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Syfte 
Studiens syfte är att undersöka tillgänglighet och förväntningar på tillgänglighet för arbete på 
och utanför arbetsplatsen bland tjänstemän i fastighetsbolag. 
 
Frågeställningar 

• Hur tillgängliga är tjänstemän för arbete och varför är de tillgängliga? 
• På vilket sätt har arbetsplatskultur betydelse för hur tjänstemän upplever förväntningar 

på tillgänglighet? 
 

Material och metoder 
Studien har genomförts genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studiens 
respondenter är tjänstemän i fastighetsbolag. Teorikapitlet består av teorier om gränslöst 
arbete, tillgänglighet, arbetsplatskultur, samt en arbetsmiljöföreskrift från arbetsmiljöverket. 
Materialet har analyserats med en hermeneutisk ansats. 
 
”Meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten.” 
 
Alvesson och Sköldberg (2008:193) 
 
Hermeneutiken innebär därmed att empiri behöver tolkas utifrån ett större sammanhang för att 
vi ska kunna förstå den.  
 
Huvudresultat 
Det framgår i studien att respondenterna verkar ha höga förväntningar på sig själva att vara 
tillgängliga för arbete både på och utanför arbetsplatsen. Det verkar också finnas en kultur på 
arbetsplatsen där hög tillgänglighet är norm. 
 
Nyckelord 
Gränslöst arbete, gränsdragning, tillgänglighet, förväntningar, arbetsplatskultur, riktlinjer. 
 
 

 

 

 



 

Abstract 
 
Title: Always available? 
”A study regarding qualified employees’ experiences of availability in work life.” 
 
Authors: Camilla Andreasson och Emma Söderholm 
Supervisor: P-O Börnfelt 
 
Halmstad University 
Spring term 17 
 
Aim 
The aim of this study is to explore availability and expectations on availability regarding work 
in and beyond the workplace for qualified employees within the real estate sector. 
 
Questions 

• How available are qualified employees for work and why are they available? 
• In what matter is organizational culture relevant to how qualified employees 

experience expectations on availability? 
 

Material and methods 
This study has been collected through qualitative methods. Its respondents are qualified 
employees within the real estate sector. The aim of this study is to gain knowledge of 
availability within work life. Former research within this study implicates theories regarding 
work-life-balance, availability, organizational culture and regulations with regard to 
organizational and social work-environment. 
To analyse our material hermeneutic method has been utilized. 
 
”The meaning of a component can only be understood when put in correlation with its 
context.” 
 

                        (Alvesson and Sköldberg 2008:193, our own translation). 
 
Therefore we need to interpret our material within its context to understand its true meaning. 
 
Main results 
The study indicates that qualified employees within the organization have high expectations 
for availability regarding themselves. The organizational culture seem to request high 
availability from its employees. 
 
Keywords 
Work-life-balance, demarcation, expectations, organizational culture, guidelines. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare P-O Börnfelt. P-O har alltid funnits till hands för 
goda råd och uppmuntrande ord under uppsatsprocessen. 
 
”.. det ska väl bli en uppsats av det här också.” 
 
Vidare vill vi tacka respondenterna och vår kontaktperson i organisationen som ställt upp med 
intervjuer för vårt examensarbete. Samtliga respondenter har visat stort intresse och 
engagemang för studien. 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemområde 
Arbetslivet blir alltmer flexibelt. En förutsättning för flexibilitet är tillgänglighet och därför 
finns det ofta ett samband mellan tillgänglighet och flexibilitet (Bergman & Gardiner 2007). 
Dagens teknik gör det enklare än någonsin att vara tillgänglig men det ställer också nya krav 
på individen (Stenfors, Magnusson Hansson, Oxenstierna, Theorell & Nilsson). I arbetslivet 
kan det innebära att man är kontaktbar via mobil eller mejl. Det innebär att individen måste 
idag själv dra gränser mellan arbete och privatliv (Mellner, Aronsson & Kecklund 2012). 
 
Gränsdragning i arbetet kan vara svårt för individen, särskilt med dagens informationsteknik. 
Arbetsprestation kopplas mer och mer till individens egenvärde som följd av att arbetet 
integreras med privatlivet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). Det 
finns idag ingen gedigen forskning om konsekvenser av att ständigt vara tillgänglig för arbete. 
Därför är ämnet aktuellt att studera då tekniken bara utvecklas och underlättar för oss att 
ständigt vara uppkopplade. Även arbetsplatskultur påverkar hur individen upplever arbetet. 
Hög tillgänglighet bland organisationens medlemmar kan därför påverka arbetsplatskulturen. 
Arbetsplatskulturen i sin tur kan också tänkas påverka förväntningar på tillgänglighet 
(Alvesson 2015). Därför är det viktigt att studera hur dessa aspekter påverkar förväntningar på 
tillgänglighet i organisationer. En ny generation födda med tekniken i blodet är på väg ut i 
arbetslivet vilket gör området ännu viktigare att studera. 
 
1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka tillgänglighet och förväntningar på tillgänglighet för arbete, på 
och utanför arbetsplatsen bland tjänstemän i fastighetsbolag. 
 
1.2.1 Frågeställningar 

• Hur tillgängliga är tjänstemän tillgängliga för arbete och varför är de tillgängliga? 
• På vilket sätt har arbetsplatskultur betydelse för hur tjänstemän upplever förväntningar 

på tillgänglighet? 
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2. Tidigare forskning  
 
2.1 Teori 
 
Tillgänglighet och flexibilitet  
Arbetslivet blir allt mer flexibelt. En förutsättning för flexibilitet är tillgänglighet och de går 
därför ofta hand i hand (Bergman & Gardiner 2007). Idag är det enklare än någonsin att vara 
kontaktbar med hjälp av tekniska kommunikationsmedel. Dessa hjälpmedel skapar nya 
möjligheter i arbetet men ställer också nya krav på individen (Stenfors, Magnusson Hansson, 
Oxenstierna, Theorell & Nilsson 2013). I arbetslivet innebär dessa krav förväntningar på 
tillgänglighet via telefon och mejl. Individen måste idag själv övervaka och dra gränser 
mellan arbete och privatliv (Mellner, Aronsson & Kecklund 2012). 
 
I boken Gränslöst arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006) läser vi 
om hur högkvalificerade tjänstemän och chefer arbetar mer än andra anställda, både på och 
utanför arbetsplatsen. Högre tjänstemän och chefer är också de som är mest tillgängliga 
kvällar och helger. Det är idag enkelt att sitta hemma i soffan med datorn i knät och varva 
TV-tittande med arbete. Vidare menar Allvin och Aronsson (2003) att i takt med att 
arbetslivets flexibilitet ökar, överförs arbetsgivarens fokus från arbetsprocess till 
arbetsresultat. Vid högkvalificerat arbete finns det inte längre någon gräns för hur bra ett 
arbete kan utföras. Därmed kan det bli svårare att endast hålla sig till 40-timmarsveckan. Om 
arbetets resultat speglar individen, upplevs arbetsuppgifterna svårare att lämna över till 
ersättare vid eventuell sjukdom eller ledighet.  
 
Bergman och Gardiners (2007) artikel Employee availability for work and family: three 
Swedish case studies stödjer tesen om att högre krav på tillgänglighet är kopplad till 
arbetstagarens position i organisationen. Samma studie visar också på att graden av förväntad 
tillgänglighet av de anställda tjänstemännen är oberoende av kön, kvinnor och män förväntas 
vara lika tillgängliga. När arbetslivet förändras och blir allt mer flexibelt ställs högre krav på 
individen att själv avgöra hur mycket som krävs av hen i arbetet. Individen tenderar då att 
arbeta mer än vad hen hade gjort om det hade funnits ramar kring vad som krävs i arbetet 
(Allvin m.fl. 2006). Allvin m.fl. (2006) och Berman och Gardiner (2007) pekar i sina texter 
på hur det flexibla arbetslivet kan påverka krav på tillgänglighet genom att knyta större ansvar 
för arbetet till individen, genom att fokus flyttas från arbetsprocess till arbetsresultat.  
 
När arbetet dessutom blir en spegling av individen som person är det lätt att arbetsrollen 
integreras med arbetstagaren som privatperson. Personer som identifierar sig med sitt arbete 
tenderar att använda tekniska kommunikationsmedel för att göra sig tillgängliga mot 
arbetsplatsen på sin lediga tid (Boswell & Olson-Buchanan 2007). Äldre forskning (Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand 1998) om gränslöst arbete belyser 
också att höga prestationskrav och lösa arbetsvillkor ställer krav på individen i form av 
effektivitet i arbetet. 
 
Tre viktiga aspekter angående hur arbetstagare gör sig tillgängliga mot arbetsplatsen är 
involvering i arbetet, engagemang och ambition. 
 

Individer som upplever stort engagemang i arbetet, organisationen och organisationens 
utveckling tenderar göra sig mer tillgängliga även privat tid. Även ambitiösa individer 
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tenderar att arbeta extra hårt och är i större utsträckning tillgängliga mot arbetsplatsen 
(Boswell & Olson-Buchanan 2007). För att hinna med arbetet till följd ökade 
arbetsbelastning, arbetar arbetstagarna mer, både inom och utanför arbetets ramar. Personlig 
involvering i arbetet kan också resultera i svårigheter att koppla bort arbetet (Allvin, 
Aronsson, Härenstam & Wiklund 1992). 
 
Sociala relationer på arbetsplatsen påverkas också när arbetslivet blir mer flexibelt och 
förväntningar på tillgänglighet förändras. Personer på samma arbetsplats kan arbeta under 
olika avtal och vid samarbeten kan det förekomma olika förväntningar angående 
tillgänglighet hos organisationens medlemmar (Allvin m.fl. 2006). 
 
Allvin, Aronsson, Härenstam & Wiklund (1992) betonar bekymret om arbetstid i rapporten 
Frikopplad eller frånkopplad - Om innebörder och konsekvenser av gränslösa arbeten. I det 
flexibla arbetslivet finns inga absoluta ramar för tid, menar författarna. Tid är något som 
ständigt ska övervinnas och de menar att arbetslivet har invaderat privatlivet. En konsekvens 
av att arbetsliv och privatliv integreras är att individen ständigt är tillgänglig och förberedd för 
att arbeta. Därmed tar arbetstagare med arbetsrelaterade uppgifter in i exempelvis 
familjesamvaro och balansen mellan arbete och privatliv påverkas. 
 
Modern informationsteknik 
Cukier och Middleton (2006) menar att tekniken hjälper till att skapa strukturer för 
tillgänglighet som inkräktar på privatlivet. Det är lätt att gränserna mellan arbete och privatliv 
suddas ut om det inte finns tydliga riktlinjer för när individen ska vara tillgänglig gentemot 
arbetsplatsen. 
 
Modern informationsteknik möjliggör även för arbetstagaren att optimera sitt arbetsresultat 
genom att ta med sig arbetet hem. I Ragsdale och Hoovers (2015) artikel Cell phones during 
nonwork time: A source of job demands and resources. Computers in Human Behavior pekar 
författarna på att personer som använder samma telefon privat som i arbetet är mer 
tillgängliga än de som använder olika telefoner. 
 

Bergman och Gardiner (2007) skriver i artikeln Employee availability for work and family: 
three Swedish case studies att struktur spelar roll för hur tillgänglighet manifesteras i 
organisationerna. Eftersom tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren har arbetsgivare 
precis börjat försöka hantera problematiken kring att balansera arbete och privatliv. Därför 
saknar företag ofta strategier för att hjälpa anställda att hantera stress till följd av ständig 
tillgänglighet mot arbetsplatsen. När organisationen saknar regler och policys kring 
förväntningar på nåbarhet, sträcker sig arbetsplatsens förläggning till hemmet och 
arbetsdagarna blir längre (Wright, Abendschein, Wombacher, O’Connor, Hoffman & 
Dempsey 2014). 
 
Det som knyter samman flexibilitet och tillgänglighet är delvis sättet tekniken skapar 
förutsättningar för tillgänglighet. I takt med att arbetslivet moderniseras kan vi vara mer 
flexibla exempelvis genom att arbeta hemifrån. Därmed ställer arbetsgivaren högre krav på 
tillgänglighet, för att kunna tillåta arbete hemifrån.  
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Arbetsgivarens ansvar 
I arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö regleras delar av 
arbetsgivarens ansvar för anställdas arbetsmiljö (AFS 105:4). Under Arbetsbelastning 9 § 
finns att läsa:  
 
“Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna 
inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.” 
 
 (AFS 2015:4).  
 
Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Definitioner 4 § förklarar att den 
organisatoriska arbetsmiljön inkluderar hur organisationen använder sig av kommunikation 
och fördelning av krav, resurser och ansvar (AFS 2015:4). Arbetstider 12 § anger att det inte 
finns några regler om hur “arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstidens förläggning i 
arbetsmiljöarbetet” men att arbetsgivaren har ansvar för att uppmärksamma möjligheter till 
återhämtning (AFS 2015:4) 
 
 
Arbetsplatskultur 
Kultur i företag påverkar också förväntningar på anställda. Funktionella värderingar, ”hur 
man bör uppträda”, i organisationen hjälper att skapa en kompass för hur de anställda 
förväntas uppträda (Alvesson 2015:44). En organisation där medlemmarna gör sig tillgängliga 
i hög grad riktar därmed kompassen mot en kultur där hög tillgänglighet förväntas (Alvesson 
2015). Kultur kan också spela en roll för att skapa gemensamma värderingar och 
sammanhållning på arbetsplatsen. En kultur med bra sammanhållning och gemensamma 
värderingar kan skapa en företagskultur där arbetsplatsen betraktas som en familj med stark 
sammanhållning (Alvesson 2015). Alvesson beskriver också att organisationer är uppbyggda 
av olika värdesystem. Dessa värdesystem bygger på organisationens policy, mål och strategier 
som skapar vägledning för organisationen (2015).  
 

Organisationer saknar i regel policys och riktlinjer kring hur tekniken ska användas trots att 
organisationsstruktur kan ha en roll i hur förväntningar kring tillgänglighet utformas. Finns 
det också en kultur på företaget där hög tillgänglighet är en norm blir det ännu viktigare att 
vara medveten om effekterna av tillgänglighet. Den höga graden av tillgänglighet riskerar inte 
endast påverka privatlivet utan kan också leda till stress hos individen (Wright 2014). 
Eftersom tekniken är förhållandevis ny är det viktigt att studera ämnet tillgänglighet och hur 
individen i arbetet påverkas. 
 
Alvesson (2015) menar att organisationen kan betraktas som ett “socialt kitt”. Begreppet 
syftar till att förklara hur organisationens medlemmar integreras med organisationen genom 
icke-strukturella gemensamma normer, uppfattningar och åsikter. Forskare betraktar dessa 
typer av organisationskulturer som “familjelika”. Inom den typen av organisationer 
uppmuntras teamarbete, sammanhållning och synen på medlemmarna som en familj. Det 
familjelika bandet resulterar i att medlemmarna vill vara tillgängliga för sina kollegor samt 
sin ledning. Det “sociala kittet” strävar mot att upprätta ett band mellan varje anställd och 
ledningen också för att skapa hängivenhet mot organisationens mål (Alvesson 2015). Det 
“sociala kittet” strävar mot att upprätta ett band mellan varje anställd och ledningen för att 
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skapa hängivenhet mot organisationens mål. Som chef kan det vara lätt att anamma den 
befintliga arbetsplatskulturen och därmed bli del av mönstret, om man som chef inte 
reflekterar över dess innebörd (Alvesson 2015).  
 
Eftersom vi rör oss mot ett arbetsliv där tillgänglighet betraktas som förutsättning för 
flexibilitet, och tekniska kommunikationsmedel är ett måste, är ämnet mer aktuellt än 
någonsin. 
 
 
2.2 Etisk diskussion 
Den litteratur som används i teorikapitlet innehåller forskning som studerar gränslöshet och 
tillgänglighet ur perspektiv som omfattar eventuella olikheter angående genus och ansvar hos 
organisationen. Exempelvis undersöker Bergman och Gardiner (2007) om tillgänglighet 
påverkas av kön. Samma artikel nämner också att strukturerna påverkar förväntningar på 
tillgänglighet. Wright med medförfattare (2014) pekar på hur balansen mellan arbete och 
privatliv påverkas när det inte finns regler kring hur man ska vara nåbar i organisationen. 
Kapitlet om teori innefattar även en del ur Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk 
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som pekar på arbetsgivarens ansvar för sina anställdas 
arbetsmiljö. Litteraturen tar hänsyn till både genus och företagsansvar.  
 
 
 

3. Metod 
 
3.1 Metodologiska överväganden 
Erhållande av kunskap om hur verkligheten är förskaffad kallas inom metodologin för 
epistemologi (Alvesson & Sköldberg 2008). Epistemologi är således en metod för att 
införskaffa kunskap. Inom forskning finns flera förklaringsmodeller att utgå från. De 
vanligaste modellerna är induktion, deduktion och abduktion. Det brukar kallas för induktiv 
eller deduktiv ansats. Induktiv ansats utgår från att forskaren drar generella slutsatser utifrån 
en större mängd data. Då det beskriver hur något brukar vara, är det ingen garanti för att det 
det är så i det aktuella fallet vilket är en nackdel med ansatsen. Deduktion ämnar förklara 
enskilda fall och saknar underliggande mönster, därför kan den deduktiva ansatsen anses vara 
intetsägande. Den tredje modellen är abduktion. Abduktion är en kombination av induktion 
och deduktion och används ofta i fallstudier. Unikt med den abduktiva ansatsen är att den till 
skillnad från induktion och deduktion också försöker skapa förståelse. Abduktion som metod 
ämnar skapa förståelse både med utgångspunkt i tidigare forskning och genom nya 
iakttagelser. Abduktion är den modell vi utgått från i vår studie då vi utgått från tidigare 
forskning inom gränslöst arbete, tillgänglighet, arbetsplatskultur samt en arbetsmiljöföreskrift 
från Arbetsmiljöverket. Vi har även inhämtat empiri genom kvalitativ metod. Studien är en 
kvalitativ sådan och ämnar beskriva hur tjänstemän inom fastighetsbolag kan uppleva 
tillgänglighet i arbetet. 
 
Alvesson & Sköldberg (2008) menar att kvalitativ metod är lämpad för att beskriva 
studiesubjektens upplevelser. Eftersom det är tjänstemännens upplevelser vi vill undersöka 
lämpar sig en kvalitativ metod mer än en kvantitativ, då en kvantitativ ofta utgår från 
forskarens idéer om hur verkligheten är förskaffad (Alvesson & Sköldberg 2008). För att 
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analysera vårt material har vi använt oss av metoden hermeneutik. Hermeneutiken ämnar 
tolka och reflektera kring data eller text. 
 
”Meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.” 
 
(Alvesson och Sköldberg 2008:193).   
 
För att skapa förståelse om empiri vill hermeneutiken tolka empirin utifrån dess kontext.  
Vi har därför tolkat och analyserat insamlad empiri med utgångspunkt i teorier om gränslöst 
arbete. Vår studie är utförd med hjälp av tio enskilda intervjuer där respondenterna givits 
möjligheten att tolka och svara på våra frågor utifrån vår intervjuguide. Studien ämnar vara 
kvalitativ och beskriva upplevelser, därför ser vi vår valda metod som lämplig för ändamålet. 
Vi har också valt att analysera vårt material genom metoden hermeneutik, då vi ville få en 
bred bild av fenomenet gränslöst arbete. Vi valde även att göra en förundersökning genom 
intervju med HR-chefen i organisationen. Förundersökningen ämnade skapa en förförståelse 
samt en persons samlade bild av företeelsen gränslöst arbete. Vi menar inte att HR-chefens 
bild ensam skulle vara den riktiga, men vi såg att positionen som respondenten innehar ger 
förutsättning för en överblick av organisationen. Förundersökningen tillsammans med de 
andra respondenternas uppfattningar och upplevelser av det undersökta fenomenet ämnade 
skapa en kontext där de olika enskilda uppfattningarna sedan kunde tolkas i ett större 
sammanhang. 
 
3.2 Urval 
Vid studiens start var det viktigt för oss att erhålla ett brett urval respondenter med jämn 
könsfördelning för att säkerställa ett så oberoende material som möjligt (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Vi ansåg att det var viktigt att skilja på män och kvinnor för att se om de det 
förelåg skillnad och som kunde påverka studiens resultat. Vi ville undvika att ett kön 
representerade denna studiens resultat och därför var det viktigt att ha lika många män 
respektive kvinnor för studiens generaliserbarhet. Studien har därför utförts genom 
kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med tio respondenter, fem av varje kön, i 
organisationen som varit objekt för studien. Respondenterna i studien är tjänstemän med olika 
positioner i företaget. Det är en blandning av chefer och andra tjänstemän. Gemensamt för 
samtliga respondenter är att de arbetar inom samma verksamhetsområde i samma 
organisation, vilket var nödvändigt då studien undersöker tjänstemän inom fastighetsbolag. 
 

Inför studien utfördes en förstudie. Förstudien bestod av en intervju med organisationens HR-
chef som även varit kontaktperson under studiens process. HR-chefen ansågs som lämplig 
respondent i förstudien då hen har överblick över organisationen och kunde bidra med 
övergripande information om organisationen. HR-chefen fungerade också som kontaktperson 
mellan uppsatsskrivare och övriga respondenter och samordnare av intervjutillfällen. 
 
 
3.3 Datainsamling 
Vi använde oss av abduktion i studien. Abduktion syftar till skapa förståelse både med 
utgångspunkt i tidigare forskning och genom nya iakttagelser. Studien inleddes med en 
förundersökning som innebar en intervju med HR-chefen, som också varit vår kontaktperson i 
organisationen. Syftet med förundersökningen var att skapa en grund för studien samt en 
bredare förståelse av organisationen. I förundersökningen presenterade vi vår tanke med 
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studien för HR-chefen. Vi använde också förstudien för att diskutera idéer och eventuella 
synpunkter från organisationens sida. Tanken var att säkerställa att studien skulle uppfylla 
kriterier för vår uppsats samtidigt som den skulle bidra med en relevant studie för 
organisationens behov.  
 
Metoden vi använt är kvalitativ metod då vi ville undersöka upplevelser hos respondenterna. 
Vi använde oss av semistrukturerade enskilda intervjuer. Anledningen till att vi valde 
semistrukturerade intervjuer var för att kunna ställa öppna frågor och genom det skapa 
möjlighet till fördjupning genom följdfrågor. Vi använde dock standardiserade frågor som 
gemensam utgångspunkt för samtliga intervjuer, för att enklare kunna jämföra svaren och öka 
generaliserbarheten. Ahrne och Svensson (2011) menar att inom den kvalitativa forskningen 
avser generaliserbarhet möjligheten att kunna jämföra resultatet med liknande studier, samt att 
överföra resultat till andra verksamheter. Intervjuerna spelades in med hjälp av surfplatta och 
iPhone och därefter delade vi upp intervjuerna mellan oss och transkriberade dem. 
 
Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats. Vi ansåg att arbetsplatsen bör vara den 
mest naturliga miljön för intervjuerna då det studerade ämnet rör respondenternas upplevelse 
av deras arbete. Svensson & Ahrne (2011) menar att lokalisering av intervjuer påverkar hur 
respondenterna vill uttrycka sin identitet. Därför bör vi som intervjuare ha detta i åtanke då 
arbetsplatsen som intervjuplats bör innebära att den intervjuade vill framställa sig som en god 
medarbetare. 
 
Intervjuerna utfördes med 10 respondenter i enskilda rum som intervjuades en och en. 
Därmed ökas möjligheten till oberoende svar då respondenterna inte kan påverkas av 
varandras uppfattningar och upplevelser i den mån som de hade kunnat göra vid exempelvis 
en gruppintervju. 
 
3.4 Analysmetod 
En hermeneutisk ansats har använts för att försöka skapa en förståelse av empiri genom att 
sätta den i ett samband med hjälp av tidigare forskning. 
 
”Meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.” 
 
(Alvesson och Sköldberg 2008:193). 
 
Tidigare forskning som ingår i vårt teorikapitel har varit verktyg för att analysera empirin och 
besvara studiens syfte. 
 
Studiens resultat- och analyskapitel inkluderar upplevelser som är både gemensamma och 
avvikande. 
 
I studiens resultat och analys-kapitel har resultat och analys varvats. Vi har strukturerat 
kapitlet genom att använda oss av våra frågeställningar. Därav de två huvudrubrikerna: Hur 
är respondenterna tillgängliga och varför är de tillgängliga? och Har arbetsplatskultur 
betydelse för hur tjänstemän upplever förväntningar på tillgänglighet? 
 
Vi som uppsatsskrivare har ansvarat för att redogöra resultat och analys för varsin fråga, även 
om vi sedan har arbetat vidare med ”varandras” frågor. 
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Avsnitt 4.1 Hur är respondenterna tillgängliga och varför är de tillgängliga? har delats upp i 
ytterligare underrubriker för att ta fram olika teman beträffande hur och varför respondenterna 
är tillgängliga. Empirin har analyserats under olika teman som även fungerar som 
underrubriker i kapitlet. Temana är arbetsbelastning, kontroll och engagemang och ambition. 
 
Avsnitt 4.2 Har arbetsplatskultur betydelse för hur tjänstemän upplever förväntningar på 
tillgänglighet? som berör arbetsplatskultur har analyserats genom strukturering av empirin i 
olika teman; arbetsplatskultur samt gränsdragning och balans. 
 
Slutligen har vi under rubriken 5. Slutsatser dragit slutsatser under samma rubriker som 
återfinns i kapitlet för resultat och analys. Detta tillvägagångssätt har använts för att göra 
resultatredovisning, analysarbetet och studiens slutsatser så tydligt som möjligt för läsaren. 
Slutligen innehåller kapitlet också rubriken 5.3 Sammanfattning - svar på syfte och 
frågeställningar där vi besvarar syfte och frågeställningar efter analysarbetet. 
 
3.5 Etik 
 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning av 
Vetenskapsrådet finns fyra huvudkrav som ska uppfyllas inom forskning. Kraven tar 
framförallt hänsyn till deltagarnas konfidentialitet och integritet och utgår från 
individskyddskravet (Vetenskapsrådet s.5). Dessa huvudkrav kan även appliceras i mindre 
studier som denna uppsats. Kraven är: 
 

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
(Vetenskapsrådet s.6). 
 
Informationskravet  
 
“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings- 
uppgiftens syfte.” 
 
(Vetenskapsrådet s.7) 
 
I vår studie har det inneburit att vi  innan intervjutillfällena skickade ut ett PM till deltagarna 
där vi kort presenterade oss själva och vår studie samt förklarade vad som förväntades av dem 
som deltagare. Vi informerade deltagarna om vad vår studie skulle användas för. Vi 
presenterade även studien muntligt innan varje intervju samt lämnade utrymme för frågor 
eller funderingar från respondenterna. 
. 
 
Samtyckeskravet 
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“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 
 
(Vetenskapsrådet s.9). 
 
Samtliga respondenter är myndiga och har givit samtycke för att delta i studien. 
Intervjutillfällena inleddes med att respondenterna fick välja om det var okej att intervjuerna 
spelades in, vilket alla gick med på. 
 
“De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 
medför negativa följder för dem.” 
 
(Vetenskapsrådet s.10) 
 
Samtliga respondenter kunde när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på 
frågor de var obekväma med. Vi försökte även skapa en trygg miljö för deltagarna att tala fritt 
och vara med och påverka samtalet.   
 
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.” 
 
(Vetenskapsrådet s.12). 
 
Studien har inte inneburit att respondenter behövt lämna några personuppgifter eller liknande. 
Inspelningar och transkriberingar från genomförda intervjuer finns endast tillgängliga för oss 
som uppsatsförfattare. Vid förfrågan kan materialet även delges handledare för studien. 
Informanterna har även informerats om hur empirin förvaras. I resultatredovisningen har vi 
inte använt oss av några namn, befattningar eller annat som kan kopplas till respondenterna. 
Det kan det vara så att deltagarna själva kan komma att känna igen sina eller kollegors 
uttalanden, men vi har försökt att minska risken för identifiering i största möjliga mån. 
 
Nyttjandekravet  
 
“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- ändamål.”  
 
(Vetenskapsrådet s.14).   
 
Empirin som lämnats av deltagarna kommer endast att användas till denna C-uppsats.  
 
Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel 
I boken Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel av Gustafsson, 
Hermerén och Petersson (2004) vill författarna sammanfatta de rättigheter och skyldigheter 
aktörer inom forskning bör eftersträva. Punkterna rör framförallt det forskarna vill kalla för 
”forskaretik” och innefattar framförallt relationen mellan forskare och forskningsuppgifter 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:19). Nedan finns en sammanfattning som 
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författarna tagit fram för rättigheter och skyldigheter angående god forskningssed samt en 
redogörelse för hur dessa har applicerats i vår studie. 
 
1. ”Du skall tala sanning om din forskning.” 
 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:8) 
 
Vår studie ämnar lyfta fram upplevelser av företeelser på ett sanningsenligt sätt. Vi har 
försökt att inte ta citat och uppfattningar ur deras sammanhang utan har försökt använda citat 
för att förstärka uppfattningar som framkommit under intervjuerna. 
 
2. “Du skall öppet redovisa metoder och resultat.” 
 
 (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:8) 
 
Det har varit viktigt för oss att på ett tydligt och strukturerat sätt redogöra för resultat och 
analys. Vi har använt oss av återkommande rubriker för att skapa en röd tråd och göra studien 
lättförståelig och lättläst. Vi har också försökt lyfta fram både återkommande och avvikande 
åsikter för att samtliga respondenter ska känna att deras åsikt kommer till tals. I metodkapitlet 
har vi försökt redogöra tillvägagångssättet på ett tydligt sätt där läsaren kan ta del av hur 
studien har utformats och genomförts. 
 
3. “Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.” 
 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:8) 
 
Vår studie har inte finansierats kommersiellt och har således inga kommersiella intressen eller 
bindningar. Däremot har vi klargjort för deltagarna att deras uttalanden kommer att användas 
till vår C-uppsats, alltså denna studie. 
 
4. “Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.” 
 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:8) 
 
Inför studien har vi fördjupat oss i tidigare forskning och teori inom det studerade ämnet. 
Teoretiska utgångspunkter redovisas i kapitlet för tidigare forskning. Det är också samma 
litteratur som använts i analys och slutsatser. 
 
5. “Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare).” 
 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:8) 
 
Resultatet i vår studie är strikt kopplat till empiri vi själva samlat in genom intervjuer. Ingen 
annan empiri har använts. All tidigare forskning refereras till ansvarig författare eller forskare. 
 
 
6. “Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation och arkivering).” 
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(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:9) 
 
Ordning och struktur är viktigt för att skapa en studie av god kvalitet och 
tillförlitlighet  (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:9,16). Resultat och analys i studien 
har redovisats med syfte och frågeställningar som grund. Metod har också redovisats på ett 
förhoppningsfullt tydligt sätt. Insamlad data har sorterats och analyserats genom en 
strukturerad metod. 
 
7. “Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada 
(t ex försökspersoner).” 
 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:9) 
 
Konfidentialitet för deltagarnas bästa har tagits i åtanke av författarna. Individskyddskravet 
innebär att informanter som deltar i studien inte får komma till skada till följd av deras 
deltagande (Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:82). Därför har vi bett om alla 
deltagares samtycke till att delta i studien, samt informerat dem om vad studien ska användas 
till. Vi har heller inte använt oss av varken organisationens eller deltagarnas namn vid 
redovisning av resultat eller analys. 
 
8. “Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning.” 
 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2004:9) 
 
Tidigare forskning har använts som utgångspunkt och teoretisk referensram. Vi har 
framförallt valt etablerade forskare som vi anser har hög trovärdighet inom ämnet.  
 
3.6 Metoddiskussion 
Vår studie har utförts med abduktiv ansats. Abduktion utgår från att förklara något utifrån 
upplevelser och tidigare forskning för att skapa förståelse av ett fenomen. Tidigare forskning 
har bidragit till att empirin har kunnat analyseras och medverkat för en bredare bild av 
fenomenet tillgänglighet i arbetet. Därför kan det argumenteras för att abduktion är en lämplig 
metod för just vårt forskningsområde. Nackdelar med induktion och deduktion är att de endast 
utgår från befintlig data respektive enskilda fall och bortser från underliggande mönster. De 
kan därför vara intetsägande och bara för att något varit på ett visst sätt ett tidigare behöver 
det inte vara så i det aktuella fallet. Metoderna ämnar inte skapa förståelse som abduktion gör. 
En hermeneutisk ansats för analys innebär att sätta ett fenomen i sitt sammanhang för att 
skapa förståelse. Det har varit viktigt i studien att visa hänsyn för, och studera, tidigare 
forskning för att kunna redogöra för analys och slutsatser med hög reliabilitet. 
 
Empiri har samlats in genom kvalitativa enskilda semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 
intervjuer förefaller som mest lämpade eftersom studien ämnar beskriva upplevelser hos 
respondenterna. Intervjuerna har skett öga mot öga vilket är en fördel då intervjuaren kan 
fånga upp tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck som kan ge en större förståelse för 
respondenternas berättelser. Därför bör kvalitativ metod vara en bättre lämpad metod än en 
kvantitativ sådan. Intervjuerna har varit enskilda vilket har varit till fördel då respondenterna 
inte kan påverkas av andra respondenter i rummet. Semistrukturerade intervjuer är 
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fördelaktiga då intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor baserade på respondenternas 
svar. 
 
En nackdel med kvalitativa studier är att de tenderar att ha en lägre generaliserbarhet än 
kvantitativa studier då kvalitativa studier är svårare att mäta (Svensson & Ahrne 2011). En 
nackdel med fysiska intervjuer är att det kan förefalla som svårt att bedöma svarens 
sanningsenlighet då en risk med metoden är att respondenterna har svårt att öppna sig för en 
främmande person. 
 
Studien inleddes med en förundersökning som innebar en intervju med HR-chefen, som också 
varit vår kontaktperson i organisationen, på fastighetsbolaget. Vi ansåg att en förstudie skulle 
vara gynnsam för studien i syfte att skapa förförståelse av organisationen samt för att 
undersöka om studiens syfte var applicerbart på organisationen. 
 
Urvalet bestod av tio personer med jämn könsfördelning. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
(2011) menar att för att få en mer trovärdig bild bör minst sex till åtta personer intervjuas, en 
siffra som urvalet i studien uppfyller. Studiens respondenter bestod av en, önskad av 
uppsatsskrivarna, jämn fördelning av kön och olika poster inom organisationen, detta för att 
vi önskade ett brett urval respondenter. 
 

4. Resultat och analys 
 
4.1 Hur är respondenterna tillgängliga och varför är de 
tillgängliga? 
 
4.1.1 Hur är respondenterna tillgängliga? 
 
Resultat 
Samtliga respondenter har med sig arbetstelefonen hem vid arbetsdagens slut och många har 
även med sig arbetsdator. En del använder samma telefon privat som i arbetet, en del vill ha 
olika telefoner för att enklare kunna skilja på arbete och privatliv. Respondenterna använder 
olika telefoner dels för att värna om privatlivet men också för att de upplever att det inte 
känns bekvämt att använda arbetstelefonen privat. Däremot finns det respondenter som 
använder sin privata telefon för arbete och har synkroniserat sin arbetsmejl till den privata 
telefonen. De respondenter som väljer att ha samma telefon gör det för att de upplever det 
som ”rörigt” att ha två telefoner. Resultatet visar inte att kön påverkar hur respondenterna är 
tillgängliga. Kvinnor och män i undersökningen verkar vara lika tillgängliga. 
 
”Jag vill inte gå runt med två saker. Och i min tjänst förutsätts jag vara tillgänglig. Och då 
anser jag att då kan jag lika väl ha det som min privata.” 
 
Respondenterna är tillgängliga under kvällar och helger i olika mån och av olika skäl. En del 
respondenter väljer att lämna arbetstelefonen i hallen under kvällen, för att uppdatera sig om 
arbetet vid tillfälle. SMS och mejl på kvällstid förekommer men telefonsamtal förekommer 
sällan. 
 
”Det förekommer ibland. Inte jättefarligt, men folk mejlar långt in, sent in på kvällen.” 
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Hög tillgänglighet leder till att en del respondenter arbetar sent om kvällarna och vissa uppger 
även att de kan ta emot mejl mitt i natten och ställer sig då frågan; 
 
“sover de överhuvudtaget?” 
 
Telefonsamtal innebär i regel att något brådskande inträffat i arbetet och respondenterna 
väljer då att svara eller att ringa upp så fort de får möjlighet. 
 
Respondenterna beskriver också att de upplever SMS- och mejlkontakt som mindre 
stressande än inkommande telefonsamtal utanför ordinarie arbetstid. Studien visar en bredd av 
upplevelser av, och inställning till, tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. Det finns en 
uppfattning om att vara tillgänglig dygnet runt. Vissa uppger att de inte alls upplever 
tillgängligheten som stressande utan ”att det handlar om att ge och ta.” 
 
 
 En del respondenter menar att de vill bli kontaktade av kollegor utanför ordinarie arbetstid. 
 
”…är jag sjuk eller om jag vabbar finns jag alltid anträffbar ändå, och på semester också. 
Jag stänger aldrig av.” 
 
Analys 
Den nya tekniken skapar möjligheter i arbetet men ställer också krav på individen i arbetslivet 
(Stenfors m.fl. 2013). Respondenternas svar tyder på att informationstekniken leder till ökad 
tillgänglighet då respondenterna uppger att de tar med sig arbetet hem via telefonen. 
 
Ragsdale och Hoover (2015) skriver i artikeln Cell phones during nonwork time: A source of 
job demands and resources att personer som använder samma telefon privat som i arbetet är 
mer tillgängliga än personer som använder olika telefoner. Artikeln pekar också på att 44% av 
amerikanerna som deltagit i undersökningen sover med sin telefon vid sängen för att 
säkerställa att de inte går miste om viktig information (Ragsdale & Hoover 2015). Enligt 
forskning är alltså de respondenter som har samma telefon privat som i arbetet mer 
tillgängliga än de som använder olika telefoner. 
 
Tekniska hjälpmedel för kommunikation påverkar graden av tillgänglighet utanför arbetet, 
vilket i sin tur påverkar arbetsbördan (Stenfors m.fl. 2013) Respondenternas svar tyder på att 
möjlighet till tillgänglighet påverkar hur mycket de arbetar. Kön är inte en faktor som 
påverkar i vilken mån respondenterna i studien är tillgängliga. Bergman och Gardiners (2007) 
artikel visar samma resultat: kvinnor och män förväntas vara lika tillgängliga. Det är istället 
andra faktorer såsom position i företaget som påverkar graden av förväntad tillgänglighet, 
vilket vi också ser i vår studie. 
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4.1.2 Varför är respondenterna tillgängliga? 
 
4.1.2.1 Arbetsbelastning 
 
Resultat 
En vanligt förekommande anledning respondenterna uppger till att de är tillgängliga är att de 
behöver vara tillgängliga för att hinna med sitt arbete.  
 
”Det finns väl inga förväntningar på att jag ska jobba hemma eller jobba över, det finns väl 
inga krav så från någon. Det är väl mer eget val för att hinna med egentligen.” 
 
Flera respondenter uppger att de i hög grad behöver vara tillgängliga för att hinna med 
arbetet, även om de uttalade arbetstiderna är 8-17. Dock menar respondenterna att det finns 
roller i företaget som (outtalat) förväntas vara mer tillgängliga. 
 
Respondenterna kan också göra sig tillgängliga för att hjälpa en kollega som arbetar utanför 
ordinarie arbetstid för att inte hindra den personen i sitt arbete. Resultatet pekar på en bild av 
att många i organisationen mejlar utanför kontorstid för att vidarebefordra en fråga i syfte att 
mentalt kunna lämna arbetsplatsen på det sättet. 
 
”Men mejl har ju, tycker jag blivit, det använder många för att bli av med sin fråga.” 
 
Flera respondenter uttrycker att när de skickar mejl till kollegor förväntar de sig inget svar. 
 
”Så att, nej men jag förväntar mig inte svar, får jag svar blir jag snarare förvånad, nästan 
irriterad; varför har du svarat mig nu jag ville inte ha svaret.” 
 
Analys 
Respondenterna uttrycker att de vill undvika ”att komma tillbaka till en hög med mejl” vilket 
också är en orsak till att hålla sig uppdaterad om händelser i arbetet på fritiden.  
 
Respondenterna verkar försöka undgå ökad arbetsbelastning genom att göra sig tillgängliga 
utanför arbetets ramar. Enligt Allvin med flera  (2006) är ökad arbetsbelastning och förhöjd 
arbetstakt konsekvenser av tillgänglighet, något som sträcker till att även inkludera arbete 
hemifrån. Räknas det då inte som arbete att hålla sig uppdaterad om arbetet hemifrån? Det 
råder även uppfattning om att mejl har blivit ett verktyg för att lämna vidare ”bollen” till 
någon annan, vilket också är ett sätt för individen i arbetet att minska sin arbetsbelastning. 
Detta kan vara en bidragande faktor till att arbetstempot ökar. 
 
En annan anledning för respondenterna att göra sig tillgängliga mot arbetsplatsen är att de 
behöver jobba hemifrån för att hinna med sitt arbete. Därmed behöver respondenterna också 
vara tillgängliga gentemot kollegor för att kunna utföra arbete från hemmet eller annan plats 
respondenten spenderar sin fritid på. Det är därmed en fråga om ökad tillgänglighet till följd 
av arbetsbelastning. I sin tur ökar arbetsbelastningen vid stora möjligheter till tillgänglighet. 
Det blir därmed en ond cirkel av tillgänglighet och arbetsbelastning. 
 
En annan anledning till att respondenterna är tillgängliga är att de inte vill förhindra kollegors 
arbetsprocess. Alvesson (2015) skriver om hur kulturen på arbetsplatsen kan skapa känslan av 
att arbetsplatsen är en familj. Vid analys kan det betraktas som att respondenterna som del av 
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en ”jobbfamilj” vill hjälpa varandra i arbetet. I ett sådant perspektiv kan det ses som en 
kulturfråga. En kultur som främjar hög tillgänglighet skapar förväntningar på att dess 
medlemmar ska vara just det: tillgängliga. Kultur kombinerad med en känsla av samhörighet 
med kollegor skulle kunna påverka respondenterna att vilja göra sig tillgängliga för arbete 
även utanför arbetsplatsen. 
 
4.1.2.2 Kontroll 
 
Resultat 
Respondenterna gör sig även tillgängliga för att de vill ha kontroll över arbetet. 
 
”Det är nog mycket kontrollbehov. När vi tar semester, så har vi någon som ersätter. Men 
man vill ändå ha någon kontroll. Gör de vad de ska?” 
 
En vanlig orsak till att respondenterna i studien är tillgängliga mot arbetsplatsen även under 
ledigheter som semester är att de inte vill komma tillbaka till en inkorg med åtskilliga 
obesvarade mejl. Det finns en uppfattning om att inte vilja“ligga efter redan på måndag 
morgon.” Vissa menar att de skulle bli mer stressade av att stänga av telefonen då de kan gå 
miste om viktiga arbetsrelaterade angelägenheter. 
 
 
En del menar att de inte upplever någon som helst stress av att vara tillgängliga.  
 
Respondenterna belyser också det som viktigt att inte koppla ihop arbetsprestation med 
egenvärde. 
 
”…att man inte kopplar ihop sin 
jobbprestation med sitt egenvärde. Det är många som gör det. Att misslyckas jag, är jag 
värdelös som person, men så är det inte.” 
 
Analys 
Respondenterna anger att de är tillgängliga för att kunna ha kontroll över arbetet, bland annat 
när de är borta på semester. Därmed upplevs det av respondenterna som svårt att lämna ifrån 
sig arbetet och stänga av arbetstelefonen trots att organisationen har en ersättare på plats. Som 
tidigare nämnt i kapitlet är det vanligt vid kvalificerat tjänstemannaarbete att 
arbetsprestationen är kopplat till individen vilket gör det svårare att lämna över en 
arbetsuppgift (Allvin & Aronsson 2003). När individen ser arbetet som en spegling av ens 
person tenderar hen också göra sig mer tillgänglig för arbetsplatsen (Boswell & Olson-
Buchanan 2007).  
  
4.1.2.3 Position 
 
Resultat 
Ytterligare orsaker till att tjänstemännen är tillgängliga i stor mån är dels kopplat till lojalitet 
för organisationen och dels till positionen personen i fråga har i företaget. 
 
”Det hjälper inte att du är borta två dagar. Ingen annan gör ju jobbet åt dig. Inte i min 
position.”   
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Flera respondenter menar att de reagerar olika när de kontaktas av en chef eller en kollega. 
Eftersom chefer sällan hör av sig utanför ordinarie arbetstid bör kontakten troligtvis innebära 
något av större vikt angående arbetet. Chefer uppger även att de själva har ett ansvar att agera 
förebild. Respondenterna upplever att deras chefer i hög grad är kontaktbara och tillgängliga, 
de upplevs till och med vara på gränsen till för tillgängliga. Trots uppfattningen om att chefer 
ibland är ”för tillgängliga” förväntar respondenterna sig ändå en högre tillgänglighet från sin 
chef än från kollegor. Respondenterna gör sig också mer kontaktbara för chefer än kollegor. 
 
Analys 
Resultatet visar att respondenterna är tillgängliga för att de menar att det är nödvändigt i den 
position de har. Bergman och Gardiner (2007) menar att krav på tillgänglighet är kopplat till 
position i företaget och stödjer därför respondenternas uppfattning om hög tillgänglighet som 
nödvändigt i deras position. För tjänstemän är det svårt att lämna över arbetsuppgifter till 
någon annan. Enligt forskning (Allvin m.fl. 2006) är det just tjänstemän som är mest 
tillgängliga under ledig tid. De är också de som arbetar mest hemma. 
 
Vid högkvalificerat arbete finns det ingen gräns för hur bra arbetet kan göras och det är också 
något som respondenterna nämner (Allvin m.fl. 2006). 
 
4.1.2.4 Engagemang och ambition 
 
Resultat 
En annan orsak till att respondenterna är tillgängliga är engagemang och ambition i arbetet. 
De som är engagerade i arbetet tenderar att vara mer tillgängliga. 
 
”Brinner jag för någonting och tycker det är roligt, har en bra chef och brinner för det jag 
gör, då blir jag mer sån här. De gånger jag trivits mindre bra eller på väg att byta jobb 
kanske, så känner jag att den här glöden släcks lite. Det är en stark koppling till mitt 
engagemang och driv som person.” 
 
“Det blir vad man gör det till alltså, hade jag inte tyckt om mitt jobb så hade jag 
väl inte svarat i min telefon på kvällar.” 
 
Ambition för att avancera i arbetet påverkar också respondenterna att vara mer tillgängliga. 
 
”Alltså timmarna gör mig inte så mycket. Det är som jag alltid säger att man hinner 
inte med det man vill. För min ambitionsnivå är här uppe, men hit kommer vi aldrig. Hit är vi 
alla nöjda med, men jag skulle vilja komma så mycket längre i många frågor.” 
 
En annan orsak till att respondenterna vill vara tillgängliga är ambition för att göra karriär. 
Tillgänglighet blir ett verktyg som möjliggör för individen att arbeta mer och etablera sig i 
organisationen. 
 
“Sen är det ju att jag vill ju någonstans. Jag är ju inte, jo jag är nöjd där jag är idag. Men 
om x år vill jag ju vara någon annanstans. Någon annanstans i organisationen. Och för att ta 
mig dit, då gäller det att, då tror jag att det gäller att ligga i. Och att visa vart vad man kan, 
vad man vill och vart man vill. Och därför jobbar man nog lite extra också.” 
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De respondenter som arbetar mycket på grund av ambition att göra karriär säger sig vara 
medvetna om att det inte är hållbart i längden och menar att de kommer att göra annorlunda 
prioriteringar när privatlivet inte längre tillåter lika hög tillgänglighet för arbete. Bland de 
respondenter som anser sig vara bra på att dra gränser finns uppfattningen om att det är en 
fråga om att arbeta effektivt. Uppfattningen är att arbetstagare som i stor utsträckning arbetar 
hemifrån med hjälp av telefon eller dator arbetar mindre effektivt till följd av trötthet. 
 
Personlig mognad och självkänsla uppges också som faktorer som påverkar individens 
förmåga till gränsdragning i arbetet. Frågan om hur en viss respondent reagerar när denne får 
ett mejl sent på kvällen besvaras med orden: 
 
“Jag tycker synd om den personen.” 
 
Analys 
Engagemang för arbetet och ambition för att göra karriär är faktorer som spelar in för i vilken 
grad respondenterna gör sig tillgängliga för arbete. Boswell & Olson-Buchanan (2007) 
nämner just ambition för att göra karriär som anledning till tillgänglighet. Dessa individer 
tenderar att arbeta hårdare och göra sig mer tillgängliga för arbete än andra. Tillgänglighet 
och hårt arbete för att göra karriär är något som respondenterna uppger som anledning till att 
de gör sig tillgängliga och stärker därmed Boswell & Olson-Buchanans tes om tillgänglighet 
kopplat till ambition för att göra karriär. Allvin m.fl. (2006) nämner engagemang för arbetet 
som orsak till tillgänglighet då individerna lätt absorberas av arbetet och får svårare att 
avbryta arbetsprocessen när de är engagerade i sina arbetsuppgifter. Respondenterna i studien 
anger att engagemang i arbetet är kopplat till hur de gör sig tillgängliga. 
 
 
4.2 På vilket sätt har arbetsplatskultur betydelse för hur 
tjänstemän upplever förväntningar på tillgänglighet? 
 
4.2.1 Arbetsplatskultur 
 
Resultat 
Organisationen befinner vid intervjutillfället i en tillväxtfas. Organisationen har gått från att 
vara ett litet fastighetsbolag till att bli ett av de mer etablerade fastighetsbolagen. 
Respondenterna uttrycker att organisationen har vuxit mycket under kort tid och att 
expansionen är märkbar. Många av respondenterna uttrycker att de känner lojalitet till 
organisationen och dess medlemmar. Bland respondenterna finns en upplevelse av en familjär 
organisation. Organisationen beskrivs av respondenterna som ett företag som är lätt att känna 
samhörighet med. Den expansiva fasen har resulterat i mycket arbete enligt respondenterna 
men de uppger också att de är medvetna om arbetet som krävs från deras sida. 
 
Gemensamt för respondenterna är engagemanget och glädjen de beskriver inför arbetet. 
Respondenterna menar att trots att det är mycket arbete så upplever de arbetet som roligt. 
Det verkar finnas en kultur i organisationen som främjar en hög tillgänglighet hos 
medlemmarna. Det finns förväntningar på att medarbetare ska vara tillgängliga i en relativt 
hög grad. Som tidigare nämnt uppger respondenterna som anledning till den höga 
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tillgängligheten att organisationen befinner sig i en expansiv fas. En annan anledning är 
ambition i arbetet och lojalitet till organisationen. 
 
”Alla vill ju framåt, alltså (organisationens namn) vill ju framåt. Alla är otroligt duktiga, 
otroligt snabba och alltid i framkant liksom. Så ja. Det förväntas nog att man är med i 
matchen.” 
 
Vidare finns en upplevelse bland respondenterna att chefer har ett ansvar att fungera som 
förebild. 
 
”Jag tror att vi har en kultur som är outtalad lite. Att det gäller en väldigt hög tillgänglighet 
det gör det. Och jag tror att cheferna i bolaget är förebilder per automatik och de jobbar 
extremt mycket. Och är man då själv chef och ansvarar så smittas man ju av det här och kan 
inte stå utanför det här arbetssättet för då är man en udda fågel någonstans.” 
 
En uppfattning bland respondenterna är att “nya” medarbetare i organisationen ibland har en 
annan syn på tillgänglighet än medarbetare som befunnit sig längre tid i organisationen. De 
nya medarbetarna påverkar kulturen. 
 
”Och vi som är gamla i gemet måste också lära oss att anpassa oss efter den nya kulturen, 
vilket är väldigt svårt, för att jag själv och vi som har jobbat här väldigt länge vi är alltid 
tillgängliga. Medan den nya personalen känner att ”nu går jag hem, ha en trevlig kväll” 
liksom och så är det inget mer med det. Nya (organisationens namn) är annorlunda.” 
 
Det bör understrykas att det inte är en negativ upplevelse att kulturen kan vara på väg att 
förändras, utan det finns en acceptans för att alla inte vill vara lika tillgängliga utanför 
ordinarie arbetstid. 
 
Analys 
Kultur kan fungera som ett sätt att skapa gemensamma värderingar och sammanhållning på 
arbetsplatsen. En kultur med bra sammanhållning och gemensamma värderingar kan skapa 
samhörighet och få arbetsplatsen att kännas som en familj (Alvesson 2015). Gemensamma 
upplevelser hos de flesta av respondenterna är engagemang, samhörighet och glädje för 
arbetet. Vidare präglas organisationen av ambition och lojalitet. Detta gör troligtvis att 
organisationskulturen upplevs som stark och familjär. 
 
Vidare menar Alvesson (2015) att en organisation där medlemmarna gör sig tillgängliga i hög 
grad bidrar till att rikta kompassen mot en kultur där tillgänglighet kommer att förväntas av 
anställda. Vissa av respondenterna menar att det finns en kultur som främjar relativt hög 
tillgänglighet. Det innebär att alla är med och bidrar till organisationskulturen. 
 
Det går att betrakta en organisationen som ett “socialt kitt”. Begreppet bygger på att 
organisationer integreras genom icke-strukturella gemensamma normer, uppfattningar och 
åsikter. Forskare betraktar dessa typer av organisationskulturer som “familjelika”. Inom den 
typen av organisationer uppmuntras teamarbete, sammanhållning och synen på medlemmarna 
som en familj. Det “sociala kittet” strävar mot att upprätta ett band mellan varje anställd och 
ledningen för att skapa hängivenhet mot organisationens mål (Alvesson 2015). 
 



 23 

Som chef är det lätt att anamma befintlig arbetsplatskultur och bli del av mönstret om chefen 
inte reflekterar över dess innebörd (Alvesson 2015). Det finns en uppfattning bland 
respondenterna att chefen är förebild för hur tillgänglighet tillämpas i organisationen. 
Eftersom det är lätt att anamma befintlig kultur om man inte funderar över sitt beteende, kan 
det vara fördelaktigt för ledning att göra sig medvetna över vilka signaler de sänder ut. 
Respondenternas svar ger en bild av att organisationen länge haft en arbetsplatskultur där 
medlemmarna i hög grad förväntas vara tillgängliga. 
 
4.2.2. Gränsdragning och balans 
 
Resultat 
En vanlig åsikt bland respondenterna är att det är upp till individerna själva att sätta gränser 
för arbetets förläggning av tid. Däremot framgår det att organisationen verkar präglas av en 
arbetsplatskultur där en hög tillgänglighet är förväntad, oberoende av vilken roll du har (även 
om hur tillgänglig du bör vara varierar). 
 
”Jag tror inte att vi är en arbetsplats där man kräver att man ska vara tillgänglig 24 timmar 
om dygnet. Men jag tror att det är lite outtalat.” 
 
Förväntningarna på tillgänglighet verkar till stor del vara outtalade. 
Det verkar inte finnas några tydliga riktlinjer i organisationen för hur eller när medarbetare 
förväntas vara tillgängliga mer än att kontorstid är mellan 8-17. Det är därför upp till varje 
enskild individ att själv sätta gränser för arbetsdagen. Ingen av respondenterna uppger att de 
förväntar sig ett svar från kollegor efter ordinarie arbetstid. Vissa av respondenterna uttrycker 
att de ibland upplever det som svårt att dra gränser för arbetstiden. Organisationen upplevs 
vara präglad av “frihet under ansvar” och det kan vara en bidragande orsak till att det 
upplevs som svårt att dra gränser. 
 
”Nej, vi har ju en kultur här som är ganska mycket att du ska vara tillgänglig. Den är väl på 
gott och på säger jag. Kan du inte hantera den, dvs att du sitter startklar och väntar på mejl 
eller inte kan låta bli att svara utanför jobbet då har vi ett problem.” 
 
Analys 
Alvesson (2015) menar att organisationer är uppbyggda av olika värdesystem. Värdesystemen 
bygger på organisationens policy, mål och strategier som skapar vägledning för 
organisationen. På så sätt skapas en arbetsplatskultur vilket kan vara värdefullt för 
organisationen, men det kan också vara en nackdel. Kulturen påverkar förväntningarna på 
arbetstagarna. Många av respondenterna uppger att de inte förväntar sig tillgänglighet av 
andra men att de själva är tillgängliga i hög grad och arbetar efter ordinarie arbetstid. Den 
höga tillgängligheten kan således bidra till att skapa normer om tillgänglighet i 
organisationen. Funktionella värderingar i en organisation blir därför som en kompass för hur 
det anställda förväntas uppträda. Därmed kan hög tillgänglighet bland medarbetare resultera i 
en arbetsplatskultur med höga förväntningar på tillgänglighet bland organisationens 
medlemmar. 
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5. Slutsatser 
 
“Studiens syfte är att undersöka tillgänglighet och förväntningar på tillgänglighet för arbete, 
på och utanför arbetsplatsen, bland tjänstemän i fastighetsbolag.” 
 
Nedan redovisas slutsatser utifrån frågeställningar för att besvara syftet. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av svar på frågeställningarna där vi slutligen försöker besvara syftet.  
 
5.1 Hur är respondenterna tillgängliga och varför är de 
tillgängliga? 
 
5.1.1 Hur är respondenterna tillgängliga? 
Samtliga respondenter uppger att de alltid har med sig sin arbetstelefon hem när de lämnar 
arbetsplatsen. En majoritet har även med sig dator. En del har samma telefon i arbetet som 
privat och en del har olika telefoner. Det är ingen av respondenterna som inte gör sig 
tillgänglig överhuvudtaget för arbete på fritiden utan samtliga respondenter är i viss mån 
tillgängliga. Hur pass tillgängliga respondenterna är varierar från att de lämnar telefonen i 
hallen för att uppdatera sig när tillfälle ges till att svara på meddelanden, samtal och jobba 
hemifrån på kvällar, helger och under semesterledighet. En del av respondenterna uttrycker att 
de upplever sig vara tillgängliga dygnet runt. Respondenterna menar att det kommer in mejl 
långt in på kvällen och att de tar emot meddelanden mitt i natten av kollegor. Respondenterna 
skiljer på att ringa och skicka mejl eller SMS och de menar att organisationens medlemmar 
har respekt för att inte ringa varandra om det inte är nödvändigt för arbetets fortgång i 
organisationen. 
 
5.1.2 Varför är respondenterna tillgängliga? 
 
5.1.2.1 Arbetsbelastning 
Tjänstemännen i undersökningen gör sig tillgängliga av olika skäl. De flesta menar dock att 
det är nödvändigt att vara tillgänglig för att kunna arbeta hemifrån, vilket anges som 
förutsättning för att hinna med arbetet. Respondenterna uppger att det inte finns direkt 
uttalade förväntningar men att det är ett ”eget val för att hinna med egentligen”. Det uppfattas 
av respondenterna som en känsla av att ”ligga efter redan på måndag morgon” om man 
stänger av arbetet under helgen när kollegorna inte gör det. Det är också vanligt bland 
tjänstemännen att de inte förväntar sig att kollegan ska svara, trots att de själva vill vara 
tillgängliga för kollegorna. Respondenterna svarar även på mejl för att inte hindra kollegors 
arbetsprocess. Flera av respondenterna menar att företeelsen bidrar till en ond cirkel som 
påverkar individernas upplevelser av hur de förväntas vara tillgängliga. Tillgängligheten i sin 
tur påverkar arbetsplatskulturen. Respondenterna är tillgängliga för att undvika ökad 
arbetsbelastning för sig själva och för sina kollegor. 
 
5.1.2.2 Kontroll 
Trots att det finns möjlighet för ersättare vid ledighet är det vanligt förekommande i 
organisationen att respondenterna ändå vill vara uppdaterade om vad som händer på 
arbetsplatsen när de är hemma eller utanför arbetsplatsen på annat sätt. Flera respondenter 
uppger att de vill känna att de har kontroll över arbetsuppgifterna. Tillgänglighet blir ett sätt 
att kontrollera att de inte går miste om något viktigt, att se att ersättaren gör vad de ska och för 
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att undvika en inkorg med åtskilliga obesvarade mejl när de kommer tillbaka till arbetsplatsen 
efter eventuell ledighet. 
 
5.1.2.3 Position i företaget 
Respondenterna menar också att hur tillgängliga tjänstemännen i organisationen bör vara är 
kopplad till vilken position de har i företaget. Vissa ser sig som nyckelpersoner som ”håller i 
många trådar” och är därmed tillgängliga av den anledningen. Det upplevs också som svårt 
att lämna över arbetsuppgifter i många positioner och därför gör respondenterna sig 
tillgängliga. Det förekommer också en uppfattning om att det är skillnad om det är en chef 
eller en kollega som står för initiativ till kontakt. När en chef kontaktar någon anses det i 
större utsträckning bland respondenterna vara av större vikt än när en kollega står för 
kontakten. Det finns också högre förväntningar på chefer att vara tillgängliga än på kollegor 
bland respondenterna. Detta stärker uppfattningen om att chefen har ett ansvar att vara 
förebild på arbetsplatsen när det gäller tillgänglighet, vilket chefer i undersökningen håller 
med om. 
 
5.1.2.4 Engagemang och ambition i arbetet 
Ambition för att göra ett bra jobb samt ambition för att göra karriär är också orsaker som 
bidrar till en ökad tillgänglighet. Engagemang i arbetet är också en faktor. Precis som Allvin 
m.fl. (2006) nämner kan arbetet alltid bli bättre och det nämns även bland respondenterna. 
Karriärambitioner och en vilja att ”visa framfötterna” bidrar också till att respondenterna är 
tillgängliga mot arbetsplatsen. 
 
5.2 På vilket sätt har arbetsplatskultur betydelse för hur 
tjänstemän upplever förväntningar på tillgänglighet? 
 
5.2.1 Arbetsplatskultur 
Organisationen verkar vara en organisation med en stark arbetsplatskultur. Kulturen präglas 
av ambition, vilja att utvecklas och lojalitet mot varandra. Respondenterna uttrycker stark 
lojalitet mot organisationen. Vidare präglas kulturen av högt arbetstempo och det förväntas av 
medarbetarna att de är ambitiösa i arbetet. Detta är troligtvis en anledning till varför 
respondenterna upplever att de arbetar mycket och respondenterna vill inte utmärka sig 
genom att hålla ett lägre arbetstempo. 
 
Det verkar vara mer regel än undantag att vara tillgänglig och att arbeta utanför ordinarie 
arbetstid. Alvesson (2015) beskriver det ”sociala kittet” som kan skapa en ”familjelik” 
stämning. Det resulterar i att medlemmarna vill vara tillgängliga för kollegor och ledning. 
Respondenterna vill ställa upp för varandra för att bidra till att arbetet framskrider. Den starka 
arbetsplatskulturen som råder i organisationen är troligtvis en bidragande orsak till hög 
tillgänglighet och arbete utanför arbetets ramar i organisationen. En annan åsikt framförd av 
respondenterna är att organisationskulturen kan befinna sig i en förändringsfas som innebär 
att gå från en arbetsplatskultur med höga förväntningar på tillgänglighet till en kultur med 
lägre förväntningar på tillgängliga organisationsmedlemmar. 
 
5.2.2 Gränsdragning och balans 
Flera av respondenterna beskriver att det är upp till var och en att sätta gränser för sin egen 
arbetsbörda. Kutymen i organisationen är att alla ansvarar för sin egen gränsdragning och 
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förmågan att stänga av och avbryta arbetet för återhämtning. Flera av respondenterna uppger 
att de arbetar mycket efter ordinarie arbetstid och det finns en upplevelse av att det inte längre 
finns någon gräns mellan arbetsliv och privatliv. 
 
”Så jag lever ju i en symbios av privat och arbete hela tiden. Jag ser ingen skillnad på 
någonting i dag.” 
 
Tidigare studier pekar på att det är mer sannolikt att personer med höga ambitioner att göra 
karriär har svårare att balansera arbetsliv och privatliv (Boswell & Olson-Buchanan 2007). 
Därför ser vi ett samband mellan karriär-fokuserade respondenter och svårighet för 
gränsdragning. Något som också försvårar gränsdragningen är arbetsbelastningen och rädsla 
för att arbetsbördan kommer att öka vid frånvaro från arbetsplatsen. 
 
Studien visar på en organisation med stark arbetsplatskultur och medlemmar med höga 
ambitioner i arbetet och för att göra karriär. Boswell och Olson-Buchanan (2007) 
argumenterar för att personer med höga ambitioner tenderar ha svårare att balansera arbete 
och privatliv. Med det i åtanke verkar det föreligga sig så att kultur och ambition har en roll i 
hur respondenterna i studien förmår att dra gränser mellan arbete och privatliv. 
 
Allvin och Aronsson (2003) belyser att det flexibla arbetslivet fokuserar på arbetsresultat 
snarare än arbetsprocess. Boswell och Olson-Buchanan (2007) menar också att tjänstemän 
som är hängivna och engagerade i sitt arbete tenderar integrera arbetsresultat med den egna 
personen. Det försvårar ytterligare tjänstemännens möjlighet för gränsdragning. Då vår studie 
visar på ambitiösa och engagerade medarbetare som har svårt för gränsdragning verkar det 
som att Allvin och Aronssons (2003) samt Boswell och Olson-Buchanans (2007) forskning 
kan tillämpas även i vår studie. 
 
 

5.3 Sammanfattning - svar på frågeställningar och syfte 
 
5.3.1 Hur är respondenterna tillgängliga och varför är de tillgängliga? 
Sammanfattningsvis verkar tjänstemännen i organisationen vara tillgängliga i hög grad för 
arbete dygnets alla timmar. Till stor del innebär tillgängligheten kommunikation via mejl och 
SMS. Telefonsamtal som kommunikationsform används i nödfall och dessa samtal betraktas 
som viktigare än informationsdelning genom mejl och SMS. Chefer i organisationen 
förväntas vara mer tillgängliga än andra medarbetare och upplevs också vara det. 
 
De vanligaste orsakerna för tillgänglighet bland tjänstemännen ser ut att vara arbetsbelastning, 
kontroll, position i företaget, engagemang och ambition för arbetet. 
 
5.3.2 På vilket sätt har arbetsplatskultur betydelse för hur tjänstemän 
upplever förväntningar på tillgänglighet? 
I organisationen verkar finnas en arbetsplatskultur som främjar hög tillgänglighet. Det finns 
även en tanke om att kulturen befinner sig i en förändringsprocess mot en kultur med lägre 
förväntningar på tillgänglighet. Bland tjänstemännen i organisationen verkar det finnas höga 
ambitioner och stort engagemang i arbetet och respondenterna upplever det därför som svårt 
att dra gränser mellan arbete och privatliv. Vissa av respondenterna menar att arbete och 
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privatliv i hög grad flyter ihop. Det framgår också att tillgänglighet i arbetet ökar 
arbetsbelastningen för arbetstagarna. 
 
5.3.3 “Studiens syfte är att undersöka tillgänglighet och förväntningar på 
tillgänglighet för arbete, på och utanför arbetsplatsen, bland tjänstemän i 
fastighetsbolag.” 
 
Det framgår att det verkar finnas höga förväntningar på sig själv att vara tillgänglig för arbete 
både på och utanför arbetsplatsen bland tjänstemännen i organisationen. Respondenterna 
uppger också att de är tillgängliga i hög grad. Det verkar också finnas en kultur på 
arbetsplatsen där outtalade förväntningar på hög tillgänglighet är norm. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Metodens betydelse för resultatet 
Vi valde kvalitativ metod för vår studie då vi ville undersöka respondenternas upplevelser och 
ansåg då att det var den bäst lämpade metoden. Vi använde oss av semistrukturerade 
intervjuer vilket gav utrymme för följdfrågor och friare samtal. Det resulterade i att vi 
upplevde att respondenterna tog sig tid för reflektion vilket troligtvis inte hade uppstått i 
samma utsträckning om undersökningen utförts med hjälp av enkäter. En nackdel med 
metoden kan vara att respondenterna upplever det svårt att öppna sig och tala sanning, på 
grund av rädsla för att det de berättar ska komma ut. Tvärtom upplevde vi dock 
respondenterna som trygga i situationen och de uttryckte inga problem med inspelning. 
Respondenterna upplevdes vara engagerade i intervjuerna. Det resulterade i ingående svar 
som och vi upplevde att intervjuerna visade på en bredd av upplevelser. Vi upplevde också 
intervjutillfällena som forum för reflektion, då flera av respondenterna uttryckte att det var 
intressanta frågor som krävde eftertanke och vi upplevde att respondenterna tog sig tid att för 
att kunna leverera genuina svar. 
 
6.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att studien mäter vad den avser att mäta och att metoder och data är “riktiga” 
(Denscombe 2011). Någonting som bör tas i åtanke i vår studie är att den är relativt liten. Det 
kan därför generera en lägre träffsäkerhet och kan således minska validiteten något. Något 
som också bör tas med i beräkningen är att organisationen befann sig, vid intervjutillfället, i 
en tillväxtfas vilket också kan påverka resultatet. Därför är det svårt att säga om resultatet 
hade blivit detsamma om någon annan utfört samma studie på flera liknande organisationer. 
Generaliserbarheten hade möjligen varit högre om vi gjort en kvantitativ studie, men då hade 
det blivit svårare att fånga upp respondenternas upplevelser, varför vi ändå slutligen valde att 
utföra en kvalitativ studie. 
 
6.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp  
Teori vi använt till vår studie är framförallt teori från svenska stressforskare som Allvin och 
Aronsson. Fler tidigare studier som ingått i teorikapitlet i vår studie har nått liknande resultat 
och vi upplever därför att litteraturen omfattar trovärdiga teorier. Bergman och Gardiner 
(2007) har även utfört en studie i Sverige om tillgänglighet som ingår i vårt teorikapitel. 
Kapitlet innefattar även teori av författare från Svenska Stress Institutet och Karolinska 
institutet, vilka vi också bedömer som tillförlitliga källor (Stenfors m.fl. 2013). Teorikapitlet 
innefattar även en studie utförd i USA angående teknologins påverkan på balans mellan 
arbete och privatliv (Wright m.fl. 2006). Även om studien inte är utförd i Sverige liknar 
studiens utfall svenska studiers resultat, exempelvis studier av Allvin och Aronsson. 
Alvessons (2015) bok om organisationskultur och ledning har också ingått i vår teori som stöd 
för analys av arbetsplatskultur i studien. Övriga författare i studien har också granskats av oss 
som uppsatsskrivare och bedömt som tillförlitliga källor för denna studie. 
 
Studiens resultat bekräftade i stor omfattning tidigare forskning. Exempelvis visade position i 
organisationen påverka respondenternas grad av tillgänglighet i arbetet, vilket stödjs av 
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forskning från Bergman och Gardiner (2007). Även om samtliga respondenter är tillgängliga i 
stor utsträckning finns vissa positioner i organisationen där högre tillgänglighet är förväntad. 
Studien visade  också att arbetsplatskulturen kan vara en bidragande faktor till den höga 
tillgängligheten i organisationen. Begrepp som har varit viktiga i studien är gränslöst arbete, 
förväntningar, tillgänglighet och arbetsplatskultur. Inom gränslöst arbete omfattar studien hur 
informationsteknik påverkar hur tjänstemän hanterar möjligheten att vara nåbara för arbete 
dygnet runt. Litteratur av Alvesson (2015) och Bergman och Gardiner (2007) har varit 
utgångspunkt vid analys av empiri avseende arbetsplatskultur. Litteraturen tar upp hur sociala 
relationer förändras när arbetslivet blir mer flexibelt. Tillgänglighet påverkar då kulturen. 
Kulturen i sin tur påverkar påverkar förväntningar på tillgänglighet inom organisationen. Kön 
är ingen faktor som påverkar tillgänglighet enligt Bergman och Gardiner (2007) vilket heller 
inte framstod som en orsak till hög tillgänglighet i vår studie. Tidigare forskning vi stött på 
under skrivprocessen har i stor omfattning stämt överens med vår studies resultat. 
 
6.4 Reflektion 
Något som förvånade oss som uppsatsskrivare var att det verkade finnas en okunskap hos 
vissa respondenter om hög tillgänglighets negativa effekter för individen i organisationen. 
Flera respondenter uppgav att de hade kontroll över situationen och att de inte stördes av att 
vara tillgängliga. Det fanns också de som var väl medvetna om negativa effekter men var 
tillgängliga ändå, av olika skäl. Något som också var förvånande var att det förekom så olika 
uppfattningar inom organisationen angående tillgänglighet. Respondenterna omfattade både 
respondenter som inte var medvetna om risker men också de som var medvetna, men som var 
tillgängliga trots medvetenheten om negativa effekter. En fördel under studien var det stora 
intresset hos respondenterna och organisationen för studien. Vi upplevde att respondenterna 
gärna ville bidra med sina upplevelser och uppfattningar och visade ett stort intresse av att ta 
del av resultatet. Även ledningen har visat intresse för resultatet och framförde funderingar 
angående om det finns behov av strukturer och riktlinjer kring tillgänglighet i organisationen. 
 
I studien framfördes även bland andra respondenter funderingar kring om det finns behov av 
regler och riktlinjer kring tillgänglighet i organisationen. 
Det framgår att alla inte har förmågan att själva sätta tydliga gränser. 
 
”Tyvärr styrs vi mot ett world wide web-dilemma över hela världen där alla har 
tillgänglighet. Vi måste sätta gränser själva och säkerligen som du säger, om det kommer upp 
att detta är ett problem och vi kanske inte har de gränserna själva då måste man som företag 
kanske styra det på ett annorlunda sätt och komma med lite direktiv i all fall.” 
 
Bergman och Gardiner (2007) menar att när det saknas riktlinjer kring tillgänglighet på 
arbetsplatsen, suddas gränserna ut. Organisationsstruktur har en roll i hur tillgänglighet 
tillämpas bland personalen. En följd av otydliga eller obefintliga regler kring tillgänglighet 
leder till längre arbetsdagar för de anställda (Wright 2014). Det är vanligt att organisationer 
saknar strukturer för att hantera stress som medföljer en hög tillgänglighet i arbetet (Bergman 
& Gardiner 2007). Det framgår i studien att det finns de som har svårt att hantera 
gränsdragningen och att respondenterna bidrar till att skapa en kultur som främjar en hög 
tillgänglighet.  
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I arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö regleras delar av 
arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön för de anställda (AFS 2015:4). Under Arbetsbelastning 
9 § finns att läsa: 
 
“Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som 
tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. 
Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.” 
 
(AFS 2015:4) 
 
Definitioner 4 § förklarar att den organisatoriska arbetsmiljön inkluderar hur organisationen 
använder sig av kommunikation och fördelning av krav, resurser och ansvar. (AFS 2015:4) 
Arbetstider 12 § anger att det inte finns några regler om hur “arbetsgivaren ska ta hänsyn till 
arbetstidens förläggning i arbetsmiljöarbetet.” men att arbetsgivaren har ansvar för att 
uppmärksamma möjligheter till återhämtning (AFS 2015:4). 
 
Därför kan det finnas anledning för arbetsgivaren att fundera kring att skapa riktlinjer kring 
tillgänglighet i organisationen. När de utökade arbetstiderna till följd av hög tillgänglighet 
även resulterar i ökad arbetsbelastning kan det förhålla sig så att arbetsgivaren har ett ansvar 
för att skapa riktlinjer kring tillgänglighet. 
 
6.5 Arbetsvetenskapligt bidrag och förslag på fortsatt forskning 
Vår studie, även om den är en mindre sådan, bidrar till arbetsvetenskapen med ett 
inslag av tjänstemäns upplevelser av tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen. Studien har 
också försökt koppla tillgänglighet till arbetsplatskultur. Eftersom kommunikationstekniken 
är relativt ny i arbetslivet är mängden forskning inom ämnet tämligen begränsad. Det har helt 
enkelt inte hunnits med. Därför är det viktigt att belysa ämnet. Vår studie pekar på relevansen 
av att undersöka hur tillgänglighet i arbetet påverkar tjänstemän och vad det har för effekter 
för individer i arbetet. 
 
Studien är relativt liten och beskriver upplevelser av tillgänglighet inom en och samma 
organisation. För att resultatet ska hålla högre generaliserbarhet skulle det vara fördelaktigt 
med en större studie som omfattar flera organisationer. Denna studie har inneburit en process 
med flera olika syften och frågeställningar innan den till slut mynnade ut i denna studie om 
tillgänglighet. Vi har velat behandla både genus, stämpelklocka i arbetet, 
organisationsstruktur och organisationens ansvar för riktlinjer kring tillgänglighet. Till slut 
valde vi bort både genus och stämpelklocka i studien. Dock behandlar vi till viss del 
organisationens ansvar för riktlinjer kring tillgänglighet i diskussionskapitlet, då det 
framkommit en del uppfattningar om det ansvaret i våra intervjuer. Vid start var det tänkt att 
studien även skulle innefatta effekter på stress men det blev tydligt att studien var för liten 
samt saknade empiri för att även täcka in stress-området. I framtiden hade det varit intressant 
att se forskning som kopplar tillgänglighet till stress och dess effekter på tjänstemän i arbetet. 
Det hade även varit intressant att läsa om hur organisationsstruktur påverkar hur personal gör 
sig tillgängliga samt ifall det är så att arbetsgivaren, med stöd av exempelvis AFS 2015:4, har 
ett ansvar att ta fram regler och riktlinjer för tillgänglighet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledning 
Berätta kort om ämnet, vilka vi är, att vi spelar in o.s.v. 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du jobbat här?  
 
Blir du ofta avbruten i ditt arbete? 
Varför? Telefon, mejl, kollegor, chef, kunder?  
 
 
Hur gör du för att arbeta ikapp?  
 
 
Tar du med dig arbete hem? Jobbar över? Ber om mer tid?  
 
 
 
När du går från jobbet, tar du med dig jobbmobil/dator hem?  
 
 
I så fall, hur ofta?  
 
 
Varför?  
 
 
Finns det förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid? 
 
Från chef? Kollegor?  
 
 
Är det något som stressar dig? Eller hur upplever du det?  
 
 
För vems skull är du tillgänglig? 
 
 
Om du skulle låta bli att svara, påverkar det dig på något sätt då? Hur känns det? 
 
Om du har flextid  och du börjar arbete kl.10, är du då kontaktbar redan kl.8, eller börjar du 
när du kommer till jobbet?  
 
 
 
Skulle du vilja slippa vara tillgänglig efter arbetstid? 
 
 
Tänker du ofta på arbetet när du inte är på jobbet? 
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Kollar du mejl och telefon innan du går och lägger dig? 
 
 
Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? 
 
 
Känner du negativ stress kring att vara tillgänglig jämt?  
 
 
Kan du beskriva känslan?  
 
 
Vad är det som stressar dig?  
 
 
Vad stressar dig mest: att vara kontaktbar eller att inte vara det? 
 
 
Upplever du några sömnbesvär?  
 
 
 
Om ditt arbete oförutsett kräver din uppmärksamhet på din fritid, hur hanterar du 
det? 
 
Vad anser du är viktigt?  
 
 
Vad är brådskande?  
 
 
Om du inte tycker det är viktigt men du vet att din kollega tycker det, vad gör du i den 
situationen?  
 
 
 
Stänger du någon gång av din arbetsmobil?  
 
 
Är det möjligt för dig att stänga av din telefon ex. över en helg/semester/eftermiddag?  
 
 
Hur påverkas ditt arbete i så fall?  
 
 
Hur påverkar det dig?  
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Har du push-notiser på arbetstelefonen?  
 
 
Hur reagerar du när du får en push-notis? 
 
 
Vad anser du är viktigt/brådskande?  
 
 
Händer det ofta?  
 
 
Hur kontaktbara är din kollegor?  
 
Funderar du någon gång på hur det påverkar en kollega om du skulle skicka iväg ett mejl t.ex. 
sent på kvällen eller under helgen? 
 
 
 Hur tror du att det påverkar hen?  
 
 
När förväntar du dig då att få svar?  
 
 
Vilken respons får du om du kontakter en kollega på hens lediga tid? 
 
 
Känner du att du ibland får ta ansvar för andras ansvarsområden för att du är den som är 
tillgänglig?  
 
 
Upplever du att din chef/chefer är kontaktbara? 
 
 
Skulle du önska att din chef var mer/mindre kontaktbar?  
 
Upplever du att det finns riktlinjer(uttalade eller outtalade) kring hur man använder sig 
av telefon och mejl utanför arbetstid? 
 
 
Om inte, skulle du önska att det fanns tydliga riktlinjer/regler för hur man kontaktar varandra 
efter arbetstid? 
 
 
 
Hur upplever du balansen mellan arbete och privatliv? 
 
 
Hur gör du för att balansera arbete och fritid? 
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 Har det alltid varit så eller har det sett annorlunda ut när du var ny på arbetsplatsen? 
 
 
Vad gör du vid de tillfällen du upplever att det blir för mycket arbete på fritiden?  
 
 
Jobbar du hårdare eller delegerar du kanske arbetsuppgifter? 
 
 
 Kan du berätta för din chef att du har för mycket?  
 
 
Är det något du vill tillägga, förtydliga? Något som du ändra?  
 
Tacka för intervjun.  
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