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Förord 

Efter sex år i den akademiska sfären är det dags att gå vidare i livet. Tusen tack till 

informanterna för ert deltagande i studien, tack till gamla och nuvarande klasskamrater, tack 

till Johan, och slutligen tack till handledare Fredrik för kritiska synpunkter på studien. Alla fel 

och misstag i den här uppsatsen vilar på mig. 

 

  



Sammanfattning 

Utifrån ett historiskt perspektiv så har arbetsmarknaden blivit mer gränslös och flexibel. 

Gränslöshet har inneburit en förminskning av stabilitet och tydliga referensramar, exempelvis 

när arbetsdagen börjar och slutar. Arbetsmarknadens flexibilitetsförändring har bland annat 

inneburit introduktion av flextider, individuellt ansvar, nya och osäkrare arbetsförhållanden. 

För att komma underfund med dessa arbetsmarknadsförändringar har studien granskat 

arbetets och arbetstidens betydelse med utgångspunkt i tillgänglighet efter arbetstid. För att 

besvara syftet genomfördes 18 intervjuer med informanter från HRM-sektorn och 

analyserades med en tematisk analys. Studiens teoretiska referensram har utgjorts av Ulrich 

Becks och Zygmunt Baumans tankar om individualisering samt en förstudie om tillgänglighet 

efter arbetstid. Studiens resultat visar att det finns företeelser att beakta i arbetet och 

arbetstiden utifrån tillgänglighet efter arbetstid. De är ansvar, struktur- och 

flexibilitetsförändringar. Ansvaret handlar om en omfördelning av mer ansvar från 

organisation till person. Strukturförändringar som kan hämma flexibilitet, strypa 

produktiviteten eller avgränsa arbetet. Slutligen flexibilitetsförändringar som möjliggör nya 

arbetstider, arbetsplatser och arbetsförhållanden. 

Nyckelord: gränslöshet, tillgänglighet efter arbetstid, arbetstid, arbete, ansvar 

 

  



Abstract 

From a historical perspective, the labor market has become more boundless and more flexible. 

Boundlessness has thus led to a reduction of stability and clear reference frameworks, for 

example when the working day begins and ends. The labor market's flexibility change meant 

introducing flexible times, with individual responsibility, new and insecure working 

conditions. To undermine these labor market changes, the study has examined the importance 

of work and working time based on availability after working hours. In response to the 

purpose, 18 interviews were conducted with informants from the HRM-sector and analyzed 

by a thematic analysis. The theoretical reference frame of the study is based on Ulrich Beck's 

and Zygmunt Bauman's thoughts on individualization as well as a preliminary study on 

accessibility after working hours. The results of the study indicate that work and working 

hours have factors to consider. They are responsible, structural and flexible changes. 

Responsibility shows a redistribution of responsibility from organization to person. Structural 

changes that can hamper flexibility, iron out productivity or delimit work. Finally, flexibility 

changes that allow new working hours, workplaces and working conditions. 

Keywords: limitlessness, availability after working hours, working hours, work, responsibility 
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1. Inledning  
Den första maj år 1890 framtågade den svenska arbetarrörelsen med sin slogan: ”8 timmars 

arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars vila”. Deras rop riktade sig mot staten och 

arbetsgivarna om att arbetstagarna hade fått nog av för långa arbetsdagar. Deras protester 

resulterade i en historisk arbetsmarknadsförändring. Nya regelverk etablerades som till viss 

del kvarstår 128 år senare, i alla fall ur ett juridiskt perspektiv (Isidorsson, 2001, sid. 19). Från 

ett annat perspektiv är arbetsmarknadens tidsgränser oklara då de har blivit flexiblare vilket 

har resulterat i att gränsen mellan det som är arbete och det som är arbetsliv är inte längre lika 

tydligt (Mellner, 2016). En gråzon har etablerats mellan dem, där arbetet och privatlivets 

aktiviteter behöver samspela för att få allting att gå runt. Privatlivet samspelar således med 

arbetstidens flexibilitet för att försöka åstadkomma stabilitet för att få livet att fungera. Med 

en ny typ av gränslöshet i arbetslivet har nya företeelser kunnat slå rot och bli mer prominenta 

i människors liv, exempelvis tillgänglighet efter arbetstid. Ett fenomen där arbetstagare och 

arbetsgivare utför eller tar emot kommunikation efter arbetsdagarnas slut utan ersättning 

(Allvin, et al., 2013). Det är visserligen ett fenomen vars styrka kan skilja sig från ett 

yrkesområde till ett annat samt organisationer och individuella förmågor att hantera dess 

påföljder. Tillgänglighet efter arbetstid är en del av gränslösheten, vilket i sin tur baseras på 

arbetstid och arbete. 

Giddens och Sutton (2014, sid. 171) definierar arbete på följande sätt: ” […] utförandet av 

uppgifter som kräver att man anstränger sig mentalt eller fysiskt med målsättning att 

producera varor eller tjänster som tillgodoser mänskliga behov”. Detta är således i enighet hur 

begreppet arbete används i denna studie förutom en precisering. Studien gör skillnad mellan 

primärt och sekundärt arbete. Primärt arbete är således de arbetsuppgifter som har blivit 

delegerade och utförs vanligtvis under ordinarie arbetstid. Sekundärt arbete är de 

arbetsuppgifter som kan komma mer spontant i arbetslivet och som kan klassas som lättare 

arbetsuppgifter, exempelvis besvara frågor ansikte mot ansikte, över mejl eller telefon.  

Denna studie kommer fokusera på hur personer uppfattar arbete, arbetstid och tillgänglighet 

efter arbetstid för att sedan reda ut vad arbete och arbetstid betyder för tillgänglighet efter 

arbetstid. 

1.1 Gränslöshet 
Arbetsmarknaden som vi känner den har blivit mer gränslös

1
. Det är exempelvis inte längre 

självklart att arbetsdagen börjar klockan 07:00 och slutar 16:00, istället finns det fler 

möjligheter till att individanpassa arbetsförhållandena genom att låta arbetstagare själva 

reglera sina arbetstider och arbetsplatser. Med hjälp av teknologins utveckling går det att ta 

med sig arbetet till fiket, biblioteket eller hemmet. Arbetsmarknaden har således förändrats 

under de senaste åren vilket har resulterat i mer flexibilitet och högre individuella krav. Den 

                                                 
1
 
1
 Under hösten 2017 genomförde jag HRM-programmets obligatoriska praktik vid ett kommunalägt bolag i 

Norrbotten. Den primära arbetsuppgiften under praktiktiden var att göra en övergripande litteraturstudie på 

ämnesområdet tillgänglighet efter arbetstid. Följande avsnitt presenterar endast delar av hela förstudien och alla 

vetenskapliga artiklar samlades in med hjälp av LTU:s databas med sökorden: hemarbete; after-hours availability; 

work-life boundary; boundery less work; supplemental work. Artiklarna avkodades kontinuerligt för att 

huvudsakligen presentera det mest essentiella inom ämnesområdet (Watt Boolsen, 2007, s. 89–91). 
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första sektorn som var med om arbetsmarknadsförändringen var tjänstemännen. De var de 

som först både blev flexiblare och mer autonoma (Allvin, et al., 2006; Arlinghaus & 

Nachreiner 2014). Allvin et al. (2006) gör en distinktion mellan flexibilitet som baseras på 

förtroende och utbytbarhet. Denna undersökning kommer endast fokusera på flexibilitet under 

förtroende vilket innebär att arbetstagare ansvarar själv för sin egen flexibilitet. 

Industrijobben som en gång i tiden utgjorde stommen i det svenska arbetssamhället har 

minskat med tiden och utgör nu endast 25 procent av arbetskraften (Allvin, et al., 2013, sid. 

99). Istället har serviceyrken tagit över och medfört andra kunskaps- och kompetensbehov på 

individnivå. Arbetstagare ska själva ansvara för sina arbetsuppgifter vilket resulterar i att 

tjänsteområden blir mer krävande och flexibla. Tidigare studie berättar att endast ett av sex 

yrkesområden i Sverige är regalerade efter den klassiska åtta-timmarsstrukturen. I motsats till 

det så är nästan hälften av alla arbeten oreglerade och bygger istället på individuellt ansvar 

(Allvin, et al., 2013). En studie från USA visar att effekten som gränslösheten har på man och 

kvinnor är inte tillräckligt signifikant för att se stora skillnader. Däremot verkar de påverkas 

på olika sätt. Kvinnor drabbas när arbetslivet går utöver privatlivet och vice versa med 

männen. Således underlättar avgränsandepolicydokument kvinnor mer medan exempelvis 

förskolor underlättar för männen (Wright, Bush, Kutschenko, Hannum, & Braddy, 2015, s. 

142–145). Sveriges jämställdhet gynnas i sådana fall då det redan finns statliga stödfunktioner 

som fungerar som bufferts, exempelvis med hjälp av förskolor och juridisk avgränsning på 

arbetsdagens längd. 

1.2 Tillgänglighet efter arbetstid 
Tillgänglighet efter arbetstid är ett fenomen som är en del av gränslösheten och har kunnat 

fortgå så länge det har funnits kontorsjobb för tjänstemännen då exempelvis dokument har 

varit möjliga att ta med hem efter arbetstid, ett yrkesområde som dessutom har blivit allt 

vanligare på arbetsmarknaden vilket således resulterar i att fler människor arbetar hemifrån. 

Samtidigt som de populäraste yrkesområdena har skiftat, från att arbeta med kroppen till att 

arbeta på kontor, så har kommunikationsmöjligheterna mellan arbetstagare och arbetsgivare 

också ökat. Tillgänglighet efter arbetstid består således huvudsakligen av två delar. Den första 

delen gäller möjligheten till arbete efter arbetstid och med teknologins utveckling som 

mobiltelefonen och bärbara datorer är det möjligt att utföra både svåra och lätta 

arbetsuppgifter var som helst. Arbetstidens begränsningar är således inte längre en faktor som 

arbetsgivare och arbetstagare behöver beakta i lika stor utsträckning. Den andra delen handlar 

om kommunikationsmöjligheter, således kontaktbarheten mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Individer är i allt större utsträckning kontaktbara när som helst för arbetsgivare, 

kunder och andra medarbetare med hjälp av telefonsamtal, sms eller mejl (Arlinhaus & 

Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; Mellner, 2016). 

Begreppet tillgänglighet efter arbetstid rör sig i gråzonen mellan fritid och arbetstid. 

Arbetstimmarnas förläggning har i större utsträckning fallit tillbaka till individens eget ansvar 

vilket har resulterat i att ramverket för när arbetsdagen börjar och slutar har blivit otydligare. 

Detta ökar risken för omedvetna övertramp från arbetsgivare eftersom de inte vet när 

arbetstagarna utför sitt arbete. Samtidigt riskerar arbetstagare att utföra extra arbete eftersom 

de inte längre vet var gränserna sätts. De otydliga gränserna och möjligheten till arbete har 
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också resulterat i att arbetsuppgifter, små som stora, utförs på obetald arbetstid. Arbete som 

borde ersättas ekonomiskt, således är tillgänglighet efter arbetstid inte samma sak som jour, 

företroendetid eller beredskap (Arlinhaus & Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; Mellner, 2016). 

I företag där tillgänglighet efter arbetstid förekommer har dess etablering troligtvis berott på 

att den har varit påtvingad eller att den har uppkommit genom kulturella förväntningar. De har 

uppkommit genom att arbetsgivaren säger att arbetstagare ska vara tillgängliga efter arbetstid, 

ett påstående som bryter mot arbetstidslagen och AFS 2015:4. Denna vilja är inte alltid uttalad 

och blir därför svårare att handskas med. Den andra orsaken kan vara på grund av kulturella 

faktorer som har etablerats med tiden. Arbetsvanan sitter i väggarna och ingen ifrågasätter den 

(Allvin, et.al, 2006). 

Benämningen ”tillgänglighet efter arbetstid” som används på fenomenet medför vissa 

definitionsproblem. Begreppet involverar endast en del av fenomenet, 

kommunikationsmöjligheterna, samt överskrider på andra definitionsområden. I den svenska 

juridiken används exempelvis ordet tillgänglighet för att referera till att lokaler ska vara 

anpassade och tillgängliga för funktionshindrade (MFD, 2017). Problemet finns även i det 

engelska språket där fenomenet blandas ihop med gränslöshet vilket resulterar i viss förvirring. 

Arlinhaus och Nachreiner (2014, s. 1100) använder istället begreppet ”supplemental work”, 

supplementarbete, för att referera till fenomenet. Detta är mer i enlighet med fenomenets 

betydelse. Däremot finns det två huvudsakliga nackdelarna med att använda supplementarbete. 

För det första är begreppet inte etablerat i det svenska språkbruket. För det andra täcker 

begreppet huvudsakligen endast arbetet som utförs efter arbetstid och utelämnar 

tillgängligheten. Begreppet har således samma problematik som tillgänglighet efter arbetstid. 

Konsekvenser som extraarbete och möjligheten till att alltid vara kontaktbar är att 

arbetstagarnas möjligheter att koppla ifrån arbetet minskar drastiskt. Således finns det risk för 

familjekonflikter, psykologisk utmattning och sömnproblem om tillgänglighet efter arbetstid 

fortgår över en längre tid (Scheiman & Young, 2013; Oerlemans & Bakker, 2014; Fenner & 

Renn, 2010). 

1.3 Återhämtning 
Tillgänglighet efter arbetstid drabbar oftast arbetstagare och arbetsgivares återhämtning. 

Begreppet återhämtning har under många år saknat en etablerad definition eftersom den setts 

som allmängiltigt. En viss typ av problematik börjar däremot uppstå när olika 

vetenskapsgrenar använder sig av samma begrepp men ger det olika betydelser. Exempelvis 

används återhämtning i fysiologin för återställning efter påfrestning och i psykologin används 

begreppet om mental träning eftersom hjärnan alltid är aktiv (Risberg, Risberg & Risberg, 

2016, s.171–172). I denna studie innebär begreppet en blandning av de två delarna. Således är 

återhämtning återinförsel av energi för kroppen och den mentala kapaciteten för att orka med 

det dagliga arbetet. Detta kan ske genom exempelvis sömn eller vila. 

Den största skaderisken med tillgänglighet efter arbetstid är om återhämtningen drabbas 

eftersom att återhämtningen är viktig för att upprätthålla den dagliga arbetsinsatsen. Arbete 

som sker utöver den vanliga arbetsinsatsen kräver mer fysiska och kognitiva resurser av 
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utövarna och innebär ett större behov av en längre återhämtning. Den dagliga 

arbetsprestationen riskerar därför drabbas negativt om det inte finns nog med tid för 

individuell återhämtning (Oerlemans & Bakker, 2014). Minimumgränsen för att en kropp ska 

hinna återhämta sig är cirka 7 timmar. Detta innebär att individer bör befinna sig i ett viloläge, 

således redo att somna in eller vara i en god viloposition. Därför är rekommendationen 11 

timmar för att ha bättre marginaler till att kunna hinna komma in i ett viloläge (Theorell, 

2012).  

Om det inte finns nog med tid för återhämtning under en längre period riskerar arbetstagarna 

hälsa att drabbas negativt. Det vanligaste symptomet är att sömnen drabbas, vilket i sin tur 

ökar risken för stress, hjärt- och kärlsjukdomar. Den dagliga arbetsprestationen kommer också 

att försämras (Mellner, 2015). Även små arbetsprestationer, som exempelvis att titta till 

arbetstelefonen eller granska arbetsmejlen under korta stunder stör återhämtningsprocessen 

(Mellner 2015; Arlinghaus & Nachreiner 2014). I relation till detta resultat finns det forskning 

som illusterar att beroende på arbetsuppgifternas syfte går det att eliminera de skadliga 

effekterna som tillgänglighet efter arbetstid medför på återhämtningen, således ska 

arbetsuppgifterna utföras för att komma vidare med ett projektarbete, tillskillnad från 

arbetsuppgifter som att exempelvis besvara mejl eller finnas tillgänglig för samtal. Det kan 

vara en potentiell förklaring till varför vissa personer klarar av att utföra arbetsuppgifter efter 

arbetstid bättre än andra (Weigelt & Syrek, 2017). 

1.4 Skyddsfaktorer 
Arbetstagare och arbetsgivare behöver i allt större utsträckning förhålla sig till den gränslösa 

arbetsdagen. För några individer kommer det fungera bättre med den nya flexibilitet som 

gränslösheten har medfört och för andra kommer den bli mer problematisk. Tidigare 

forskning berättar att arbetsgivare behöver se till att gränserna kommer tillbaka för de 

arbetstagare som behöver dem. Detta kan ske genom en så kallad ”switch-off”, vilket syftar 

till att ge tillbaka det mentala avslutet på arbetsdagen. Det kan exempelvis ske genom att 

bestämma en exakt tid då arbetsdagen börjar och slutar. Forskning visar att switch-off 

underlättar frånkopplingen för de arbetstagare som använder smartphones efter arbetstid 

(Arlinghaus & Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; Mellner 2016). Stoppen är extra viktig för de 

individer som håller på att bli utbrända på grund av hög arbetsbörda. Dessa individer bör 

istället få utföra lugna och sociala aktiviteter (Oerlemans & Bakker, 2014). 

Andra sätt arbetsgivare kan arbeta med skyddsnät är genom att introducera policydokument 

som syftar till att begränsa arbetstidens förläggning. Om det sker tillsammans med personalen 

finns det potential till en god implementering, vilket kan reducera extraarbetet som har 

orsakats av exempelvis kulturella förväntningar. Arbetsgivaren tydliggör också sitt eget 

ställningstagande till fenomenet. Det är däremot viktigt att inte introducera policydokument 

från första början eftersom det kan vara svårt att ta bort dokumentet om det inte fungerar och 

ämnesområdet kan också lösas om hela organisationen lyfter det till samtal (Mellner, 2016; 

Oerlemans & Bakker, 2014). Relationer till chefer och andra arbetstagare kan också ses som 

goda skyddsfaktorer. Genom att ha ett socialt stöd, god återkoppling, kontroll och tydliga mål 

bidrar det till att både avgränsa arbetstider och reducera potentiella problem som 

tillgänglighet efter arbetstid kan resultera i (Theorell, 2012; Mellner, 2015). 
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Ett sätt att motverka konsekvenserna som tillgängligheten efter arbetstid medför är att 

socialisera sig med vänner utanför arbetsplatsen. Genom social interaktion med vänner kan 

välmående öka och fastän arbetsmarknaden har blivit mer gränslös anpassar sig arbetstagare 

och arbetsgivare genom att se till att de får kontakt med vänner och kollegor. Den sociala 

interaktionen ökar således chansen till att avsluta tankarna på arbetet. Beroende på vilken typ 

av återhämtning arbetstagaren behöver kan även fysiska aktiviteter öka skyddet mot skadliga 

konsekvenser. Personer som har varit fysiskt utmattade under den senaste tiden bör däremot 

vara försiktiga med fysiska aktiviteter och istället vila (Pederson & Lewis 2012; Oerlemans & 

Bakker, 2014). För att motverka de negativa aspekter som tillgängligheten efter arbetstid har 

på familjerelationer kan familjer att sätta upp gemensamma mål om att spendera mer tid med 

varandra, således bli mer måldrivna på samma sätt som organisationer. Om 

familjemedlemmar gemensamt kommer överens om att spendera mer tid med varandra under 

olika förhållanden då reduceras risken till att arbete kommer ske på den tiden (Fenner & Renn, 

2010). 

1.5 Juridik 
Juridiken som för tillfället begränsar tillgänglighet efter arbetstid i Sverige är i de flesta fall 

indirekt applicerbar och blir därför oftast förbisedd. Lagrummen som är relevanta är 

Arbetstidslagen SFS 1982:673, Semesterlagen SFS 1977:480, Organisatorisk och social 

arbetsmiljö AFS 2015:4 och Systematisk arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
2
. 

Arbetstidslagen är det mest konkreta lagrummet relaterat till ämnesområdet. Bland annat 

avgränsas arbetsveckans längd med §5. Lagen säger att en normal arbetsvecka ska vara max 

40 timmar lång. Andra noterbara paragrafer är §8 som säger att arbetstagare får max ha 48 

timmars övertid på en fyra veckors period eller 50 timmar på en kalendermånad med ett max 

tak på 200 timmar under ett kalenderår. En annan viktig paragraf är §13 som säger att varje 

arbetstagare ska minst ha 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 

timmar (SFS 1982:673). 

Semesterlagen lagstiftar semestern och syftar till att erbjuda alla arbetstagare en tid för 

återhämtning. Lagen är därför intressant för ämnesområdet eftersom tillgänglighet även kan 

ske på semestern. En arbetstagare ska enligt §3–4 ha 25 dagar sammanhängande ledighet om 

inte annat har överenskommit. Således ska en arbetsgivare inte störa arbetstagare och 

arbetstagare ska inte behöva finnas tillgängliga förutom i speciella fall, exempelvis vid mindre 

firmor. Vid fall där arbetsgivare inskränker på arbetstagares ledighet kan det enligt §32 

innebära att arbetsgivaren behöver betala skadestånd beroende på vilken ekonomisk skada 

inskränkningen har medfört (SFS 1977:480). 

Utifrån korrespondens med Arbetsmiljöverket där frågor bland annat ställdes om 

ämnesområdet tillgänglighet efter arbetstid refererade de vidare till två föreskrifter. Den första 

                                                 
2

 Juridiken är insamlat på två olika sätt. Första insamlingsmetoden skedde genom korrespondens med 

Arbetsmiljöverket där de tillfrågades bland annat om vad de ansåg vara de mest relevanta lagarna för 

tillgänglighet efter arbetstid, vilka var AFS 2015:4 och AFS 2002:1. Det andra sättet skedde genom 

litteraturgranskning. 
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är Organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, 

arbetstid och kränkande särbehandling. Det är framförallt §12 som är relevant. Den lyder: 

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

förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. (AFS 2015:4, §12, sid. 10) 

Således blir paragrafen högst relevant för de personer som vill försöka begränsa olämpliga 

arbetstider. Om arbetstagarna far illa av arbetstidernas förlagts då har de också juridiskt stöd 

till förändring. Problem kan däremot uppstå som med de andra lagarna beroende på vad det är 

för typ av tillgänglighet efter arbetstid som sker i organisationen. Det vill säga, om 

arbetstagarna blir tvingade till att vara tillgängliga efter arbetstid då har de möjligheten till att 

sätta stopp eftersom det blir en tydlig och olaglig delegering. Däremot om det sker på 

arbetstagarnas eget initiativ eller utifrån företagskulturen då kommer lagens 

användningsområde bli mer diffus (AFS 2015:4).  

Den andra föreskriften som Arbetsmiljöverket refererade till var Systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Föreskriften säger att arbetsgivare ska arbeta systematiskt med 

arbetsmiljöarbetet genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att 

förebygga olyckor och ohälsa. Huvudsakligen är det §2 och §3 som är relevanta för 

ämnesområdet. §2 säger att arbetsgivare ska se till att arbetstagarna inte far illa av att arbeta 

på arbetsplatsen genom att systematiskt arbetsmiljöarbete. Om tillgängligheten således ses 

som en riskfaktor bör arbetsgivare se över sin verksamhet för att förhindra ohälsa. §3 säger att 

alla kontextbaserade förhållanden ska behandlas som har betydelse för arbetsmiljön. Således 

om arbetstagare drabbas negativt av arbetstidens förläggning eller avsaknad av exempelvis ett 

tydliga stopp på arbetsdagen, då bör arbetsgivaren göra korrektioner för att förbättra 

arbetsförhållandena (AFS 2001:1).  

1.6 Sammanfattningsvis 
Utifrån förstudiens resultat finns det huvudsakligen tre områden att lyfta fram. Först illustrerar 

juridiken att arbetstagare har rätt till fritid som ska vara utan arbete. Det är denna tid som bör 

finnas till egna intressen, exempelvis interaktion med familj, individuell utveckling och 

fritidsintressen. Samtidigt är det under denna tid som mer och mer arbete utförs med hjälp av 

arbetstelefonerna, de bärbara arbetsdatorerna eller på ett mentalt plan då man funderar på 

arbetsuppgifter. Detta leder i sin tur på det andra området: arbetstagarna har ett behov av 

stopp. Som forskningen visar så har den naturliga referensramen om när arbetsdagen slutar 

försvunnit med arbetsmarknadens utveckling och arbete sker i allt större utsträckning på 

fritiden eftersom möjligheten finns och arbetstiderna har blivit mer flexibla (Arlinghaus & 

Nachreiner, 2014; Mellner, 2015). Tredje området handlar om de mänskliga behoven, således 

behovet att återhämta sig. Arbetstagare och arbetsgivare behöver nog med energi för att orka 

fortsätta arbeta i normalt takt under de vanliga arbetspassen. Om mer arbete utförs under 

återhämtningsperioden riskerar den normala arbetsprestandan att drabbas samt risken för 

ohälsa ökar (Oerlemans & Bakker, 2014).  

De ansvar parterna har i frågan gällande tillgänglighet efter arbetstid är tydligt, deras kunskap 

verkar däremot vara luddigt. Utifrån juridiken har arbetsgivaren ett ansvar att begränsa 
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arbetstiden om arbetstagarna far illa av det. Ett problem i det fallet är att arbetstagarna 

möjligtvis inte har kännedom om deras juridiska stöd eller att arbetsgivaren inte har koll på 

den allmänna företagshälsan och således kan tillgängligheten fortgå utan hinder. Om 

tillgängligheten däremot beror på kulturella förväntningar då finns troligen ingen som 

ifrågasätter den och om någon gör det då kommer det vara mer troligt att den personen 

ifrågasätts. Således kan omfattningen av tillgänglighet efter arbetstid vara större än först trott 

då det är svårt att höra rösterna av de som inte talar. Tillgängligheten kommer troligen inom 

tid involvera fler yrkesområden på grund av fördelarna av teknologin. Exempelvis kan en 

smartphone som ökar effektiviteten under arbetsdagen och samtidigt medföra att 

arbetsuppgifter sker efter arbetstid.  

1.7 Problemformulering 
Den tidigare forskningen illusterar en förändring i arbetslivet för vissa yrkesgrupper då 

arbetstidens betydelse och förläggning har blivit mer gränslös. Arbetet utgör således 

utgångspunkten för både arbetstid och tillgänglighet efter arbetstid. Genom att granska 

relationen mellan arbetet och arbetstid på tillgänglighet efter arbetstid så möjliggörs en 

potentiell fördjupad förståelse och nya insikter om deras effekt. Denna kunskap kan således 

gynna arbetstagare, arbetsgivare, fack, HRM-anställda och andra personer som eftersträvar 

bättre förståelse för att exempelvis arbeta preventivt med konsekvenser som obekväm 

arbetstidsförläggning kan resultera i. Således kommer detta arbete fokusera på personer som 

arbetar med HRM. Det är en avgränsad och fokuserad grupp som kommer från olika delar av 

arbetsmarknaden då deras organisationer sysslar med varierade sysselsättningar och som 

potentiellt har en god insikt i ämnesområdet. 

1.7.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att granska arbetets och arbetstidens betydelse med utgångspunkt i 

tillgänglighet efter arbetstid. 

  Hur uppfattar HRM-anställda arbete? 

  Hur uppfattar HRM- anställda arbetstid? 

  Hur uppfattar HRM- anställda tillgänglighet efter arbetstid?  

  Varför har tillgänglighet efter arbetstid haft möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden  

1.8 Avgränsning 
Studien har huvudsakligen avgränsats utifrån två faktorer. Den första avgränsningen har varit 

dess fokusområde. Således har studien fokuserat på individer från HRM-professionen och 

deras uppfattning av arbete, arbetstid och tillgängligheten efter arbetstid. Tillskillnad från att 

exempelvis fokusera på en specifik organisations uppfattning av fenomenen. Den andra 

avgränsningen skedde genom att endast fokusera på en specifik region. Informanterna arbetar 

således vid olika organisationer som är lokaliserade i regionen Luleå.  

1.9 Disposition 
Uppsatsens disposition ser ut på följande sätt. I avsnitt 2. Teori presenteras studiens 

huvudsakliga teori om individualisering som appliceras på resultatet. Efter det presenteras 
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studiens metod i avsnittet 3. Metod som syftar till att redovisa hur datamaterialet har 

genererats, hur urvalsprocessen har gått till, etiska förhållningssätt, samt diskussion om 

studiens validitet och reliabilitet. Därefter presenteras studiens resultat i 4. Resultat. Avsnittet 

redovisar och analyserar tre stycken teman som har genererats med en tematisk analys, de är 

Arbete, Arbetstid och Tillgänglighet efter arbetstid. Avslutningsvis i avsnittet 5. Diskussion 

presteras studiens diskussion om resultatet och dess metod, samt ger förslag på fortsatt 

forskning.  
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2. Teori 
”Teorier är viktiga för samhällsforskare genom att de utgör en kuliss och grund för den 

forskning som utförs. De utgör också en ram inom vilken sociala företeelser kan förstås och 

forskningsresultaten tolkas” (Bryman, 2018, sid. 43). Så argumenterar Bryman för syftet med 

och vikten av ett teoretiskt ramverk. I denna studie kommer individualisering utifrån Zygmunt 

Bauman (2002) och Ulrich Beck (2000) utgöra den teoretiska grund som arbetet baseras på 

tillsammans med ett inslag av Mattias Bengtson (2008). I följande avsnitt introduceras således 

ett övergripande koncept av individualisering samt specifika delar som appliceras på resultatet 

för att uppfylla syftet. Individualisering som vi kommer se har jämförbara likheter med 

gränslöshet.  

2.1 Individualisering 
”Livet är genomsyrat av otrygghet” (Bauman, 2002, sid. 35), så avslutar Bauman ett av sina 

stycken från sin bok Det individualiserade samhället. En kritisk bok som illustrerar tiden före, 

etableringen av och påföljderna som individualisering har på både människan och samhället. 

En annan sociolog som också har skrivit om individualisering är Beck. I stycket där han 

försöker reda ut individualisering skriver han det följande: ”»Individualisering« är ett begrepp 

med alltför många betydelser, lätt att missförstå, kanske till och med ett ickebegrepp” (Beck, 

2000, sid. 207). En mening som illustrerar individualiseringens komplexitet och Beck utredde 

denna härva genom att precisera och utveckla en individualiseringsmodell. Modellen bygger 

vidare på hur begreppet individualisering har använts tidigare i sociologiska analyser eftersom 

individualisering inte är ett nytt fenomen utan återfinns bland annat i renässansen, 

medeltidens höviska kultur, böndernas befrielse och så vidare (Beck, 2000, sid. 208).  

Enligt Beck (2000) så består individualiseringsmodellen av tre delar, de är frigörelse, 

stabilitetsförlust och typ av kontroll, vilket också speglar Baumans (2002) illustration av 

begreppet individualisering. Frigörelse är således när individ och samhälle frigör sig från 

bestämda sociala former och traditionella makt- och försörjningskontexter. Stabilitetsförlust 

sker vid förlusten av förståelse i hur man ska handla i olika situationer samt förlust av de 

vägledande normerna. Slutligen typ av kontroll innebär en ny typ av kontroll och integration 

(Beck, 2000, sid. 208). Beck fortsätter att precisera begreppet individualisering genom att 

separera det objektiva och subjektiva in i två dimensioner, se tabell 1.  

Tabell 1: Becks tvådimensionella individualiseringsmodell (Beck, 2000, sid. 209) 

 Livssituation, 

Objektivt 

Medvetande/ 

identitet, 

subjektivt 

Frigörelse 

Stabilitetsförlust 

Typ av kontroll 
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Det objektiva är således livssituationen som står utanför individen tillsammans med 

frigörelsen, stabilitetsförlusten och typ av kontroll. Det subjektiva är individers medvetande 

och identitet tillsammans med frigörelsen, stabilitetsförlusten och typ av kontroll. 

Huvudsakligen är det den objektiva sidan som har granskats utifrån ett samhällskritiskt 

perspektiv (Beck, 2000, sid. 208–209). 

I ett individualiserat samhälle utplånas inte klasskillnaderna och familjebanden, istället tar 

dem mindre plats och ersätts av sekundära instanser och institutioner. Någonting som leder till 

en dold instabilitet eftersom enskilda personer blir ”lekbollar” för marknader, trender och 

konjunkturer och således tappas den kontroll som de tror sig ha. Beck förklarar kontroll 

förlustens yttre påverkan på följande sätt: ”På så sätt blir det individualiserade privatlivet med 

allt större eftertryck beroende av situationer och villkor som man som privatperson inte har 

något som helst inflytande över.” (Beck, 2000, sid. 213). Således finns det yttre faktorer som 

individer inte kan påverka, vilket enligt Beck är situationer som kommer från samhällets och 

politikens omtvistade och diskuterade frågor. Valmöjligheterna ökar också med 

individualiseringen och det finns näst intill oändligt med val för individer (Beck, 2000, sid. 

213–214). I relation till detta så argumenterar Bauman (2002, sid. 35) för att det är otrygghet 

som leder samhälle och människa till individualisering. 

Både Beck och Bauman illustrerar på var sitt sätt hur individualisering har påverkat 

arbetsmarknaden. Ur ett historiskt perspektiv har människor före individualiseringen funnit 

livslånga heltidsarbeten där de var kvar hos samma arbetsgivare livet ut. En relation som 

byggde på lojalitet och starkare förpliktelser samt trygghet. Bauman ansåg att arbetstagare 

historiskt sett använde sig av sin kropp som resurs i utbyte för lön, vilket också resulterade i 

ett strukturerat liv som baserade på bestämda premisser. Således strukturerades människors 

liv genom arbetet. Exempelvis bestämdes klasstillhörighet beroende på vad de jobbade med, 

vilket i sin tur gav människor tydliga normer hur de bör leva i form av traditioner (Bauman, 

2002, sid. 33–36). Liknande ansåg Beck (2000) att arbetet möjliggjorde tillgången till 

samhällets ytterligare funktioner genom lönen och var viktigt för individers självkännedom då 

den är en av de primära faktorerna som formar individers identitet. Således ger människors 

arbete information om deras inkomst, status, språkliga förmågor, möjliga intressen. Enligt 

Beck (2000, sid. 224) var arbetet tidigare ett system som avgränsade vad som var och inte var 

arbetsrelaterat, vilket bestämdes rumsligt och ur ett tidsperspektiv.  

Individualiseringens intåg på arbetsmarknaden innebar högre flexibilitet vilket resulterade i 

att arbetet tappat sin trygghet och skyddande funktion. Flexibilitetens hörnstenar är 

arbetsrätten, platsen för arbete och arbetstiden (Beck, 2000, sid. 228). Arbetsplatsen och 

arbetstidsförläggning har inte längre samma betydelse då arbetsuppgifter kan utföras 

decentraliserat. Arbetsskyddets förändring innebar att det blev allt vanligare med 

korttidsanställning, rullande anställningskontrakt eller kontraktslöst. Den synliga 

anknytningen som individer en gång hade till organisationer försvann också då kontexten för 

arbete inte längre är förbestämd. Dagens arbetsmarknad präglas av individuellt ansvar, 

någonting som tidigare låg på institutionerna och kollektivet (Bauman, 2002, sid. 34–35; Beck, 

2000, sid. 228).  
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I sin avhandling studerar Bengtsson (2008) effekten som individualiseringen har haft på det 

svenska arbetslivet under de senaste decennierna. Utifrån tre punkter definierar han en bredare 

definition av individualisering och fångar dess kärna (Bengtsson, 2008, sid 5). 

individualisering är 

1. där ”traditionella” kollektiva lösningar och identiteter minskar i betydelse,  

2. som ger större möjligheter till individuellt handlings- och beslutsutrymme,  

3. där individens situation relateras till dennes egenskaper, förmågor eller prestationer. 

Bengtson (2008) anser således är individualisering ett mångtydigt och flerdimensionellt 

begrepp som behandlar avtraditionalisering vilket innebär institutioners minskande betydelse 

för människors levnadssätt och traditioner, frigörelse som innebär att människor har större 

möjlighet att påverka och förändra sin omgivning, och heterogenisering vilket innebär att 

människors livsvillkor relateras i större utsträckning till människors egenskaper, förmågor och 

prestationer. Utifrån det här borde vi kunna se hur fokus ligger på informanterna istället för 

organisationerna. Även att de har flexibilitetmöjligheter samt möjlighet till att influera sin 

omgivning. 
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3. Metod 
I detta avsnitt redovisas studiens metodval, hur artiklar blev granskade, urval av 

informanterna, intervjuernas tillvägagångssätt, analysmetod, validitet, reliabilitet samt de 

etiska principer som studien eftersträvat. 

3.1 Utgångspunkt 
Metodvalet är ett viktigt steg för varje studie eftersom det kommer påverka och återspegla 

olika perspektiv på materialet och resultatet. Ibland kan det vara relevant att ta reda på hur en 

större grupp från populationen ser på eller förhåller sig till en given variabel, vilket kan ske 

genom exempelvis enkäter. I andra fall kan det handla om att få en djupare förståelse av en 

företeelse som återspeglas genom samtalet. Den här studien har utgått från kvalitativ metod, 

således har intervjuer använts för att samla in datamaterial för att uppfylla syftet. Studien 

eftersträvar också ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till forskning (Bryman, 2018, 

sid. 58–60). Det är en ontologisk ståndpunkt som anser att människor i samspel med varandra 

konstruerar samhället och tillsammans reviderar människorna bilden av samhället 

kontinuerligt. Bryman (2008, sid. 58) förklarar forskarens roll på följande sätt, ”[…] 

forskarnas beskrivningar av den sociala verkligheten utgör konstruktioner. En forskare 

presenterar således alltid en specifik version av den sociala verklighet som inte kan betraktas 

som slutgiltigt”. Nya konstruktioner behöver därför introduceras kontinuerligt för att 

representera samhället allteftersom det förändras. 

3.3 Urval 
Uppsatsen har haft ett strategiskt urval vid val av informanter. Målet med denna urvalsprocess 

är att skapa en heterogen grupp utifrån nyckelfaktorer vilka var: avgränsad grupp och regional 

avgränsning. För studien innebar det att informanterna behövde arbeta med arbetsuppgifter 

relaterat till HRM (Human resource management) inom regionen Luleå. Begreppet HRM 

innebär i denna studie de arbetstagare som fungerar som stödfunktioner i organisationer där 

arbetet inbegriper bland annat kompetensförsörjning, rekrytering, lönesättning, 

rehabiliteringsfrågor, med mer. Således arbetar de med mjuka och hårda frågor, utför 

operativa och strategiska arbetsuppgifter inom respektive organisation till skillnad från 

exempelvis försäljare eller kundservice som arbetar utåtriktat (McKenna & Beech, 2008). 

Samtidigt som urvalsgruppen avgränsas gäller det få en tillräcklig variation mellan 

informanterna, vilket skedde genom att inkludera informanter från olika organisationer. Det 

var också eftersträvansvärt att finna informanter från olika åldersgrupper och 

utbildningsnivåer (Trost, 1997, s. 105–109). 

Studien har utgått från snöbollsurval och bekvämlighetsurval (Krag Jacobsen, 1993). För att 

komma i kontakt med potentiella informanter tillfrågades mina tidigare arbetsgivare om 

arbetstagare som arbetar med HRM som skulle kunna tänka sig medverka i studien. Det 

gjordes också försök att finna informanter genom ett övergripande HRM-nätverk som har 

flera deltagare från Luleå. Några av de större organisationerna från Luleå tillfrågades också 

om potentiell medverkan i studien. Deltagande informanter tillfrågades också om de hade 

förslag på ytterligare individer eller organisationer som också kunde delta. Informanterna som 

har deltagit i denna undersökning kontaktades antingen genom mejl eller över telefon. Vid 
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första kontakt gavs övergripande information om vad studien handlade om, vad ett deltagande 

skulle innebära och hur lång en intervju skulle vara. Totalt var det 23 organisationers HRM-

avdelningar som tillfrågas och personer från 11 organisationer deltog i studien. Några av 

informanterna kom således från samma organisation.  

Urvalsgruppen var en varierad mix av individer. Den äldsta var 64 år 

och den yngsta 33 år, snittåldern var 46 år. Organisationerna som 

informanterna arbetade vid skilde sig från varandra. Den största 

organisationen hade flera hundra arbetstagare till skillnad från den 

minsta organisationen som endast hade ett tiotal. Informanternas 

tidigare utbildningar skilde sig också från varandra och 17 av 18 

hade påbörjat någon form av högre utbildning. De var bland annat 

utbildningar inom hälsovetenskap, juridik, ekonomi, sociologi, 

psykologi, arbetsmiljöskyddsutbildning. Tidigare yrken skiljde sig 

också informanterna emellan. De hade bland annat jobbat som 

egenföretagare, miljöskyddsinspektör, produktionschef, lokalvårdare, 

lärare, med mera. Tre av informanterna hade chefsansvar. För att 

representera informantgruppen i resultatet har alla informanter fått 

fiktiva namn.  

3.2 Litteratur 
I denna studie har aktuell forskningslitteratur samlats in på olika sätt. Som tidigare nämnt 

kommer en viss del av litteraturen från förstudien, utöver det kommer material från böcker 

och en ytterligare litteraturgranskning. Bryman (2008, s. 81) summera orsaken till att granska 

tidigare litteratur tydligt genom följande citat: “Why do we need to review the existing 

literature? […] so that you do not simply ‘reinvent the wheel’”. Således handlar det om 

förståelse för forskningens framkant, förståelse av vad andra forskare har gjort och för att 

bidra ytterligare till syftesområdet.  

För att finna mer litteratur på området har LTUs artikeldatabas använts tillsammans med 

sökorden: after-hours availability; work-life boundary; boundery less work; supplemental 

work samt med årsspannen 2010–2018 och med peer-reviewed funktionen. Denna granskning 

resulterade i nytt material och som avkodades på samma sätt som förstudiens artiklar (Watt 

Boolsen, 2007). Då det fanns mycket skrivet inom ämnesområdena valdes huvudsakligen de 

artiklar som hade en svensk koppling och de artiklar som blivit mest refererade. 

3.4 Intervju 
För att samla in datamaterial för studiens syfte har forskningsintervjuer använts som metod. 

En intervjuprocess består av tre parter: intervjuaren, informanten och åskådaren. Intervjuaren 

är således den som håller i intervjun och redovisar lämpligt material för åskådaren, alltså de 

individer som läser arbetet, att få en djupare insikt om hur informanten uppfattar ett fenomen. 

Genom att ställa frågor om ett ämnesområde går det att få ut ett berikat material som kan 

indikera nya insikter, mönster, tankar och idéer. Intervjuer syftar således till att komma in på 

djupet och generera ny kunskap (Krag Jacobsen, 1993, s. 10–12). 

1 kvinna Sara 

2 kvinna Karin 

3 man Göran 

4 kvinna Frida 

5 kvinna Elin 

6 kvinna Erika 

7 kvinna Sofia 

8 kvinna Eva 

9 kvinna Linnea 

10 man Anders 

11 kvinna Lena 

12 kvinna Helena 

13 kvinna Johanna 

14 kvinna Inger 

15 man Robin 

16 kvinna Anita 

17 kvinna Gunilla 

18 kvinna Ida 
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Det första steget med intervjuerna blev att utforma en semi-strukturerad intervjuguide. Denna 

guide syftar till att avgränsa ämnesområdet och för att göra materialet analyserbart 

(Widerberg, 2002). Guiden avgränsas genom att fokusera på tre områden: introduktion, 

arbetstid och tillgänglighet efter arbetstid. Introduktionen syftade till att etablera samtalet 

mellan deltagande parter och för att få samtalet i rörelse. Temat arbetstid syftade till att få 

informanternas syn på arbete och arbetstid. Temat tillgänglighet efter arbetstid syftade till att 

försöka komma till nya insikter gällande arbetsförhållanden på och utanför arbetsplatserna. 

Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 

Frågorna utformades med hjälp av en mindmap. Områden som hade visat sig i förstudien blev 

de huvudsakliga utgångspunkterna, resterande områden som exempelvis arbetstid etablerades 

med hjälp av litteratur. Frågornas struktur är slutna i första anblick men de öppnas sedan upp 

med hjälp av följdfrågor. Deras form syftar till att avgränsa och fokusera frågan på 

fenomenets kärna (Krag Jacobsen, 1993). En pilotintervju skedde före första intervjun i syfte 

för att få en bättre förståelse för frågorna samt för att potentiellt se om någon fråga saknades. 

Rummen där intervjuerna genomfördes skiljde sig då de utfördes på informanternas kontor, i 

fikarum, på allmänna mötesplatser och organisationsentréer. Vid början av varje intervju 

delgavs informanterna information om projektarbetets syfte, etiska rättigheter och 

omfattningen. Informanterna delgavs också information om att varken deras namn eller 

organisation skulle presenteras i studien. Valet till att hålla denna information konfidentiell 

var för att den inte var avgörande för studiens resultat och för att erbjuda informanterna ett 

forum där de kunde prata fritt. Varje informant blev tillfrågade före deras intervju om 

inspelning var okej samt informerades om vad syftet med inspelningen var. 15 av 18 gav sitt 

godkännande, således var det tre informanter som inte godkände inspelning. Någonting som 

inte ifrågasattes. Intervjuerna spelades in på en Android Nexus 5 med applikationen Smart 

Recorder och inspelningarna blev i snitt 54 minuter, där den längsta blev 76 minuter och den 

kortaste blev 33 minuter. 

Efter att intervjuerna avslutades tackades informanterna för deras deltagande och de fick då 

chansen att ställa frågor. Intervjuerna sammanfattades var för sig i ett Word-dokument för att 

försöka besvara allt som har varit av intresse. Inspelningarna blev därefter transkriberade för 

att kunna ge ett underlag för analysen och fokuserade endast på vad informanterna sa. Således 

noterades inte hostningar, avvikningar och pauser. Två inspelningar hade inte tillräcklig hög 

kvalité för att bli detaljerat transkriberade utan blev istället sammanfattande tillsammans med 

anteckningarna. Detta utfall borde inte ha påverkadat i någon större utsträckning resultatet 

eftersom de övriga transkriberingarna kändes tillräckligt omfattande. Informanterna gavs 

möjligheten att ta del av deras respektive transkribering. 

3.5 Analys 
De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys som således syftar i 

att identifiera, analysera och ta fram mönster från material för att åstadkomma djupare 

förståelse för ämnesområdet. Utifrån Braun och Clarke (2006, sid. 87f) strukturerades 

analysen upp på följande sätt: 
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1. Första steget handlar om att bekanta sig med datamaterialet. För att uppnå denna punkt 

transkriberades intervjuerna. Därefter lästes alla transkriberingar igenom två gånger, 

samtidigt som anteckningar genererades löpande på idéer och tankar om materialet. 

2. Det andra steget handlar om att generera initiala koder. För att uppnå detta fick alla 

noterbara företeelser i transkriberingarna ett kodnamn. Det var bland annat 

kommunikation, relationer, arbetstid, mobilanvändning, och så vidare. 

3. Tredje steget fokuserar på att finna teman i datamaterialet. För att uppnå detta lyftes 

alla koder in i ett separat dokument och blev kategoriserade efter deras kodnamn, detta 

gjordes för att ge en tydligare överblick av koderna. Därefter blev det möjligt att 

strukturera potentiella teman beroende på vad informanterna hade sagt under 

intervjuerna. 

4. Det fjärde steget handlar om att få en överblick för sina teman. För att uppnå denna 

punkt jämfördes alla kategorier som hade sammanställts i punkt tre. Detta skedde för 

att se om det fanns teman som gick in i varandra och för att sålla bort områden som 

inte hade nog med stöd i materialet och för att sortera bort områden som gick in i 

varandra.  

5. Det femte steget handlar om att definiera och namnge sina teman. De teman som 

slutligen valdes ut blev Arbetstid, Tillgänglighet efter arbetstid och Arbete. De 

definieras var för sig i avsnittet 4. Resultat. 

6. Det sjätte steget handlar slutligen om att producera en rapport. Den tematiska analysen 

redovisas i avsnittet 4. Resultat genom de utvalda teman och syftar till att presentera 

det mest essentiella från datamaterialet i relation för studiens syfte. 

3.6 Validitet 
Forskning är ett samlingsbegrepp som innehåller flera olika betydelser, en av dem är validitet 

vilket innebär en eftersträvan till så hög giltighet som möjligt (Backman, et al., 2012). För 

denna studie kommer fokus ligga på den inre validiteten som handlar om att eftersträva ett 

resultat som representerar den företeelse på bästa sanningsenliga sätt utifrån etiska krav, 

tidsramar, möjligheter och tillvägagångssätt. Inre validitet fokuserar också på att det är en 

individ som genererar och presenterar resultatet, således talar inte datamaterialet för sig själv, 

samt att det inte går att observera eller mäta en företeelse utan att förändra den och att ord är 

symboliska representationer av den verklighet som förklaras och därmed inte verkligheten i 

sig (Merriam, 1994, sid. 177). Studiens validitet har granskats löpande utifrån Kvales (1997) 

tankar gällande validitet som hanterverksskicklighet. Han ansåg att ”ju starkare 

falsifieringsförsök som ett påstående har överlevt, desto mer tillförlitligt blir kunskapen. 

Valideringen blir beroende av den hantverksskicklighet som utvecklas under undersökningen, 

med ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna” (Kvale, 

1997, sid. 2018). Detta innebär att moment och analys har kritiskt granskats aktivt genom 

studiens genomförande.  

För att argumentera för studiens validitet kommer Merriams (1994) lista gällande inre 

validitet framföras. Hon ansåg att det finns sex grundläggande punkter som kan hjälpa 

säkerställa inre validitet i kvalitativ forskning. De är 1) triangulering, 2) deltagarkontroll, 3) 
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observation under längre tid, 4) horisontell granskning och kritik, 5) deltagande 

tillvägagångsätt, och 6) klargörande av skevheter (Merriam, 1994, sid. 179–180). 

1. Triangulering innebär användandet av fler forskare, fler informationskällor och fler 

metoder för att kontrollera resultatet. Således sätts exempelvis intervju och 

observation i relation till varandra för att kontrollera om de ger samma resultat. Det 

var planerat att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder från början av 

studien. Valet att bara använda kvalitativ metod var för att enkäter i det här fallet 

endast skulle göra arbetet bredare istället för djupare. Förslagsvis skulle observationer 

kunnat genomföras. Problemet skulle då varit att studien fokuserade på individer som 

arbetar med HRM-frågor i Luleå, istället för specifika organisationer. En annan metod 

skulle förslagsvis vara fokusgrupper, denna metod skulle kunnat förstärka resultatet 

eftersom då återspeglas arbetsgruppernas synssätt på ämnesområdet som sedan går att 

sätta i relation till intervjuerna. Denna metod blev aldrig aktuell eftersom 

organisationerna endast kunde förse studien med en till två deltagare, således inte nog 

många för en fokusgrupp. Slutligen fanns ingen möjlighet att utföra studien 

tillsammans med någon annan student. Arbetet har istället förlitat sig på tidigare 

forskning i relation till insamlat datamaterial genom intervjuer och med feedback från 

handledaren. 

2. Deltagarkontroll innebär att låta deltagande informanter ta del av tolkningar och 

beskrivningar som har gjorts för att säkerställa slutsatser och resultat. Således blev 

några av deltagarna förfrågade att klargöra otydliga delar från transkriberingarna för 

att säkerställa tolkningen på vad de hade sagt. Det har däremot varit problematiskt att 

involvera informanterna aktivt i arbetet eftersom de är upptagna med sina ordinarie 

arbetsuppgifter. 

3. Observation under längre tid handlar om att samla in information under längre tid 

eller vid upprepade tillfällen för att förstärka resultatet. Den del i denna studie som har 

granskats under längre tid är den tidigare forskningen. För intervjumaterialet har det 

däremot varit svårare att genomföra längre studier eftersom studiens projekttid har 

varit 20 veckor. Det hade potentiellt varit möjligt att intervjua samma informanter med 

några månaders intervall, vilket skulle innebära att informanterna skulle behöva 

avlägga mer tid till studien.  

4. Horisontell granskning och kritik innebär att låta kollegor komma med synpunkter 

löpande på arbetets resultat. Således fick handledaren, tidigare och nuvarande 

studenter ta del av arbetets olika delar kontinuerligt för att erbjuda konstruktiv kritik. 

5. Deltagande tillvägagångssätt handlar om att involvera informanter i arbetets alla 

skeenden. Vilket nu var svårt att eftersträva eftersom som nämnt tidigare fanns det inte 

mycket tidsutrymme från informanternas sida att avlägga mer tid än sitt deltagande vid 

intervjutillfällena.  

6. Klargörande av potentiella skevheter innebär redogörelse av relevant information som 

forskaren tar med sig in i undersökningen. Det är således presentationen av förstudien 

som gör denna presentation. Den redovisar förkunskapen och ingångspunkten till 

ämnesområdet. Även redovisningen av studiens socialkonstruktivistiska inriktning 

syftade till att åstadkomma denna valideringspunkt. 
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3.7 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att ha så hög tillförlitlighet som möjligt och har en nära relation till 

validitet (Backman, et al., 2012). Det är således en fråga om undersökningens resultat 

kommer bli den samma vid upprepade genomföranden. Då kvalitativa studier inte strävar att 

finna generaliserbara fakta handlar det istället om att redovisa individers tolkningar om 

fenomen. Detta innebär således att samma information med olika informanter kommer att se 

olika ut då det inte finns några fasta referenspunkter, utan istället olika sätt att åskåda världen 

(Merriam, 1994, sid. 181–182). För att argumentera för studiens reliabilitet utifrån ett 

kvalitativt perspektiv används Merriams (1994, sid. 183) lista som utgångspunkt. Hon anser 

att det finns tre punkter som behöver beaktas för en studies reliabilitet. De är 1) forskarens 

position, 2) triangulering, och 3) att följa i samma spår. 

1. Forskarens position innebär att forskaren eller studenten ska redogöra för antaganden 

och teorier som är med i studien, redovisa urval, sin position i relation till deltagande 

informanter samt hur information är insamlad. Detta är således syftet med studiens 

metod där argumentation om varför vissa val gjordes istället för andra. 

2. Triangulering handlar om att använda fler metoder för att säkerställa resultatet, på 

samma sätt som vid inre validitet. Denna punkt har således redan diskuterats om 

varför intervjuer har varit studiens huvudsakliga metod.  

3. Att följa i samma spår innebär att studenten eller forskare ska redogöra alla steg i 

forskningsprocessen för att andra ska förstå varför val gjordes och vara tillräckligt 

detaljerad så studien kan utföras av någon annan. Detta redovisas genomgående i 

studiens metod. 

3.8 Forskningsetik 
Att arbeta med människors åsikter, tankar och idéer är en vardaglig del i samhällsforskning 

och med det sagt är de etiska frågorna således grundpelare för att skydda individerna som 

väljer att delta. Jan Trost (1997, s. 92) summerade syftet med forskningsetik väl: ”Ingen 

forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven”. Således är detta 

avsnitt en redovisning av de forskningsprinciper som denna studie har eftersträvat att 

upprätthålla. Vetenskapsrådets (2011) skrift gällande forskningsprinciper har använts som 

utgångspunkt med hjälp av följande krav: 1) informationskravet, 2) samtyckekravet, 3) 

konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet. 

1. För att uppnå informationskravet behöver tillräcklig information delges till deltagarna 

om bland annat vad studien handlar om, händelser som skulle få individer att avstå 

från studien och om deras rätt till att avbryta deltagandet av egen vilja. För att 

åstadkomma kravet gavs alla informanter information om vad arbetet syftade till och 

vad de hade för rättigheter före, under och efter intervjun. Eftersom studiens 

ämnesområde är en alldaglig företeelse ansågs det att studien inte hade inslag som 

skulle kunna medföra direkt skada.  

2. För att uppnå samtyckekravet behöver det finnas samtycke från individerna som deltar 

i undersökningen. Kravet uppfylldes när varje individ på egen vilja ställde upp att 

delta i intervjun. Informanterna tillfrågades också vid intervjutillfället om deras 

deltagande var okej för att försäkra om att deras deltagande var av fri vilja. Detta 
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gjordes i syfte för att förhindra att någon deltog på annans vilja eftersom möjligheten 

fanns att de hade blivit delegerad av sina chefer att delta i studien.  

3. För att uppnå konfidentialitetskravet behöver uppgifter om individer som kan riskera 

skada redovisas konfidentiellt. Materialet behöver också förvaras så utomstående inte 

kan ta del av det. För att uppnå detta krav beslutades att inte skriva ut namnen på 

organisationer och informanterna. Eftersom studien genererade material om individer 

som arbetar med HRM-frågor så var inte deras specifika organisationer essentiell 

information för studiens syfte. Ljudfiler, transkriberingar, utskrifter och annat material 

har bevarats på personlig utrustning som ingen utomstående har haft tillgång till. 

Denna utrustning har också varit lösenordskyddad. 

4. För att uppnå nyttjandekravet ska insamlad information om enstaka personer endast 

användas i forskningsändamål. Således har materialet som samlats in endast använts 

för att uppfylla undersökningens syfte och kommer inte att användas till någonting 

annat än forskning.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat som har genererats utifrån den tematiska analysen 

utifrån tre teman, de är arbete, arbetstid och tillgänglighet efter arbetstid. Resultatet 

presenteras huvudsakligen med citat från informanterna som sedan analyseras och tolkas, 

detta för att precisera informanternas uppfattning av områden. De tre teman har också 

subkategorier som berör arbete, arbetstid och tillgänglighet efter arbetstid. Under arbete 

presenteras struktur, hemarbete och mobiltelefon. Under arbetstid presenteras flextid, 

arbetsdagens början och arbetsdagens slut. Slutligen under tillgänglighet efter arbetstid 

presenteras kultur, stress och återhämtning. 

4.1 Arbete 
Temat Arbete syftar till att redovisa informanternas dagliga arbete och ansvarsområden samt 

till att presentera deras struktur, hemarbete och mobilanvändning.  

Informanterna var en blandning av generalister, strateger eller specialister. Några informanter 

överlappade sina specialområden med kollegor och flyttade sig mellan områdena. Generellt 

sett liknande informanternas dagliga arbetsuppgifter varandra. Linnea, Elin och Sara berättade 

det följande under sina intervjuer: 

Det är väldigt varierat. Det kan vara allt från utbildningsadministration till samordning, 

rehab. Det är varierat. En typisk dag så, alla dagar är olika. Möten och samtal med 

chefer har man kontinuerligt genom att försöka stötta dem i diverse. Det kan sträcka sig 

mellan rehab och lönefrågor. I grunden har vi en struktur då vi en gång i månaden 

träffar de lokala ledningsgrupperna och kör ett prestationsmaterial som är kopplat till 

respekt för individen som vi kallar det. Det är sjuktal, utbildningar, annat aktuellt just då 

kopplat mot HR. – Linnea 

Det är jag som har hand om rekryteringen av tjänstemän. Sedan stöttar jag vissa 

produktionsområden. Tekniksidan är där det händer mycket med rekrytering. Sedan är 

jag certifierad för tester. Sedan har jag studentkontakt och så vidare. I övrigt är det stöd 

till chefer. – Elin 

Jag rekryterar nuförtiden också. Konflikthantering, framtagande av handlingsplaner, 

göra riskbedömningar. Väldigt brett, väldigt tvärvetenskapligt. – Sara 

Informanterna arbetar generellt sett med liknande arbetsuppgifter. Det som skiljer dem åt är 

huvudsakligen hur operativa och strategiska de är i det dagliga arbetet. Några av dem jobbar 

bredvid chefer och arbetstagare medan andra tar en mer strategisk stödfunktion. Deras tjänster 

präglas således av individuellt ansvar då de arbetar både på bredden och på höjden (jfr. Beck, 

2000). Under intervjuerna ställdes frågan om informanterna kände att de behövde mer 

personal som arbetar med HRM-frågor. Några ansåg att det behövdes medan andra tyckte det 

fanns tillräckligt. Erika och Sara berättade det följande: 

Jo, jag tror det. Men det är besparingstider. Det finns alltid mer arbetsuppgifter. Finns 

saker som borde göras som för tillfället ligger på is. Sedan finns det alla de här 

strategiska områdena som vi skulle kunna jobba mer med. – Erika 
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Vi kommer behöva fler. Vi har ingen som ansvarar för utbildningsanordningen, så det 

finns ett behov. Koncernövergripande är där det inte tillräckligt. Vi har lyft frågan vid 

tillfällen men andra lyfter sina behov också, så. Det är vågskålar om vart ska resurser 

läggas. Om vi får en struktur om vilka som har vilka ansvarsområden så att det blir ännu 

tydligare oss emellan. Då kommer det nog synas vart vi behöver förstärkning. Men jag 

skulle säga ja, eftersom HR-området växer och vi har så mycket på rekryteringsområdet. 

– Sara 

Informanterna illustrerar hur HRM-funktionernas ansvar har börjar bli större och inte 

tillräckligt med personal för att utföra alla arbetsuppgifter. Det går att tolka informanterna 

som om deras arbete delvis går ut på att återskapa den struktur som individualiseringen har 

reducerat. Informanternas ansvarsområden har blivit större och deras tjänster syftar till att 

skapa mening för arbetstagarna. Det vill säga, återskapa trygghet och skydd (jfr. Beck, 2000). 

4.1.1 Struktur 

Återkommande i intervjuerna var vikten av en god struktur i arbetet. Några informanter ansåg 

att om det inte finns en god struktur i arbetet då kommer arbetsuppgifterna bli påfrestande 

med tiden. Anders berättade det följande vid frågan om HRM-anställda roll som stödfunktion: 

Här har vi en bra struktur och bra med chefer, cheferna har inte heller för stora grupper. 

Om inte strukturen skulle finnas, då tror jag att det inte skulle gå. Jag kan tänka mig hur 

det kan vara om vi i HRM gör chefens jobb. Om strukturen inte hade funnits så hade det 

nog ökat rätt mycket. – Anders 

Anders berättar således att det inte är hans ansvar att göra arbetet åt cheferna utan istället 

stötta dem i arbetsprocessen. Strukturen i organisation är anpassat på ett sådant sätt för att inte 

överbelasta HRM-rollen och avgränsa ansvarsområdet. Elin hade en liknande berättelse om 

hennes organisation: 

Om man är i en mindre organisation så kanske det spiller över lite. Beroende på 

strukturen vi har så är det alltid chefen som har ansvaret sedan är vi en stödjande del i 

det. I en mindre organisation så kanske det blir mer att man får ansvar från chefen. Här 

är det ganska bra. Men med tiden förändras saker och då kommer roller kanske 

förändras. Det blir kanske jag som får göra någonting helt nytt, men det faller nog på att 

vara tydlig om vem som gör vad. – Elin 

Hon är också i en organisation där HRM-enheten har strukturerat upp så att ansvaret fördelas 

ut på cheferna som behöver hjälp istället på dem själva. Det indikeras också hur det potentiellt 

skulle kunna vara i mindre organisationer och en framtidsvision i att tjänster kommer 

förändras med tiden. Informanten Göran kom från en mindre organisation och han berättade 

det följande på frågan om det finns tillräckligt med tid till att utföra dagens arbetsuppgifter: 

Nej. Det är många som sticker in sina huvuden och har ärenden som behöver tas. Det är 

också många möten som man behöver fara till och många ’kan du se över detta 

dokument’. Det är många moment, och många av dem ingår i min roll i att svara på 

frågor. – Göran 
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Göran illustrerar mindre struktur till skillnad från de andra informanterna och han har en mer 

operativ roll i sin roll till skillnad från Anders och Elin. Således finns det andra rutiner för att 

komma i kontakt med honom under det dagliga arbetet vilket innebär mer direkta och abrupta 

möten. Möten som dessa skulle potentiellt struktureras på andra sätt och som skulle motverka 

potentiella konsekvenser, exempelvis brist på koncentration och effektivitet (jfr. Theorell, 

2012; Mellner, 2015). Den informant som verkade sakna tillräcklig struktur i sitt dagliga 

arbete eller alternativ hade för mycket att göra var Sara. Hon nämnde det följande på frågan 

om hon hinner med sina dagliga arbetsuppgifter: 

Ja, typ, oftast är det med tanken 'jo, jo, jobbet är viktigt, men jag hinner det jag hinner'. 

Sedan handlar det i samråd med min chef att komma överens om vilka saker jag kan 

skjuta på och vad som ska prioriteras. Sedan har jag jobbat mycket med ’good enough’. 

Att faktiskt släppa ifrån sig grejer, om det är tillräckligt bra så släpp det istället för att 

fortsätta. Det är där tiden inte finns till. Man har 8 uppgifter, men det är 10 som ligger 

på prioritetslistan. Då får man bara gilla läget och försöka att inte få det att tära på en. – 

Sara 

Hon behöver således intala sig själv att hon gör så gott hon kan med de resurser och tid som 

hon har att tillgodose. När hon behöver prioritera sina arbetsuppgifter på daglig basis då 

skulle organisationen potentiellt behöva resursfördela, ge henne mer kontroll eller avgränsa 

hennes arbetsroll (jfr. Theorell, 2012; Mellner, 2015). Hon fortsatte senare i intervjun med att 

berätta det följande på frågan om hur hon känner inför att inte hinna med arbetet: 

Det är ju det där att hitta glädje över någonting. Det är då man får bryta ner saker i 

delmoment och känna sig nöjd. Man får bryta ner saker och hitta konkreta mål. Då får 

man fira ordentligt när någonting stort blir klart. Två koppar kaffe, minst. Skämt åsido, 

fira framgången måste man göra. En klapp på axeln på sig själv eller på någon annan. – 

Sara 

I citatet berättar hon hur det är svårt att känna glädje inför arbetet då arbetsuppgifterna inte 

blir färdiga. Det verkar finnas en vilja hos Sara till att prestera sitt yttersta, men det är svårt att 

göra eftersom tiden inte räcker till. Således är delmålen viktiga för att Sara ska känna någon 

form av progression. Det går att tolka Sara som om hon har för stort handlings- och 

beslutsutrymme för att kunna avgränsa det dagliga arbetet (jfr. Bengtson, 2008). När hon har 

många arbetsuppgifter pågående, då behöver uppgifterna genomföras till viss del samtidigt. 

Hennes operativa tjänst, som hon har nämnt att hon har tidigare, får henne att komma i 

kontakt med många personer samtidigt; personer som inte har total vetskap om alla hennes 

arbetsuppgifter. Om personerna då sätter press på henne i att skynda sig med uppgifterna som 

berör dem, då kommer ansvaret falla tillbaka på Sara och hon kommer få en större 

arbetsbelastning. 

4.1.2 Hemarbete  

Att ta hem och utföra konkreta arbetsuppgifter var för de flesta informanter en sällsynt 

företeelse. Någon som hade gjort det tidigare var Erika som berättade det följande under 

intervjun: 
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Det har skett några gånger i dialog med chefen. Ibland om man har ett protokoll som 

behöver skrivas som ska skickas ut inom en viss tid, tillsammans med möten hela 

veckan, då blir det lite trångt i schemat. Då kanske jag har tagit hem och skrivit något 

protokoll. Ibland kanske arbetsuppgifter hopar sig så. Att jobba helg har kanske varit, 

jag kan räkna det på min hand under alla mina år. Det är inte ofta. – Erika 

Hon utförde således arbetet i samverkan och med hennes chefs vetskap. De gånger som Erika 

behövde ta med sig arbetet hem var då hennes dagar var fulla av möten och det blev svårt att 

prioritera i det dagliga arbetet. En annan informant som hade arbetat hemma under vissa 

förhållanden var Sofia. Hon svarade det följande på frågan om hon jobbar när hon är hemma 

på grund av sjukdom: 

Jo, jag gör samma sak när jag vabbar också. Man ska ju inte jobba när man vabbar, men 

ibland är det akut. Förut hade jag alltid papperskalender och nu har jag gått över till 

smartphonekalender och mejlkorgen kommer man åt. I och med att jag skaffade det så 

har min hållning till arbete, blivit lite, även om jag försöker. Det är smidigt med 

smartphones. Då får man ha den där distansen själv. – Sofia 

Hon försöker således få arbetsuppgifter gjorda efter hur mycket hon orkar. Sofia berättar 

också att hon inte borde jobba då hon är hemma med sjukt barn. Hon anser också att det är 

upp till henne själv att finna distansen till arbetet. Det kan tolkas som om hon känner sig 

ansvarig för de arbetsuppgifter som inte blir färdiga när hon är borta från arbetet. Någonting 

som speglar individualisering i arbetslivet eftersom arbetsplatsens gränser blivit mer otydliga 

både i tid och rum samt att ansvaret faller tillbaka till individen att avgränsa sig (jfr. Beck, 

2000; Bauman, 2000). En annan informant som arbetade när hon var hemma sjuk var Johanna. 

Under sin intervju berättade hon följande: 

Det är okej om man känner ’jag orkar jobba’, men det kanske blir jobbigt att ta sig till 

och från här till jobbet. Då kan det vara så att jag sitter hemma och jobbar några timmar, 

då kanske jag är sjuk och arbetar 50 procent. Man går inte hit och förkyla ner alla andra 

utan man kan sitta hemma och göra lite grann där istället. – Johanna 

I citatet illustrerar hon två aspekter. Först att hon inte vill smitta ner sina kollegor om hon är 

sjuk då det skulle påverka organisationen ännu mer och den andra faktorn är att om hon orkar 

jobba då är det okej för henne att göra det hemifrån. Senare i intervjun beskrev hon hur hon 

låter datorn vara kvar på arbetsplatsen för att förhindra arbete hemifrån. Det går att tolka 

Johanna på liknande sätt som Sofia eftersom ansvaret ligger på henne att utföra de 

arbetsuppgifter som hon har att utföra. För vissa informanter var det svårare att arbeta 

hemifrån på grund av arbetsredskapen var kontextbaserad. Anders berättade det följande: 

Vi har möjlighet. På så sätt att vi har en arbetstelefon som är synkad till Outlook. Så jag 

kan svara på mejl och organisera i kalendern. Men kan inte utföra arbete i sig eftersom 

man är väldigt systemberoende. Till exempel om det har någonting med rehabilitering 

att göra så jobbar vi med ett program som bara finns på jobbet. Det har jag inte tillgång 

hemifrån. Jag har inte heller tillgång till HR-systemet. De jobbar man i dagligen, söker 

information eller lägger in ny. Det kan jag inte göra hemifrån. Sedan skulle jag vilja 
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säga att rollen är väldigt mötesbunden. Som gör att det blir svårt. Det är många möten 

med chef och individ, eller chef själv eller chefsgrupper. – Anders 

I detta citat gör han en distinktion mellan lätta och tyngre arbetsuppgifter. Möjligheten till att 

utföra lättare arbetsuppgifter från hemmet verkade inte vara problematiskt för honom. Den 

huvudsakliga avgränsningen kom från att arbetet var systemberoende och mötena med 

cheferna skedde ansikte mot ansikte. På grund av strukturen på arbetet blir det således svårare 

att ta hem systemberoende arbetsuppgifter. En informant som tog med sig arbetet hem var 

Elin. Hon berättade det följande under intervjun vid frågor som gällde gränslösheten mellan 

privat- och arbetslivet: 

Gränslösheten kan vara på gott och ont. Jag kan känna att jag jobbar tusen gånger 

effektivare om jag ska skriva en rapport eller lägga upp en föreläsning då gör jag det 

mycket snabbare hemma. Då jag får lugn och ro. Du kan tänka när vi sitter lön och HR 

tillsammans. Det är väldigt många människor som kommer in så man blir ganska ofta 

störd. Då är det mindre stress att sitta hemma och göra det på två timmar istället för fyra 

på jobbet. – Elin 

Elin berättar således hur det både finns fördelar och nackdelar med gränslösheten eftersom 

hennes hem är lugnare än hennes arbetsplats. Det går att tolka Elin som att hon vill arbeta 

effektivare och efter måldrivna uppgifter istället för att ha arbetstimmar som referensram. 

Således arbeta efter någon form av förtroendetid. En annan informant som tog med sig arbetet 

var Sara, hon svarade det följande på frågan hur hon arbetar när hon blir störd: 

Jag har sett till att någon gång då och då fara hem och jobba därifrån. Sitta där i 

mjukisbyxor, läsa på material och ja. Jag kommer inte göra det på ett planerat sätt utan 

istället lite nu och då eftersom hemmiljön inte ska vara en arbetsmiljö. Men ibland när 

barnen har längre dagar i skolan så får man sitta i lugn och ro, framförallt inläsning. Min 

chef säger okej också och uppmuntrar oss till om vi får bättre ro någon annanstans då 

får vi göra det. – Sara 

Sara behöver en lugn arbetsmiljö precis som Elin. Genom att arbeta hemma under dagarna då 

kan hon sitta i lugn och ro. Det verkar finnas en problematik för Sara då hon inte vill arbeta 

hemma utan istället behöver en lugnare arbetsplats. Det går att tolka Sara som hon accepterar 

de arbetsförhållanden som hon för tillfället har och anpassar efter bästa förmåga. Hon 

decentraliserar således arbetsplatsen för att effektivisera de arbetsuppgifter hon har kvar att 

göra, då organisationen inte förser henne med den arbetsro hon verkar behöva (jfr. Bauman, 

2002).  

4.1.3 Mobiltelefon 

Informanterna hade allihop mobiltelefoner som hade blivit integrerade i den dagliga 

arbetsprocessen eftersom de ansågs vara effektiva kommunikationsverktyg. Under 

intervjuerna tillfrågades informanterna om de hade separata telefoner för arbets- och 

privatlivet. Erika berättar följande: 
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Jag har två telefoner. En för jobbet och en privat. Jobbtelefonen lämnar jag alltid här när 

jag går hem för dagen. Jag tar med den endast om jag börjar bli sjuk eller väntar något 

viktigt telefonsamtal eller mejl. I min privata telefon så har jag en kalender för både 

jobb och privat. Det är så lätt, då ser man vad man har att göra. Det kan ju stressa men 

nu stressar det inte för mig. För mig känns det bra att kunna hålla koll vad som sker på 

jobbet och i det privata. Samma sak med mejlkorgen då den säger 'nu har du fått 5 nya 

mejl i mejlkorgen', både i arbetsmejlinkorgen och den privata. De är en och samma. 

Men jag brukar inte öppna mejlen hemma. Man behöver ju den där pausen. – Erika 

Erika verkar vilja separera arbete och privatliv, samtidigt som hon integrerar delar av dem 

båda med varandra. Även om hon har två mobiltelefoner så synkar hon både kalendern och 

mejlkorgen på båda telefonerna. En informant som hade två mobiltelefoner fast som bara ville 

ha en var Anders. Han nämnde det följande under intervjun: 

Jag har två telefoner. Det är ett aber. Jag försöker att få en, men jag har två. Jag vill ha 

en, men just nu har vi inte den möjligheten. Jag skulle vilja ha en eftersom jag alltid har 

med mig min privata telefon. Det hade underlättat. Jobbtelefonen är en till telefon att 

hålla reda på rent fysiskt. Man glömmer den på jobbet, eller så har man inte glömt den 

på jobbet. – Anders 

Samtidigt som Anders vill ha en och samma mobiltelefon visar han en vilja till att separera 

arbetsliv och privatliv eftersom han senare i intervjun berättar om hur han demonstrativt 

lämnar arbetstelefonen på arbetet för att inte vara tillgänglig efter arbetstid. När han lämnar 

den på arbetsplatsen kan han delvis separera arbetsliv och privatliv. Det går att tolka detta 

som om det är en viss typ av kommunikation eller förväntning som är påfrestande för Anders. 

När han säger att det är ett aber att ha två mobiler då klargör han hur besvärligt det är för 

honom att ha flera mobiler. Samtidigt som han vill avgränsa kommunikationsmöjligheterna 

genom att lämna arbetstelefonen på arbetet, vilket inte är möjligt när det är en och samma 

mobiltelefon. Begränsningen från gränslösheten faller således tillbaka till individernas egna 

ansvar (jfr. Allvin, et al., 2013). En informant som gjorde aktiva försök till att separera arbetet 

och det privata med två mobiltelefoner var Sara, hon berättade det följande. 

Det är ett sätt att hålla isär arbete och fritid. På min förra arbetsplats så var det så 

krångliga regler, att man skulle skriva prefix och så då var det lättare att hålla dem isär. 

Sedan har det med tiden blivit samma, den privata plingar ju lika mycket som 

jobbtelefonen. Då är det ganska skönt, jag kan fimpa ljudet på den privata och sedan ha 

på arbetstelefonen, vise versa. Då har man dem separerade. Det enda som är synkat är 

att jag kan titta på kalendrarna, men det har jag upptäckt är mycket bättre än att ha allt 

på två ställen. – Sara 

Sara verkar ha hittat någonting som fungerar för henne. Då hon verkar känna 

störningsmoment av ljudsignalerna är det lätt för henne att stänga av ljudet på en av 

mobiltelefonerna. Hon ser också fördelarna för sig själv med att ha en synkad kalender på 

båda. En annan informant som hade en liknande historia var Karin. Hon berättade det följande 

vid frågan om hur hennes kollegor gör: 
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Jag vet många som har en till båda. Jag vet inte hur det fungerar att fixa det och jag har 

inte valt att utforska det då jag har valt att separera dem. Det har också varit väldigt 

skönt när jag var föräldraledig att kunna lämna jobbtelefonen, eftersom då vet man om 

det är någon som verkligen behöver mig då söker de upp mig på den privata. – Karin 

Hon påpekade således hur det var skönt att kunna separera arbets- och privatlivet under vissa 

perioder. Hon påpekar också att det finns ett annat allvar när kollegor kontaktar henne på den 

privata telefonen. En informant som hade en mobiltelefon för både arbets- och privatlivet var 

Lena som berättade det följande: 

Jag har en och samma. Man får välja om man vill ha en privat och en arbetstelefon, men 

jag tror de flesta har en. Nu när jag tänker efter, så är det olika. Som jag vet så är det två 

personer i ledningsgruppen som har två telefoner. Jag har testat en gång och jag tyckte 

det var för jobbigt. Jag har inga ljud som plingar på min telefon. På sms har jag, för att 

få privat. Det är inte så många som smsar från jobbet. – Lena  

Lena illustrerar några fördelar att ha en mobiltelefon. Kommunikationssättet på hennes jobb 

verkar ske genom direkta telefonsamtal eller över mejl. Därför kan hon integrera arbetet och 

privatlivet med hjälp av sms. Hon påpekar också hur ljudet på telefonen kan vara störande. En 

annan informant som hade en mobiltelefon och som blev distraherad av den var Eva. Hon 

berättade det följande: 

Man har telefonen så nära till hands. Man tittar på Instagram, man tittar på Facebook, 

och då tittar man på jobbmejlen också om den plingar till. – Eva 

Eva beskriver hur lätt telefonanvändningen kan vända uppmärksamheten in i arbetstankar. På 

arbetet kommer notiser från exempelvis Facebook och vice versa under fritiden då exempelvis 

arbetsmejl tas emot. Detta illustrerar således integrationen av gränslöshet i arbetslivet och 

privatlivet då kommunikationsmöjligheterna finns både på arbetsplatsen och i hemmet (jfr. 

Allvin, et al., 2006; Arlinghaus & Nachreiner 2014). 

4.2 Arbetstid 
Temat arbetstid syftar till att redovisa det som var signifikant för informanterna relaterat till 

arbetstidens förläggning, flexibilitet, arbetsdagens början och slut. Den utgör således ett 

ramverk för informanternas förhållande till arbetstid.  

De flesta följde en arbetsvecka på 40 timmar tillsammans med en flexram, således är 

arbetsförläggningen på individernas ansvar (jfr. Allvin, et al., 2013). Några individer sticker 

ut från mängden. Exempelvis Lena som var en av informanterna som hade chefsansvar. Hon 

nämnde det följande på frågan om hennes arbetstid: 

Enligt mitt avtal så är den 37,5 timme varje vecka. Men jag skulle nog gissa att jag 

ligger på 50 timmar i veckan. Vissa veckor mer, vissa mindre. Jag tycker att det är okej. 

På mitt tidigare jobb så jobbade jag cirka 65 timmar i veckan, året runt. Arbetstimmarna 

räcker inte till eftersom jag är otroligt otålig och vill få saker och ting gjorda. – Lena 
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Lena har en arbetsdag som sträcker sig långt över det normala. Däremot har hon förtroendetid 

som innebär att hon får ersättning för sitt extra engagemang och jobbar för organisationens 

måluppfyllelse. En annan informant som skiljde sig från mängden var Eva som beskrev sin 

vilja till att gå ner i arbetstid på följande sätt: 

Jo, för mig gör den det. Jag vill inte jobba mer än heltid. På mina tidigare jobb har jag 

jobbat 90 procent eftersom jag har tyckt att det var bra och när jag började här tänkte jag 

testa heltid. Men jag ska nog gå ner till 90 procent igen. Jag tycker det är för mycket att 

jobba åtta timmar. – Eva 

Hon vill således minska tiden som hon avsätter till arbete. Eva förklarade senare i intervjun att 

orsaken till att gå ner i arbetstid var familjerelaterat. Någonting som alla informanter hade 

gemensamt var förmågan till att bestämma över sin arbetstidsförläggning utifrån individuella 

behov. Huvudsakligen var det organisationens och högre chefers behov som kunde påverka 

denna frihet. Informanterna befinner sig således i ett skifte där flexibilitet och individuellt 

ansvar har ökat i arbetslivet (jfr. Beck, 2000; Bauman, 2002). 

Informanterna hade knappt någon medveten övertid förutom de individer som hade 

chefsansvar, även om informanterna hade tillräckligt med arbete för att göra det året runt. 

Sara förklarade relationen mellan arbete och övertid på följande sätt: 

Tja, jag går aldrig hem och är klar för dagen. Jag går sällan hem och känner att jag blev 

klar. Utan istället blir det 'jaha, det här är kvar tills imorgon, det här är halvfärdigt'. Men 

jag jobbar sällan övertid, så det beror på hur man ser det. Arbetsdagen måste räcka till, 

för det finns inte så mycket tid i övrigt för att fortsätta, men uppgifterna blir aldrig klara. 

– Sara 

I denna beskrivning återspeglas två faktorer. Den första är känslan att aldrig bli färdig med de 

dagliga arbetsuppgifterna. Den andra är hopplösheten över ett mer generellt övertidsarbete 

eftersom det alltid finns arbetsuppgifter som går eller behöver genomföras. Det går att tolka 

Sara som om hennes tjänst har arbetsuppgifter för fler arbetstagare än bara henne själv och en 

vilja till att omstrukturera arbetet.  

Någonting informanterna utan chefsansvar gjorde var att stämpla in under en ny arbetsdag. 

Den huvudsakligen orsaken var för att kontrollera flextiden, således hur många timmar de 

hade att förbruka. Elin berättade det följande under intervjun: 

Här är det en helt annan kultur till skillnad från andra HRM-avdelningar. Vi tjänstemän 

stämplar också med klocka och det finns ingen annanstans som jag vet som gör så, det 

blir väldigt tydligt med arbetstiden. Det är en fördel eftersom om man jobbar för mycket 

så syns det. Det var någonting jag tyckte var konstigt först när jag kom hit. Om man inte 

klockar så kanske man inte ser att man egentligen jobbar lite för mycket. – Elin 

Hon kommer från en stor organisation där övriga arbetstagare stämplar in vilket kan 

underlätta början och avslutet på dagen eftersom in och utstämplingen kan ses som en switch-

off (jfr. Arlinghaus & Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; Mellner 2016). I citat påpekar hon sin 

tro till att andra individer som arbetar med HRM inte stämplar in, någonting som de flesta 
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gjorde dagligen. Detta illustrerar således en aspekt av arbetsmarknadens 

flexibilitetsförändring eftersom informanterna fortfarande har ett strukturerat ramverk vars 

huvudsakliga syfte inte är kontrollverktyg för arbetsgivare, utan istället ska underlätta 

arbetstidsförläggning. Således mer individuellt ansvar för arbetstagare i att följa 

organisationernas tidsregelment (jfr. Beck, 2000). 

4.2.1 Flextid 

Informanterna, förutom de med chefsansvar, hade flextid med olika tidsramar. Beroende på 

organisation kunde flexramen sträcka sig mellan en timme på morgonen och en på 

eftermiddagen, upp till fyra timmar på morgonen och fyra timmar på eftermiddagen. Frida 

förklarade sin organisations flexram på följande sätt: 

Vi har flextid. Så vi kan komma mellan 6–9 på förmiddan och vara här från 15–19. Där 

emellan så avgör jag själv och lite beroende på vad man har på agendan. Och om jag har 

någonting att göra så kan jag komma senare än 9 i alla fall eller gå tidigare. Det är inte 

så strikt. – Frida 

I detta citat återspeglas Fridas åsikter om den friheten som flexibilitet medför. De informanter 

som hade flextid tyckte det var mer positivet än negativt eftersom den huvudsakligen 

underlättade kraven som privatliven ställde. Flextiden lades framförallt på familjen, 

exempelvis till att få barnen iväg till skolan eller för att skjutsa dem till idrottsaktiviteter.  

Även om flextiden huvudsakligen sågs som positiv så fanns det inslag av potentiella problem. 

Exempelvis berättade Sara det följande på frågan om personer kontakta henne när hon var på 

ledig tid i flexramen: 

Jo, men det gör de och, kanske inte slutet av en dag. Men om jag flexar på morgonen 

från 8 så svarar jag både på telefonsamtal i bilen, och ja. Flextiden är inte lika med ledig 

tid fast man är på ledig tid. Då är man tillgänglig. Samma sak om jag går hem 15:30 och 

någon ringer. Då svarar man, eller skickar sms, så jo. Det är en sådan där mitt emellan 

fas där man är lite ledig, men man är tillgänglig. – Sara 

Flextiden i det fallet innebär en potentiell arbetstidsförlängning som involverar mer 

arbetsmoment utanför arbetstid. Sara fortsatte berätta om hur samtalen blev längre än några 

minuter då skrev hon upp dem i organisationens arbetstidskontrollsystem för att få tillbaka 

flextiden som användes på arbetsuppgifter. Tidsflexibiliteten har således förändrat 

arbetsdagens gränser genom att stretcha ut dem. I Saras fall innebär detta potentiell 

kommunikation på hennes lediga tid eftersom hennes kollegor inte verkar ha insikt om hon 

jobbar eller inte. Med andra ord skapar flexibla tider otydlighet om vem som är och vem som 

inte är på arbetet. I Saras fall tycks det falla tillbaka på arbetstagarna att ansvara för denna 

klargöring vilket illustrerar individualiseringens effekt i hennes arbetsliv (jfr. Beck, 2000). 

4.2.2 Arbetsdagens början 

Informanterna var delade vid frågan om när de börjar tänka på arbetet vid en ny arbetsdag. 

Majoriteten ansåg att de började tänka på den kommande arbetsdagen direkt när de vaknade. 

Då började de bland annat planera för vad den följande arbetsdagen skulle involvera och vilka 
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arbetsuppgifter som skulle genomföras. Göran, Linnea och Lena beskrev att deras morgnar 

ser ut på följande sätt: 

Jag stiger upp vid 6:30 och kollar kalendern om vad som kommer ske under dagen. Då 

är jag vaken, sedan kommer där en timme då det är fullt med familjen där det inte finns 

möjlighet att tänka på arbetet. – Göran 

Direkt när jag vaknar. Jag tror jag tänker rätt så mycket på jobbet när jag är hemma. 

Ganska mycket, eller. Jag tycker det går bra i alla fall. – Linnea 

När jag ligger i sängen efter jag har vaknat, då tittar jag igenom om jag har fått några 

mejl. Jag svarar aldrig förutom om det är en speciell person som har hört av sig. Jag 

anländer vid arbetet runt 7:30–8:00. – Lena 

De här citaten belyser hur informanterna aktiverar sig själv på olika sätt innan arbetsdagen 

officiellt drar igång. Till skillnad från dessa informanter så fanns det också några som 

aktiverade sig i arbetstankar ännu senare. Karin var en av dem och hon sa det följande på 

frågan om när hon börjar tänka på arbetet: 

Det kanske redan börjar när man går hemifrån på morgonen. Om man vet att man har 

möten eller sådär. Eller göra prioriteringar. Eller, sådär. Så kanske när man är på väg till 

jobbet. – Karin 

Karin börjar att tänka på den kommande arbetsdagen först när hon är på väg till arbetet. 

Noterbart är att hon är en av de äldsta informanterna och den som har varit längst på 

arbetsmarknaden. Det går att tolka Karin som om hon separerar arbetslivet och privatlivet mer 

än de flesta andra informanter. Det finns en skillnad mellan henne och de andra informanterna 

eftersom hon ”redan börjar” tänka på arbetet när hon lämnar sitt hem, tillskillnad från de 

andra informanterna som börjar direkt när de vaknar. Således visar hon individuella skillnader 

till hur informanterna förhåller sig och avgränsar arbetstankar under morgonen.  

4.2.3 Arbetsdagens slut 

Informanternas arbetsdagar avslutades på olika tider, oavsett om de hade en arbetsvecka på 40 

timmar eller inte. Några informanter ansåg att deras arbetsdag slutade direkt när arbetsdagen 

var över eftersom det fanns andra saker som tog upp deras betänketid, huvudsakligen familjen. 

Andra hade större problem att släppa arbetsdagen, exempelvis Sara som svarade på följande 

sätt gällande frågan om när hon slutar tänka på arbetet: 

20:00 kanske? Det är ett jobb som är svårt att stänga av. Det är som att det smyger sig 

på en. Man står och lagar mat och så står man mitt i allt och tänker på allt från 

renskrivningen till andra ärenden. Framförallt när det är människor som mår lite sämre, 

de tenderar att fastna. Då kan jag komma på mig själv att 'aj, aj, aj inte tänka jobb'. Då 

fortsätter man och vips så är man tillbaka till jobbtankarna. Nu drömmer man inte om 

jobbet i alla fall. Det har skett under perioder med riktigt hög belastning, att man har 

vaknat och löst jobbproblemen på natten. – Sara 
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I detta citat påvisar Sara bredden på HRM då den både kan vara operativ vid arbete 

tillsammans med människor och hur svårt det kan vara för vissa individer att släppa 

jobbtankarna på sin fritid. Hon illustrerar huvudsakligen att arbetstankarna är 

ströningsmoment för hennes återhämtning och att hon vill vara ledig på sin fritid. Sara 

kommer från en organisation där HRM arbetar operativt och har således mycket kontakt med 

arbetstagare och arbetsgivare i det dagliga arbetet. Eftersom hon verkar känna en påfrestning 

av dessa arbetstankar så riskerar hon ohälsa och den dagliga arbetsprestationen kommer 

potentiellt påverkas vilket kan resultera i mer arbetstankar (jfr. Mellner, 2015). 

Arbetsuppgifterna som Sara utför verkar inte vara måldrivande vilket kan vara en av 

orsakerna till att hon känner att de är påfrestande (jfr. Weigelt & Syrek, 2017). För att 

kontrastera detta citat berättade Elin det följande: 

Men det är jag nog rätt bra på att göra för det mesta när jag går härifrån. Då kopplar 

man över till ’undrar vad vi ska äta idag’ och ’vad man ska göra sen’. Och visst, sedan 

kan det finnas saker från jobbet som man tänker över även hemma. Men inte sådär att 

man inte kan koppla bort jobbet. – Elin 

Elin och Sara jobbar med liknande arbetsuppgifter och kommer båda från större 

organisationer. Det två huvudsakliga faktorer som skiljer dem åt är deras ålder då Sara är 

yngre än Elin och den andra är att Sara är mer operativ än Elin. Det går att tolka att ansvaret 

som Sara har när hon jobbar operativt påverkar hennes emotionella koppling till arbete. Då 

hon arbetar med människor som mår lite sämre då verkar hon bli mer engagerad och villig till 

att hjälpa. Således följer arbetet med henne hem. 

4.3 Tillgänglighet efter arbetstid 
Temat tillgänglighet efter arbetstid involverade det som informanterna berättade relaterat till 

arbete som hade utförts efter arbetsdagens slut, företagskultur, kulturella förväntningar, 

upplevd stress samt deras återhämtning.  

Informanterna hade i olika utsträckning insikt i vad tillgänglighet efter arbetstid var och vilka 

potentiella konsekvenser ett sådant arbetsförhållande kunde ha över längre tid. Några 

informanter hade sett att kommunikation efter arbetstid hade de senaste åren, exempelvis Sara 

som sa det följande på frågan om hur hon förhåller sig till arbete efter arbetstid: 

Så de minuter som går åt till lätta arbetsuppgifter är för att få ihop privat och yrkeslivet. 

Men då gäller det också att inte börja jobba på riktigt utan göra det man öppnade 

exempelvis kalendern för. Men det är en utmaning för det är fort gjort att man tittar på 

någonting eller när man sätter mobilen på laddaren under kvällen. Då ser man kanske 

något mejl och man börjar ifrågasätta om det är någonting akut men det är då man får 

säga till sig själv 'jo, om det är akut då skulle de ringa'. Man får jobba väldigt mycket 

med sig själv för det är väldigt lätt att fastna i jobb. Det plingar till och det kommer 

grejer. Det har ökat och framförallt de senaste tre åren. – Sara 

Sara har således sett en ökning av kommunikationen efter arbetstid under de senaste åren 

vilket har ökat hennes behov till att reglera arbetet bättre. Hon berättar också hur lätt det är att 

hamna i arbetstankar på grund av mobiltelefonen. Det går att tolka Sara som att hennes 
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position i organisationen har förändrats under de senaste åren och att hon har fått mer ansvar 

då kommunikationen har ökat. Någonting som verkar ha blivit mer påfrestande med tiden då 

hon anser sig behöva arbeta mycket med sig själv. En annan som också hade sett en 

utveckling under åren var Johanna. Hon berättade det följande: 

Det beror ju alldeles på, jag kan ju tycka att det är både positivt och negativt med att 

man har den teknik man har idag. Och jag vet dem som tittar på mobiltelefonen när man 

är hemma eller på semestern och tänker såhär ’Om jag gör det här när jag har semester 

så har jag det så mycket lättare när jag kommer tillbaka, då behöver inte jag stressa och 

ha den där jättepuckeln’. Medan jag lämnar mobiltelefonen helt här och naturligtvis så 

har jag den där puckeln när jag kommer tillbaka. Så jag tror det är mer om hur man 

upplever det själv. Om man upplever att man förväntas svara på mejl hemma och 

förväntas göra och ha gjort, då skulle det helt klart bli ett stressmoment för mig. – 

Johanna 

I detta citat visar Johanna relationen mellan teknikens utveckling och 

kommunikationsmöjligheterna efter arbetstid. Hon berättar också om en arbetsbörda som 

bildas efter semestern då nya mejl har kommit till inboxen som behöver bearbetas, vilket kan 

vara en av orsakerna till varför några av hennes kollegor tar med sig mobiltelefonen hem även 

på semestern. Det går att tolka Johanna som om hon är huvudsakligen kritisk till 

teknikutveckling eftersom hon endast påpekar dess negativa delar. Hon rättfärdigar sitt beslut 

att lämna arbetstelefonen på arbetet genom att påpeka hur andra gör och vad det kan leda till 

för potentiella påföljder. Arbetslivets gränser har blivit diffusa både för Johanna och Sara. Det 

gäller att få ihop privat- och arbetslivet på ett fungerande sätt vilket således faller tillbaka på 

individen (jfr. Beck, 2000). Både Saras och Johannas organisationer verkar således ha en 

tillgänglighet efter arbetstid som är etablerad på grund av kulturella förväntningar (jfr. 

Arlinhaus & Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; Mellner, 2016).  

Några informanter ville inte vara tillgänglig på sin fritid. Exempelvis Elin som berätta det 

följande vid frågan om hon var tillgänglig efter arbetstid: 

Ibland, oftast inte. Där är också någonting jag försöker fostra. Jag vill inte att någon ska 

förvänta sig att jag ska svara utanför arbetstid. Tack vare att man stämplar in sig här så 

finns tanken att man jobbar på jobbet och det är inte vedertaget att man jobbar hemifrån. 

Jag tror till och med att det finns något dokument som säger att vi inte ska jobba hemma. 

Generellt är det ganska bra här och jag brukar ställa in om jag skickar ett mejl så att den 

kommer fram på morgonen dagen efter. Då om någon skickar till mig på kvällen så 

brukar jag säga åt dem att de är en förebild. Om chefer gör så då kommer personalen 

känna en förväntan. – Elin 

Således visar hon hur det är möjligt att dra korrelationsmönster mellan individer som är mer 

eller mindre tillgängliga utifrån deras medvetenhet om ämnesområdet. Eftersom att hon inte 

vill att hennes arbetskamrater ska förvänta sig att hon är tillgänglig, vilket är uttalat, då verkar 

chanserna minska till att kollegorna kontaktar henne efter arbetstid. Hon berättar också hur 

viktigt det är att vara en god förebild för cheferna i hur organisation vill att kommunikation 

ska ske efter arbetstid. Senare under intervjun fortsatte Elin berättade det följande: 
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Jo, vi pratar rätt mycket om de här sakerna. Ibland kanske man får ett sms ibland men 

det kanske inte är någonting och det kanske skulle spara en massa tid. Jag brukar också 

säga att jag inte blir störd om någon behöver kontakta mig. Att de gärna kan göra det 

om det är någonting jag har lämnat. Då är det nog snabbast om de ringer mig istället för 

att ta flera timmar och läser in sig på någonting. – Elin 

Citatet speglar någonting annat än det tidigare påståendet. Hon vill inte att hennes 

arbetskamrater förväntar sig att hon ska vara tillgänglig, samtidigt som det är okej om de 

kontaktar henne om behovet finns eftersom det kan spara hennes kollegor tid. Det går att tolka 

Elin som hon inte riktigt är säker på vad hon vill då hon säger två olika saker. Samtidigt 

verkar hennes yrkesroll ha väldigt mycket ansvar om det finns frågor som inte kan vänta till 

dagen efter (jfr. Beck, 2000; Bauman, 2002). Hon behöver således hålla sig tillgänglig för hon 

inte vill vara en börda för andra, samtidigt som hon inte vill vara tillgänglig.  

En informant som var tillgänglig efter arbetstid var Sara vilket återspeglas vid flera tillfällen 

under hennes intervju. Hon svarade det följande vid frågan om hon får samtal när hon är 

hemma: 

Jag svarar i telefon någon gång varje vecka. Två gånger i veckan, så är det när man har 

kommit hem och sneglar på jobbtelefonen. Det kan vara från ett ja, till ett mer utförligt 

svar. Någonting man råkar läsa och sedan är man i jobbtankar i en halvtimme. Men ja, 

det förekommer. – Sara 

Hon berättar således hur det sker en kontinuerlig kommunikation efter arbetstid och hur hon 

hamnar i arbetstankar som verkar ta upp delar av hennes fritid. Någonting som tyder på 

tillgänglighet efter arbetstid (jfr. Arlinhaus & Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; Mellner, 

2016). På frågan om hon tänkte på arbetsuppgifter efter arbetstid förklarade Sara det följande: 

Till en viss del. Men om man bara har tänkt på jobbet, då har jag, det här låter sjukt, 

men då har jag inte gjort en uppgift. Jag har bara varit där i tanken och det skriver jag 

inte upp som tid. Det kan man diskutera om man ska göra eller inte. Det skulle nog bli 

väldigt många timmar då, för många. – Sara 

I detta citat illustrerar hon en intern konflikt om huruvida hennes tankar på arbete är riktigt 

arbete eller inte. Bland annat verkar hennes ansvar och definition av arbetsuppgifter ha blivit 

otydliga. Utifrån studiens definition av arbete så är hennes tankar på arbete någonting som 

anstränger henne mentalt och som producerar en produkt som tillgodoser organisationens 

behov (jfr. Giddens och Sutton, 2014). Det går således att tolka Sara som om arbetsplatsens 

kultur påverkar henne i att vara tillgänglig efter arbetstid, vilket förstärks då hon också 

berättade hur hennes kollegor troligtvis gör samma sak som henne (Allvin, et al., 2006).  

4.3.1 Kultur 

Som den tidigare forskningen har visat så kan en av orsakerna till tillgänglighet efter arbetstid 

vara på grund av kulturella faktorer (jfr. Arlinhaus & Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; 

Mellner, 2016). Informanternas organisationskultur tenderade att se olika ut beroende på 

organisationernas storlek och ansvarsområden. Informanternas arbetsplatser verkade också 
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påverka hur väl informanterna kunde fokusera på sina arbeten. Sara beskrev det följande till 

frågan om hur det ser ut vid hennes arbetsplats: 

Men att få sitta och koncentrera sig på en uppgift är svårt. Jag skulle göra ett 

kapacitettest när jag gjorde rekryteringsutbildning. Man gör det mest för att förstå hur 

systemet fungerar och sådär. Men jag kunde inte göra det testet hemma så jag gjorde det 

på jobbet. Under de 26 minuterna öppnades min dörr sex gånger. Då sitter jag 

koncentrerat och de 'du, bara en liten fråga'. Samtidigt har jag möjlighet att sitta vid ett 

av våra dotterbolag. Då delar jag bara kontor med en säljare. Vi byter endast några 

sociala ord med varandra. Där kan jag få sitta i lugn och ro och samtidigt komma åt alla 

nätverk, det gör stor skillnad. Samtidigt är det sociala spelet roligt. – Sara 

I detta citat beskrivs en aktiv företagskultur där det kan vara svårt att koncentrera sig vilket 

orsakar i att vissa arbetsuppgifter inte blir utförda på ett effektivt sätt. Sara berättar vid ett 

senare tillfälle i intervjun om hur hon anpassar sig till sin arbetsplats och istället sätter sig i 

dotterbolagens lokaler för att få sitta i en lugnare arbetsmiljö. Således anpassar hon sin 

arbetsmiljö för att få möjlighet till koncentration istället för att lösa problematiken. Saras och 

hennes kollegor verkar sakna en struktur för hur kommunikation mellan vandra bör gå till för 

att förhindra avbrott av koncentrationsmoment. Det verkar finnas ett behov för Sara i att 

finnas till för andra och tar således på sig ett större ansvar för att deras arbete ska flyta på 

bättre. Någonting som verkar påverka hennes arbetsprestation negativt (jfr. Beck, 2000).  

Samtliga informanter hade barn i olika åldrar och de flesta barn bodde fortfarande hemma. 

Under intervjuerna berättade Linnea, Sara och Elin det följande: 

Har individer inga förpliktelser på det privata förutom sig själv så kan man jobba 

mycket, om man önskar. Mina barn prioriteras före mig själv, deras behov upphör aldrig. 

De vaknar tidigt, om de är sjuka så är de sjuka och då behöver jag finnas där. – Linnea 

Barnen är de strängaste arbetsgivare som finns eftersom de förväntar att en ska vara 

väldigt här och nu. De tolererar inte att man är någon annanstans i tankarna eller sitter 

och fipplar med någon jobbtelefon. Då var man kanske föräldraledig på ett annat sätt. – 

Sara 

I det stora hela. Jag är ovanligt bra på att ta ledigt på fredagar och åka iväg till fjällen. 

Familjen är först. Jag är ganska rädd om mig själv. Det är många som inte vågar säga 

ifrån när det blir för mycket. Som bara ska vara duktig. Då måste man säga "Du förstår 

om du jobbar tio timmar övertid då förstör du för oss andra, om du gör det här utanför 

din arbetstid och inte tar betalt för det dessutom". Då syns det var som ryms i tjänsten. 

Om då nästa person inte gör likadant då blir det en dålig inverkan. Det är bara ett jobb. 

Det är okej att säga att man inte hinner med allt. Det gäller att säga ifrån när det blir för 

mycket. Man ser att det är många tjänstemän som skulle behöva begränsas och få stopp. 

– Elin 

Linnea berättade hur barnen utgör den huvudsakliga prioritering i hennes liv eftersom de har 

behov som inte går att undkomma. På samma sätt berättar Sara att barnen prioriteras. I Elins 
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citat beskriver hon hur familjen är den högsta prioriteten precis som för det flesta andra 

informanter. Hon påpekar i citatet om hur kulturella faktorer kan ha en inverkan och hur hon 

gör aktiva handlingar för att se till att andra inte går utanför det normala. Således använder sig 

några av informanterna av barnen som naturliga switch-offs till arbetet då de prioriteras (jfr. 

Mellner, 2015). I sitt citat beskriver Elin också hur det är viktigt att vara en god förebild för 

sin omgivning. Några informanter berättade liknande historier, exempelvis Frida som 

berättade det följande: 

Jag försöker vara en förebild och påverka min omgivning också. Det är jättelätt att bli 

uppäten eftersom de vill att man ska vara med i allt. Sedan så kanske man inte har så 

mycket leveranser, men cheferna vill att man ska vara med. – Frida 

Hon försöker vara en god förebild och påverka sin omgivning positivt. Frida berättar senare i 

intervjun att hon tar på sig mycket arbete eftersom jobbet är roligt och att det då är bra med 

kollegor som kan avlasta henne i arbetet. Hennes roll som HRM-anställda verkar också vara 

ett viktigt stöd för chefer och det går att tolka som om Fridas individuella ansvar som högt 

eftersom hon både behöver finnas som stöd och chefer på bästa förmåga, samtidigt ansvara 

för att avgränsa sig själv för att själv inte drabbas av överbelastning (jfr. Beck, 2000). Två 

andra informanter som aktivt försökte påverka deras omgivning var Karin och Johanna som 

berättade det följande om hur de handskas med potentiell tillgänglighet efter arbetstid: 

Ja, det är en utmaning, både för hur vi som individer hanterar den och så pratat vi 

mycket med cheferna om deras ansvar om att uppmärksamma det hela. Det handlar inte 

om att alla ska hålla stenkoll på vem som jobbar, när och hur. Ibland måste man kanske 

ta ett samtal på fritid, och då skriver man upp tiden och det är ingen ’big deal’. Men att 

ha ögonen öppna och fånga upp signaler om någon visar symptom på 

belastningsproblem. Ibland lever man inte det man lär, men man är medveten om när 

man genar i en kurva. – Karin 

Men jag har inte uppfattat att någon på vår enhet förväntas på dem, utan de som gör det 

gör det för att de väljer det själva. Så det är ett eget val. Sedan brukar vi från HR gå ut 

och informera när vi har arbetsmiljöutbildningar när man pratar om stressens inverkan. 

Påminna chefer ’tänk på när ni skickar iväg mejl till era medarbetare, även om ni inte 

förväntar er att de ska svara’. – Johanna 

I Karin citat beskriver hon en balans mellan kontroll och frihet hos arbetstagare. För att 

försöka komma åt arbetstagare som är tillgänglig efter arbetstid då behöver de ha bättre 

kontroll. Således en kontroll som minimerar deras frihet. Det går att tolka detta som om det är 

Karins och hennes kollegors uppgift att återetablera delar av arbetets struktur som 

individualiseringen har gjort för flexibel (jfr. Beck, 2000). I citatet beskriver Karin också hur 

hon själv inte alltid lever upp till det hon lär ut. Johanna berättar en liknande beskrivning som 

fokuserar på att det är upp till individerna själva hur mycket arbete de utför efter arbetstid, 

men att som HRM-anställda uppmärksamma cheferna om hur deras agerande kan påverka 

arbetstagare. Genom denna återkoppling etableras bättre kommunikationsstrukturer och 

skyddsfaktorer (jfr. Theorell, 2012; Mellner, 2015). Någonting som också visar på större 
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individuellt ansvar i deras organisationer (jfr. Beck, 2000). Karin berättade det följande vid 

frågan om de någonsin samtalar om arbetsbörda i hennes arbetsgrupp: 

Ja, det pratas ganska öppet om sådant. Jag säger minst varannan månad att jag har för 

mycket att göra. Då tar de andra kollegorna oftast någonting av mig. Sedan är det 

ganska svårt att ge bort saker i den här rollen eftersom man är så involverad i allt. Då 

gäller det att ha saker som man kan släppa. Tidskrävande saker som inte är tidsberoende. 

– Karin 

I detta citat berättar Karin hur viktiga hennes kollegor är när det blir för mycket. Hon påpekar 

också om hur svårt det kan vara fördela arbetsuppgifter eftersom de är knutna till 

arbetstagaren som utför dem. Det går att tolka detta som om hon och hennes kollegor har 

mycket ansvar i sina tjänster då de utför arbetsuppgifter som är svåra att ge till andra, således 

individknutna, samtidigt som de är i en arbetsmarknad där individer byter arbetsgivare oftare 

(jfr. Bauman, 2002; Beck, 2000). Om detta stämmer då finns det påtagliga risker för 

organisationer i att lägga för mycket ansvar på enskilda individer. 

4.3.2 Stress 

Under intervjutillfällena ställdes generella frågor om informanternas uppfattning av stress. De 

flesta ansåg att arbetslivet kunde var stressigt periodvis beroende på hur mycket 

arbetsbelastning som hade blivit utfördelad på deras HRM-enhet och om exempelvis det var 

många rekryteringar som genomfördes. För att hantera stressen använde sig informanterna 

olika metoder. Elin gjorde på följande sätt: 

Ja, jag tycker man jobbar med stressfrågan hela tiden. Avgränsa och avsäga. Det finns 

också ibland en förväntan att man ska komma på en gång och då kan det vara bra att 

säga att man tar och bokar ett möte för morgondagen. Ha en lagom nivå på förväntan. – 

Elin 

Således anser Elin att det är viktigt att avgränsa så att det inte blir mer arbetsuppgifter utöver 

det som redan behöver göras och ha en lagom förväntan på sig själv. Hon påpekar också att 

stressfrågan ofta är aktuell vilken kan tolkas som om hon har en hög arbetsbelastning. En 

annan informant som illustrerade arbetsbelastning som stressmoment var Sara, hon berättade 

det följande: 

Där är det nog dagsformen som avgör. Jag tycker att det känns okej. Det är så det är och 

jag kan inte förändra inputen så jag har någon form av acceptans. Sedan när man väl blir 

klar med någonting segdraget projekt då känns det såklart som en seger. Men jag går 

inte runt och knyter näven i byxfickan för jobben inte är gjorda, samtidigt som det är en 

liten stressfaktor som ligger kvar över att man aldrig är tillräcklig. – Sara 

Citatet illustrerar hur det inte går för Sara att arbeta fokuserat på ett projekt i taget, istället 

göra lite i taget på flera arbetsuppgifter vilket kan leda till stress. Det går att tolka detta som 

om hennes dagliga struktur gör så att hon delvis ser ner på sin arbetskapacitet då hon anser sig 

aldrig vara ”tillräcklig”. Hon utgår möjligtvis från att någon annan också gör denna tolkning 

utöver henne själv, som om det är hennes ansvar att se till att ligga där i framkant för 
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organisationens bästa. Om så är fallet då har hon potentiellt för mycket ansvar och 

arbetsuppgifter då hon inte hinner med en vanlig arbetsdag. Göran berättade under sin intervju 

om någonting annat som orsakade stress: 

Det gäller att ha rätt insyn i det man jobbar med, för man kan inte bli bäst på någonting. 

Istället gäller det att ha en balans, att vara tillräcklig. Från tid till tid kan det bli splittrat 

och stressigt. För personer som vill att man ska göra saker åt dem ser inte vad alla andra 

vill att man ska göra. Under vissa dagar kan det bli flipperspel i huvudet. – Göran 

När arbetet blir för splittrat och det blir för många arbetsuppgifter då behöver Göran återfå 

kontrollen för att arbetet inte ska bli för stressigt. Samtidigt berättar Göran att personer i hans 

omgivning inte har tillräckligt med insikt i vilka arbetsuppgifter som han utför. Detta verkar 

resultera till mer stress. Några andra informanter ansåg också att det var stressigt när 

exempelvis chefer från deras organisationer inte visste eller saknade insikt i hur mycket de 

hade att göra. Det går att tolka detta som att när personer har ansvar som andra arbetstagare 

inte ser då finns det risk för missförstånd. Stress kunde också bero på faktorer från privatlivet, 

någonting som verkade påverka arbetsprestationen i arbetslivet. Sara, Erika och Lena 

berättade det följande under sina intervjuer: 

När jag upplever stress så är det nog med balansen i övrigt. Har man sovit lite sämre 

eller har haft körigt med barn, familj. Då har man mindre motståndskraft. Stressen och 

pressen är konstant, vi ligger under hårt tryck. Det gäller att hålla distansen till stressen. 

Det kan vara det som är utmaningen. – Sara 

Med jobbet är jag lugn, det är kanske mer hemma som det drar igång. Sedan kan de gå 

ihop också med varandra, men ja. – Erika 

Emellanåt är jag stressad. Jobbstressad är jag inte lika mycket som hemstressad. För jag 

och min man har fem barn var av fyra bor hemma. Alla sportar, stressen kommer från 

att hinna med allt. Det är som hela livet, att få ihop livet. – Lena 

Informanterna återspeglar stress som kommer från att få ihop privatlivets alla moment. För 

Sara verkade det huvudsakligen bero på relationsförhållanden och sömnproblem. För Erikas 

och Lenas del verkade det istället bero på tidsbrist. Lena fortsatte att berätta under sin intervju 

att det inte alltid fanns tid för behoven som privatlivet ställde. Informanterna illustrerar 

således gränslöshet mellan arbetsliv och privatliv då de är integrerade med varandra (jfr. 

Allvin, et al., 2006; Arlinghaus & Nachreiner 2014). Stressen från privatlivet kommer bland 

annat då det inte finns tid för aktiviteter. Tid som istället läggs på arbete. Lenas har både 

chefsansvar och förtroendetid, vilket innebär ett behov av att omfördela tid från privatlivet till 

arbetslivet. Om hennes familj är väldigt aktiv då kommer tidspressen troligtvis bli påtaglig. 

Sara påpekade en förlust av stressresistans när privatlivet var påfrestande. Hon återspeglar 

således hur beroende arbetslivet och privatlivet är av varandra.  

4.3.3 Återhämtning 

Under intervjuerna ställdes frågor relaterat till hur väl informanterna kände sig återhämtade 

efter en arbetsdag. Majoriteten av informanterna hade inga uttalade problem med sin 
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återhämtning, medan andra indikerade svårigheter. Det kunde framförallt bli svårt att 

återhämta sig under perioder när det var tyngre arbetsbelastning. Anders berättade det 

följande gällande frågan om vad som sker med kroppen om den inte får nog med 

återhämtning: 

Det blir mer slitsamt. Sedan vad som sker med kroppen, det beror nog på om det är ett 

problem eller inte. Det är högst individuellt. Vad man har för situation och 

förutsättningar. Att jobba mycket. Det är möjligheter till återhämtning. Om det blir ett 

problem eller inte. Vi jobbar ju mycket med de här frågorna, det gör vi och förstår 

området. För min del skulle det inte fungera att jobba från 7–18 varje dag. Då skulle det 

bli påfrestande på det privata, det skulle inte hålla. Nu finns det inga krav på det heller 

så det fungerar bra. – Anders 

I detta citat beskriver Anders både sin egen förmåga och ett generellt perspektiv till 

återhämtning. Han nämner också att det faller ner på individuella förmågor att hantera det, 

således har individerna större ansvar att ta hand om och skydda sig själva (jfr. Beck, 2000; 

Bauman, 2002). Anders beskriver att kunskapen om återhämtning är någonting de har arbetat 

med vid tidigare tillfällen. Deras arbete är i linje med vad den tidigare forskningen säger (jfr. 

Oerlemans & Bakker, 2014). En annan informant som berättade om kunskap relaterat till 

återhämtning var Sofia som sa det följande: 

Det kanske har lite med min personlighet att göra. Sedan har vi sidan om att vi pratar 

om det. Vi är utbildade, vi har läst om det också. Man vet vad det kan leda till om man 

inte släpper det. Man vill inte hamna i det läget, utmattningssyndrom. – Sofia 

Hon illustrerar således om potentiella problem som förlust av återhämtning kan orsaka och 

beskriver att de har haft samtal om ämnesområdet tidigare i hennes organisation. Det går att 

tolka henne som att hennes kunskap hjälper henne att skydda sig själv från utmaningssyndrom.  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatets teman arbete, arbetstid och tillgänglighet efter arbetstid 

diskuteras övergripande, samt redogörs diskussionerna om studiens metod och fortsatt 

forskning. Avsnittet syftar till att återkoppla hela arbetet tillbaka till studiens syfte som har 

varit att granska arbetstidens och arbetets betydelse med utgångspunkt i tillgänglighet efter 

arbetstid. Under rubriken 5.1 Arbete, 5.2 Arbetstid och 5.3 Tillgänglighet efter arbetstid 

kommer informanternas övergripande uppfattning av varje område redovisas utifrån studiens 

fyra forskningsfrågor: 1) Hur uppfattar HRM-anställda arbete? 2) Hur uppfattar HRM- 

anställda arbetstid? 3) Hur uppfattar HRM- anställda tillgänglighet efter arbetstid? 4) Varför 

har tillgänglighet efter arbetstid haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden? 

5.1 Arbete 
Studiens informantern arbetar med sina arbetsuppgifter utifrån ett åttatimmarsramverk med 

tillägg av flextid eller förtroendetid. Några informanter arbetar mer än andra och de har en 

god kunskap om arbetets effekt på människan. Den huvudsakliga skillnaden informanterna 

emellan verkar huvudsakligen bero på strukturen i deras vardag, då de som var mer stressade 

och vid gränsen att vara tillgänglig efter arbetstid saknade en tydlig struktur. Arbetsuppgifter 

kom i överflöd och alla skulle utföras samtidigt, utan tillräckligt mycket arbetstid till att utföra 

någon av dem. Således ledde det till ännu högre arbetsbelastning och tryck för att hinna med. 

De andra informanterna som hade en strukturerad vardag blev begränsade på grund av att 

arbetsuppgifterna var systemberoende och kontextbaserade. Det skapade en avgränsning 

mellan arbete och privatliv, i alla fall för de primära arbetsuppgifterna. På grund av att det inte 

finns möjlighet att utföra primära arbetsuppgifter på annan plats så finns det inte heller några 

förväntningar på dem att ta med sig arbetet hem. Även om de nu har möjligheten till att vara 

tillgängliga efter arbetstid utifrån sekundära arbetsuppgifter. Denna kontextuella avgränsning 

från organisationerna bör underlätta kraven som de individuella ansvaren ställer, således det 

Marriam (2016) kallar för switch-off. 

Vad är då arbete för informanterna? Det verkar finnas en tvetydlig definition mellan dem. 

Några anser att allting som är arbetsrelaterat är på ett eller annat sätt arbete medan andra anser 

att det finns en mer generell tanke i själva verket att det går att göra skillnad mellan 

arbetsuppgifter som är primära och sekundära. Således är arbete på arbetsplatsen en primär 

arbetsuppgift medan ett samtal eller tankemöda är en sekundär. Utifrån Giddens och Suttons 

(2014) definition involveras båda delarna inom ramen för vad arbete är för någonting. Om 

orsaken till informanternas syn beror på företagskulturen eller någonting annat är svårt att 

säga, däremot är flexibilitetsförändring i tankesättet hos vissa informanter tydligt. Det vill 

säga, tanken mellan att det knappt finns någon gränsdragning mellan arbete och privatliv, 

istället är det viktiga att de båda ska kunna integreras tillsammans på bästa möjliga sätt. Detta 

kan sättas i relation till Becks (2000) tankar gällande hur enskilda individer blir lekbollar för 

marknader och tappar således den kontroll de tror sig ha, således har ökningen av 

valmöjligheter endast gjort det mer komplicerat att hantera vardagslivet.  

Begreppet effektivitet är påtagligt i informanternas berättelser. Genom att ta hem arbete blir 

arbetsuppgifterna utförda snabbare på grund av en lugnare arbetsmiljö. För de som var 
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tillgängliga efter arbetstid på grund av den kulturella påverkan verkade förmågan att förflytta 

sig vara ett verktyg till bättre arbetsförhållanden. Förflyttningsförmågan ses som någonting 

positivt, men som kan bli motsägelsefullt eftersom arbetsgivaren anställer arbetstagare att 

utföra arbete och bör möjligtvis se till att arbetstagarna har en tillräckligt god arbetsmiljö att 

utföra sitt arbete baserat på deras individuella behov. I dessa exempel faller ansvaret istället 

på arbetstagaren att finna en arbetsplats där de kan arbeta effektivt, vilket leder till frågan om 

hur mycket organisationerna bör göra för att individanpassa arbetsplatserna för sina 

arbetstagare. Detta återspelar således den otrygghet, individuell flexibiltet och eget ansvar 

som både Beck (2000) och Bauman (2002) ansåg individualiseringen har etablerat i 

arbetsmarknaden. 

En intressant notis som en av informanterna nämnde var om hur teknologi användes i och 

utanför arbetet. Studiens tidigare forskning har inte berört det, men både sociala medier och 

privatlivet kan ha en tendens att följa med in i arbetslivet. Detta illustrerar således på andra 

sätt integrationen mellan arbetsliv och privatliv, det vill säga att organisationer också kan 

utsättas för gränslöshet eftersom privatlivet följer med in i arbetslivet (jfr. Allvin, et al., 2006; 

Arlinghaus & Nachreiner 2014). 

5.2 Arbetstid 
Informanternas upplevelse av arbetstid tenderade att skilja sig beroende på 1) vilken 

organisation de kom ifrån då storleken verkade ha en påverkan, 2) det ansvar de hade i det 

dagliga arbetet beroende på om de jobbade operativt eller strategiskt, samt 3) de 

kontextbaserade arbetsförhållanden som informanterna behövde beakta i det dagliga arbetet.  

Utifrån Becks (2000) och Baumans (2002) illustrationer gällande individualisering så har 

arbetstid förändrats till att involvera och integrera flexibelt på nya sätt. Det vill säga, ansvaret 

fördelas ner på arbetstagarna och tas ifrån kollektivet. Informanterna speglar denna 

flexibilitetsförändring i intervjuerna, både utifrån sina egna och deras organisationers 

förhållningssätt till arbetstid. Implementeringen av flextid har exempelvis resulterat i att 

arbetslivet och privatlivet avgränsning blivit otydligare, men med större handlingsutrymme 

vilket var någonting informanterna uppskattade då det gav dem förmågan i att fördela sin tid 

för att hinna med kraven från privatlivet. Arbetet börjar direkt när de vaknar och slutar när de 

väl känner sig klara för dagen, oavsett om det är med eller utan ekonomisk ersättning. 

Samtidigt som arbetstiden har förändrats används fortfarande arbetstid som måttstock för att 

mäta arbetet. Ett system som delvis har förändrats med flexibilitetens intåg (jfr. Beck, 2000; 

Bauman, 2002), men som fortfarande kan ses som gammalmodigt i relation till andra 

samhällsförändringar. Informanterna i denna studie påpekade en sådan förändring genom att 

illustrera flextidens betydelse. Således genom att förlänga arbetsdagen ges de mer andrum 

eftersom de då har bättre möjlighet till att producera arbetsuppgifter på eget ansvar. Samtidigt 

verkar denna arbetstidsförläggning för några av dem innebära att arbetsdagen endast har blivit 

längre utan ersättning. Kommunikation sker således inom flexramen, men utanför deras 

arbetstid. Ett pris värt att betala för några, potentiellt påfrestande för andra och som kan leda 

till problematik över en längre tid. Oerlemans och Bakkers (2014) visade att arbete som utförs 

under återhämtningsperioden riskerar att drabba den normala arbetsprestandan samt ökar 

risken för ohälsa. Detta illustrerar således en potentiell arbetsmarknadsförändring eftersom 
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arbetstidens flexibilitet i relation till arbete verkar vara skevt. Det vill säga, arbetet är mer 

flexibelt och anpassbart än arbetstid. Förändringen speglas bland annat hos informanterna 

som har chefsansvar, vilket tar sin form i deras förtroendetid. Till skillnad från arbetstagarna 

som fördelar sitt arbete inom den ordinarie åtta timmars arbetsdag tillsammans med en 

flexram så har cheferna möjlighet att anpassa sitt arbete efter behov. När ännu mer av arbetets 

ansvarfördelas på individuella arbetstagare, som sedan blir begränsat av arbetstimmarnas 

förläggning, då finns det inte längre tillräckligt med utrymme att handskas med kraven som 

arbetet kräver. För att hinna med arbetet och för att leva upp till den upplevda 

prestationsnivån från organisation och kollegor så finns risken att arbetet behöver utföras på 

fritiden, vilket således resulterar i tillgänglighet efter arbetstid (jfr. Arlinhaus & Nachreiner, 

2014; Mellner, 2015; Mellner, 2016). Istället för att mäta och avgränsa arbetstagares 

produktion med arbetstid så går det förslagsvis att göra det med måluppfyllelse. Det vill säga, 

att varje arbetstagare får mål att arbeta efter utifrån en ännu flexiblare arbetstidsram som i sin 

tur syftar till att producera ett resultat på eget ansvar. Således går det exempelvis i linje med 

hur studenter arbetar med arbetsuppgifter. Studenter har relativt ofta ett högt individuellt 

ansvar inom en given ram, det vill säga kursplanen, och egna möjligheter till att fördela sin 

arbetstid i att producera ett förväntat resultat. Ett resultat som sedan granskas av ansvarig 

lärare. I detta exempel tas tidsramarna bort helt och istället är arbetet måldrivet, således kan 

arbetstagare jobba hur effektivt de vill och därefter fördela ledighet på bästa sätt. Om det 

istället handlar om att avgränsa arbetstagarna arbete då skulle det huvudsakligen behövas 

tydligare struktur och regelment i deras vardag för att klargöra företagskulturens 

förväntningar. 

För några av informanterna ter sig deras arbetstidsförläggning vara en diffus zon av 

otydligheter som de själva ska ansvara för. Med mer ansvar och högre decentralisering verkar 

företagskulturen bli mer dominant i att bestämma hur mycket arbete som ska utföras och när 

det okej att arbeta vilket är i linje med Becks (2000) och Baumans (2002) illuistrationer 

gällande ansvarsfördelningen från kollektiv till individ. Det verkar vara upp till individerna 

själva för att ansvara för sina arbetstider, på och efter arbetet, för att se till att de inte far illa. 

Någonting som potentiellt kan leda till en ohälsosam spiral neråt (jfr. Oerlemans & Bakker, 

2014). Således kan företagskulturen potentiellt bli en ännu mer dominerande företeelse om 

när arbete ska utföras. Strukturen på arbetet börjar försvinna på grund av det egna ansvaret 

som sedan påverkar företagskulturen ytterligare. Informanterna var medvetna om vad sämre 

arbetstidsförläggning kan innebära för människors hälsa när det fortgår över längre tid, 

samtidigt ansåg de att de var upp till var och en att ansvara för sin arbetstidsförläggning och 

avgränsning till arbetet. Således faller ansvaret tillbaka till organisationernas individer och det 

är upp till var och en att säga till när det blir för mycket. Någonting som går i linje med hur 

Beck (2000) och Bauman (2002) illusterar individualisering. 

5.3 Tillgänglighet efter arbetstid 
Utifrån studiens definition av tillgänglighet efter arbetstids ter det sig som att de flesta 

informanter inte var tillgängliga efter arbetstid och de som var det verkade göra det på eget 

behag (jfr. Arlinhaus & Nachreiner, 2014; Mellner, 2015; Mellner, 2016). Däremot fanns det 

flera motsägelser i informanternas historier när de beskriver sitt synsätt på tillgänglighet efter 



40 

 

arbetstid. I deras berättelser tycker de en sak, men gör någonting annat i praktiken. Någonting 

som kan bero på flera saker, exempelvis att fenomenet tillgänglighet efter arbetstid under de 

senaste åren har fått mer rampljus och är således relativt nytt, vilket innebär att de inte har 

ändrat sina arbetsförhållanden, tagit ett tydligt åsiktstagande eller att företeelsen inte är 

påtagligt i respektive organisation. Största skillnaden mellan de som är och inte är tillgängliga 

efter arbetstid verkar huvudsakligen bero på struktur, tjänsterollens syfte, företagskulturen och 

hur operativa de är i sitt arbete. Således är några mer utsatta än andra eftersom flera faktorer 

berör dem, som exempelvis informanten Sara. Hon jobbar nära många människor, hon har 

mycket individuellt ansvar, hennes organisations företagskultur tillåter kommunikation efter 

arbetstid att fortgå och så vidare. 

En primär faktor som möjliggör fortsatt tillgänglighet efter arbetstid verkar vara ansvar. Ett 

intressant fenomen då arbetstagarna är anställda av organisationer för att utföra tjänster under 

betalt och avgränsad arbetstid. Det är i alla fall hur det kan se ut i teorin. Det vill säga, de är 

anställda för att utföra uppgifter som kräver att man anstränger sig mentalt eller fysiskt med 

målsättning att producera varor eller tjänster som tillgodoser mänskliga behov (Giddens & 

Sutton, 2014). I praktiken är det arbetstagarna som lastar mer och mer ansvar på sina egna 

axlar, eller som får lasten delegerad på sig av organisationen. Denna ökning av ansvar 

fungerade för några informanter eftersom de fick mer rum och frihet att integrera arbetsliv 

och privat. För andra blev det problematiskt eftersom deras lass blev för stort, utan andrum, 

som således påverkade deras återhämtningsförmåga. När det sedan blir för mycket då ligger 

ansvaret fortfarande på individen i att avgränsa sig själv från arbete för att förhindra ohälsa. 

Detta går således i linje med Baumans (2002) tankar om att livet är genomsyrat av otrygghet 

och att arbetsmarknaden har omfördelat ansvaret från kollektivet till individen. 

Mer konkreta exempel som kunde orsaka tillgänglighet efter arbetstid var bland annat 

arbetskollegor. Några informanter ville inte att kollegorna skulle behöva drabbas på grund av 

deras frånvaro, därför tillåter de sig själva att ta emot kommunikation istället för att vänta tills 

de är tillbaka på arbetet. Detta verkar bero på lojalitet och empati gentemot sina kollegor, 

istället för organisationerna då både Beck (2000) och Bauman (2002) argumenterar att 

företagslojaliteten har minskat på grund av individualiseringen. Kollegorna kunde också 

användas för att rättfärdiga vissa beslut, vilket i sin tur tyder på kulturella förväntningar. 

Således var det okej för några informanter att vara tillgänglig efter arbetstid eftersom 

arbetskollegorna också var det. Arbetsuppgifternas korrelation till specifika individer kunde 

indirekt orsaka tillgänglighet efter arbetstid, det var svårt att fördela arbete ut på andra 

kollegor. Om det blir för hög arbetsbörda då behöver arbetet omfördelas, oavsett om det finns 

tid eller inte. När det inte finns tid kvar från arbetslivet kommer tid behöva tas från privatlivet 

eller som i informanternas fall tas från flextiden. 

En företeelse som informanterna berättade om var hur de utförde arbete vid sjukdom och vid 

vård av sjukt barn, således under en tid då de har rätt att vara frånvarande från 

arbetsuppgifterna. Utgår man från Becks (2000) och Baumans (2002) tankar om hur 

människan tappat en del av sin organisationslojalitet på grund av individualiseringen så 

kvarstår frågan om varför informanterna fortfarande utför arbetet under dessa omständigheter. 

Möjligtvis faller det tillbaka till det individuella ansvaret eftersom informanternas arbetsbörda 
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kan ses som ändlös då de jobbar som stöd till andra funktioner, således under fasta arbetstider 

för organisationens bästa. Genom att utföra arbete hemifrån så kan de upprätthålla arbetets 

status quo. Andra potentiella orsaker som informanterna nämnde kan vara när de är hemma på 

grund av sjukdom som smittar men som inte är jättepåfrestande eller att det inte finns saker att 

göra i hemmet och så vidare. Även om det finns andra förklaringar så illustrerade några 

informanter sin vilja upprätthålla sin status quo då det inte finns tillräckligt med effektivitet på 

arbetet. Således ger effektivitet för vissa individer arbetsro, som sedan kan upprätthålla en god 

produktivitet samt ett gott ansikte utåt. 

De effekter som ansvar från flexibiliteten har på arbetslivet visar sig på flera sätt i 

informanternas historier och de kan både vara positiva och negativa. De har möjlighet till att 

integrera arbetslivet och privatlivet på fler sätt, någonting som är positivt för några och 

negativt för andra. Ansvaret medför också potentiella farhågor för organisationerna då 

arbetstagarna blir primära spelare för att organisationerna ska kunna fortgå stabilt. På ena 

sidan får arbetstagarna mer och mer ansvar och på andra sidan finns det en flexibel 

arbetsmarknad som innebär det är vanligare att arbetstagare byter arbetsplats och arbetsgivare. 

Både Beck (2000) och Bauman (2002) ansåg att arbetsförhållandena har blivit otryggare på 

grund av individualismen vilket har resulterat i högre rörlighet. Om arbetstagare med mycket 

ansvar byter organisation då kommer ansvaret behöva omfördelas ut på andra arbetstagare 

eller på nyanställda. För tidigare anställda kommer det innebära mer arbete och ansvar som 

potentiellt kan leda till tillgänglighet efter arbetstid. För nyanställda kommer de behöva finnas 

tillräckligt med tid för att sätta sig in i arbetsuppgifterna. I tjänster som präglas av högt 

individuellt ansvar kommer detta komplexa förhållande fortgå och om arbetsmarknaden blir 

ännu mer flexibel så kan konsekvenserna bli mer påtagliga och aktuella för fler organisationer. 

5.4 Slutord 
Utifrån studiens granskning av arbetets och arbetstidens betydelse med utgångspunkt i 

tillgänglighet efter arbetstid så finns det företeelser att beakta vid ämnesområdet. De är ansvar, 

struktur- och flexibilitetsförändringar. Ansvaret handlar om en omfördelning av ansvar från 

organisation till person, således större möjligheter till individuellt andrum och press. 

Strukturförändringar som kan hämma flexibilitet, strypa produktiviteten eller avgränsa arbetet. 

Flexibilitetsförändringar som möjliggör nya arbetstider, arbetsplatser och arbetsförhållanden. 

På samma sätt som den tidigare forskning har visat så har privatlivet och arbetsliv blivit mer 

integrerade med varandra då gränserna för arbetsdagarnas början och slut har blivit otydligare. 

Gränslösheten har etablerat sig starkare och syns på nya och tydligare sätt. Organisationer kan 

antingen acceptera denna förändring och gå de extra stegen till att göra de flexiblare för alla 

arbetstagare eller hämma dess utveckling och gå tillbaka till en tydligare struktur. 

Avslutningsvis är det värt att påpeka hur tillgänglighet efter arbetstid påverkar individer på 

olika sätt, några drabbas knappt medan andra får problematik i det vardagliga livet. I en studie 

är det väldigt lätt att lyfta fram det kritiska resultatet som endast illustrerar de fenomen som 

man försöker återspegla och därmed utelämna information om de personerna som inte 

drabbas av företeelsen. Det är således värt att notera igen att det har varit en minoritet av 

studiens informanter som var tillgängliga efter arbetstid, men likväl är det lika viktigt att 

presentera deras historier eftersom de kan illustrera en framtid som kan komma att bli vardag 

för många människor.  
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5.4.1 Metoddiskussion 

I efterhand går det att granska studiens metodval och ifrågasätta hur studien skulle kunnat 

struktureras på andra sätt. Studien har resulterat i ett nyanserat resultat. Om studien däremot 

hade genomförts igen då hade vissa inslag sett annorlunda ut. Exempelvis hade antalet 

intervjuer minimerats till cirka tio stycken, eftersom det huvudsakligen har varit tolv stycken 

intervjuer som har utgjort denna studies resultat. Vid färre intervjuer hade de kunnat bli längre, 

således djupare, vilket skulle kunna generera mer nyanserade slutsatser. Samtidigt har det 

varit bra att ha många informanter på grund av bortfallet. Huvudsakligen har det varit viktigt 

att få tillräckligt med informanter för att åstadkomma ett innehållsrikt resultat. Det hade 

potentiellt varit gynnsamt för syftet att fokusera på de informanterna som var tillgängliga efter 

arbetstid genom att utföra ytterligare och längre intervjuer för att fördjupa sig i deras 

uppfattning av företeelsen.  

Om en ytterligare studie hade genomförts så hade chefer blivit bortvalda som informanter 

eftersom de som deltog i denna studie hade förtroendetid, vilket förbigår tillgänglighet efter 

arbetstid.  

5.4.2 Fortsatt forskning 

Under studien och baserat på resultatet så har några områden uppenbarat sig som denna studie 

inte har eller kunnat beröra. Detta avsnitt syftar således till att beskriva fortsatta 

forskningsområden som fortfarande är obesvarade och har potential till att kunna generera ny 

kunskap. 

Det första området som en ytterligare studie skulle kunna behandla är relation mellan 

tillgänglighet efter arbetstid och förtroendetid. Informanterna som hade chefsansvar hade alla 

förtroendetid, således en företeelse som liknar tillgänglighet efter arbetstid väldigt mycket 

förutom att det klassas som betald arbetskraft. Utifrån en ny studie går det att fokusera på 

informanter med förtroendetid och deras förhållningssätt till arbetstid för att sedan jämföra 

den med tillgänglighet efter arbetstid. Potentiellt kan det illustrera en ny typ av 

arbetsmarknadsutveckling om det går i linje med individualiseringen (jfr. Beck 2000; Bauman, 

2002). Således att fler arbetstagare får möjlighet att arbeta på förtroendetid, vilket kommer 

innebära ännu mer individuellt ansvar och att arbetets gränser blir ännu mer gränslöst.  

Det andra området som en ytterligare studie skulle kunna behandla är hur HRMs utveckling 

verkar vara ett svar på individualisering. Eftersom individualisering bland annat ökar 

arbetsmarknadens flexibilitet, minskar företagslojalitet och skyddet arbetet erbjuder så är det 

intressant att förslagsvis jämföra med en HRM-avdelning för att se om de är i direkt motsatts 

till varandra. Arbetsuppgifterna i HRM-fältet kan tendera att skilja sig då området stöttar 

många områden, således är det brett. Däremot är ett av de primära områdena att skapa mening 

i arbetet. Alltså skapa någonting som tidigare fanns, men som nu har potentiellt försvagats på 

grund av etableringen av individualiseringen. Förslagsvis skulle flera HRM-avdelningar 

intervjuas för att etablera ett berikat resultat för vad deras primära syfte, vilket som sedan sätts 

i direkt relation till en teoretisk tolkning av individualisering.  
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Bilagor 

1. Intervjuguide 

Intro 

  Hur gammal är du? 

  Hur länge har du varit aktiv i arbetsmarknaden? 

o Vad har du haft för tidigare arbeten? 

  Har du någon högre utbildning? – således universitet/högskola 

o Vart studerade du då? 

o Varför valde du just den utbildningen/Varför valde du att jobba istället? 

  Vad har du för fritidsintressen?  

o Tar de upp mycket tid? 

Arbetstid 

  Vilka är dina nuvarande ansvarsområden? 

  Vad gör du för aktiviteter under en vanlig arbetsdag? 

  Hur lång är en normal arbetsdag? 

o Räcker den till? 

o Hur många pauser brukar du ta? 

o Vad brukar du göra under pauserna? 

  Vem bestämmer över din arbetstid? 

o Vad tycker du om det? 

o Är det någonting med arbetstidens förläggning som du tycker kan förbättras? 

  När börjar din arbetsdag? 

o När börjar du tänka på de kommande arbetsuppgifterna? 

  När slutar din arbetsdag? 

o När slutar du arbeta tänka på arbetet? 

  Tänker du på arbetet under helger? 

o Vad brukar du göra för att sluta tänka på arbetet? 

Tillgänglighet efter arbetstid 

  Brukar du arbeta efter arbetsdagens slut? 

o Varför då? 

o Tror du dina kollegor arbetar efter arbetstid? 

 Din chef? 

  Har du möjlighet att arbeta hemifrån? 

o Vad tycker du om det? 

  Brukar du titta din arbetsmejl efter arbetstid? 

o Varför då? 

 Är det arbete? 

  Brukar du titta din arbetstelefon efter arbetstid? 

o Varför då? 



47 

 

 Är det arbete? 

  Tror du det är vanligt att arbetstagare tittar arbetsmejlen efter arbetstid? 

o Varför? 

  Tror du det är vanligt att chefer tittar arbetsmejlen efter arbetstid? 

o Varför? 

  Vad tror du sker med kroppen om man arbetar efter arbetstid under en längre tid? 

o Varför? 

  Vad tror du lagstiftning säger om arbetstider? 

  Brukar du känna dig utvilad när du påbörjar ett nytt arbetspass? 

o Varför då? 

o Brukar du känna dig utvilad efter helgen? 

  Har din arbetsgrupp pratat om arbetsrelaterade mejl/telefonvanor efter arbetstid? 

Avslut 

  Finns det någonting jag har glömt att fråga om som du tycker är relevant för det vi har 

pratat om idag? 

  Har du några frågor till mig? 


