhälle har bidragit till att det ställs andra och högre krav på 

individerna. Krav, kontroll och stödmodellen (se nedan) är en teoretisk modell som försöker 

förklara sambandet mellan yttre psykiska krav, individens olika möjligheter att påverka beslut 

och det sociala stöd individerna har (Theorell, 2012).  
 

Weman-Joseffson & Berggren (2013) beskriver att en situation kan upplevas stressande och 

ohanterbar ifall individen upplever att denne saknar kontroll. Om individen istället upplever 

att denne har kontroll, minskar känslan av stress. Författarna beskriver vidare att socialt stöd 
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från omgivningen är något som kan minska de negativa effekterna av stress och istället öka 

individens känsla av kontroll.  
 

Theorell (2012) beskriver att det är något mycket fundamentalt att kunna utöva kontroll över 

den egna situationen. Theorell menar vidare att kontroll innebär att “man kan ta kommando 

över de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite oväntade situationer 

som man kan ställas inför” (ibid., s. 21). När vi håller på att tappa kontrollen över en situation 

uppstår en stressreaktion. Denna stressreaktion dämpas när vi tappat kontrollen eftersom 

kroppen då istället ställer in sig på att vara passiv för att spara energi (ibid.).  
 

 

 
Figur 5.3 Krav, kontroll och stödmodellen, Karasek & Theorell, 1990 

Modellen bygger på fyra olika extrema arbetsrelaterade scenarion. Den “avspända”, den “passiva”, den 

“spända” och den “aktiva”.  

 

Den “spända” rutan kan förklaras med ett arbete som lämnar ett litet beslutsutrymme för 

individen men samtidigt ställer höga krav. (Karasek & Theorell, 1990). Det finns forskning 

som visat på att denna typ av arbetssituation ökar risken för sjukdom (Theorell, 2012).  
 

Den “aktiva” rutan innebär en arbetssituation som exempelvis kirurg, det är ett mycket 

krävande arbete men som samtidigt lämnar ett stort utrymme för individen att utöva alla sina 

kunskaper, något som ökar känslan av kontroll (Karasek & Theorell, 1990).  
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Den “passiva” rutan kan förklaras som arbeten med låga krav och litet beslutsutrymme. 

(Theorell, 2012). Exempelvis kan här tänkas en industri med löpande bandet princip. 

Individen har repetitiva arbetsmoment och litet utrymme att påverka. 
 

Den “avspända” rutan beskriver arbeten med låga krav men med ett högt beslutsutrymme 

(Karasek & Theorell, 1990).  
 

Slutligen finns dimensionen socialt stöd, vilket innebär det sociala stöd individen får från 

exempelvis kollegor och chefen. Ett sådant stöd i arbetet har visat att det minskar risken för 

sjukdom. Även stöd från andra utanför arbetet har visat på positiva hälsoeffekter (Theorell, 

2012).  
 

6. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa för hur vi gått tillväga med detta arbete. Först 

presenteras vår förförståelse, sedan val av metod. Därefter övergår vi till att beskriva hur vi 

konstruerade vår intervjuguide och gjorde urvalet. Slutligen kommer en beskrivning av hur vi 

gick tillväga kring intervjuerna och hur vi bearbetade data.  
 

6.1 Vår förförståelse 
 
Uppslaget till denna studie kommer från våra egna iakttagelser av samhället runtomkring oss. 

Vi har båda upplevt att människor i vår omgivning är och gör sig tillgängliga på ett sätt som 

vi ställer oss skeptiska till om det kan vara hälsosamt i det långa loppet. Efter detta började vi 

läsa tidigare forskning på området gällande bland annat tillgänglighet för att få en djupare 

förståelse. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka hur vi formulerar frågor och 

tolkar svar men vi avser att aktivt ha detta i åtanke för att kunna hålla ett öppet sinne genom 

hela studien.  
 

6.2 Val av metod 
 
Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats eftersom vi avser att undersöka enhetschefers 

upplevelser av att vara tillgängliga utanför arbetstid. Vi tror att upplevelsen är en socialt 

konstruerad företeelse, vilket är under en ständig omkonstruktion (Bryman, 2011). En 
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kvalitativ ansats lämpar sig bättre än en kvantitativ eftersom kvalitativa studier lägger en 

större tonvikt på ord och uppfattningar istället för att fokusera på antal och siffror, och 

tyngdpunkten i studien blir på hur respondenten uppfattar sin verklighet. (Bryman, 2011, s. 

40-41). För att komma åt respondenternas upplevelser valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. På detta vis lämnas ett visst spelrum för uppföljningsfrågor 

gällande sådant som uppfattas som viktigt (ibid., s. 206) samtidigt som samtalet inte ges 

utrymme att sväva ut för mycket på andra områden. Med semistrukturerade intervjuer finns 

också en möjlighet att byta plats på frågornas ordningsföljd (ibid.).  

6.3 Intervjuguide 
 
Vi började med att skicka ut mail med intresseförfrågningar till några mindre kommuner i 

Norrland. Därefter började vi konstruera en intervjuguide. Vi definierade fyra kategorier 

utifrån vårt syfte och våra frågeformuleringar. Dessa blev: den nuvarande upplevelsen, 

strategier, en tid av förändring samt krav-kontroll-stöd.  Frågorna skickades därefter till vår 

handledare och diskuterades vid nästa handledning där vi fick förslag på förbättringar.  
 

Då vi ansåg att frågorna var färdiga höll vi en pilotintervju med en person som förvisso inte 

arbetar som enhetschef men som innehar en sådan position att hen behöver vara tillgänglig. 

En av anledningarna till att göra en pilotintervju är enligt Bryman (2011, s. 258) för att 

undersöka att intervjufrågorna fungerar. Efter pilotintervjun valde vi att justera några frågor 

men var i övrigt överens om att frågorna täckte in de områden som vi var intresserade utav.  
 

6.4 Urval 
 
Med fokus på vårt kommande yrkesliv som personalvetare började vi fundera på hur det ser ut 

inom de yrkesområden vi kommer att ha kontakt med. Då studien behövde ett avgränsat 

fokusområde valde vi slutligen att inrikta oss på enhetschefer eftersom vi tror att de har krav 

på sig både uppifrån och nedifrån, något som rimligen borde innebära en viss tillgänglighet. 
 

Två kommuner visade intresse för vår studie varav vi valde att gå vidare med den kommun 

som kunde tillhandahålla flest informanter.  Urvalet av informanter sköttes av en 

kontaktperson från denna kommun utifrån två av oss önskade kriterier: Enhetschefer och 

10års erfarenhet i ledande position. Urvalet skedde genom ett målinriktat icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 392), då vår kontaktperson gav oss en lista med tio 
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enhetschefer att kontakta. Vi är dock medvetna om risken att personer väljs utifrån att de kan 

ge företagsvänliga svar. Slutligen bokades totalt sex intervjuer in, varav fyra enhetschefer och 

två förskolechefer inom kommunal sektor.  
 

6.5 Intervjuer 
 
Intervjuerna hölls vid två tillfällen. Inför intervjutillfällena hade vi frågat ifall informanterna 

kunde boka lämpliga lokaler att hålla till i eftersom vi själva inte har tillgång till några lokaler 

i orten. En fördel med detta förfaringssätt är att miljön som intervjuerna hölls är något som 

informanterna själva har valt och de bör därför känna sig mer avslappande än om vi valt dem. 
 

Samtliga respondenter informerades vid intervjutillfället om de 4 forskningsetiska principer vi 

har att förhålla oss till. Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Intervjuerna spelades in efter medgivande 

från informanterna trots att det enligt Bryman (2011) finns vissa risker med detta, som 

exempelvis att respondenterna blir nervösa. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och höll 

hälften vardera. För att kompensera eventuella skillnader i våra sätt att intervjua deltog båda 

vid samtliga intervjutillfällen och åskådaren kunde därför fråga upp ifall samtalsledaren 

missade något.  
 

Tre intervjuer hölls vid vardera tillfälle varav en av oss höll två intervjuer och den andra höll 

en intervju. Vid nästa tillfälle bytte vi och den andra höll två intervjuer och den första höll en. 

Efter en intervjudag transkriberades inspelningarna av den som varit samtalsledare vid 

respektive intervju. På detta vis transkriberades tre intervjuer vardera. För att 

transkriberingarna skulle bli likvärdiga och jämförbara diskuterade vi först olika sätt att 

transkribera och besluta om hur vi skulle göra. 
 

6.6 Databearbetning 
 
Efter att de tre första transkriberingarna genomförts läste vi individuellt igenom materialet 

och markerade ut allt vi ansåg intressant för studien. Detta gjorde vi för att båda skulle få 

bekanta sig med materialet och få en god uppfattning av det samt för att inte påverka varandra 

och därmed missa viktig information, vilket blir en form av interbedömmarreliabilitet 

(Bryman, 2011). Därefter gick vi gemensamt igenom samt diskuterade och färgkodade vad vi 
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funnit. Detta han göras med en av intervjuerna innan den andra intervjudagen. Bryman (2011) 

menar att inom kvalitativ metod ska forskaren inte vänta med kodning tills all data är 

insamlad utan tvärtom koda materialet parallellt med den fortsatta datainsamlingen. Efter den 

andra intervjudagen upprepades samma procedur som ovan, varpå vi fortsatte med 

genomgången av intervju två. Här fann vi tidigt oenigheter om vissa begrepp varpå vi 

behövde stanna upp och definiera ett flertal begrepp. Därefter fortlöpte arbetet smidigare.  
 

Nästa steg blev att meningskoncentrera och kategorisera våra koder, för att lättare kunna hitta 

samband mellan intervjuerna. Detta gjordes gemensamt genom att åter gå igenom 

transkriberingarna rad för rad, person för person. Även sådant som inte färgkodats gick vi 

igenom för att försäkra oss om att vi inte missat något av vikt. Stycken eller meningar som vi 

fann intressanta för vår studie fick en kod och skrevs ned i ett Excel dokument för respektive 

informant. Resultatet av detta blev sex blad med en uppsjö av kategorier, underkategorier och 

koder.  
 

För att förtydliga och ytterligare gallra bland våra kategorier och koder valde vi att 

sammanställa resultatet för samtliga informanter i ett och samma dokument. På detta vis 

kunde vi utesluta koder och kategorier som inte ansågs relevanta i förhållande till studiens 

syfte samt slå ihop kategorier som var allt för likartade. Därefter kunde vi börja jämföra 

informanterna för att få fram ett resultat.  
 

6.7 Validitet 
 
Validitet handlar om att mäta det man avser att mäta (Bryman 2011). De intervjuer vi 

genomfört har gett oss de svar vi eftersökt för att kunna sammanställa vårt resultat och göra 

analyser mot syftet och våra frågeställningar. Vi har genom arbetet försökt ha validiteten i 

åtanke för att inte falla in på områden som inte har att göra med studiens kärna. Som exempel 

använde oss av en pilotintervju, där vi sedan reflekterade över om vi fick fram de svar vi 

eftersökte, och gjorde därefter små korrigeringar i intervjuguiden. 

 

6.8 Etik 
 
De etiska aspekterna vi har förhållit oss till är i enighet med vetenskapsrådets riktlinjer. Dessa 

har vi haft med oss under hela arbetet. Vid intervjutillfällena informerade vi om varför vi var 
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där, vad undersökningen syftade till, att respondenten när som helst kunde välja att inte svara 

eller avsluta intervjun, hur materialet skulle hanteras samt att de var anonyma (se bilaga 2 

samt bilaga 4). Vid transkriberingen valde vi att koda om respondenternas namn samt ta bort 

namn på andra personer och platser för att alla skulle vara helt anonyma. Vårt datamaterial 

har sedan hanterats enbart av oss själva, det har inte lämnats framme och har inte delats med 

någon oberörd.  
 

 

 

7. Resultat - en exposé 

Nedan kommer enhetscheferna att presenteras kort var för sig utifrån våra frågeställningar. 

Alla sex enhetschefer är kvinnor men namnen är fiktiva för att de ska vara anonyma. För en 

mer överskådlig bild finns en sammanfattande tabell i bilaga 5.  

7.1 Anna 
 
Anna upplever varken att hon behöver vara eller ska vara tillgänglig utanför arbetstid, något 

som hennes närmaste chef stöttar henne i. Eftersom Anna har en kombinerad arbets- och 

privat mobiltelefon är hon dock oftast tillgänglig via mobil och mail. Det händer ibland att 

Annas chef ringer henne utanför arbetstid för arbetsrelaterade frågor. Arbetsmailen loggar hon 

in på dagligen utanför arbetstid och besvarar det som verkar viktigt. Även under semestern 

kan hon logga in på arbetsmailen ibland för att se hur det går på arbetet. Hennes tillgänglighet 

utanför arbetet är något som hennes man har reagerat på, även om han inte irriteras över det. 

Anna beskriver vidare att världen har blivit mindre i och med modern kommunikationsteknik 

och att hon oroar sig för kommande generations hälsa i och med den ständiga tillgängligheten. 

De strategier Anna pratar om är främst automatiska svarsmeddelanden på telefon och mail vid 

ledighet samt jourlistor. Då vi frågade Anna om det finns några styrdokument gällande 

tillgänglighet berättade hon att hon inte kände till några sådana.  
 

7.2 Bea 
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Bea anser inte att hon ska vara tillgänglig utanför arbetstid eftersom detta i längden kan vara 

ohälsosamt men upplever samtidigt att hon ibland kan behöva vara det. Detta medför att hon 

kan logga in på mailen någon gång i veckan under semestern samt på morgonen innan hon far 

på arbetet. Arbetstelefonen använder hon utanför arbetstid om hon har jour, annars ligger den 

bara i väskan inställd på ljudlös. Att Bea ibland arbetar utanför arbetstid är någon som hennes 

dotter kan irritera sig på. Bea upplever ett bra stöd från sin närmaste chef då det kommer till 

att inte vara tillgänglig utanför arbetstid. En av hennes strategier att hantera tillgänglighet är 

att regelbundet berätta för sina medarbetare hur hon vill vara tillgänglig, och för vilka saker 

hon tycker att de kan kontakta henne utanför arbetstid. Hon anser att om det inte är akut så 

kan det vänta.  Bea har idag valt att ha separata mobiler för arbete och privat bruk, men har 

tidigare haft en kombinerad, något hon tyckte var besvärligt eftersom privatlivet och arbetet 

flöt ihop. Någon policy gällande tillgänglighet känner hon dock inte till. 

7.3 Cilla 
 
Cilla upplever varken att hon behöver vara eller ska vara tillgänglig utanför arbetstid och 

menar att det är viktigt att skilja på arbete och privatliv. Hon anser vidare att det sällan är så 

viktigt att det inte kan vänta till nästa dag och att hennes chef uppmuntrar henne att inte vara 

tillgänglig. Cillas attityd gentemot att vara tillgänglig utanför arbetstid är att det är 

ohälsosamt. Oftast lämnar Cilla arbetstelefonen avstängd på jobbet då hon går hem och är 

därför tillgänglig via privat telefon och ibland mail. Några av hennes strategier för att hantera 

tillgängligheten handlar om att stänga av arbetstelefonen då hon går från jobbet och stänga av 

den privata telefonen under arbetstid. Hon har gjort det svårt att gå in på arbetsmailen 

hemifrån men brukar logga in på söndag kväll för att planera och strukturera veckan. Cilla 

kan även svara på mail tidigt på morgonen innan hon åker till arbetet. Semestertid är 

tillgängligheten uppdelad mellan kollegor via ett joursystem. Cilla upplever att med internet 

är hon alltid med på något sätt. Cilla säger sig inte veta om det finns någon policy gällande 

tillgänglighet. 
 

7.4 Doris 
 
Doris upplever inte att hon behöver vara tillgänglig utanför arbetstid och menar att de har 

tydliga rutiner kring tillgänglighet. Hennes attityd gentemot att vara tillgänglig utanför 

arbetstid är att hon inte ska vara det ifall hon ska kunna göra ett bra jobb och må bra. Utanför 

arbetstid kan medarbetare därför nå Doris på privat mobiltelefon ifall hon väljer att svara. 
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Oftast lämnar hon arbetsmobilen på jobbet och de gånger arbetsmobilen ändå är med hem 

ligger den i väskan på ljudlöst. Doris kan logga in på arbetsmailen på kvällstid efter hon har 

varit ledig för att strukturera upp och få översikt. Doris beskriver att mobiltelefonen har 

förenklat saker, till exempel genom att arbetsmailen går att komma åt genom den. Hennes 

strategier för att hantera tillgänglighet är att förlita sig på de rutiner och riktlinjer som finns 

kring tillgänglighet och stänga av arbetsmobilen utanför arbetstid. Om hennes medarbetare 

ringer efter arbetstid försöker hon vara tydlig med ifall hon tycker att de kan lösa problemet 

själva. Detta för att medarbetarna ska få utveckla ansvar samt att minska hennes egen 

tillgänglighet. 

 
 

7.5 Eva 
 
Eva säger att hon ofta upplever att hon måste vara tillgänglig men att när hon är hemma kan 

hon känna sig ledig.  Hennes attityd gentemot att vara tillgänglig utanför arbetstid är negativ 

då hon anser att det är viktigt att kunna vara ledig, något hennes chef stöttar henne i. Oftast 

lämnar Eva arbetsmobilen på jobbet med undantag ifall hon behöver den dagen efter och inte 

ska på kontoret. Eva beskriver också att hon upplever att hon måste vara mer tillgänglig i och 

med mobiltelefonen. Utanför arbetstid kan medarbetare endast nå henne genom hennes 

privata telefon. Hon loggar inte in på arbetsmailen utanför arbetstid. Hennes strategier är att 

stänga av arbetstelefonen och lämna den på jobbet, undvika att logga in på arbetsmailen 

utanför arbetstid samt att vara tydlig med sina medarbetare att arbetsrelaterade saker 

diskuteras på arbetstid. Hon känner inte till någon policy gällande tillgänglighet.  
 

7.6 Fia 
 
Fia upplever inte att hon behöver vara tillgänglig utanför arbetstid och anser inte heller att hon 

ska vara tillgänglig utanför arbetstid. Fia kan nås av sina medarbetare via privat telefon och 

ibland via mail utanför arbetstid. Fia stänger oftast av arbetstelefonen och lämnar den på 

jobbet då hon slutar för dagen men berättar att hon kan göra sig tillgänglig via mail ifall hon 

väntar på något särskilt. Fia anser att det är lättare att nå människor och lättare för människor 

att nå henne i och med mobiltelefonen. Hennes strategier för att hantera tillgängligheten är att 

stänga av arbetsmobilen då hon går från jobbet, undvika att logga in på arbetsmailen samt lita 
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på att medarbetarna kan lösa problem själva. Någon policy gällande tillgänglighet känner hon 

dock inte till. 

8. Resultatanalys 

Nedan kommer vårt resultat att presenteras tillsammans med åtföljande analys. 

8.1 Upplevelsen av och attityder kring att vara tillgänglig 
 
Med upplevelse av och attityder kring att vara tillgänglig menar vi enhetschefernas känslor 

och tankar kring ett fenomen respektive deras inställning till fenomenet. Fem av 

enhetscheferna upplever inte att de behöver vara tillgängliga utanför arbetstid. Bea menar 

däremot att hon ibland måste vara det, framförallt under semestertid. Anna upplever sig inte 

behöva vara tillgänglig utanför arbetstid men menar samtidigt att hon i och med sin yrkesroll 

ibland bör finnas tillgänglig.  
 

Aa, alltså… Det blir så ibland. Är jag på semester så kan jag faktiskt öppna upp telefon, det 

kan jag… göra för att se bara hur det går… - Bea 

 

Jag tycker inte att man ska behöva vara de, tillgänglig dygnet runt. [...] men samtidigt

 när man är chef så har man medarbetare som man måste vara tillgängliga för… - Anna 

 

Doris säger exempelvis att det är viktigt att arbetet sker inom arbetstid och att hon därutöver 

inte ska behöva vara tillgänglig. Eva menar också att det är viktigt att kunna vara ledig. 
 

Jag har ett arbete som jag trivs med å de ska jag göra inom min arbetstid. Å för att 

 jag ska må bra för att göra ett bra jobb på jobbet så tycker jag inte att jag ska vara 

 tillgänglig dygnet runt - Doris 

 

Om man inte har de här tydliga gränserna, det är klart att då sitter man ju där och kollar 

  mail å då... telefon å så… [...] å nä det bli inge bra, man måste få va ledig, man behöver det! 

 - Eva 
 

Karasek & Theorell (1990) beskriver att låga krav i arbetet tillsammans med en hög grad av 

beslutsutrymme bidrar till att individen känner kontroll över sin arbetssituation. Motsatsen till 

detta, höga krav tillsammans med ett bristande beslutsutrymme, kan i sin tur leda till brist på 

kontroll och därmed stress (ibid.). Enhetscheferna tycks överlag uppleva kontroll över 
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situationen då exempelvis ingen av dem uttrycker att de upplever stress. Beas känsla av att 

hon behöver vara tillgänglig under semestern visar dock på en något lägre grad av kontroll då 

hon inte befinner sig på arbetet.  
 

Vi kan i Doris och Evas citat se en attityd till att det är ohälsosamt att inte ha gränser mellan 

arbete och fritid. Vi kan med hjälp av teorin om planerat beteende (Myers et al., 2010, s. 154) 

anta, så till vida att de inte upplever en norm som säger något annat, att de båda har en 

intention att inte vara tillgängliga för arbetet utanför arbetstid. 
 

8.2 faktorer som kan inverka på att vara mer eller mindre 
tillgänglig 

 
De flesta av enhetscheferna anser att de i och med sin yrkesroll till viss del ska vara 

tillgängliga eftersom de arbetar med människor och att det fort kan hända saker, varvid de är 

ansvariga. Anna berättar att hon har en känsla av att det förväntas att hon ska vara tillgänglig, 

även om det inte är något som är uttryckt.  
 

Å att vi vissa fe tillgänglighet behöver man ju ha inom en viss gräns. Å är du en [...] 

 ledare som har personal så måste du ju ha en form av tillgänglighet för de kan ju 

 hända saker, de kan ju va nån som gör sig illa på jobbet… - Anna 

 

Känslan som jag har, de e ju att man ska vara tillgänglig… - Anna 
 

Återkommande bland flera av enhetscheferna är också att beroende på vilken tjänst som 

innehas krävs en viss tillgänglighet. Exempel som tas upp är förvaltningschefen och 

kommundirektören som enhetscheferna menar behöver vara mer tillgängliga än de själva. De 

beskriver vidare vissa indirekta krav som kommer av deras yrkesposition och det 

personalansvar som denna position innehåller. Krav som ibland är svåra att bemöta, likt 

Annas känsla att det förväntas att hon ska vara tillgänglig, eller att det kan hända saker trots 

att enhetscheferna är lediga. Detta kan enligt Weman-Josefson & Berggren (2013) leda till 

stress. Om dessa krav blir för många och för höga och inte kan bemötas finns det en risk att 

stressen övergår till utbrändhet (ibid.).  
 

Enhetscheferna uttrycker att det är deras personliga ansvar att upprätthålla gränsen mellan 

arbete och privatliv. Flera av enhetscheferna beskriver också en tillit till att deras medarbetare 
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själva klarar att lösa många problem samt att det är positivt att inte alltid vara tillgänglig. Fia 

menar exempelvis att det är en vinst för båda parter ifall medarbetarna kan lösa uppstådda 

problem utan hennes hjälp. Även Anna berättar att hon märkt att ifall hon eller hennes 

kollegor inte finns tillgängliga löser medarbetarna oftast problemen själva. 
 

Alltså, jag vill ju att de ska både känna det ansvaret och att de kan fixa… [...] så ringer jag 

tillbaka när jag kommer tillbaka dagen efter. Då har ju de löst det under tiden! Och det blir ju 

en vinst både för dem och för mig. [...] och så slipper jag stressen att jag ska känna att jag 

måste vara tillgänglig... - Fia 

 

Vi har också märkt att om vi inte svarar så många gånger löser dom sina problem 

 själva, såatt… de e är nog en vinning med ibland att inte vara tillgänglig. - Anna 

 

Flera av enhetscheferna uttrycker därutöver att de är trygga i att medarbetarna kan få tag i 

antingen dem eller någon annan ansvarig om något allvarligt händer, trots att arbetstelefonen 

är avstängd utanför arbetstid. För en extra koll att allt fungerar brukar tre av enhetscheferna i 

olika omfattning logga in på mailen under sin semester. 
 

Många av enhetscheferna betonar det egna ansvaret att upprätthålla en gräns mellan arbete 

och privatliv som något positivt. Ett eget ansvar som innebär beslutsutrymme är något som 

enligt Weman-Josefsson & Berggren (2013) bidrar till ökad kontroll samt en ökad motivation 

enligt självbestämmandeteorin (Myers et al., 2010). Den tillit som Fia och Anna känner till 

sina medarbetares förmåga att själva lösa problem kan också förstås som en upplevelse av 

kontroll. Att Fia och Anna känner tillit kan utöver en stärkt känsla av kontroll bidra till en 

ökad motivation att låta medarbetarna ta ansvar över problemlösning. Myers et al., (2010) 

beskriver att motivation kan förklaras med det sätt individen väljer att rikta sin energi för att 

uppnå ett visst mål. Målet blir för enhetscheferna att kunna fortsätta känna tillit samt att 

minska på den egna tillgängligheten.  
 

Enhetscheferna beskriver vidare att de känner tillit till att medarbetarna kan få tag på dem 

även om arbetstelefonen är avstängd. Trots detta väljer tre av dem ändå att logga in på 

arbetsmailen för att se efter hur det går, något som både går emot deras attityd att inte vara 

tillgänglig och deras påstående att de litar på att medarbetarna klarar sig själva. Vi kan här ana 

att enhetscheferna upplever en stark kontroll från början, men att när allt eftersom tiden går 

avtar denna känsla av kontroll. Teorin om planerat beteende (Myers, 2010, s. 154) ger en 



 26 

indikation till att efter en viss punkt blir behovet av kontroll så pass stort att enhetscheferna 

ser förbi sin attityd och därmed går in på mailen för att kontrollera, trots att intentionen från 

början var att låta bli. 
 

Fem utav enhetscheferna berättar att deras närmaste chefer stöttar dem i att inte vara 

tillgänglig utanför arbetstid. De flesta uttrycker vidare att de också har stöd från annat håll så 

som kollegor, vänner eller familjen, vilka alla uppmanar dem att inte vara tillgängliga på 

privat tid. Eva beskriver exempelvis att hennes chef är ett stöd för henne då det kommer till 

att inte vara tillgänglig. Bea berättar att både kollegor och vänner uppmuntrar henne att inte 

vara tillgänglig då hon slutat för dagen.  
 

... däremot har ju min chef sagt att ni inte behöver vara tillgängliga jämt och det tycker jag är 

bra, att hon stöttar i det. - Eva 

 

Ja, det har jag nog… Kollegor och kompisar håller på att säga: hörru du men svara 

  inte. Du har slutat för idag! - Bea 
 

Doris framhåller istället att hon har stöd i tydliga riktlinjer och rutiner för arbetet vilket gör att 

hon inte behöver vara tillgänglig utanför arbetstid.  
 

Det finns riktlinjer runt det, vi har en rutin - Doris 

 

Socialt stöd har enligt Theorell (2012) en hälsofrämjande effekt på individen. Weman-

Josefsson & Berggren (2013) beskriver också att socialt stöd kan minska de negativa 

effekterna av stress. Fem av enhetscheferna beskriver att de upplever ett stöd från sin 

närmaste chef och några av dem anser att de har stöd från familj och vänner.  Doris beskriver 

istället att hon har stöd i tydliga riktlinjer och rutiner. Detta sammantaget kan vara en 

bidragande orsak till varför ingen av enhetscheferna beskriver att de upplever stress. 
 

8.3 Strategier att hantera tillgänglighet 
 
Det moderna samhället har inte längre samma tydliga gränsdragning mellan arbete och 

privatliv som tidigare. Detta innebär inte nödvändigtvis att arbete och privatliv flyter samman 

utan det kan finnas ett flertal olika strategier för att upprätthålla en separering av arbete och 

privatliv (Aronsson 2008). 
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Fem av enhetscheferna har valt att ha separata mobiltelefoner för arbete och privatliv. De 

flesta har också varit noggranna med att inte lämna ut sina privata telefonnummer men har en 

tilltro till att medarbetarna kan få tag på dem ändå ifall det skulle behövas. Fia berättar: 
 

… min chef har ju det numret [privat telefon] men mina medarbetare har ju inte det numret. 

Men de är ju inge… de fattar ju jag att vill de någonting då får de ju tag  på det. Det är ju 

bara att söka så… så kommer jag upp först… - Fia 
 

Fyra av enhetscheferna lämnar arbetstelefonerna på jobbet och har bara med den hem i 

undantagsfall, varpå de ligger kvar i väskan på ljudlös eller är avstängda. Anna och Bea tar 

alltid med arbetstelefonen hem, varav Bea låter arbetstelefonen ligga på ljudlöst i väskan, men 

kan kontrollera den en sista gång när hon kommit hem. Anna som har en kombinerad arbets- 

och privat mobiltelefon kan även svara på arbetsrelaterade samtal utanför arbetstid ifall hon 

anser att det kan vara viktigt. En indikation på att det kan vara viktigt, berättar hon, är om 

samma nummer ringer flera gånger.   
 

... är det väldigt viktigt ja men då är det ju återkommande. Såatt man kan göra en   

bedömning så - Anna 
 

Theorell (2012) menar att det är något fundamentalt att kunna utöva kontroll över en 

situation. Enhetschefernas strategi att ha två separata telefoner kan ses som ett led i att skapa 

kontroll över tillgängligheten då arbetstelefonen kan stängas av och lämnas på arbetet.  Vidare 

tycks det finnas en tilltro till att medarbetarna kan söka upp enhetschefernas privata nummer 

på internet för att därefter nå dem på deras privata telefon ifall det skulle vara så viktigt att det 

inte kan vänta. Detta kan ses som en effekt av att 94 % av svenskarna använder internet 

regelbundet (Findahl 2013). Samtidigt som detta bibehåller en viss känsla av tillgänglighet 

kan enhetscheferna ändå känna kontroll, något som minskar upplevelsen av stress (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). 
 

Några av enhetscheferna loggar in på arbetsmailen utanför arbetstid, främst, menar de, för att 

strukturera upp schemat för arbetsdagen eller arbetsveckan. Det finns olikheter i hur ofta de 

loggar in på arbetsmailen utanför arbetstid, vissa gör det varje helg medan andra endast loggar 

in någon gång i månaden. Doris berättar att hon brukar uppdatera sig efter att hon varit ledig. 

Bea loggar in på arbetsmailen på morgonen för att se över vad som står på agendan. 
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Oftast är det för att jag har så [fniss] dålig koll på vad som händer, om jag dessutom  

har varit ledig, asså vad händer nästa dag?!... - Doris 

  

Det är egentligen för att jag vill veta att jag gör rätt saker när jag far på jobbet  - Bea 

 

Anna har kopplat sin arbetsmail till mobilen och det visas därför en ikon när hon får mail. 

Detta medför att Anna kan, precis som med telefonsamtal, svara på de arbetsrelaterade mail 

som hon anser vara viktiga, oavsett arbetstid eller privat tid.  
 

Enhetscheferna har tidigare beskrivit en attityd att inte vara tillgänglig utanför arbetstid. 

Några av dem loggar trots detta in på sin arbetsmail under privat tid med argumentet att de 

behöver strukturera upp sitt schema eller för att se efter hur det går för medarbetarna, vilket är 

ett fenomen som Middleton & Cukier (2006) beskriver som undanflykter till att göra något 

som individen vet att denne inte borde. Myers (2010) menar istället att när ett behov av 

kontroll blir tillräckligt stort förbiser individen sin attityd trots att denne inte haft detta som 

avsikt från början. 
 

Bea och Cilla brukar kontinuerligt informera om sina gränsdragningar genom att förklara för 

sina medarbetare hur de använder sina mail och telefoner. Både Doris och Eva är noga med 

att markera om medarbetarna hör av sig angående något som medarbetarna kan lösa själva 

eller som kan lösas under dagtid. Doris menar att ifall hon är tydlig kan hon skapa något för 

framtiden.  
 

... får jag ett samtal men då kan jag ju… berätta då också att jag tycker att det här är  

acceptabelt eller inte eller… jag gör det den här gången men det här är inte en sak  jag tycker 

att ni ska ringa till mig för ni kan lösa det på det här viset. Man beh… Asså man kan ju lära 

någonstans där också. Då skapar man ju nånting för framtiden. - Doris 

 

... å tala om att de… Nu är jag ledig, vi tar det här imorgon… - Eva 

 

Att vara tydlig med att informera medarbetare är en strategi som inte bara kan ge 

enhetscheferna kontroll utan även medarbetarna. Det blir på detta vis tydligt för alla 

inblandade parter vad som förväntas. Enhetschefernas motivation till detta är att skapa en 

tydligare gräns mellan arbete och fritid. De har således en inre motivation (se figur 5.3) att 

hålla isär arbete och privatliv (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 
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De flesta av enhetscheferna pratar om antingen jour eller telefonlistor som är tänkt att gälla 

utanför ordinarie arbetstid eller under semester för att det ska vara tydligt för medarbetare 

vem de kan få tag på vid behov. Anna berättar att tillgängligheten delas upp under semestern 

och Doris beskriver att det finns väldigt tydliga riktlinjer och rutiner och att hon därför inte 

behöver vara tillgänglig.  
 

... nu försöker vi styra det själva genom att ha tillgänglighetsveckor - Anna 

 

Jag har inga sådana krav på mig, det är väldigt tydligt [...] Det finns riktlinjer runt   

det, vi har en rutin. - Doris 

 

En annan organisatorisk strategi är att erbjuda enhetscheferna arbetstelefoner.  
 

Något som kommit fram under fem av intervjuerna är att ingen av enhetscheferna känner till 

ifall det finns någon policy som reglerar tillgängligheten. Anna och Eva säger exempelvis: 
 

... vi har mycket policys men den där känner jag inte igen - Anna 

 

Jag vet faktiskt inte vad kommunen har för, om det finns någon sånhär strategi, det   

finns det säkert. Det kanske finns någon policy såhär ska det vara men jag vet inte… - Eva 

 

Jour, telefonlistor och rutiner kan ses som organisatoriska medel för att skapa tydlighet och 

kontroll för enhetscheferna. Enhetscheferna kan därigenom få en yttre motivation till att inte 

vara tillgängliga. Yttre motivation innebär enligt Weman-Josefsson & Berggren (2013) att 

individen genom yttre påtryckning får motivation till ett visst beteende. Individen har kanske 

inte på egen hand motivation att helt släppa arbetet på privat tid men genom yttre påtryckning, 

som implicita förväntningar, skapas en yttre motivation då detta kan leda till exempelvis 

beröm (ibid.). Dessa faktorer blir extra påtagliga om individen saknar kunskap om explicita 

förväntningar som exempelvis policys eller styrdokument. 
 

Som nämns ovan kan bristen på policys som reglerar tillgänglighet, eller i vart fall bristen på 

kunskap om en sådan policy, vara en stressfaktor då individen inte vet vad som förväntas utav 

denne. Weman-Josefsson & Berggren (2013) beskriver att bristande kontroll över arbetet kan 

leda till stress. 
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8.4 Tillgänglighetens tänkbara konsekvenser 
 
Samtliga enhetschefer säger att det är viktigt att sätta tydliga gränser mellan arbete och 

privatliv för att orka med och må bra. Bea berättar exempelvis om när hon hade en 

kombinerad arbets- och privat mobiltelefon, något hon tyckte var jobbigt eftersom arbetet och 

privatlivet flöt ihop. 
 

...Det var inte den förra. Då blev det en salig blandning tycker jag och så hade jag svårt att 

skilja på jobbet och mitt personliga för att allting var i en och samma... - Bea 

 

Anna som har en kombinerad arbets- och privat mobiltelefon har även kopplat sin arbetsmail 

till mobiltelefonen. Detta medför en upplevelse av att hon både måste svara då det ringer på 

arbetstelefonen eftersom hon inte vet vem det är som ringer samt att hon måste kontrollera 

mailen när hon ser mail-ikonen på telefonen. Anna berättar vidare om hur hon hanterar mailen 

under en ledig dag. 
 

... me en telefonnummer på displayen kan du ju aldrig veta vad det är, du du du är ju nästan 

tvunget att svara -Anna 

 

 ... jag är ledig. Ja, o så vaknar jag på morgonen och det första jag gör är kanske att ta

 telefon och så ser jag det där lilla brevet, ja men då måste jag gå in och titta [...] osså ringer 

telefon osså är det nån av mina barn, osså svarar jag, osså tittar jag, jahaa, jag har fått ett 

mail. Det är inte så att jag liksom me me automatik gör det, Att jag måste kolla mailen då, 

utan det är när dom här sakerna, gångerna då jag användermobilen. Och har det inte ringt på 

hela dagen, så visst kan jag väl Oj, undrar om det har hänt någonting, att jag tittar. - Anna 
 

Anna berättar också att hennes chef ibland kan höra av sig utanför arbetstid gällande 

arbetsrelaterade frågor då hen vet att Anna oftast har telefonen igång även under ledighet. 

Anna beskriver vidare att det som är jobbigt med tillgängligheten är att hon tappar friheten att 

vara helt ledig.  
 

 Friheten av att vara ledig. Friheten att vara ledig och släppa jobbet helt. - Anna 

 

Samtliga tror att det kan leda till konflikter med familjen ifall inte gränsdragningen mellan 

arbete och privatliv upprätthålls, något som Anna och Bea upplevt eftersom familjen har 

reagerat på och även blivit irriterade då de arbetar på sin privata tid.  
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 ... näe... joo-o! Min flicka, hon! Hon tycker jag är hemsk. [...] På semestern ibland så 

 vet jag att jag kan svara nånting om jag sett att det är men det tyck hon inte om. - Bea 

 

Både Bea och Cilla kan därutöver ge exempel på personer i sin omgivning som blivit 

sjukskrivna på grund av stress, bland annat för att de varit för tillgängliga. Bea berättar om 

chefer hon haft som blivit sjukskrivna.  
 

 Vi har haft chefer som har gått in i väggen höll jag på att säga och det är just för att 

 man har varit otroligt tillgängliga och de har alltid svarat… svarat på SMS och sådär… - Bea 

 

Enhetschefernas attityd är att inte vara tillgänglig utanför arbetstid och att det är viktigt att 

sätta tydliga gränser. Ovan har det dock visat det sig att de till viss del gör sig tillgängliga. Att 

de kollar arbetstelefonen eller loggar in på arbetsmailen under semestern för att se hur det går 

på arbetet kan ses som bristande kontroll över situationen. Enligt Theorell (2012) uppstår en 

stressreaktion just då individen upplever att denne håller på att tappa kontrollen. Beteendet att 

logga in på arbetsmailen kan därmed vara ett led i att minska stressen. Weman-Josefson & 

Berggren (2013) menar istället att ju högre grad av motivation, desto sannolikare är det att ett 

visst beteende utförs. Några av enhetscheferna svarar i telefonen eller kollar arbetsmailen 

utanför arbetstid trots att attityden är den att detta beteende är dåligt. Myers et al. (2010) 

menar att individer kan ha en orealistisk optimism, vilket innebär att enhetscheferna inte tror 

att just de kommer att bli stressade av detta. Middleton & Cukiers (2006) menar att individer 

tenderar att bortförklara beteenden som de har en negativ attityd till.  
 

Gällande Anna går det att ana en lägre grad av kontroll än hos de andra enhetscheferna, något 

som kan härledas till hennes kombinerade arbets- och privata mobiltelefon. Om hon väljer att 

stänga av arbetsmobilen, stänger hon samtidigt av den privata mobilen. Ytterligare en 

konsekvens av att hon har en kombinerad mobil för både det privata och arbetet är att hon inte 

aldrig vet vem som ringer eller mailar, vilket kan tänkas skapa en stress på grund av bristande 

kontroll (Theorell, 2012). För att återställa balansen väljer hon istället att svara eller se efter 

vem det var som mailade. Weman-Josefson & Berggren (2013) menar att individer tillfälligt 

kan tappa motivation till att upprätthålla ett beteende. Då Anna ser mail-ikonen skapas en 

nyfikenhet på vad det kan gälla vilket gör att hon tillfälligt tappar motivationen att inte göra 

sig tillgänglig. Något som kan liknas med Middleton & Cukiers (2006) samt Myers et al. 

(2010) påståenden att individen bortförklarar de beteenden vilket denne har en negativ attityd 
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gentemot. Att arbetet inkräktar på privatlivet på det sätt som beskrivs ovan menar (Aronsson 

et al., 2012) är ett led i att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. 
 

Enhetschefernas övertygelse att tillgänglighet är ohälsosamt kan komma från de erfarenheter 

som de själva har upplevt eller uppmärksammat hos människor i omgivningen som varit 

tillgängliga. De är övertygade om vilka konsekvenser som kommer av tillgängligheten, vilket 

i sin tur bidragit till den starka attityden (Myers et.al., 2010). Denna attityd bidrar till att 

enhetscheferna är motiverade att arbeta för att inte vara tillgänglig utanför arbetstid. Beroende 

på hur stark denna tilltro till konsekvenserna är, desto starkare attityd har de mot 

tillgänglighet och desto större blir motivationen att arbeta för eller emot. 

9. Slutsatser och avslutande diskussion 

Den generella upplevelsen bland enhetscheferna är att de inte behöver vara tillgängliga 

utanför arbetstid. Deras attityd kring detta är därutöver att det är ohälsosamt och kan leda till 

stress eller utbrändhet. Denna inställning stämmer dock inte med deras beteenden då många 

av dem är tillgängliga i olika utsträckning. Ett flertal strategier har kunnat identifieras varav 

den tydligaste är att på olika sätt begränsa tillgången till arbetstelefonen. De flesta av dem 

upplever ett stöd från sina närmaste chefer, kollegor och familjen i att inte vara tillgänglig 

utanför arbetstid. Några av dem har kunnat se att tillgängligheten kan leda till irritation inom 

familjen då arbetet inkräktar på privatlivet. 

 

Mycket av de slutsatser vi har hittat kan återfinnas i de tidigare studier vi har utgått ifrån. 

Både Aronsson (2008) och Mellner (2015) pratar om det individuella ansvaret att arbeta med 

gränsdragningen mellan arbetet och fritiden, precis som vår studie påvisat. Ytterligare något 

som överensstämmer med tidigare studier är enhetschefernas strategier kring arbetstelefonen 

(Aronsson 2008). I vår studie visade det sig att enhetscheferna aktivt väljer att stänga av 

arbetstelefonen utanför arbetstiden för att markera att det nu är privattid. 

 

Något vi funnit i vår studie av enhetscheferna är att deras upplevelse av och attityd till att vara 

tillgänglig utanför arbetstid är att det är ohälsosamt, något som går emot det beteende de har 

gällande tillgänglighet. Flera av dem gör sig, i olika utsträckning, tillgängliga på privat tid via 

sin mail och få av dem tycks ha uppmärksammat detta beteende hos sig själva. De som 

nämner att de är tillgängliga vid olika tillfällen har alltid en undanflykt till varför, exempelvis 
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att det är för att skapa struktur. Ett liknande beteende har hittats i en studie av Middleton & 

Cukier (2006). 

 

Vår studie har dock vissa olikheter med de tidigare studierna. Middleton och Cukier (2006) 

menar att man som användare av tekniken tenderar till att se de positiva i funktionaliteten och 

använder dem för att dölja de negativa. Dock kan vi i vår studie tydligt se att ingen av 

enhetscheferna blundar för att tekniken kan inkräkta på gränsdragningen mellan arbete och 

privatliv och att detta ses som negativt. En stor anledning till detta kan vara att enhetscheferna 

har personer i sin omvärld som har blivit sjukskrivna på grund av sin tillgänglighet, vilket kan 

ha fungerat som en brygga mellan de inre och yttre perspektiven. Omvärlden kan därmed ha 

påverkat attityden hos enhetscheferna. 
 

Mellner (2015) nämner bara kort vikten av det sociala stödet från organisationen. Vi kan i vår 

studie se att många av enhetscheferna lägger stor vikt vid det sociala stöd de har och hur det 

sker diskussioner kring tillgängligheten med chefer, kollegor och familjen. Detta har gjort att 

enhetscheferna känner en säkerhet i hur de hanterar sin gränsdragning. 

 

I vår studie har vi uppmärksammat att det finns tre aktörer: Individen själv, dess omvärld samt 

organisationen. Karaseks & Theorell (1990) modell för krav, kontroll och stöd i arbetet kan 

här sättas in på följande sätt: 

 

Individen - Vill känna kontroll och stöd för de krav som ställs. 

Omvärlden - Kan ge ett socialt stöd till individen. 

Organisationen - Den som i huvudsak kan ställa krav, men även ge medel för kontroll och 

stöd till individen. 
 

En differens från denna är att i vår studie upplever ingen av respondenterna något krav från 

organisationens sida. Istället blir det individen själv som skapar krav på sin egen kontroll, 

exempelvis genom att kontrollera mailen för att strukturera. Vi kan i vår studie även hitta 

antydningar på att omvärlden ställer en form av krav på enhetscheferna att inte vara 

tillgängliga. Doris har påpekat att organisationen kan fungera som ett stöd och en hjälp till 

kontroll, då riktlinjer och rutiner kan struktureras kring arbetet. Karaseks modell blir därmed 

något svårtydlig då ett stöd samtidigt kan bli ett krav. 
 



 34 

Vi vill istället ge ett förslag på en ny modell, där individen, omvärlden och organisationen 

vardera har sin egen krav-, kontroll- och stöd-funktion, och ju mer dessa sammanfaller, desto 

mer kommer det att infinna sig en situation av harmoni. 

 
Figur 9.1 Modellen visar att ju mer överens individen, omvärlden och organisationen är i sakfrågan, desto 

mindre konflikt kommer individen att uppleva mellan sig själv och yttre faktorer. Detta leder i sin tur till 

minskad stress varpå en känsla av harmoni kan växa fram.  

 

Om samtliga aktörerna är i harmoni uppstår minimalt med stress. Om enbart två aktörer är i 

harmoni kommer det dock att uppstå en dissonans som skapar stress mellan aktörerna. 

Exempel: ifall omvärlden och individen är i harmoni och är överens om att tillgänglighet 

utanför arbetstid inte är bra, kommer individen ha svårt att motivera sig att vara tillgänglig 

utanför arbetstid även om organisationen kräver detta. Skulle samtliga aktörer vara i obalans i 

sakfrågan skulle det troligtvis vara en ohållbar situation, där individen ifrågasätter alla sina 

handlingar och inte lägre vet hur denne ska agera; ska jag arbeta för att göra organisationen 

eller omvärlden nöjd, eller ska jag hålla fast vid min ståndpunkt? Denna osäkerhet kommer 

att skapa stress enligt Karasek & Theorells (1990)  krav-, kontroll- och stöd-modell. 

 

Vi vill med vår modell visa på att omvärlden och organisationens förutsättningar påverkar 

individens upplevelse av tillgänglighet utanför arbetstid i en större utsträckning än vad 

tidigare forskning har tagit upp. Återkommande i vår studie var att enhetscheferna tog upp det 

stöd de får från både omvärlden och från organisationen och vi antar därmed att detta har en 

stor inverkan på deras upplevelse av tillgänglighet utanför arbetstid. Tidigare forskning 

sammanfaller därmed delvis med våra resultat, även om vi vill påstå att kontexten har en 

större inverkan än vad tidigare forskning påvisat. 
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Två intressanta aspekter som uppkommer i tidigare forskning som inte återfinns i våra resultat 

är att vissa personer uppskattar flexibiliteten som modern kommunikationsteknik medför och 

att dessa därmed kan skapa annan form av balans där tid och rum får en annan betydelse. 

Enhetscheferna i vår studie har varit väldigt homogena i sina svar angående detta perspektiv; 

det är uppskattat att arbeta kontorstid och inte efterfrågat att arbeta hemifrån. Detta kan bero 

på en attityd och norm inom organisationen att det är viktigt att skilja på arbete och privatliv. 

Denna tes stärks av att enhetscheferna påpekar stödet de får från sina närmaste chefer 

gällande att inte vara tillgänglig på privat tid.  

 

9.1 Metoddiskussion 
 
Vi anser att sex intervjuer har varit tillräckligt för att få en mättnad i svaren. En svårighet vi 

hade med intervjuerna var dock att få fram hur modern kommunikationsteknik över tid 

förändrat deras upplevelse av tillgänglighet. Detta kan främst ha berott på att hälften av våra 

respondenter inte arbetat som enhetschef i mer än fem år och därför inte upplevde någon 

förändring. Detta medförde att vi ändrade frågeställningen till “konsekvenser av modern 

kommunikationsteknik” samt tog bort aspekten av förändring över tid.  
 

Ett problem som framkom i studien var att vi inte tillräckligt tydligt informerat om att studien 

handlade om tillgängligheten utanför arbetstid. Detta gjorde att i respondenterna ofta pratade 

om sin tillgänglighet under arbetstid. En trolig anledning till detta är den språkliga 

vändningen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 91-92), då vi i början uttryckte att vi undersöker 

upplevelsen av att alltid vara tillgänglig. Detta kan ha haft olika betydelse mellan oss som 

forskare och våra respondenter. Här skulle vi kunnat vara ännu tydligare när vi presenterade 

studien och flera gånger tryckt på att det handlade om tillgänglighet utanför arbetstid. Vi 

skulle även kunnat betona “... utanför arbetstid” i vår första fråga, för att ytterligare en gång 

ställa in respondenterna på denna vinkling. Vi tror dock inte att detta ställt till problem för 

resultatet då vi enkelt kunde ställa följdfrågor.  
 

Vi anser att de teorier som vi använt oss av har kunnat bidra till att bättre förstå och analysera 

våra respondenters svar. Efter att ha bearbetat transkriberingarna fann vi att det saknades 

några teorier kring socialpsykologi samt motivation, vilket vi då kompletterade med. 
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9.2 Fortsatt forskning 
 
Vår studie har handlat om enhetschefer inom kommunal sektor i en mellanstor stad i mellersta 

Sverige och deras upplevelse av att vara tillgänglig utanför arbetstid. Det finns här två sätt att 

arbeta vidare med våra resultat. Den ena är att arbeta vidare med kommunalt anställda och 

utöka urvalet i form av fler respondenter samt en variation av positioner dessa respondenter 

innehar. Detta för att undersöka om kommunen har en kultur, norm eller strategi som gör att 

anställda har ett visst förhållningssätt till sin tillgänglighet utanför arbetstid. Det andra 

förslaget är att titta på enhetschefer inom andra företag och organisationer. Här kan det både 

vara andra kommuner men även privata företag och se hur dessa kan skilja sig gentemot 

enhetscheferna på den undersökta kommunen.  
 

Något som inte framkommit alls i vår studie är personer som uppskattar flexibiliteten i arbetet 

som Mellner (2015) tar upp i sin studie. Det skulle vara intressant att se hur dessa personers 

strategier att hantera tillgängligheten skiljer sig från våra resultat, där respondenterna är måna 

att hålla sitt arbete under kontorstider. 
 

Något som dock har framkommit i våra resultat är att enhetschefernas attityd till tillgänglighet 

utanför arbetstiden och deras beteende angående densamma inte är helt överens. Vi har i 

analysen förklarat detta med två olika teser; Den ena inom Weman-Josefsson & Bergrens 

(2013) motivations-teori och den andra från Myers (2010) self-serving bias. Då vi bara har 

berört området och givit en tes till detta beteende är vidare forskning nödvändigt för att 

ytterligare befästa eller förkasta dessa teorier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Mail med intresseförfrågan till aktuella kommuner 
 

“Hej [Kommun], 
 

Robert Sjökvist heter jag och går tillsammans med Isabell Vänman sista året på 

Personalvetarprogrammet i Umeå. Vi är nu i fasen att påbörja vårat uppsatsarbete. 
 

Vår uppsats kommer att handla om enhetschefers upplevelse av att ständigt vara tillgänglig 

(jobbmobil, mail, sociala medier etc...) samt strategier av att hantera tillgängligheten. Vi har 

valt att rikta in oss på enhetschefer inom kommunal verksamhet och undrar nu om [Kommun] 

skulle vara intresserad av att delta i vår undersökning. I första hand är vi intresserade av att 

komma i kontakt med enhetschefer som har varit i en ledande position i över 10år, då vi även 

vill se om det finns en förändring av upplevelsen över tid. 
 

Vår förhoppning är att intervjuerna inte ska ta längre tid än 30 minuter, men har idag ännu 

ingen färdig intervjumall då vi ännu är i startskottet för uppsatsen. 
 

Vore tacksamma för återkoppling snarast om ni har intresse av att delta. 
 

Mvh 

Robert Sjökvist 

Isabell Vänman” 
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Bilaga 2 
Mail till kontaktperson hos [namn på stad] kommun 
 
Efter att ha visat intresse för undersökningen ringde vi upp vår kontaktperson hos den aktuella 

kommunen. Därefter skickades ett mail ut med utförligare information angående studien och 

vad vi hade tänkt oss. Detta brev, som vi uppfattat det, vidarebefordrades till lämpliga 

respondenter. 

“Hej [Namn], 
 

Robert Sjökvist här. Skickar efter överenskommelse lite mer utförlig information angående 

vår C-uppsats. 

Vi vill, som vi nämnt tidigare, undersöka enhetschefernas upplevelse av att alltid vara 

tillgänglig (genom telefon, jobbmail, sociala media etc). 
 

Vi har formulerat vårat syfte och frågeställning som följer: 

       Syftet är att undersöka kommunala enhetschefers upplevelse av att alltid vara tillgänglig 

och om upplevelsen av att vara tillgänglig har förändrats över tid.   

       Frågeställningar: 

       1: Upplever enhetschefer tillgänglighet som ett problem och hur tar det sig i sådana fall i 

uttryck 

       2: Hur hanterar enhetscheferna tillgängligheten 

       3: Vilken förändring har skett över tid 

 

Frågorna under intervjun kommer att kretsa kring dessa områden. Självklart kommer 

enhetscheferna vara anonyma. Vi har tänkt oss intervjua 8-10 enhetschefer. Gärna att dessa 

har längre erfarenhet, då vi är intresserad av att se hur upplevelsen har förändrats över tid. Vi 

tänker här att man har ca 10års erfarenhet i en position där man behövt vara tillgänglig. Detta 

är dock enbart en önskan och inget krav. Däremot är det bra om man inte är helt ny i 

positionen, så man fått tid på sig att hitta strategier för att hantera situationen. 
 

Vi tänkte försöka hålla intervjuer under vecka 14 och 15. Vi har även lite tid avsatt vecka 16 

om de övriga inte skulle fungera. Vi har som avsikt att intervjuerna inte ska ta längre än 30 

minuter. Då vi kommer ner från Umeå för att hålla intervjuerna på plats så vore det bra om ni 

kan tillhandahålla lokaler att hålla till i. 
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Avslutningsvis undrar vi om vi får nämna att undersökningen är gjord hos [namn på stad] 

kommun eller om ni vill vara anonyma. 
 

Har ni några övriga frågor kring undersökningen, tveka inte att kontakta oss via min mail: 

[Mailaddress] 

 

Mvh 

Robert Sjökvist 

Isabell Vänman” 
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Bilaga 3 
Mail till respondenterna 
 

“Hej! 

 

Robert Sjökvist heter jag och skriver tillsammans med min studiekamrat, Isabell Vänman, ett 

arbete om enhetschefers upplevelse av att alltid vara tillgängliga. 

Efter att ha pratat med [Kontaktperson] hos [namn på stad] kommun så fick vi en lista på 

enhetschefer att kontakta, där ditt namn fanns med. 
 

För det första vill vi tacka dig för att du ställer upp på vår undersökning och tycker det ska bli 

väldigt intressant att möta dig och höra din berättelse. 

Vi skulle nu behöva boka en tid så fort som möjligt där vi kan mötas, gärna redan denna 

vecka eller nästa vecka! 

 

Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter. Räkna dock med att mötet tar 1 timma med lite 

förberedelse samt lite prat utanför själva intervjun. Då vi reser från Umeå så ser vi gärna att vi 

kan köra flera intervjuer samma resa, så skicka gärna flera alternativ när det skulle passa för 

dig att vi kommer förbi! Som sagt ser vi gärna att det blir redan denna vecka eller nästa. 

(vecka 15 eller 16) 

 

Mvh 

Robert Sjökvist 

Isabell Vänman 

 

PS: Har du några frågor angående studien, tveka inte att höra av dig till mig på: 

[Mailaddress] 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 
 
Intervjuguiden användes enbart av intervjupersonen för att dels komma ihåg att ta upp alla 

punkter i introduktionen men även för att ha ett antal förberedda frågor kring varje tema. 

Respondenten fick inte se intervjufrågorna varken innan eller under intervjun. 
 

“Kort introduktion vid intervjutillfället: 

• Tacka för att respondenten tar sig tid 

• Presentera oss och berätta vad vi gör. “Jag heter Robert/Isabell och det här 

Isabell/Robert. Vi går sista året på personalvetarprogrammet i Umeå, och håller nu på 

att skriva vårat examensarbete. Vi har valt att skriva om enhetschefer inom kommunal 

verksamhet och deras upplevelser av att alltid vara tillgängliga…. 

• Det finns inga rätt eller fel, utan vi är ute efter dina upplevelser kring våra frågor. 

• Vi kommer att spela in samtalet, om detta är OK. 

• 4 etiska regler 

• Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
 

• Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 
 

• Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 
 

• Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 
 

• Definiera: 

• Utanför arbetstid - All tid utanför arbetstid, även helger och semester 

• Tillgänglighet - På ett eller annat sätt är nåbar för arbetsrelaterade samtal med telefon, 

mail, sociala medier eller dylikt. 

• Sociala medier: Facebook, LinkeId, Twitter etc 
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• Ny kommunikationsteknik - Mobiltelefoner, internet, smartphones, mail, laptop... 

• Upplevelse - Dina tankar, känslor, funderingar etc 
 

• Har du några frågor innan vi börjar? 
 

Frågeformulär: 

Kategori 1 - Den nuvarande upplevelsen:  

1: Hur ofta händer det att någon från arbetet söker dig utanför arbetstiden? 
2: Upplever du att du ofta behöver vara tillgänglig? 

3: På vilka sätt kan medarbetare och/eller chefer nå dig utanför arbetstid? 

4: Beskriv dina spontana tankar kring att alltid vara tillgänglig 

5: Hur upplever du att normen/kulturen är inom företaget när det kommer till tillgänglighet 

utanför arbetstid? 

6: Hur upplever du tillgängligheten under semester och helgdagar? 

7: Ur tillgänglighetssynpunkt: finns det något positivt/negativt (beroende på vilken sida 

samtalet gått tidigare) med ny kommunikationsteknik 

Finns det något mer du vill ta upp som inte vi har frågat om? 

 

Kategori 2 - Strategier:  

1: Hur tänker du kring att ha en arbetstelefon utanför arbetstid? 
2: Hur ofta kollar du arbetsmailen utanför arbetstid? 

3: Hur ofta kollar du sociala medier för att kontrollera något arbetsrelaterat? 

4: Vilka strategier, både privat och från organisationen, finns kring hur du ska hantera att 

alltid vara tillgänglig? 

5: Har du någon strategi kring tillgänglighet under semester? 
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Finns det något mer du vill ta upp som inte vi har frågat om? 

 

Kategori 3 - En tid av förändring:  

1: (Har du märkt av)/Vilka förändringar har du märkt av när det gäller förväntningar på hur 

tillgänglig du ska vara? 

2: På vilket/vilka sätt har det dagliga arbetet förändrats i och med den konstanta 

tillgängligheten? 

3: Har din inställning till att vara tillgänglig ändrats? På vilket sätt? 

Finns det något mer du vill ta upp som inte vi har frågat om? 

Kategori 4 - Krav-Kontroll-Stöd  

1: Från vilken/vilka personer och/eller instanser känner du ett krav att alltid behöva vara 

tillgänglig? 

(Exempel: Dig själv, Chef, Organisationen, Kolleger, Familj, Vänner…) 
2: På vilka sätt har modern kommunikationsteknik hjälpt dig att skapa ballans mellan arbete 

och fritid? 

3: Vilket stöd känner du att du har när det kommer till att alltid vara tillgänglig? 

(Exempel: Organisationen, Chef, Kolleger, Familj, Vänner…) 

4: Händer det att personer i din omgivning stör sig på att du alltid är tillgänglig? Hur kommer 

detta sig i uttryck? 

5.  På vilka sätt känner du att tillgängligheten kan leda till konflikter mellan arbetsliv och 

privatliv? 

Finns det något mer du vill ta upp som inte vi har frågat om? 

 

Sammanfattningsvis 

Tacka respondenten ytterligare en gång 
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Bilaga 5 
 
Sammanfattning av kodningsschemat 
 
 Anna Bea Cilla Doris Eva Fia 

Upplevelse 

Av 

tillgänglig-

het 

Anser sig ej 

behöva vara 

tillgänglig 

Behöver 

ibland vara 

tillgänglig 

Behöver ej 

vara 

tillgänglig 

Behöver ej 

vara 

tillgänglig 

Behöver ofta 

vara 

tillgänglig, 

men känner 

sig ledig 

Behöver ej 

vara 

tillgänglig 

Attityd till 

tillgänglig-

het 

Tillgänglig 

under vissa 

förhållanden 

Ska ej vara 

tillgänglig 

Ska ej vara 

tillgänglig. 

Är sällan så 

viktigt att det 

ej kan vänta 

Ska ej vara 

tillgänglig 

Man måste få 

vara ledig 

Ska ej vara 

tillgänglig 

Beteende Svarar på 

sådant som 

är viktigt 

Loggar in på 

arbetsmail 

på morgon 

och semester 

Loggar in på 

arbetsmail på 

morgon & 

söndag kväll 

Loggar in på 

arbetsmail 

efter ledighet 

Kollar ej 

arbetsmail 

eller 

arbetstelefon 

Loggar in på 

arbetsmail 

ibland, t.ex. 

Vab.  

Omgivning-

ens 

inverkan 

Joursystem 

under 

semester. 

Ingen policy 

Stöd från 

kollegor och 

vänner, 

joursystem 

Stöd från 

chef, 

Joursystem. 

Ingen policy 

Tydliga 

rutiner finns 

Stöd från 

chef.  

Ingen policy 

Stöd från 

chef. Ingen 

policy 

Strategier 

att hantera 

tillgänglig-

het 

Jourlista, 

auto-svar på 

mail 

Informera 

medarbetare, 

telefon på 

ljudlös 

Lämnar 

arbetstelefon-

en på jobbet 

Lämnar 

arbetstelefon-

en på jobbet. 

Litar på 

medarbetarna 

Lämnar 

arbetstelefon-

en på jobbet.  

Lämnar 

arbetstelefon-

en på jobbet. 

Litar på 

medarbetarna 
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Bilaga 6 
Författardeklaration 
 
Vi har i stora delar gjort arbetet tillsammans, vilket innebär att vi suttit tillsammans och 

diskuterat igenom arbetet. De områden där vi arbetat individuellt har vi mötts upp 

kontinuerligt och stämt av varandras arbeten för att båda ska ha en god inblick i allt material. 
 

De punkter vi har arbetat med individuellt har varit: 

• Teorianskaffning 

• Transkribering 
 

För att snabba på processen vid uppstarten skrev Isabell en början på inledningen/bakgrund 

medan Robert skrev en grund för intervjumallen. Båda delarna har sedan kontrollerats av båda 

författarna för att göra korrigeringar och kontrollera validiteten. 
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