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Abstract 
Kriminalvården är en statlig myndighet som i dagsläget befinner sig i startgroparna för att ta 

fram en tillgänglighetspolicy. De diskuterar även eventuella åtgärder för att hantera 

användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) kopplat till arbete. Studien 

syftar till att beskriva och analysera fenomenet tillgänglighet och uppkoppling utifrån chefers 

uppfattningar inom Kriminalvården samt hur de hanterar detta. Vidare syftar studien till att 

undersöka chefers uppfattade möjligheter och utmaningar kopplat till ämnet. Insamlingen av 

datamaterialet skedde via tio semistrukturerade intervjuer som bearbetades utifrån en 

fenomenografisk analysmetod. Studiens resultat pekade på såväl likheter som skillnader 

mellan chefernas uppfattningar. Majoriteten av cheferna uttryckte att de satte en tydlig gräns 

mellan arbete och fritid vilket analysen dock inte tydde på. Cheferna uppfattade i stor 

utsträckning att tillgänglighet och uppkoppling inte var ett problem. Några chefer hade 

strategier för att hantera uppkopplingen och andra inte. En skillnad var i hur cheferna 

hanterade mejl utanför kontorstid. Detta kunde ske genom att några chefer skickade mejl, 

vissa inte alls och en del chefer skickade mejl även om de var av uppfattningen att det sände 

dåliga signaler.  
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Begreppsförklaring 
Tillgänglighet och uppkoppling 

Begreppen syftar till att beskriva att man är nåbar via olika former av informations- och 

kommunikationsteknik. Detta kan exempelvis ske via telefon, dator eller surfplatta. 

 

Uppfattning 

Begreppet uppfattning innebär ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något. I studien 

kommer begreppet uppleva att finnas med. Uppleva utgör ett sätt att erfara något och 

inkluderas under begreppet uppfatta.  

 

Fenomen 

Begreppet fenomen betyder företeelse. Detta begrepp kommer genom studien ofta att 

benämnas som tillgänglighet och uppkoppling då det är dem som utgör fenomenet. 

Begreppen området och ämnet är således synonyma till fenomenet. 

 

Strategi 

Begreppet strategi används för att beskriva de uttalade eller outtalade färdsätten för att nå ett 

önskat läge eller hantera ett fenomen. 
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Inledning 
I början av 1990-talet ökade användandet av den då befarade “flugan” internet kraftigt bland 

privatpersoner, företag och organisationer. Sedan dess har det största användningsområdet 

varit informations- och meddelandesändning, främst via mejl (Nationalencyklopedin, 2017). 

Via utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, med datoriserade och 

uppkopplade enheter, har vi sett en omvälvande förändring i såväl samhället som i arbetslivet 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Chefen kan leda sin 

arbetsgrupp från andra sidan jorden och småbarnsföräldern kan hämta på förskolan under 

eftermiddagen för att sedan avsluta arbetsdagen när barnen lagt sig.  

 

Samtidigt som aspekter som ökad flexibilitet lyfts fram konstaterar Försäkringskassan (2016) 

att den vanligaste orsaken till sjukskrivning är psykisk ohälsa där stressreaktioner är det som 

ökar mest. Kan ökade krav på tillgänglighet, fear of missing out (FOMO) och utsuddade 

gränser ha någonting med saken att göra? När vi alltid har möjlighet att vara tillgängliga och 

får och skickar arbetsrelaterade mejl under veckans alla dagar och dygnets alla timmar, hur 

enkelt är det då att skilja på vad som är arbete och fritid? En undersökning kring svenskarnas 

internetvanor visar att nästan hälften (45 %) av alla som arbetar läser mejl under semestern 

(Davidsson & Findal, 2016). Hur hänger den ständiga uppkopplingen ihop med den viktiga 

återhämtningen som Arbetsmiljöverket (2016) rekommenderar att vi ska få?  

 

I sin vägledning till AFS 2015:4 skriver Arbetsmiljöverket (2016) om att möjligheter att 

utföra arbetet på olika tider och platser, exempelvis via mobil eller dator, skapar flexibilitet 

men att det också kan medföra risker att arbetet blir gränslöst. I föreskrift 2015:4 står det att: 

“Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning 

leder till ohälsa hos arbetstagarna” (s. 10). Ett exempel som de anger kan medföra risk för 

ohälsa är långtgående möjligheter att utföra arbetet på olika tider och platser med 

förväntningar om ständig nåbarhet. Dessa åtgärder ska vidtas inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Då det fanns en nyfikenhet hos oss kring hur chefer uppfattar och hanterar tillgänglighet och 

uppkoppling i arbetslivet valdes Kriminalvården som uppdragsgivare då det är en stor 

organisation med ett stort urval av chefer. Kriminalvården är en statlig myndighet som har 

ansvar över frivård, häkten och fängelser (Kriminalvården, 2017). Inom organisationen finns 
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sedan tidigare en policy för telefoni och en för e-post. Dessa uppges dock vara i behov av 

revidering då de är från 2008. Kriminalvården är nu i startgroparna för att ta fram en 

tillgänglighetspolicy och diskuterar eventuella åtgärder för hur de ska hantera användandet av 

informations- och kommunikationsteknik kopplat till arbete. Studiens huvudsakliga mål 

syftar till att förmedla chefers uppfattningar om tillgänglighet och uppkoppling i arbetslivet. 

Vilka möjligheter ser cheferna med uppkopplingen? Vilka är utmaningarna? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur chefer uppfattar och hanterar krav på 

tillgänglighet och uppkoppling i arbetslivet samt vart dessa krav kommer från. Studien syftar 

vidare till att förmedla vilka konsekvenser, i termer av möjligheter och utmaningar, chefer 

uppfattar att tillgänglighet och uppkoppling får för arbete och fritid. 

 

● Hur uppfattar chefer krav på tillgänglighet och uppkoppling i arbetslivet?  

● Vart uppfattar chefer att dessa krav kommer från?  

● Vilka möjligheter och utmaningar uppfattar chefer att tillgänglighet och uppkoppling 

får för arbete och fritid?   

● Hur hanterar chefer tillgänglighet och uppkoppling? 

Tidigare forskning 

Krav-kontroll-modellen 
Krav-kontroll-modellen har under de senaste decennierna dominerat forskning om stress i 

arbetslivet och dess konsekvenser för människors välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990). 

Kraven kan delas in i kvantitativa och kvalitativa krav. De kvantitativa kraven har att göra 

med hur mycket arbete som ska utföras, exempelvis hur många mejl man ska besvara medan 

kvalitativa krav har att göra med komplexiteten på arbetsuppgiften. Kontroll beskrivs som det 

handlingsutrymme man har i arbetet när man själv får styra över sina arbetsuppgifters 

utförande. Två av fyra fält i modellen benämns “Avspänd” och “Aktiv”. I avspänt läge har 

man hög kontroll och låga krav. I aktivt läge har man hög kontroll och höga krav.  Enligt 

modellen uppstår negativ stress om kraven är höga samtidigt som möjligheterna till kontroll 

är små. Arbeten som å andra sidan innehåller höga krav, men där arbetet möts av hög kontroll 

skapar goda förutsättningar för engagemang och utveckling. En invändning mot modellen är 
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att i det gränslösa arbetslivet har arbetstagaren i det närmaste ofta ett obegränsat inflytande 

över hur arbetsuppgifterna ska skötas och vilken tid det tar inom givna ramar (Allvin et al., 

2006). I dessa fall är det kanske inte bristen på kontroll eller möjligheter att påverka som är 

problemet utan snarare den höga grad av kontroll och ansvar som den typen av arbeten 

medför och den utsatthet som följer (Weman-Josefsson & Berggren 2013).  

Normer kopplat till tillgänglighet och uppkoppling 
Rosengren (2009) behandlar i sin avhandling den förändrade synen och normers inverkan på 

arbetstiden. Författaren menar att det i hög grad är normer som styr relationen mellan 

individen och arbetslivet i form av vilka förväntningar för när, hur ofta och hur snabbt vi bör 

arbeta. Enligt Rosengren bör normer i det sammanhanget förstås som “vad som strukturerar 

socialt handlade i avsaknad av, alternativt parallellt med (eller ibland rakt emot), explicit 

formulerade regler” (2009, s. 19). Författaren drar slutsatserna att arbetslivet förändras på 

olika nivåer och när omfattande förändringar sker hinner inte normerna nödvändigtvis 

förändras i samma takt vilket kan skapa problem i sociala relationer på arbetsplatsen. I den 

typen av snabba skeenden i samhället beskriver Durkheim (1983) att individen behöver 

normer i form av tydliga gränser för att kunna begränsa sina krav eller sin strävan efter mer 

eller bättre. Chefens roll som normsättare beskrivs av Mintzberg (1973) med hjälp av 

metaforen av en galjonsfigur. Metaforen avser att spegla chefens funktion som representant 

och riktmärke för organisationens aktörer att förhålla sig till. Saknas tydliga riktmärken eller 

gränser och tidigare beteendemönster inte längre fungerar menar Durkheim (1983) att 

förvirring lätt kan uppstå vilket kan leda till överdrivna förväntningar och frustration. 

Ständig uppkoppling 
I en studie av Dery & MacCormick (2012) jämfördes intervjuer mellan 2006 och 2012 

kopplat till mobilanvändning hos VD:ar. År 2006 svarade informanterna att informations- 

och kommunikationstekniken skapade positiva och mer flexibla möjligheter att arbeta 

hemifrån men samtidigt vara uppkopplade till arbetet. Rörligheten skapade även en upplevd 

frihet som gjorde att de enklare kunde möta externa aktörer samtidigt som de kunde ha 

kontroll över sin mejlkorg. Vid uppföljningsintervjuerna 2012 avslöjades en skiftad riktning 

på fenomenet där fokus gick från att känna sig rörlig till att känna sig ständigt uppkopplad. 

Informanterna rapporterade vidare att de upplevde en förlängning av arbetstid och en 

gränslöshet som inte existerat i samma utsträckning tidigare. Dery, Kolb & MacCormick 
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(2014) menar att användandet av informations- och kommunikationstekniken är en integrerad 

och central del av arbetsuppgifterna hos kunskapsarbetare med vars hjälp de håller sig 

uppdaterade och informerade. Samtidigt lyfts mejlfunktionen på mobila enheter fram som 

något som bidragit med särskilt många negativa bieffekter.  

 

Gregg (2011) beskriver i sin studie att informanterna inte upplevde det som ett krav från 

ledningens håll att de skulle läsa mejl utanför kontorstid utan att de helt enkelt gjorde det som 

ett sätt för att hantera sitt arbete för att det inte skulle bli för stressigt. Ett flertal 

undersökningar visar också att kraven på tillgänglighet främst kommer från outtalade 

förväntningar som en del av en arbetsplatskultur snarare än uttalade krav från arbetsgivaren 

(TCO, 2016). På en individuell nivå uppger anställda att mejl inte bara är en källa, utan en 

symbol för stress (Waizenegger, 2015). Gregg (2011) berättar vidare att informanterna inte 

uppfattade att det var mängden mejl som var problemet utan snarare att det tog upp mycket 

tid och då var det främst arbetstid de tänkte på och värderade högst. Waizenegger (2015) 

redogör för att användandet av informations- och kommunikationsteknik utanför normala 

arbetstider ger anställda en känsla av kontroll och produktivitet och därigenom ökar 

anställdas arbetstillfredsställelse. Å andra sidan leder flexibiliteten inom informations- och 

kommunikationstekniken, i form av att man kan arbeta var som helst när som helst, till 

förändringar när det gäller normer och förväntningar på en organisatorisk nivå.  

 

Waizenegger (2015) menar att fenomenet ständig uppkoppling bara är i början av sin 

utveckling men redan påverkar och kommer att fortsätta att påverka hur vi människor lever, 

arbetar och kommunicerar. Författaren beskriver att den utökade användningen av 

informations- och kommunikationstekniken förändrat anställdas arbetsroller i termer av 

utökad arbetstid, multitasking och ökad press när det kommer till tillgänglighet och förväntan 

på snabba svar. Kolb, Collins & Lind (2008) skriver att människor tenderar att variera mellan 

tre nivåer av uppkoppling; hyper-, hypo- och requisite-uppkoppling. Hyper-uppkoppling 

innebär en överdos av information, att vår uppmärksamhet ständigt skiftar eller att vi råkar ut 

för ständiga avbrott. Om vi å andra sidan lider av dålig internetuppkoppling, daterad teknik 

på arbetsplatsen eller att det tar lång tid att få svar på frågor är det hypo-uppkoppling vi 

upplever. Nivån dem emellan beskrivs som requisite-uppkoppling vilket innebär tillräcklig 

uppkoppling. För att uppnå requisite-uppkoppling menar Dery & MacCormick (2012) att 

organisationer bör undvika standardiserade lösningar som att exempelvis stänga ner 

mejlservrar utanför kontorstid för att istället hålla policys runt teknikanvändning flexibla då 
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det ger individer möjligheter att skapa individuella förhållningssätt till användningen av 

informations- och kommunikationsteknik. Waizenegger (2015) menar att kunskapsarbetare 

kommer att behöva genomgå en läroprocess för att utveckla såväl strategier som sociala 

färdigheter för att kunna välja, en för situationen, lämplig nivå av uppkoppling. 

Gränsdragning mellan arbete och fritid 

När det kommer till gränsdragning mellan arbete och fritid har individer olika preferenser och 

reagerar olika kopplat till tillgänglighet och uppkoppling (Geiger, Waizenegger, Remus & 

Wingreen, 2016). Kossek (2016) presenterar ett förslag på en indelning i Integrators, 

Separators och Cyclers. Integrators är personer som gärna blandar yrkesrollen med sitt 

privatliv, kanske genom att arbeta under semestern eller arbetar med sin hobby. Separators är 

de som strävar efter att tydligt hålla isär arbete och fritid. Cyclers är personer som under 

upprepade perioder intensivt integrerar arbete och fritid för att därefter på nytt separera dessa 

under en period. Exempel på detta kan vara anställda som passar på att arbeta mycket under 

tjänsteresor för att därefter igen kunna hålla en tydlig avgränsning mellan arbete och fritid. 

Derks, Bakker, Peters & van Wingerden (2016) undersökte hur integrators och separators 

upplevde användandet av smartphones. De kunde se att integrators använde telefonerna 

intensivt under kvällstid istället för att behöva vara kvar på arbetet och således upplevde en 

lägre grad av arbete-till-familj-konflikt. Separators använde å andra sidan inte telefonen 

utanför arbetet och lyckades i och med det behålla sina preferenser när det kommer till 

uppdelning. I en metaanalys över 86 studier studerade Wendsche & Lohmann-Haislah (2016) 

effekter på frånkoppling av arbetet på fritiden. De fann en positiv korrelation mellan grad av 

frånkoppling av arbetet på fritiden och mental och fysisk hälsa. De kunde vidare se att de som 

ägnade sig åt arbetsrelaterade aktiviteter utanför ordinarie arbetstid upplevde en lägre grad av 

frånkoppling än de som inte gjorde det. 

Metod 
I detta avsnitt kommer de metodval som genomförts under studiens gång att redovisas. Dessa 

val innefattar urval, datainsamlingsmetod, genomförande av datainsamling, bearbetning och 

analys samt kvalitet, trovärdighet och etiska överväganden. Studien är kvalitativ och syftar 

till att återge chefernas uppfattningar av tillgänglighet och uppkoppling, vilket går i linje med 

fenomenografisk forskning. Fenomenografin avser att beskriva, analysera och förstå 

individers olika uppfattningar av ett fenomen. Den fenomenografiska analysen resulterade i 
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en rad varierande uppfattningar vilket benämns av Fejes & Thornberg (2015) som studiens 

utfallsrum. 

Urval 
På Kriminalvården kunde cheferna vara titulerad antingen kriminalvårdschef eller 

kriminalinspektör. Kriminalinspektörerna motsvarar första linjens chefer och har flexibel 

arbetstid. Med flexibel arbetstid avses ett system där chefen, inom ramen för verksamhetens 

krav och förutsättningar, till viss del själv kan påverka sin arbetstidsförläggning. 

Kriminalvårdscheferna motsvarar andra linjens chefer och har förtroendearbetstid. 

Förtroendearbetstid är oreglerad arbetstid som chefen, med hänsyn till sina arbetsuppgifter, 

har förtroendet att själv disponera (Kriminalvården, 2011). Chefernas kontaktinformation 

erhölls av vår kontaktperson i ett Excel-dokument där samtliga chefer var nedskrivna.  

 

Då studiens syfte riktar sig mot chefernas uppfattningar av tillgänglighet och uppkoppling har 

ett målinriktat urval tillämpas. Enligt Bryman (2011) betyder ett målinriktat eller målstyrt 

urval att man bör rikta in sig på de fall som anses vara relevanta gentemot studiens syfte och 

frågeställningar. Denna urvalsmetod syftar inte till en generalisering av resultatet till en större 

population. Urvalet genomfördes vidare slumpmässigt genom att en av oss nämnde ett 

slumpmässigt nummer som varje chef hade kopplat till sig i Excel-dokumentet. Därefter 

kontaktades cheferna angående en förfrågan om deltagande i studien via telefon. Samtliga 

chefer valde att delta och informanterna utgjorde då totalt tio chefer inklusive en 

pilotintervju. Ett missivbrev med ytterligare information om studien samt den kommande 

intervjun skickades ut till samtliga tio chefer (bilaga 1).  

Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Denna metod ger forskaren 

utrymme att ställa följdfrågor för att skapa djupare förståelse samt att informanten ges 

möjligheten att uttrycka sig fritt och mer detaljerat (Bryman, 2011). Detta går i linje med 

studiens syfte att studera chefernas varierande uppfattningar av fenomenet samt i enlighet 

med fenomenografisk metod. 

 

En intervjuguide (bilaga 2) skapades efter tre teman (krav och förväntningar, kontroll och 

konsekvenser) som var kopplade till studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning på 
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området. Två utomstående personer såg över intervjuguiden och gav återkopplingen att 

frågorna var lättbegripliga och följde en röd tråd. I nästa skede genomfördes en pilotintervju 

med en slumpmässigt utsedd chef ur studiens urvalsgrupp. Pilotintervjun genomfördes över 

telefon och spelades in med hjälp av en annan telefon. Då inga ändringar gjordes i 

intervjuguiden efter pilotintervjun och övriga chefer därmed fått motsvarande frågor har 

denna intervju transkriberats och inkluderats i studien.  

 

Då cheferna i urvalsgruppen var lokaliserade med stora geografiska avstånd på olika orter i 

Sverige ansågs telefonintervjuer vara det mest lämpade alternativet som 

datainsamlingsmetod. De primära fördelarna med telefonintervjuer är att de är tids- och 

kostnadseffektiva (Bryman, 2011). Detta möjliggjorde att fler intervjuer kunde genomföras 

vilket har skapat förutsättningar för ett mer omfattande och varierat datamaterial. Enligt 

Bryman (2011) har tidigare studier inte framfört någon kvalitetsskillnad mellan en direkt 

intervju och telefonintervju vilket stödjer valet av telefonintervju. 

Genomförande av datainsamling 
Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt och över högtalartelefon. Intervjuerna tog 

mellan 20-45 minuter. Under intervjuerna agerade samma person intervjuledare medan den 

andre lyssnade aktivt och skrev ned eventuella följdfrågor som var intressanta att undersöka 

djupare till intervjuledaren.  På grund av intervjuernas semistrukturerade utformning kunde 

frågeföljden anpassas efter chefernas svar vilket gav dem möjligheten att tala fritt och ge 

utvecklande svar. Efter intervjuerna dokumenterades intryck, känsla efter samtalet och en 

kort sammanfattning av innehållet. Detta gjordes för att vid senare tillfälle kunna gå tillbaka 

till intervjuerna.  

Bearbetning och analys 
Det första steget i databearbetningen var transkribering av samtliga intervjuer. 

Transkriberingen delades upp i hälften var. Då studien syftar till att beskriva och analysera 

chefers uppfattningar av tillgänglighet och uppkoppling ur en fenomenografisk synvinkel är 

även en fenomenografisk analysmetod lämplig. I Fejes & Thornberg (2015) presenteras en 

fenomenografisk analysmodell i sju steg som har använts vid analysen av det insamlade 

materialet. Analysarbetet strukturerades enligt följande: 
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Steg 1: Det första steget innefattade inläsning av det transkriberade datamaterialet i syfte att 

bekanta sig med det. Detta skedde genom enskild inläsning av hela det utskrivna materialet 

och vid sidan av fördes anteckningar. Detta gjordes för att säkerställa två individuella 

perspektiv av det centrala i materialet.  

 

Steg 2 och 3: I dessa steg lästes materialet gemensamt för att enas kring vilka uttalanden som 

uppfattades som mest betydelsefulla. Inom fenomenografin kallar man dessa för passager och 

åsyftar stycken som sammanfattar det centrala i dialogen runt det undersökta fenomenet. 

Dessa sorterades efter ett eget påfunnet kategorisystem där varje kategori tilldelades 

bokstaven A, en efterföljande siffra och en benämning. Varje passage markerades med 

sidnummer och vilken informant som sagt vad. Initialt skapades 44 kategorier som klipptes ut 

och lades på ett bord för att senare kunna gruppera passagerna rent fysiskt för att få en 

tydligare överblick över de olika kategorierna. Därefter jämfördes passagerna för att 

identifiera likheter och skillnader. 

 

Steg 4 och 5: Under dessa steg grupperades kategorier som uppfattades likvärdiga till 

varandra vilket reducerade de initiala 44 kategorierna till 25. Därefter artikulerades 

kategorierna vilket innebär att man ser till hur stora skillnader i uttalandena som kan tolereras 

inom samma kategori utan att man ska behöva skapa en ny. 

 

Steg 6 och 7: I de avslutande stegen jämfördes kategorierna ytterligare vilket resulterade i att 

de 25 A-kategorierna kunde sorteras under sju B-kategorier som tilldelades nya benämningar. 

Dessa sju B-kategorier sorterades i sin tur under tre C-kategorier som namngavs och bildade 

ramen för resultatet. Nedan följer ett exempel på hur analysen gått från passage till kategori 

C. 

 

Tablå 1. Exempel på kategorisering 

Passage Kategori A Kategori B Kategori C 
”Första dagen när 
man kommer tillbaka 
från semestern då 
avsätter man ju 60 
minuter och då städar 
man ju mejlkorgen 
och så sorterar man 
det” 

Hantering av 
mejlskörd 

Hantering av 
arbetsuppgift 

Hantering och 
strategier (Kontroll) 
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I steg sex och sju valdes även beskrivande citat ut. Samtliga chefers uppfattningar skildras i 

löpande text och citaten är valda så att de illustrerar, for informanterna, gemensamma eller 

avvikande uppfattningar. Datan presenteras med hjälp av excerpt commentary units, vilket 

innebär att empiri följs upp av en analytisk kommentar (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Kvalitet, trovärdighet och etiska överväganden 
Utredningens kvalitet säkerställdes genom grund i vetenskaplig teori. Bryman (2011) skriver 

om reliabilitet och validitet som två viktiga kännetecken för att verifiera trovärdighet. De två 

begreppen bör dock ersättas av tillförlitlighet och äkthet då dessa är bättre anpassade för 

kvalitativ forskning. I en kvalitativ studie handlar tillförlitlighet om hur man på ett intressant, 

begripligt och pålitligt sätt kan beskriva hur man gått tillväga för att samla in och bearbeta 

data. Studiens tillförlitlighet kan höjas med hjälp av olika åtgärder. En sådan åtgärd beskriver 

Bryman (2011) som förtydligande av begreppsdefinitioner. En lista av begreppsdefinitioner 

har således inkluderats i studien. Vidare har alla steg utförligt dokumenterats då transparens 

eftersträvats för att underlätta för utomstående läsare att följa arbetet genom 

forskningsprocessen. En forskningsdagbok har även förts under forskningsprocessen för att 

enklare kunna bakspåra de olika vägval som gjorts.  

 

Äkthet motsvarar om studien anses spegla verkligheten på ett rättvist sätt samt om studien 

praktiskt bidrar till att öka informanternas förståelse för sin situation och vad de kan göra åt 

den. Genomtänkta val av urval och noggrannhet i utformandet av intervjuguiden är 

essentiella delar (Bryman, 2011). Ett målstyrt urval genererade lämpliga informanter då 

chefer vanligtvis är tillgängliga i hög utsträckning (Unionen, 2014). Intervjuguiden 

utformades efter studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. De två personerna 

som såg över intervjuguiden och pilotintervjun som genomfördes säkerställde därefter att 

samtliga frågor var lättbegripliga och tydliga. En annan viktig aspekt innefattar medvetenhet 

om den intervjuareffekt som intervjusituationen medför. I studien eftersträvades att samtliga 

intervjuer genomfördes på ett så likvärdigt vis som möjligt och gemensamma anteckningar 

sammanställdes efter varje intervju. Genom att ställa följdfrågor anpassade utifrån 

informanternas svar gavs förutsättningar att möjliggöra självreflektion hos cheferna. I det 

inledande skedet skedde analysen av materialet separat för att därefter gemensamt enas kring 

vidare analys och kategorisering. Detta benämns som förhandlad samstämmighet och åsyftar 



 10 

att höja tillförlitligheten och äktheten på analysen (Fejes & Thornberg, 2015). Detta 

fungerade således som kvalitetskontroll. 

 

Alla informanter har blivit informerade om Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I och 

med att det missivbrev som skickades ut till cheferna innehöll information om studiens syfte, 

vilka villkor som gällde vid deras medverkan och att deras deltagande var frivilligt uppfylldes 

informations- och samtyckeskravet. De fick också information om att de kunde avbryta eller 

välja att inte svara på en fråga. Konfidentialitets- och nyttjandekravet uppnåddes genom att 

cheferna blev upplysta om hur resultatet skulle sammanställas, exempelvis utan 

personuppgifter eller uppgifter om enskilda. Under analysen av materialet avidentifierades 

transkriberingarna då inga namn fanns utskrivna, endast siffror och kategoribenämningar. 

Citat som ansågs vara särskilt personspecifika valdes bort för att ytterligare stärka 

konfidentialiteten. Ljudinspelningarna raderades efter studiens avslut. Vetenskapsrådets 

(2002) principer har varit närvarande genom studiens samtliga delar. 

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer chefernas uppfattningar av tillgänglighet och uppkoppling att 

presenteras. Studiens resultat har delats in i tre kategorier där studiens utfallsrum skildras. 

Kategorierna består av: Krav och förväntningar, konsekvenser och kontroll. Under varje 

kategori presenteras beskrivande rubriker som speglar de olika avsnittens innehåll. Figuren 

nedan ger en överskådlig bild över resultatets kategorier. 

 

 
Figur 1. Chefers uppfattning av tillgänglighet och uppkoppling indelat i kategorier 

Tillgänglighet och 
uppkoppling

Krav och 
förväntningar Konsekvenser Kontroll



 11 

Krav och förväntningar  

Krav och förväntningar på tillgänglighet och uppkoppling 
Mer än hälften av cheferna angav att de regelbundet utförde någon form av arbetsrelaterad 

uppgift utanför kontorstid. Uppgifterna bestod främst av telefonsamtal, mejlhantering, 

planering och uppgifter som inte hunnits med under dagen. När det kom till upplevelsen av 

uttalade krav på tillgänglighet och uppkoppling var cheferna i regel tveksamma kring vilka 

krav som ställdes på dem. Efter en del resonerande med sig själva kunde de i de flesta fall 

konstatera att de inte upplevde några direkta krav på att vara tillgängliga. Det man dock 

kunde se var att det tycktes finnas en skillnad mellan kriminalvårdsinspektörer och 

kriminalvårdschefer. Kriminalvårdscheferna som hade förtroendearbetstid ansåg i högre grad 

att de förväntades vara tillgängliga.  

 

En gemensam tendens hos cheferna oavsett arbetstidsavtal var att de ville finnas tillgängliga 

och uppkopplade då de ansåg att det var en viktig del i sitt uppdrag som chef. Det kändes 

viktigt att vara insatt och ha koll på vad som skedde inom verksamheten både när man var på 

plats och när man hade gått hem för dagen. I de fallen handlade det om att man ville veta 

sådant som var av betydelse. Å andra sidan värnade de om sin fritid: “Jag skulle nog säga att 

dom flesta personer jag känner som jobbar [som chef] har nog rätt mycket den inställningen 

att som chef vill man va insatt i vad som händer i verksamheten när det är av betydande art. 

Men man vill ju inte bli störd på sin fritid med skitfrågor så att säga” (Chef 8, personlig 

kommunikation, 13 april 2017) 

 

Något som lyftes fram var att det var svårt för cheferna att veta när det var av betydande art 

eller inte. En chef följde upp med att det är en väldig skillnad i olika situationer och 

framförallt när det kommer till styrkan i händelsen. Chefen beskrev vidare att det låg mycket 

på ens eget sunda förnuft att avgöra. Andra chefer beskrev det som outtalade förväntningar 

från olika håll som var svåra att ta på. Dessa kunde upplevas komma såväl uppifrån, nerifrån 

eller från sig själv. Förvirringen fortsatte när en av kriminalvårdscheferna berättade: “Jag 

tycker det är svårt det där, man kanske förväntas ha telefonen på jämt dygnet runt alltid, det 

vet jag inte, men det har inte min regionchef och då tänker jag att om inte hen har det så 

måste jag inte heller ha det” (Chef 5, personlig kommunikation, 11 april 2017).  
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Bland kriminalvårdscheferna med förtroendearbetstid rådde det förvirring kring vad som 

faktiskt förväntades av dem när det kom till tillgänglighet och uppkoppling. Uttalandet ovan 

skildrar att när förväntningar och instruktioner är otydliga letar man i sin omgivning efter 

ledtrådar för hur man ska bete sig. I det här fallet var det att göra som sin överordnade chef. 

Detta understryker chefens betydelse när det kommer till skapandet av normer. I den här 

situationen blir det viktigt för såväl organisationen som dess aktörer att vara medvetna om 

och förmedla vilka förväntningar som finns. 

 

Förväntningar och krav på tillgänglighet var inget som någon av cheferna hade diskuterat på 

sina respektive arbetsplatser, men inte heller såg som ett problem. En chef trodde att dennes 

överordnade chefs ståndpunkt var att man inte skulle använda fritiden till arbete vilket i sig 

ledde till ett slags indirekt stöd. Många chefer satte upp förväntningar på sig själva i sitt 

chefskap för att de skulle känna att de hade kontroll över verksamheten och genom att finnas 

tillgänglig och uppkopplad undvek de att vara “tvåa på bollen” eller “känna sig bakom”. 

Konsekvenser  

Möjligheter med uppkoppling i arbetet 
Cheferna såg en hel del möjligheter när det kom till uppkoppling i arbetet. En återkommande 

uppfattning var att de kände sig flexibla då de hade möjligheten att styra sin arbetstid och sitt 

arbetssätt. Som chef var det möjligt att vara närvarande och ha koll på saker även om man 

inte var fysiskt närvarande. En chef upplevde att man idag inte behövde sitta kvar på kontoret 

vid olösta arbetsuppgifter utan istället hade möjligheten att åka hem och äta middag 

tillsammans med familjen för att sedan sitta med de olösta arbetsuppgifterna senare på 

kvällen. Chefen berättade vidare om skillnaden: 

 

“Jag har ju varit med om perioder när jag jobbat som chef när jag inte hade en bärbar 

dator eller smartphone men visste att jag skulle leverera till nästa vecka och då var jag ju 

tvungen sitta kvar på jobbet eller åka in. Jag kunde ju sitta en lördag eller en söndag och 

använda arbetstid eller liksom sätta mig och verkligen jobba. Det skulle ju aldrig hända 

idag att jag behöver tänka så (...) Det blir en jättestor skillnad! Om jag var på kurs i två 

dagar eller på ett möte hade ju ingen aning om vad som kom på mejlen. Då hade jag i så 

fall behövt varit någonstans i Kriminalvårdens lokaler för att se mejlen. (...) Då skulle det 

kännas som att jag jobbade hela tiden!“ (Chef 1, personlig kommunikation, 10 april 

2017). 
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Den här chefen var en av dem som i hög utsträckning arbetade på fritiden, upp mot 15-20 

timmar i veckan. Chefen uttryckte sig uppleva en stor skillnad från tidigare i form av att det 

kändes som att denne då arbetade hela tiden. Samtidigt kan man fråga sig om det snarare 

handlar om att chefen arbetar lika mycket som tidigare men numera har möjlighet att vara 

mer flexibel i val av tid och plats. Uppfattningen blir att trots att omfattningen av arbetet är 

densamma är upplevelsen att chefen arbetar mindre.  

 

En annan chef uppfattade fenomenet ungefär på samma sätt. Denne menade att stressen 

skulle bli mer närvarande om inte möjligheten till att vara uppkopplad fanns och att det var 

upp till chefen själv att ansvara över sin nyfikenhet och viljan att ändå “vara där och peta i 

saker”. Chefen uttryckte: “När jag började jobba, då hade vi ju inte bärbara datorer, vi hade ju 

inte uppkoppling på det viset. Vi förväntades inte kolla mejlen oftare än kanske en gång om 

dagen max. Så det är klart, förväntningarna ökar ju mer tillgänglig man är. Men jag tycker att 

det är en möjlighet. Jag skulle ju bli tokstressad av att inte kunna koppla upp mig” (Chef 8, 

personlig kommunikation, 13 april 2017).  

 

Var chefen mer stressad tidigare när möjligheten till uppkoppling inte såg likadan ut eller 

handlar det om att chefen idag har vant sig vid möjligheten att koppla upp sig och att det 

skapar en stress om möjligheten skulle tas från chefen? Om den här chefen som upplevt något 

annat skulle bli “tokstressad” av att inte kunna koppla upp sig, hur skulle det då påverka 

individer från en yngre generation som aldrig upplevt en tid när möjligheten till uppkoppling 

inte fanns? Det är frågor att beakta som arbetsgivare när man funderar över implementering 

av nya riktlinjer kring tillgänglighet och uppkoppling.  

 

Möjligheterna till att utnyttja restiden vid arbete var något som många kriminalvårdschefer 

tog upp. Om man, under tiden som cheferna befann sig på tjänsteresa, bodde på hotell och 

arbetade på kvällarna upplevde cheferna att de inte behövde arbeta lite mycket när de väl var 

hemma igen. Detta upplevdes som en tillgång och alla cheferna var enade om att 

organisationen bidrog med ett bra tekniskt stöd för att kunna vara uppkopplad. Några av 

cheferna uttryckte vidare att möjligheten och stödet för att arbeta på distans även minskade 

risken för att bli störd. Cheferna berättade att om de behövde arbeta med något som krävde 

fokus under en längre tid kunde de vid behov välja att arbeta med det utanför arbetsplatsen. 



 14 

Utmaningar med uppkoppling i arbetet 
En del chefer upplevde att mejlen visserligen kunde vara ett störningsmoment då den 

“ploppar upp” hela tiden men upplevde det samtidigt inte som ett stort problem. Flera av 

cheferna berättade också att de inte upplevde några direkta utmaningar med uppkopplingen i 

dagsläget, men trodde dock att det kunde vara ett problem för de som inte kunde sätta 

gränser. En av cheferna som var av den åsikten menade sig tro att de med stora kontrollbehov 

hade en större utmaning. En annan kommentar var att det lätt blev att man utnyttjade 

uppkopplingen när den var så tillgänglig, men upplevde inte detta som ett problem för egen 

del. En chef uttryckte att det fanns en risk för att bli blind för sin arbetsbelastning när man 

åkte hem och där fortsatte att arbeta: 

 
“Risken finns alltid, framförallt med en hög arbetsbelastning kopplat till att det finns 

mycket att göra, att man sträcker ut den där tiden, att man kanske inte alltid sitter kvar på 

jobbet sent utan man kanske åker hem för att man ska hämta barnen och sen sitter man 

där uppkopplad för att arbetstiden inte räcker till så att säga (...) så de är ju liksom den 

generella risken med att jobba hemifrån eller för mycket överhuvudtaget” (Chef 9, 

personlig kommunikation, 13 april 2017). 

 

“Det är inte ett problem för mig men jag kan tänka mig att det kan vara det för andra” var en 

inställning man genomgående kunde se hos cheferna. Betyder det precis det man säger eller 

är det kanske ett uttryck för att man inte reflekterat över sin egen situation? Å ena sidan är det 

säkert inte ett problem för de chefer som antingen säger att de blandar arbete och fritid eller 

de som håller hårt på gränserna däremellan och vars svar även i övrigt talar för att det är så. 

Frågan blir snarare riktad till de som anger att de har en viss preferens när det kommer till 

gränsdragning men där deras svar i övrigt tyder på något annat. Uppfattar de verkligen inte 

uppkopplingen som ett problem om det är så att det hindrar dem från att följa sin preferens? 

Eller är det kanske så att de i själva verket har en annan preferens när det kommer till 

gränsdragning än de anger, men av någon anledning fått för sig att svara på ett annat vis, 

kanske för att få det att låta bra? Eller är det helt enkelt ett uttryck för att inte uppleva 

kognitiv dissonans? 

 

Något som de flesta cheferna var överens om var att uppkopplingen till arbetet inte påverkade 

privatlivet/fritiden särskilt mycket. En av cheferna upplevde dock ibland att det lätt kunde bli 

att man gjorde mer arbete än vad man tänkt när man arbetade hemma. Chefen föredrog då 
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hellre att sitta en stund extra på arbetet för att sedan kunna vara helt ledig på hemmaplan. 

Gränsdragningen mellan arbete och fritid menade chefen blev mycket svårare om denne inte 

hade släppt tankarna på arbetet. En annan chef var inne på samma linje och berättade att det 

kunde bli ett problem om man fortsatte att prestera efter kontorstid då det tenderade att 

successivt höja ribban. Detta kunde enligt chefen leda till att en normal arbetsdag blev längre 

och längre.  

Frånkoppling av arbete på fritiden 
Majoriteten av cheferna var överens om att de kunde koppla bort arbetet när de var lediga 

under längre perioder. En viktig förutsättning som lyftes fram för att kunna släppa kontrollen 

var möjligheten till en ersättare. Flera av cheferna delade dock uppfattningen att det kunde 

vara svårare att koppla bort arbetet under kortare ledigheter eller under veckorna. 

Anledningar till det kunde handla om att de var nyfikna och exempelvis kollade mejlen trots 

att de var lediga. En chef upplevde att arbetet alltid fanns där, men trodde att det inte hade att 

göra med uppkoppling utan snarare en oro över att saker och ting ska hända när denne inte 

befann sig på arbetsplatsen. En annan av cheferna som delade uppfattningen om att arbetet 

alltid fanns med men inte trodde att uppkopplingen spelade någon roll beskrev att denne med 

lätthet kunde växla fram och tillbaka mellan arbete och fritid. När chefen fick frågan om vad 

det skulle kunna vara som gjorde att chefen “kopplade på” arbetet igen blev svaret: “Ja, att 

telefonen ringer kanske (...) eller att det plingar, det plingar ett mejl eller det kommer ett sms. 

Det kan ju då aktivera, aktivera eh, jobb, jobbdelen igen då” (Chef 4, personlig 

kommunikation, 11 april 2017).  

 

Vad som är intressant i det här stycket är att chefen först säger sig inte tro att uppkopplingen 

påverkar om denne tänker på arbetet eller inte. Direkt efter beskriver dock chefen att det just 

är olika former av uppkoppling som kan göra att tankarna förs tillbaka till arbetet igen. Är det 

generellt så att självmedvetenheten i dessa frågor är låg då det inte är något som det lagts 

speciellt mycket uppmärksamhet eller fokus på? 

 

Ett annat exempel på en chef som upplevde att arbetet alltid fanns med berättade att denne 

inte kände sig speciellt stressad över det. Ett av chefens största intressen var ledarskapsfrågor 

och drog parallellen: “Jag tänker om jag hade varit fotbollstränare och varit intresserad av 

fotboll hade ingen höjt på ögonbrynen om jag hade… eh, tänkt fotboll 24 timmar om dygnet” 

(Chef 1, personlig kommunikation, 10 april). En av cheferna som upplevde att det oftast inte 
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var några problem med att koppla bort arbetet berättade att det ibland kunde vara svårt 

tankemässigt. Chefen beskrev tänka och fundera som ett stort arbete vilket kunde vara svårare 

att avgränsa sig från. Det var en sak att inte hantera arbetet genom att svara på mejl och 

upprätta dokument, men att det kunde vara svårare att låta bli arbete tankemässigt. 

Återhämtning 

Samtliga chefer upplevde att de fick sin återhämtning. En chef upplevde dock att det kunde 

vara svårare i vissa perioder när denne gick och tänkte på arbetet hemma vilket kunde minska 

möjligheten till återhämtning. En annan chef upplevde att vissa perioder kunde vara tuffa och 

andra lugna. Då var det viktigt att som chef ta tillvara på de lugnare perioderna för att få sin 

återhämtning. Det menade chefen också var en av fördelarna med att kunna styra sin egen tid. 

En annan chef instämde genom följande uttryck: “Återhämtning är ingenting man får utan det 

måste man också ta sig” (Chef 1, personlig kommunikation, 10 april 2017). Många av 

cheferna beskrev att man visserligen skulle kunna uppleva att det blev för mycket och att man 

skulle kunna ha svårt att släppa arbetet. Det var dock inte något som de uppfattade som ett 

problem, utan att de kunde hantera det. 

Kontroll 

Hantering och strategier för gränsdragning 
När det kom till gränsdragning angav majoriteten av cheferna att de eftersträvade att ha en 

tydlig gräns mellan arbete och fritid. Å andra sidan betonade de att de uppskattade 

möjligheten att vara flexibel och kunna styra sin tid. Denna dualitet skapade olika strategier 

för att hantera gränsdragningen. Vissa strategier visade sig fungera bättre än andra och en del 

chefer hade inte några strategier alls. Ett flertal chefer nämnde att gränsdragningen var en 

inställningsfråga i form av att de bestämde sig för att vara hemma när man är hemma och 

arbeta när man är på arbetet. Bland cheferna som saknade eller hade ickefungerande 

strategier för att hålla isär arbete och fritid dök det upp tre huvudsakliga anledningar till att de 

inte klarade att efterleva sin inställning till gränsdragning. Dessa var; nyfikenhet, 

kontrollbehov och en för stor arbetsbörda. 

 

Samtliga chefer hade två telefoner där en användes för privat bruk och en för arbete. En chef 

uttryckte det på följande sätt: “Jag kom och tänka på bara en sådan sak som att jag har ju 

naturligtvis ett privat abonnemang, sen vet jag inte hur de är för andra, om man använder 
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tjänstetelefon som privat telefon, då får man genast ett problem” (Chef 9, personlig 

kommunikation, 13 april 2017). Hur de hanterade separata telefoner utanför kontorstid skilde 

sig däremot åt. Tre exempel på detta var en chef som lämnade telefonen på arbetet, en chef 

som lät den ladda ur under kvällen och en chef som alltid hade den med sig. En annan 

skillnad mellan cheferna när det kom till strategier för att hantera arbetsuppgifter utanför 

kontorstid var inställningen till användandet av mejlen.  

Hantering och strategier för mejl utanför arbetsplatsen 
Samtliga chefer uppfattade mejlen som en arbetsuppgift och en viktig sådan. De uppfattade 

mejlen som ett nödvändigt sätt för att leda, en värdefull informationskanal genom vilken man 

får sina uppdrag och som ett av deras viktigaste arbetsredskap. En del chefer som utförde 

arbetsrelaterade uppgifter utanför kontorstid kopplat till mejlen försökte att inte svara på mejl 

alternativt skriva mejlet och spara det i utkast till dagen efter. Tre av cheferna skickade mejl 

utanför kontorstid trots att de visste att de inte borde göra det. En anledning till varför 

cheferna undvek att svara på mejl efter kontorstid var för att de uppfattade att vara ständigt 

uppkopplad som något som skickade dåliga signaler. 

 

Ungefär hälften av cheferna angav att de läste mejl på semestern och de största anledningarna 

till det var nyfikenhet och kontroll samt att rensa mejlkorgen för att hinna med andra 

arbetsuppgifter på kontorstid när man kom tillbaka efter semestern. Inte lika många chefer 

svarade på mejlen som läste den. En av cheferna uppfattade frånvarohanteraren på telefonen 

och främst mejlen som en essentiell strategi för att hålla isär arbete och fritid, särskilt under 

semestern. Chefen menade att genom att frånvarohanteraren var aktiverad låg ansvaret på 

avsändaren och det var således upp till avsändaren att göra avvägningen om ärendet var 

tillräckligt brådskande för att kontakta chefens ersättare eller kunde vänta till efter semestern. 

En chef kollade mejlen några dagar efter att denne gått på semester samt ett par dagar innan 

semestern var slut. Detta för att se om allt fungerat med överlämning till ersättare och för att 

undvika det mejlberg som annars stod på schemat efter semestern.  

 

Det här är ett exempel när mejlen blir en arbetsbörda som inte blir en naturlig del av ordinarie 

arbetstid utan något som cheferna väljer att hantera under sin ledighet. Frågan blir då, är det 

rimligt att cheferna ska använda semesterdagar till att hantera mejlkorgen? Cheferna har 

tidigare redogjort för mejlen som en av deras viktigaste arbetsuppgifter, vad är det då som gör 

att den inte hanteras som en sådan? 
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Hantering och strategier för mejl på arbetsplatsen 
I regel upplevde cheferna att de kunde lägga fokus på sina arbetsuppgifter när de befann sig 

på arbetet, men att mejl samtidigt upplevdes som ett problem och störningsmoment under 

arbetsdagen. En av cheferna upplevde att det ofta plingade till i mejlkorgen och detta kunde 

leda till förlorat fokus eller en väckt nyfikenhet:  

 
“Aa alltså, det där är ju ett problem för alltså, mejl ploppar ju till hela tiden och ser jag 

inte till att jag fokuserar min energi så kan det ju bli hackigt och jag kan bli störd så jag 

kan inte tillåta mig att kolla mejlen varenda gång det låter pling. Jag måste ha strategier 

för att, alltså hålla isär saker och ting och det innebär ju att man har stunder när då man… 

då man kollar mejlen och då man stänger dörren och sorterar och man har stunder då man 

har möten och inte kollar mejlen så man får ju dela upp sig” (Chef 8, personlig 

kommunikation, 13 april 2017). 

 

Det var även fler chefer som instämde i att mejlen kunde uppfattas som ett störningsmoment. 

Hur man väljer att hantera den här typen av avbrott tycks däremot vara individuellt och något 

som de inte upplever att det finns något formellt stöd eller vägledning till från organisationen. 

I ett elektroniskt landskap där otaliga funktioner strider om vår uppmärksamhet blir förmågan 

att fokusera allt svårare. Är det individens ansvar att skaffa sig strategier och verktyg för en 

smartare teknikanvändning eller något som organisationen bör tillhandahålla? 

 

Mejlkulturen på möten såg olika ut inom organisationen. Endast två av cheferna beskrev att 

de diskuterat frågan kring mejl under möten och att de beslutat att de inte ska läsa och svara. 

En av cheferna som varken läste eller svarade på mejl under möten uttryckte: “Det är ju för 

min del fullt naturligt att det är så man ska arbeta så att säga, att man inte ska vara tillgänglig 

under mötestid för att då blir det ingen kvalité i någon del, framförallt inte i mötet” (Chef 9, 

personlig kommunikation, 13 april 2017). En chef som var bland dem som läste mejl under 

möten svarade på detta sätt när det kom till att svara på mejl: “Nä, oftast svarar jag inte på 

mejl utan då… det är ju oartigt, det vet ju alla. Man sitter ju inte och fipplar med telefonen 

eller datorer men är det så att det är ett mejl som pockar på och föreläsaren ändå inte har en 

aning om vad jag pysslar med så nog kan jag välja att svara, ja” (Chef 8, personlig 

kommunikation, 13 april 2017). En tredje chef svarade såhär när det kom till att läsa och 

svara på mejl under möten: “Eh ja, det gör jag... Nej inte, inte när vi sitter i möten, nä då 
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alltså är det, då ska man inte sitta och hålla på. Är det möte så är det möte. Då, då får det 

vara.” (Chef 10, personlig kommunikation, 18 april 2017) 

 

Frågan om huruvida man bör läsa och svara på mejl eller inte under möten råder det delade 

meningar om. Chef nio berättade att denne väljer att inte göra det med invändningen att man 

bör fokusera på en sak i taget för att det ska bli kvalité i arbetet. Chef åtta intar inledningsvis 

ställningen att inte läsa eller svara på mejl under möten då det är oartigt och att alla vet det. I 

nästa mening uttrycker dock chefen att om det är något mejl som “pockar på” och föreläsaren 

ändå inte är medveten om att det sker skulle chefen välja att svara. Jämför man dessa två 

uttalanden kan man tänka sig att det kan uppstå en potentiellt sett problematisk situation på 

mötet. Man kan tänka sig att olika inställningar och sociala beteenden kan leda till såväl 

irritation som potentiella konflikter. En tolkning man kan göra av den tionde chefens svar där 

chefen inledningsvis svarar att denne läser och svarar på mejl under möten för att i nästa 

sekund tvärt byta position på ett abrupt vis skulle kunna tyda på att det kan ha varit något som 

de diskuterat på arbetsplatsen eller som chefen fått en tillsägelse om och plötsligt kom ihåg. I 

vilket fall är mejl på möten något man inte i någon speciellt hög utsträckning diskuterat men 

har en hel del åsikter om. Detta är kanske inte så konstigt då man tillbringar en ansenlig del 

av sin arbetstid i just möten.  

Hantering och strategier kopplat till generation och erfarenhet 
Några av cheferna uppfattade att det blev enklare att behålla inställningen till att ha en tydlig 

gräns mellan arbete och fritid i praktiken desto mer erfarenhet de fått som chef, att de blev 

enklare med åren. En av cheferna uppfattade att denne tidigare inte var ledig under sin 

ledighet utan kollade mejlen och gick sedan och funderade på saker kopplat till arbetet på sin 

lediga tid. Chefen hade nu lärt sig att inte läsa mejlen när denne var ledig utan istället ta det 

väl tillbaka på arbetsplatsen. En chef som inte hade lika mycket erfarenhet i chefsrollen som 

övriga upplevde till en början det som positivt att kunna läsa mejlen utanför kontorstid för att 

detta bidrog till lägre grad av upplevd stress i form av högre kontroll över arbetet. Chefen 

berättade att det nu snarare var jobbigt och att det ibland var svårt att släppa arbetet under 

ledig tid. En chef som kom in på temat generation berättade att denne var av den gamla 

stammen och till skillnad mot den yngre generationen inte satt med telefonen ständigt i 

handen och arbetade vid exempelvis bussåkande. Detta menade chefen gjorde det lättare att 

släppa arbetet och istället ta det lugnt en stund. En av de andra cheferna gjorde en jämförelse 

över hur denne uppfattade skillnaden mellan generationerna och uppkopplingen:  
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“Jag tänker att jag är ju i den generationen också som ville man någon någonting så var 

man ju tvungen att ringa på telefonen och svarade inte någon i telefonen när man ringde 

då fick man vänta. Jag menar det här med att vara uppkopplad, mina ungdomar dom är ju 

van att alltid vara uppkopplade eller alltid få kontakt och någonstans, jag tycker att det 

blir för mycket av det. Jag kan ju inte vara servicefunktion hela tiden gentemot hemmet 

när jag är på arbetet så” (Chef 1, personlig kommunikation, 10 april 2017) 

 

Man skulle kunna tänka sig att den yngre generationen är bättre rustad för att använda sig av 

informations- och kommunikationstekniken då man vuxit upp med det. Å andra sidan har de 

yngre inte någon erfarenhet av en tid när man inte kunnat vara ständigt uppkopplad eller få 

omedelbar feedback. Erfarenhet är något som cheferna lyft fram som en faktor för att bättre 

kunna hantera tillgänglighet och uppkoppling. Med tanke på att alla chefer varit 

yrkesverksamma i en tid när informations- och kommunikationstekniken inte var så 

utvecklad kan man tänka sig att de vuxit in i utvecklingen med andra referensramar. Hur 

kommer det här att påverka en yngre generation chefer som är vana att alltid vara 

uppkopplade, är de mer utsatta för eventuella negativa effekter av det? 

Diskussion 

Krav och förväntningar 
I och med den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken som bland 

annat Allvin et al. (2006) beskriver kan vi se att villkoren för arbetslivet förändrats. Detta är 

även något som avspeglas i studiens resultat. Då möjligheter att vara ständigt uppkopplad i 

samband med förtroendearbetstid finns uppstår otydliga förväntningar kring vilken 

omfattning man som kriminalvårdschef ska vara tillgänglig och uppkopplad. Detta menar 

Durkheim (1983) kan leda till överdrivna förväntningar och förvirring när det finns en brist 

på riktlinjer och fungerande normer att förhålla sig till. En av cheferna letade i sin omgivning 

efter hur denne skulle bete sig. I det fallet var det att göra som sin överordnade chef. Detta 

belyser således vikten av chefens betydelse vid skapandet av normer precis som Mintzberg 

(1973) menar när han beskriver en av chefens funktioner som en galjonsfigur. Vad resultatet 

vidare pekar på är att cheferna upplever sig kunna vara närvarande även om de är frånvarande 

med hjälp av informations- och kommunikationstekniken. Detta uppfattade de som viktigt för 

dem i sin roll som chef, vilket ligger i linje med vad Dery et al. (2014) beskriver i form av att 
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informations- och kommunikationstekniken möjliggör att man kan hålla sig uppdaterad och 

informerad. Majoriteten av cheferna upplevde i likhet med resultaten från Greggs (2011) 

studie att eventuella krav på tillgänglighet och uppkoppling inte kom från ledningen utan från 

dem själva i och med att de ville finnas där som chef. Vår tolkning är att förväntningarna som 

cheferna har på sig själva, kopplat till att de ville vara närvarande som chef, är ett uttryck för 

outtalade förväntningar relaterat till sin roll. Det blir således det som i det här fallet utgör den 

arbetsplatskultur som påverkar chefernas förväntan om tillgänglighet och uppkoppling 

snarare än, i likhet med vad TCO (2016) konstaterar, uttalade krav från arbetsgivaren. 

Betraktat utifrån krav-kontroll-modellen av Karasek & Theorell (1990) kan vi således 

konstatera att i termer av krav upplever de flesta chefer låga krav på tillgänglighet och 

uppkoppling från organisationen, men något högre krav på sig själva.  

Konsekvenser 
I likhet med studien av Dery & MacCormick (2012) kan vi utifrån resultatet se att cheferna 

upplever den flexibilitet och mobilitet som VD:arna i den studien rapporterade om under 

2006. Detta i form av att man upplevde en frihet i att ha möjligheten att arbeta hemifrån eller 

från olika platser. En chef uttryckte tidigare att denne skulle känna sig “tokstressad” utan 

möjligheten att vara uppkopplad. Detta skulle kunna vara ett uttryck för rädslan för den hypo-

uppkoppling som Kolb et al. (2008) beskriver. Implikationen i det här sammanhanget blir 

enligt Dery & MacCormick (2012) att organisation bör undvika standardiserade lösningar 

som att exempelvis stänga ner mejlservrar utanför kontorstid. Istället råder forskarna 

organisationer att finna mer dynamiska lösningar som är bättre anpassade till individerna för 

att uppnå requisite-uppkoppling. Detta tycks man i dagsläget möta då samtliga chefer var 

överens om att organisationen bidrog med ett gott tekniskt stöd för att kunna vara 

uppkopplad. Möjligheten till ett bra stöd i form av informations- och kommunikationsteknik 

kom även väl till pass då många av cheferna berättade att de gärna arbetar mycket under 

tjänsteresor när de bor på hotell. Detta för att sedan inte behöva arbeta lika mycket utanför 

kontorstid när de väl var hemma igen. Detta kan betraktas som vad Kossek (2016) beskriver 

som ett cycler-beteende där man gärna blandar arbete och fritid under en period för att 

därefter igen dela upp det.  

 

Det som cheferna främst lyfte fram som eventuella utmaningar med uppkopplingen var olika 

aspekter som var relaterat till vad Kossek (2016) skulle beskriva som ett integrator-beteende, 
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där man blandar arbete och fritid utan tydliga gränser. Cheferna menade då att det exempelvis 

skulle kunna handla om att man hade svårt att sätta tydliga gränser eller att man hade ett 

starkt kontrollbehov och att det således kunde leda till en risk för att man blev blind för sin 

arbetsbelastning. En annan aspekt de beskriver som kan innebära ett problem med 

uppkopplingen är, precis som Rosengren (2009) redogör för, att man successivt tenderar att 

höja ribban vilket kunde leda till att en arbetsdag blev längre och längre. Detta skulle 

exempelvis kunna handla om att man upplever att man behöver svara på mejl på kvällar och 

helger för att hinna med sina övriga åtaganden under veckodagarna. En tendens som vi sett i 

såväl den här studien som Gregg (2011) rapporterade om var att cheferna i hög grad själva 

tog på sig skulden för att de läste mejl utanför kontorstid. Mejlkorgen blir mer tillgänglig via 

en smartphone och i Derks et al. (2016) studie kunde de se att integrators använde sin 

arbetstelefon utanför kontorstid till skillnad mot separators. Således lyckades de, i enlighet 

med Geiger et al. (2016) skriver, efterleva sina respektive preferenser. Cheferna som i vår 

studie å andra sidan uttryckte en separator-preferens men utövade ett integrator-beteende, i 

form av att de exempelvis använde arbetstelefonen på fritiden, lyckades inte med detta.  

 

En annan del som framkommit ur vår data var frågan kring hur väl det gick att koppla bort 

arbetet när man var ledig. Där upplevde cheferna i regel att det gick bra under längre 

semesterperioder, men att arbetet för många fanns med under kvällar, helger och kortare 

ledigheter. Enligt Wendsche & Lohmann-Haislah (2016) har man har lättare att koppla bort 

arbetet om man inte ägnar sig åt arbetsrelaterade aktiviteter på sin fritid. Ett illustrerande 

exempel för detta var chefen som först berättade att denne inte upplevde att uppkopplingen 

påverkade i vilken mån denne kunde släppa tankar på arbetet eller inte under sin lediga tid. 

Chefen berättade vidare i meningen efter att plinget från ett mejl, sms eller telefonsamtal 

kunde föra tankarna tillbaka till arbetet igen. Vi tror att en del chefer inte har reflekterat 

speciellt mycket över frågan om hur uppkoppling påverkar deras ledighet och att 

självmedvetenheten i dessa frågor generellt sätt är låg. Wendsche & Lohmann-Haislah (2016) 

visade också att det finns ett samband mellan vilken grad man kan koppla bort arbetet under 

fritiden och mental och fysisk hälsa. I AFS 2015:4 understryker Arbetsmiljöverket (2016) 

vikten av att få sin återhämtning. Samtliga chefer upplevde att de fick sin återhämtning, men 

att det i vissa perioder var svårare och att det då var viktigt att ta tillvara på lugnare perioder 

för att “skaffa” sig sin återhämtning. Detta var dock inte något som de uppfattade som ett 

problem, utan att de kunde hantera det. 
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Kontroll 
En skillnad mot uppföljningsstudien som Dery & MacCormick (2012) genomförde 2012 är 

att cheferna i vår studie inte uppfattade den gränslöshet som VD:arna beskrev, i alla fall inte 

upplevelsen av det. Samtidigt kan man av resultaten i den här studien utläsa att en majoritet 

av cheferna i någon utsträckning ägnar sig åt arbetsuppgifter utanför kontorstid. En intressant 

del som framkommit i resultatet är att majoriteten av cheferna uttryckte att de eftersträvade 

en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Samtidigt tydde det mesta i deras övriga svar i många 

fall att man inte lyckades efterleva sin inställning till gränsdragning. Det skulle kunna vara så 

att det finns en preferens för separator-strategin som Kossek (2016) presenterar då det finns 

en generell tendens att det främst är de negativa aspekterna av ett gränslöst arbete som lyfts 

fram.  

 

Nyfikenhet, ett behov av kontroll och en för stor arbetsbörda var de tre huvudsakliga 

anledningarna till att cheferna arbetade utanför kontorstid. Att nyfikenhet lyfts fram kan vara 

ett uttryck för det som Gregg (2011) beskriver i form av att medarbetarna i den studien själva 

tycktes ta på sig ansvaret för att de arbetade utanför kontorstid. Att cheferna uttryckte att de, 

genom att arbeta utanför kontorstid, kan öka sin kontroll kanske egentligen inte är ett uttryck 

för en brist på kontroll eller möjlighet att påverka. Det skulle kunna vara som Weman-

Josefsson & Berggren (2013) menar när de skriver att problemet snarare ligger i den höga 

grad av kontroll och ansvar som en chefsroll innefattar och den utsatthet som därmed följer. 

Betraktat utifrån Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-modell kan man tolka chefernas 

situation i form av att de upplever hög kontroll över arbetet genom att kunna vara 

uppkopplade.  Informations- och kommunikationstekniken har i likhet med vad Waizenegger 

(2015) redogör för bidragit till en utökad känsla av kontroll. Vi tänker att de utökade 

möjligheterna till kontroll i form av att man exempelvis kan hålla kolla på arbetet under 

semestern via mejlen lett till fear of missing out. Detta i form av att man, genom att ha 

möjligheten att behålla kontrollen så lättillgängligt, kan uppleva att det blir svårare att avstå 

från det.  

 

Vad vi såg i resultatet var att bland annat arbetsbörda gjorde att kvällarna ofta fick gå åt till 

att ta hand om exempelvis mejlkorgen. Detta gjorde de för att vara ajour med verksamheten 

och, i likhet med Greggs (2011) studie, inte vara på hälarna inför nästa arbetsdag. Cheferna 

uttryckte i flera fall att de försökte att inte svara på mejl efter kontorstid då de uppfattade att 
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vara ständigt uppkopplad som något som skickade dåliga signaler. Detta tänker vi kan vara 

ett uttryck för att det pågår en förändring vad gäller normer. Det tycks inte vara 

eftersträvansvärt att ständigt vara uppkopplad utan snarare att det uppfattas som något 

negativt. Här kan man således se skilda riktningar där informations- och 

kommunikationstekniken möjliggör ständig uppkoppling men normer om att man ska sätta en 

gräns och inte mejla på kvällstid drar i motsatt riktning.  

 

Som tidigare konstaterat angav ungefär hälften av cheferna att de läste mejl under semestern 

vilket ligger i linje med den nationella statistik Davidsson & Findal (2016) presenterar. 

Förutom att cheferna gjorde det för att de var nyfikna och ville ha kontroll var en annan 

förekommande anledning att man gjorde det för att undvika det mejlberg som annars stod på 

schemat när man kom tillbaka efter semestern. Detta ligger även i linje med det Gregg (2011) 

konstaterar i sin studie där problemet med mejl främst är att det tar upp mycket tid och att det 

då framförallt är arbetstid man är bekymrad att det ska gå ut över.  

 

En risk med att inte ha en strategi för att hantera tillgängligheten och uppkopplingen är att 

hamna i vad Kolb et al. (2008) beskriver som hyper-uppkoppling där man tenderar att bli 

överbelastad av ett för stort informationsflöde, att vår uppmärksamhet ständigt skiftar eller att 

vi råkar ut för ständiga avbrott. Hyper-uppkoppling är även något vi kan tänka oss kan 

tendera att drabba individer som sitter på ett möte, men samtidigt är tillgängliga via mejl. Att 

läsa och svara på mejl var ett beteende som några chefer nämnde som oartigt. Detta kan 

således betraktas som en fråga om normer för vad som är ett rimligt beteende i den sociala 

kontexten möten. Detta exempel illustrerar Waizeneggers (2015) poäng om att vi behöver 

lära oss vilken grad av uppkoppling vi bör tillämpa i olika situationer, vilket i förlängningen 

innebär en fråga om sociala färdigheter. Detta menar vi skulle kunna motverka irritation och 

potentiella konflikter.  

 

När det kommer till frågan om generation och uppkoppling hade alla cheferna upplevt en tid 

när de inte hade dessa möjligheter till flexibla arbetsförhållanden. Det är möjligt att de, 

genom att teknikutvecklingen expanderat under deras arbetsliv, har en trygg grund i att man 

inte behöver vara ständigt uppkopplad. Det skulle kunna vara så att detta upplevs annorlunda 

för den yngre generation som nu är på väg in på arbetsmarknaden. Vi tänker att det är som 

Waizenegger (2015) menar där kunskapsarbetare kommer att behöva genomgå en läroprocess 

för att utveckla såväl strategier som sociala färdigheter för att kunna välja, en för situationen, 
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lämplig nivå av uppkoppling. Där vi står idag kan vi se att användningen av informations- 

och kommunikationstekniken till hög grad sker ostrukturerat och oreflekterat. Blickar vi 

framåt är vår tanke att vi kommer utveckla sociala färdigheter och mer medvetna och 

strukturerade strategier för att finna en lämplig nivå av tillgänglighet och uppkoppling. Vi vill 

argumentera för att organisationen har ett ansvar när det kommer till att erbjuda verktyg för 

en smartare teknikanvändning och individen för att ta till sig av och använda dessa. Detta för 

att undvika de negativa och stärka de positiva effekterna av tillgänglighet och uppkoppling 

för såväl en äldre som yngre generation.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att cheferna överlag själva upplever att de är i vad Karazek 

& Theorell (1990) beskriver som det avspända fältet, medan vi utifrån resultatet skulle dra 

slutsatsen att vissa av dem snarare betraktas vara i det aktiva. Många chefer anser att de inte 

har speciellt höga krav och förväntningar på tillgänglighet från organisationen eller från 

omgivningen. Däremot vill de för egen skull finnas tillgängliga då de anser att det är en viktig 

del i deras chefsroll. Cheferna upplever att uppkoppling i hög utsträckning har positiva 

effekter. En möjlighet är flexibiliteten och vad den skapar för försättningar för balansen 

mellan arbete och fritid. En utmaning är risken för hyper-uppkoppling, vilket försvårar 

gränsdragning mellan arbete och fritid. Att hålla tydliga gränser var något som de flesta 

chefer berättade att de försökte göra. Resultatet pekar dock på att det var svårt, främst för 

cheferna med förtroendearbetstid. Cheferna hade olika strategier för att bibehålla 

gränsdragningen där vissa tenderade att fungera bättre än andra. 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer de områden som kan ha påverkat studien positivt eller negativt 

belysas. Något som skulle kunna påverkat studien var vår förförståelse i och med att vi 

studerat tidigare forskning och teorier som berörde fenomenet innan studien inleddes. Den 

tidigare forskningen påverkade utformandet av de teman och frågor som finns i 

intervjuguiden. Då fenomenografin handlar om att skildra individers varierande uppfattningar 

av ett fenomen var vi noggranna med att formulera öppna och breda intervjufrågor. Den 

fenomenografiska analysmodellen i sju steg hjälpte oss att parentessätta eventuellt 

påverkande förförståelse då den syftar till att analysera variationer i form av likheter och 

skillnader hos individer och inte befintlig teori. Vi upplever således att denna metod bidrog 

positivt till studiens kvalité och resultat.  
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Studiens urval var ett målinriktat slumpmässigt urval där tio chefer utgjorde våra informanter. 

För att få ett än mer varierat urval och kunna skildra uppfattningar kopplat till erfarenhet och 

ålder hade vi kunnat utföra ett mer specificerat målinriktat urval. Vi bedömer dock att den 

variation vi fick var tillräcklig för denna studie då de tio informanterna gav oss en bred 

variation av uppfattningar. Under intervjutillfällena upplevde vi att det var enklare att få 

kontakt med vissa informanter. En del informanter kändes slutna och hamnade i vad vi 

upplevde som en slags försvarsställning genom att de vid upprepade tillfällen nämnde att 

olika företeelser inte var ett problem för dem. Detta kan ha påverkat våra tolkningar negativt 

då det kan ha gett oss mindre utförliga uttalanden. För att motverka detta använde vi oss av 

öppna och flexibla följdfrågor. Många chefers uttalanden i studien tyder på att användandet 

av informations- och kommunikationsteknik delvis sker omedvetet, vilket indikerar att det 

kan finnas en diskrepans mellan upplevd och faktisk användning. Att komplettera chefers 

utsagor med mätning, via exempelvis en applikation, hade således kunnat ge en 

kompletterande bild av användandet.  

 

På grund av det geografiska avståndet mellan oss och informanterna använde vi oss av 

telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. Vi upplever att denna metod innebar både för- 

och nackdelar. Den främsta nackdelen var den fysiska frånvaron och den uteblivna 

möjligheten att analysera kroppsspråk för att skapa ökad förståelse av informanten. Den 

fysiska frånvaron medförde dock minskad intervjuareffekt och möjliggjorde produktiv 

tidsanvändning vilket var positivt. Sammanfattningsvis upplever vi att telefonintervjuer som 

metod inte bidrog negativt till studiens kvalité.  

Studiens bidrag och vidare forskning 
Studien har bidragit till att utöka förståelsen för chefers uppfattningar om tillgänglighet och 

uppkoppling i arbetslivet. Detta är ett fält som det hittills forskats relativt lite på, speciellt i en 

svensk kontext. I framtida studier vore det intressant att ta del av en yngre generations chefers 

perspektiv av fenomenet tillgänglighet och uppkoppling. Denna studie innefattade inte 

informanter i generation y, det vill säga de som just inlett sina karriärer på arbetsmarknaden. 

Då de vuxit upp med smart informations- och kommunikationsteknik tänker vi de skulle 

kunna ha ett annat synsätt där tillgänglighet och uppkoppling är en mer naturlig del av, inte 

bara arbetslivet, utan livet i sig. Det skulle vara spännande att ta del av deras reflektioner, 
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uppfattningar och strategier samt om de upplever att den smarta tekniken skapar fler 

möjligheter eller utmaningar. I och med att det är chefers uppfattningar som analyseras och 

beskrivs i denna studie är det endast deras perspektiv som återspeglas. I vidare forskning vore 

det även spännande att utforska medarbetares synvinkel av fenomenet för att se hur de 

exempelvis upplever krav och förväntningar på tillgänglighet och uppkoppling utifrån olika 

aktörers beteenden. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej Namn, 

  

Tack för att du valt att vara med som informant i vår studie! Nedan följer kort information 

om studiens syfte samt din kommande intervju: 

  

Studiens syfte: 

Syftet med vår studie är att undersöka fenomenet tillgänglighet och uppkoppling utifrån 

chefers perspektiv inom Kriminalvården. Intervjun kommer huvudsakligen handla om hur du 

uppfattar och hanterar detta samt eventuella förväntningar kopplat till ämnet. 

  

Intervjun: 

Intervjun kommer vara runt 30-45 minuter och spelas in med en mobiltelefon. Du kan när 

som helst under intervjun välja att avbryta eller välja att inte svara på en fråga. Allt material 

kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas för studiens syfte. Vid frågor vill vi 

gärna att ni kontaktar oss i förväg. 

  

Plats: telefon 

Datum och tid: 2017-04-xx kl. xx.xx 

  

Vi ser fram emot vår intervju! 

 

 Med vänlig hälsning, 

 Liv Söderqvist och Edvin Stenmark 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat inom Kriminalvården och hur länge som chef? Vilken 

utbildningsbakgrund har du? Vill du ange din ålder? Har du möjlighet att arbeta hemifrån? 

Har du en arbetstelefon/dator/platta? Har du din arbetsmejl kopplad till din privata telefon? 

Kalender?  

 

Krav och förväntningar 

● Utför du arbetsrelaterade uppgifter utanför din egen förlagda arbetstid? I vilken 

utsträckning? På vilket sätt? 

● Utför du privata ärenden under din egen förlagda arbetstid? I vilken utsträckning? På 

vilket sätt? 

● Finns det några uttalade krav när det kommer till tillgänglighet? Hur uppfattar du 

dem? 

● Uppfattar du att det finns vidare förväntningar på tillgänglighet utöver kraven? Vilka? 

Hur upplever du dem? Vart uppfattar du att dessa förväntningar kommer från?  

 

Kontroll 

● Vilken strategi/vilka strategier har du för att hantera uppkopplingen?  

● Skulle du säga att du försöker sätta en tydlig gräns mellan arbete och fritid?  

OM JA: Hur går du tillväga då? OM NEJ: Hur kommer det sig att du inte gör det? 

● Vilket stöd får du från din organisation för att kunna vara uppkopplad eller 

frånkopplad? Hur upplever du att det fungerar?  

 

Konsekvenser 

● Vilka möjligheter och utmaningar uppfattar du att uppkoppling får för ditt arbete? 

● Vilka möjligheter och utmaningar uppfattar du att uppkoppling får för ditt privatliv?  

● Till vilken grad upplever du att du kan koppla bort arbetet när du är ledig? Hur gör du 

för att göra det? Hur upplever du att det fungerar? Tycker du att du får din 

återhämtning? 


