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SAMMANFATTNING  

Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för människor då en stor del av livet spenderas i 

arbetslivet och det medför att det är viktigt med hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Arbetslivet har under de senaste åren förändrats mycket på grund av informations- och 

kommunikationsteknikens utveckling vilket möjliggjort ett flexiblare arbetssätt och att en 

stor del av arbetet bedrivs med hjälp av teknik. Förändringen inom hur och när anställda 

utför sitt arbete motiverar studier som vill öka förståelsen för anställdas upplevelser av 

tillgänglighet i arbetslivet. Syftet med studien är att undersöka hur anställda upplever sin 

hälsa i relation till att vara tillgänglig i arbetet. En kvalitativ metod valdes med ett urval av 

fem personer verksamma inom konsult- och rådgivningsbranschen intervjuades. 

Intervjumaterialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att det 

upplevdes finnas både för- och nackdelar med att vara tillgänglig i arbetet. Tillgängligheten 

medför kontroll över anställdas arbete men det uppstår även en upplevelse av behov av att 

vara tillgänglig vilket medför en negativ påverkan på anställdas hälsa i form av stress. Det 

visar även på att arbetsgivaren har ett visst ansvar för att stötta sina anställda att hantera 

tillgängligheten för att arbeta mer hälsofrämjande med anställdas hälsa och en 

hälsofrämjande arbetsplats. 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetskrav och resursmodellen, Gränslöst arbete, Hälsa, Kvalitativ 

studie, Tillgänglighet  



 

ABSTRACT  

The workplace is an important arena for people since they spend a significant amount of their 

lifetime with work. This imposes that the workplace is an important arena for health 

promotion. The development of information and communication technology during the last 

decades has contributed to new ways of working in terms of flexibility and how work is 

performed. The change in how and when employees perform their work motivates further 

studies to increase the understanding of employees’ experience of the availability of work. 

The purpose of this study is to examine how employees perceive their health in relation to be 

available for work. A qualitative approach was selected in which five individuals working in 

consulting and advisory services industry were interviewed. The interviews were analyzed 

with a manifest content analysis. The result indicates that perceptions of availability for work 

comes with both advantages and disadvantages. Accessibility provides enhanced control over 

work tasks but there is also a perceived need to be available. Which can result in a negative 

impact on employees’ health in the form of stress. The study further indicates that the 

employer has a certain responsibility to support their employees to cope with the challenges 

that comes with availability to actively promote the health of employees. 

Keywords: Availability, Health, Health promotion, Job Demands and Resources Model, 

Workplace, Work-life balance, Qualitative study 
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1 INTRODUKTION 

Ett vanligt förekommande fenomen i dagens moderna arbetsliv är att tekniken har en central 

betydelse i hur och var människor arbetar och genomför sina arbetsuppgifter. Det har 

medfört att en stor del av arbetet genomförs med hjälp av tekniken, till exempel via mail i 

mobiltelefon eller bärbar dator. Att vara tillgänglighet i arbetet kan medföra att hälsan 

påverkas både positivt och negativt. Det kan till exempel vara ökade krav som riskfaktor till 

stress men samtidigt en möjlighet till flexibilitet att i en viss mån bestämma över sin 

arbetstid. Hälsa påverkas och skapas där människor är verksamma och arbetsplatsen är en 

sådan arena. Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för människor i arbetslivet och arbetet 

är en viktig bestämningsfaktor för människors hälsa. Det medför att det är viktigt med ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete inom arbetslivsområdet för att främja anställdas 

hälsa och välbefinnande.  

Denna studie ämnar studera hur tillgänglighet i form av att vara uppkopplad och nåbar i sitt 

arbete och hur tillgängligheten i arbetet påverkar hälsan. Ämnesvalet valdes utifrån ett 

intresse för området arbetsliv och hälsa som väckts under min studietid vid 

Folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola. Det medförde en nyfikenhet att undersöka 

hur tillgängligheten via tekniken i arbetet påverkar anställdas hälsa och vad som kan göras 

för att hantera tillgängligheten i arbetet. Förhoppningar om vad detta examensarbete kan 

bidra med är kunskap till arbetsgivare hur anställda upplever av att vara tillgänglig under och 

efter arbetstid i relation till hur tillgängligheten påverkar deras hälsa. Detta för att bidra med 

betydelsefull kunskap för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja 

anställdas hälsa i arbetslivet.   
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2 BAKGRUND 

Bakgrundsavsnittet beskriver begreppen hälsa, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande 

arbetsplats och vad arbetslivet innebär för människan. Kunskapsyrken definieras som yrken 

inom tjänstesektorn i detta examensarbete (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 2012). Även 

Arbetsmiljölagen och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet redogörs. Vidare förklaras vad 

som menas med ett gränslöst arbete och innebörden av begreppet tillgänglighet i arbetet. I 

detta examensarbete definieras tillgänglighet som en samlingsterm för att vara uppkopplad 

och nåbar i arbetet via informations- och kommunikationsteknik (Brännemo & Gullstrand, 

2012). 

2.1 Hälsa och hälsofrämjande arbete 

Hälsa påverkas och skapas där människor vistas och är verksamma. Det som påverkar hälsan 

är både människan själv med sina personliga förutsättningar och egna handlingar samt 

omgivningen (Hanson, 2004). Världshälsoorganisationen [WHO] (1948) definierar 

begreppet hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart frånvaro av sjukdom. Hälsofrämjande arbete beskrivs i WHO konferensens Ottawa 

Charter som en process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över de faktorer 

som påverkar hälsan. Hälsa kan ses som en resurs för människan i det dagliga livet där målet 

inte är att få en god hälsa i sig. En god hälsa är något människan eftersträvar för att få 

möjligheter att förverkliga sina mål och önskningar som kan höja livskvaliteten (WHO, 

1986).  

2.1.1 Hälsofrämjande arbetsplats 

En hälsofrämjande arbetsplats menar WHO (u.å.) är en prioriterad arena att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete inom. En hälsofrämjande arbetsplats har en direkt inverkan på 

anställdas fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala välbefinnande (WHO, u.å.) En 

hälsofrämjande arbetsplats definieras i Luxemburg Deklarationen från The European 

Network For Workplace Health Promotion [ENWHP] (2007) som en kombination av 

insatser för arbetsgivaren, anställda och samhället för att förbättra hälsan och välbefinnandet 

hos människor på arbetsplatsen. Insatserna kan ske genom en kombination av att förbättra 

arbetsorganisationen och arbetsmiljön, främja ett aktivt deltagande hos alla anställda samt 

uppmuntra personlig utveckling. En hälsofrämjande arbetsplats medför att organisationer 

erfar en minskning i sjukdomar relaterat till minskade kostnader och ökad produktivitet. 

Genom en hälsosammare arbetskraft medför det en ökad motivation, högre arbetsmoral och 

förbättrade arbetsrelationer på arbetsplatsen. Vidare i Luxemburg Deklarationen innefattar 

en hälsofrämjande arbetsplats ”hälsosamma människor i hälsosamma organisationer” 
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(ENWHP, 2007, s. 4) och innebär flera arbetsfaktorer som förbättrar anställdas hälsa. 

Arbetsfaktorer som är betydelsefulla för att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats innefattar 

att ledningen ser betydelsen av att anställda är en viktig framgångsfaktor för organisationen 

och inte bara kostnadsfaktor. Det ska även vidare finnas ett ledarskap som motiverar 

anställdas deltagande och motivation samt att det finns principer för anställda gällande 

balans mellan arbetskrav och kontroll över deras arbete och ett socialt stöd (ENHWP, 2007).  

2.2 Arbetsliv och hälsa 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) påverkar arbetslivet människor under en stor del av 

livet och arbetet är därmed en viktig bestämningsfaktor som har en stor betydelse för hälsan. 

Arbetsmiljön, olika anställningsformer och möjligheter att skapa balans mellan arbetsliv och 

fritid påverkar även människors hälsa. Vidare är arbetsmiljön viktig för enskilda människors 

hälsa och välbefinnande, för verksamhetens utveckling och förutsättningar för tillväxt i 

samhället. Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för hälsofrämjande och förebyggande 

insatser som omfattar arbetsrelaterade faktorer såväl som hälsorelaterade levnadsvanor och 

livsvillkor (Statens folkhälsoinstitut, 2011). En arena definierar WHO (1998) som en plats 

eller ett socialt sammanhang där människor engagerar sig i dagliga aktiviteter där 

miljömässiga, organisatoriska och personliga faktorer påverkar hälsa och välbefinnande 

(WHO, 1998). Varje arbetsplats är unik med sina förutsättningar, individer, problem och 

möjligheter som måste tas i beaktande vid skapandet av förutsättningar för en frisk och 

hållbar arbetsplats (Hanson, 2004).  

Begreppet psykosocial arbetsmiljö innebär samspelet mellan individen och den omgivande 

arbetsmiljön och blir allt viktigare för människans hälsa. Det innefattar även att människor 

utgör varandras psykosociala arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar krav och 

resurser i arbetet (Gard, 2014). Gällande arbetsvillkor upplever kvinnor högre krav, högre 

arbetsbelastning, psykiskt påfrestande arbete och arbetsrelaterad stress. Kvinnor upplever 

även lägre kontroll och inflytande, otydliga mål, låg påverkan på arbetstakten och mindre 

belöning än män. Däremot upplever män brist på socialt stöd i högre grad än kvinnor 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Ytterligare skillnader är att högutbildade och tjänstemän trivs 

bättre med sitt arbete än lågutbildade och arbetare. Utredningar inom arbetslivspolitiken 

visar att en dålig arbetsmiljö är ett kostsamt problem både för individen, organisationen och 

samhället. Det visar att organisationer kan tjäna på att investera i anställdas humankapital 

och hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Hanson (2004) är det anställdas 

kompetens, vilja och ork som gör att verksamheten fungerar och resultat skapas. Om 

anställda är trötta eller missnöjda på sin arbetsplats ökar risken att arbetsinsatsen minskar 

(Hanson, 2004). Vidare menar Statens folkhälsoinstitut (2011) att sysselsättning och 

arbetsförhållanden är av stor betydelse för hälsa och jämlikhet i hälsa där goda 

arbetsförhållanden kan leda till att stärka människors ekonomi, sociala status, personliga 

utveckling och sociala relationer samt skydd mot fysiska och psykosociala risker. Fortfarande 

behövs vidare arbete med hälsofrämjande insatser gällande den psykosociala arbetsmiljön då 

en stor andel individer upplever höga arbetskrav, bristfälligt socialt stöd och ett lågt 

inflytande (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  
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En studie av Noblet och LaMontagne (2006) visar att om anställda konstant blir utsatta för 

stressande situationer som överbelastning i arbetet, dåligt stöd från chefer och sämre 

förutsättningar till att vara delaktiga i beslutsfattandet kan det medföra en försämring i 

hälsan som depression, ångest, emotionell utmattning, immunbristsjukdomar och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Noblet och LaMontagne (2006) påvisar att stressande arbetsförhållanden 

kan även ha en indirekt påverkan på anställdas välbefinnande genom att begränsa förmågan 

att göra positiva förändringar i sina livsstilsbeteenden. Det kan vara rökning och 

stillasittande beteende eller genom att direkt bidra till negativa hälsobeteenden.  

2.2.1 Målområde 4: Hälsa i arbetslivet 

Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Enligt regeringens proposition (Prop. 2007/08:110) ”En 

förnyad folkhälsopolitik” är ett av de elva nationella målområdena för folkhälsa ”Hälsa i 

arbetslivet”. Målområdet innebär att arbetsmiljön är en viktig fråga för den enskildes hälsa 

och välbefinnande, för verksamhetens utveckling och därmed även förutsättningar för tillväxt 

och konkurrens. Arbetsmiljön ska vara utformad att arbetet inte medför risk för den 

anställde att drabbas av ohälsa. Det ska vidare ges möjligheter för att skapa balans mellan 

arbetsliv och privatliv som är viktiga för hälsan.   

Viktiga åtgärdsområden enligt regeringens proposition (Prop. 2007/08:110) inom arbetslivet 

är anpassning av fysiska och psykiska arbetskrav till individens förutsättningar, ett ökat 

inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet samt minskat övertidsarbete. Det behövs 

uppfyllda grundvillkor i arbetslivet för att kunna uppnå en hälsofrämjande arbetsmiljö för 

alla människor. Grundvillkoren innefattar kontroll över sitt arbete, hur det ska utföras och 

hur mycket som är rimligt att orka med för arbetstagaren i sitt arbete. Regeringens 

proposition (Prop. 2007/08:110) menar att kraven som finns i arbetslivet måste balanseras 

mot människors möjligheter för att kunna må bra under ett helt arbetsliv. Arbetsgivarens 

ansvar för hälsan ska även tydliggöras och ett gott arbete ska även ge den enskilde individen 

möjlighet till delaktighet och inflytande samt ha möjlighet till utveckling och ökad 

kompetens. Regeringen lyfter även fram vikten av en god arbetsmiljö för att minska bland 

annat psykisk ohälsa och andra stressrelaterade sjukdomar. Den nationella 

arbetslivspolitiken har som mål ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor, en 

utvecklande arbetsmiljö, kunskap och kompetens i arbetslivet, flexibilitet och delaktighet och 

mångfald i arbetslivet (Prop. 2007/08:110). 

2.2.2 Arbetsmiljölagen  

Enligt arbetsmiljölagen [AML] (SFS 1977:1160) ska arbetsmiljön vara en tillfredsställande 

miljö som tar hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. 

Arbetsförhållandena ska anpassas till alla människors olika förutsättningar både i fysiskt och 

psykiskt avseende. Arbetstagaren ska även ges möjlighet att medverka vid planeringen av sin 

egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör arbetstagarens eget 

arbete. Arbetsgivaren ska vidare även ta hänsyn till att teknik, arbetsorganisation och 
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arbetsinnehåll är utformade så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska 

belastningar som kan leda till ohälsa (SFS 1977:1160).  

2.2.3 Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som 

började gälla från 31 mars år 2016 är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad 

arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att göra inom det systematiska arbetsmiljöarbetet 

som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Syftet med föreskrifterna är att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risker för ohälsa som konsekvenser av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ansvar över att arbetsuppgifter som tilldelas 

arbetstagarna inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning vilket innebär att resurserna ska 

anpassas till kraven i arbetet. Arbetsgivaren ska vidare ta hänsyn till tecken på ohälsosam 

arbetsbelastning vid tilldelningen av arbetsuppgifter. Åtgärder som arbetsgivaren kan göra 

för att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning är bland annat att minska arbetsmängden, 

ge möjligheter till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt och öka bemanningen (AFS 

2015:4). 

Vidare bör arbetsgivaren även skapa förutsättningar för arbetstagarna att kunna 

uppmärksamma sin arbetsgivare på för höga krav och bristande resurser enligt paragraf nio. 

Enligt paragraf 12 ska arbetsgivaren vidta åtgärder som behövs för att förhindra att 

arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. Det innefattar till exempel 

förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa som ”långtgående möjligheter 

att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar” 

(AFS 2015:4, s. 10). Arbetsgivaren har även ett ansvar att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete [SAM] och är en del av den dagliga verksamheten. Det omfattar alla 

fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

Arbetsgivaren ska även ge möjlighet till sina anställda att medverka i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver arbetsförhållandena 

i verksamheten för att förebygga uppkomst av ohälsa och att en god arbetsmiljö uppnås (AFS 

2001:1).  

2.3 Det gränslösa arbetslivet 

Dagens moderna arbetsliv brukar kallas det gränslösa arbetet vilket innebär att det finns en 

större frihet att välja när och var arbetet kan utföras och genom den tekniska utvecklingen 

ökar den enskilda arbetstagarens ansvar över arbetet menar Weman-Josefsson och Berggren 

(2013). Det innebär att självdisciplin, personliga initiativ och kompetens får en allt större 

betydelse i arbetet. Teknikens betydelse har medfört ett oberoende av var arbetet utförs 

någonstans och att arbetstagaren själv kan bestämma över sin arbetstid i större utsträckning 

med hjälp av mobiltelefon, dator och internetuppkoppling. Det ställs även större krav på 

ansvar hos arbetstagaren gällande arbetsuppgifter och arbetsresultat som ska levereras. Det 

gränslösa arbetet ger även goda möjligheter för arbetstagaren till kontroll, utveckling och 

varierande arbetsuppgifter (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
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Vidare menar Weman-Josefsson och Berggren (2013) att det möjliggör ett flexibelt arbete 

och större frihet att själv styra var och när arbetet utförs och även möjligheter att anpassa 

arbetsliv med privatliv. Men denna flexibilitet kan medföra att kraven blir övermäktiga när 

arbetstagaren får ett för stort ansvar. Svårigheten ligger i att dra gränsen mellan arbete och 

fritid som alltmer suddas ut och som vidare kan innebära att individen aldrig kan känna sig 

fri från arbetet. Det kan vidare innebära en risk att inte kunna koppla av och vara närvarande 

på fritiden. Andra risker med det gränslösa arbetet är sänkt psykiskt välbefinnande som har 

visat sig öka med stressrelaterade symptom i så kallade kunskapsyrken. Denna ökning kan 

bero på den ökande tidspressen i många arbeten och som samtidigt har medfört att 

påverkansmöjligheterna har minskat (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I studien av 

Chen och Karahanna (2014) framgår det att anställda i kunskapsyrken som får 

arbetsrelaterade avbrott genom mail eller telefonsamtal under sin privata eller lediga tid ger 

en negativ påverkan på deras privatliv, till exempel stress. Det framgår även att 

arbetsprestationen kan störas av privata avbrott under arbetstid (Chen & Karahanna, 2014).  

2.3.1 Begreppet tillgänglighet i arbetet 

Begreppet tillgänglighet i arbetet innebär att vara uppkopplad och nåbar med hjälp av 

tekniken som smartphones och surfplattor. Tekniken medför att arbetstagaren blir mer 

tillgänglig för kollegor och möjlighet att kunna utföra arbetsuppgifter var arbetstagaren än 

befinner sig eller efter arbetstid (Brännemo & Gullstrand, 2012). Enligt Arbetsmiljöverket 

(2015) har datortekniken i större utsträckning medfört att anställda utför sitt arbete i 

mobilen, läsplattor eller bärbara datorer som alla är synkroniserade med varandra. Det har 

lett till en otydlig gräns mellan arbete och fritid då tekniken används både för 

arbetsrelaterade uppgifter och fritidssysselsättningar. Det möjliggör en större flexibilitet i 

arbetslivet men det kan i vissa fall även leda till att anställda arbetar mer och har svårt att 

koppla bort sina tankar på arbetet (Arbetsmiljöverket, 2015).  

Studien av Kristopher (2013) visar att övergången till smartphones, surfplattor, datorer och 

andra tekniska hjälpmedel har möjliggjort en större frihet att kunna utföra arbetet oberoende 

av tid och plats. Förmågan att kommunicera via tekniken hjälper anställda att hålla koll på 

sitt arbete. En studie av Waller och Ragsdell (2012) visar att kunna läsa mailen har blivit en 

integrerad del i kommunikationen i dagens arbetsliv där arbetstagare har möjlighet att få 

mailen i olika tekniska hjälpmedel när som helst. Att ständigt läsa mailen efter arbetstid kan 

påverka privatlivet och leda till stress (Waller & Ragsdell, 2012).   

Tidigare forskning visar att teknikanvändningen har medfört stressfaktorer på grund av 

tillgänglighet, att alltid vara uppkopplad och en inre skyldighet av att vara tillgänglig i arbetet 

samt ökad arbetsbelastning påvisar Ninaus, Diehl, Terlutter och Huang (2015). Tekniken 

möjliggör omedelbar tillgänglighet och flexibilitet oavsett om de anställda är på eller utanför 

arbetsplatsen vilket underlättar kommunikation i arbetet. Det kan bidra till att förbättra de 

anställdas arbetseffektivitet och arbetsförmåga vilket kan påverka välbefinnandet positivt. 

Ninaus et al. (2015) tar även upp att den ökade tillgängligheten medför otydliga gränser 

mellan arbetsliv och privatliv för anställda. Tillgängligheten innebär att anställda inom och 

utanför kontoret är tillgängliga för kollegor, chefer eller kunder. Det kan medföra ständiga 
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avbrott i arbetsprocesser i och utanför kontoret, förlängda arbetstider utanför den normala 

arbetstiden samt ökade förväntningar på att svara på mail vilket kan leda till att 

arbetsrelaterad stress och press ökar hos anställda. Ytterligare visar studien på att anställda 

tänker på arbetet dygnet runt och läser arbetsrelaterade meddelanden direkt på morgonen 

eller mitt i natten (Ninaus et al., 2015).  

2.3.2 Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Enligt studien av Antai, Oke, Braithwaite och Anthony (2015) beskrivs begreppet balans 

mellan arbete och fritid som ett tillstånd där individen inte upplever någon konflikt mellan 

sitt arbete och privatliv. Balansen kan undersökas utifrån tid, engagemang och 

tillfredsställelse. Tid innebär den tid som individen fördelar på arbete respektive fritid. 

Engagemang innebär hur mycket ansträngning och närvaro som investeras. Slutligen innebär 

tillfredsställelse hur tillfredsställd individen är med sitt arbete respektive privatliv. En annan 

studie (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014) handlar om hur individer hanterar gränslöst 

arbete i relation till balans mellan arbetsliv och privatliv. Studien fokuserar på individer med 

heltidsanställning i kunskapsyrken som har ett flexibelt arbete. I studien framkommer att det 

finns två olika inställningar en individ har till ett gränslöst arbete. Det ena är individer som 

vill särskilja arbete från fritid och det andra är individer som gärna blandar arbete och fritid. 

De individer som vill dela upp arbete och fritid blir mer negativt påverkade när det uppstår 

en obalans medan de individer som inte bryr sig om att arbetet flyter in i fritiden påverkas i 

mindre utsträckning påvisar Mellner et al. (2014).  

Wilkin och Connelly (2013) visar att en obalans mellan arbetsliv och privatliv kan leda till att 

anställda är mindre produktiva och kan uppleva en sämre hälsa, högre frånvaro och mer 

stress på arbetet samt har fler tankar på att sluta sitt arbete. På grund av konsekvenserna av 

sämre hälsa och välbefinnande, inklusive anställdas frånvaro och produktivitetsförluster har 

många organisationer genomfört initiativ som syftar till att förbättra anställdas hälsa och 

balans i livet. Vidare beskriver Wilkin och Connelly (2013) att balans mellan arbetsliv och 

privatliv avser att förena kraven mellan arbete och privata åtaganden. Organisationer har i en 

större utsträckning börjat med initiativ för att hjälpa anställda att förbättra balansen mellan 

arbetsliv och privatliv, speciellt med ökande arbetstid och krav. Initiativen kan bestå av 

hälsoundersökningar till flexibla arbetstider som möjliggör för anställda att bibehålla eller 

förbättra välbefinnandet (Wilkin & Connelly, 2013).  

2.4 Teoretisk referensram 

2.4.1  Arbetskrav och resursmodellen (Job Demands-Resources model) 

Utgångspunkten för flera modeller inom arbetsmiljö och hälsa grundar sig i att påfrestningar 

i arbetet är resultatet av en obalans mellan krav som ställs och de resurser individen har till 

sitt förfogande. Enligt "krav-kontroll-stöd" modellen uppstår påfrestningar i arbetet på grund 

av en kombination av höga arbetskrav och låg kontroll över arbetet (Bakker & Demerouti, 
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2007). Modellen förutsätter att psykisk påfrestning inte är ett resultat från en enda aspekt av 

arbetsmiljön utan från de gemensamma effekterna av kraven i en arbetssituation och 

möjligheterna att själv påverka eller fatta beslut gällande dessa krav (Karasek, 1979). En 

alternativ modell är "ansträngnings-belöningsmodellen" vilket fokuserar på individen och 

utgår från att påfrestningar i arbetet uppstår på grund av en obalans mellan ansträngning 

(arbetskrav) och belöning exempelvis lön och karriärmöjligheter (Bakker & Demerouti, 

2007). Om en individ har låg kontroll i kombination med höga krav och ingen tydlig belöning 

uppstår en stressande arbetssituation för individen (Siegrist, 1996). Båda dessa modeller 

utgår från att arbetsrelaterad ohälsa uppstår på grund av en obalans mellan krav och resurser 

för att utföra sitt arbete, exempelvis förutsättningar för att utföra sitt arbeta eller 

motivation/belöning för arbetet. Detta medför en förenkling av den komplexitet som finns på 

arbetsplatser med olika typer av krav och behov av resurser. Arbetskrav och resursmodellen 

kombinerar olika typer av arbetsvillkor och fokuserar på den anställdes hälsa med 

utgångspunkt i både negativa och positiva aspekter vilket gör att modellen kan användas för 

de flesta typer av yrken för att förbättra anställdas hälsa.  

Arbetskrav och resursmodellen (figur 1) beskrivs enligt Bakker och Demerouti (2007) som en 

vidareutveckling av de två tidigare modellerna som även förklarar att obalans uppstår mellan 

höga arbetskrav och få resurser i arbetet. Modellen utgår från två underliggande psykologiska 

processer som påverkar påfrestningar och motivation i arbetet utifrån fysiska, psykiska, 

sociala och organisatoriska aspekter. Den första processen handlar om krav i arbetet som kan 

leda till att hälsan påverkas negativt och kan medföra påfrestningar i arbetet som hög 

arbetsbelastning som vidare kan medföra depression, oro eller utbrändhet. Den andra 

processen handlar om resurser i arbetet som har motiverande effekter vilket kan bidra till 

högre engagemang i arbetet. Det kan exempelvis vara stöd från chefer och kollegor. Dessa två 

processer har även en påverkan på varandra då en ökning i resurser medför en minskning i 

arbetsrelaterade påfrestningar om höga arbetskrav finns, exempelvis medför bättre stöd från 

kollegor medför en minskad stress vid hög arbetsbelastning. I motsatt riktning kan även 

arbetskrav medföra en ökning i motivation om resurser finns för att hantera kravet, 

exempelvis om en anställd kan bli mer motiverad av nya arbetsuppgifter om resurser i form 

av tid och kunskap finns för att utföra dessa (Bakker & Demerouti, 2007). En nackdel med 

arbetskrav och resursmodellen enligt Bakker och Demerouti (2007) är att modellen inte 

beaktar att den anställde själv kan orsaka högre krav på sig själv. Det kan hända när en 

anställd har tappat arbetsglädjen och arbetar mindre effektivt vilket skapar ytterligare krav i 

form av tidspress och överbelastning.  
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Figur 1: Arbetskrav och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007). 

2.5 Problemformulering 

Arbetsplatsen är en viktig arena i människors liv och på senare tid har ett allt större fokus 

riktats mot att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Tekniken är idag ett vanligt hjälpmedel 

som används i arbetslivet. Det möjliggör för många yrkesverksamma att sköta sitt arbete på 

distans och att vara tillgänglig genom mobiltelefonen, bärbara datorer och surfplattor. Även 

om det är en möjliggörare medför det även att gränserna suddas ut mellan arbetsliv och 

privatliv vilket vidare kan leda till stress och andra hälsokonsekvenser för anställda. 

Förändringen gällande hur och när anställda utför sitt arbete med avseende på att vara 

tillgänglig är även en utmaning i arbetet med att utveckla hälsofrämjande arbetsmiljöer. 

Målet med denna studie är att bidra med kunskap och ökad förståelse för hur anställda 

upplever tillgänglighet i relation till hur det påverkar deras hälsa. Studien ämnar även bidra 

med kunskap vad som kan göras för att stötta anställda att hitta strategier för att hantera 

tillgängligheten i arbetet där tillgänglighet är vanligt förekommande.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur anställda upplever sin hälsa i relation till att vara 

tillgänglig i arbetet. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver anställda tillgängligheten i arbetet? 

 Hur upplever anställda att hälsan påverkas av tillgängligheten i arbetet? 

 Vad upplever anställda kan göras för att hantera tillgängligheten i arbetet?  
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4 METOD 

I metodavsnittet presenteras studiens genomförande gällande metodval, urval, 

datainsamling, databearbetning och analys, kvalitetskriterier samt etiska aspekter.  

4.1 Metodval 

En kvalitativ metod valdes med anledning av studiens syfte att undersöka anställdas 

upplevelser att vara tillgänglig i arbetet i relation till hur det påverkar deras hälsa. Då syftet 

ämnade undersöka anställdas upplevelser ansågs en kvalitativ metod mest lämpad för 

studiens genomförande. En kvalitativ metod är en forskningsstrategi med tonvikt på ord och 

text vid datainsamling och analys. Den kvalitativa metoden är tolkande vilket innebär en 

förståelse för hur människor uppfattar och tolkar sin omvärld och den sociala verklighet de 

befinner sig i. I kvalitativ metod är det deltagarnas perspektiv om vad de upplever som är 

betydelsefullt och viktigt. Därmed ansågs kvalitativa intervjuer vara en lämplig metod för att 

samla in data till studien (Bryman, 2011).  

4.2 Urval av intervjupersoner 

Ett målinriktat urval valdes vilket är vanligt att använda i kvalitativa studier. Målinriktade 

urval innebär att välja ut deltagare som är relevanta för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar enligt Bryman (2011). Vid rekrytering av intervjupersoner till studien valdes 

ett målinriktat urval på fem intervjupersoner som motsvarade författarens kriterier att 

intervjupersonerna skulle arbeta inom kunskapsyrken i Sverige där tillgänglighet i arbetet är 

vanligt förekommande. Intervjupersonerna kontaktades via författarens egna sociala nätverk 

där författaren frågade bekanta som vidare frågade kollegor. Intervjupersonerna kontaktades 

sedan privat till deras arbetsmail med en förfrågan om de hade intresse och möjlighet att 

delta i studien. Även ett missivbrev (Bilaga A) bifogades med en presentation av författaren, 

information om studiens syfte och etiska principer (Patel & Davidson, 2011).  

Intervjupersonerna i studien var två män och tre kvinnor mellan 25 och 40 år som är 

anställda vid större privata organisationer och arbetar som konsulter och rådgivare inom 

ekonomi och IT. Samtliga har universitet- eller högskoleutbildning och har varit 

yrkesverksamma under ett till 13 år.   

4.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen genomfördes med enskilda semistukturerade intervjuer under två veckor 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Semistukturerade intervjuer innebär enligt Bryman (2011) att 

det oftast finns flera frågor som tillsammans utgör ett frågeschema där frågornas 

ordningsföljd varierar. Frågorna är oftast öppet formulerade och den som intervjuar har även 

möjlighet att ställa ytterligare uppföljningsfrågor till något intervjupersonen har sagt. 
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Frågeschemat innehåller flera specifika teman som ska beröras och kallas oftast för en 

intervjuguide där frågorna inte nödvändigtvis behöver komma i samma ordning och 

intervjupersonerna har stor frihet att svara på sitt eget sätt på frågorna (Bryman, 2011).  

En intervjuguide utformades med öppna semistukturerade intervjufrågor. Intervjuguiden 

innehöll tre inledande bakgrundsfrågor om intervjupersonerna och därefter tre teman som 

utformades efter studiens tre frågeställningar. Intervjuguiden innefattade totalt 12 frågor 

som var fördelade under respektive tema för att besvara varje frågeställning i studien (Bilaga 

B). De tre temana bestod av hur anställda beskriver tillgängligheten i arbetet, hur anställda 

upplever att hälsan påverkas av tillgängligheten samt vad anställda upplever att 

arbetsgivaren kan göra för att hantera tillgängligheten. Uppföljningsfrågor ställdes vid behov 

på det intervjupersonerna hade svarat för att få mer detaljerad information för att kunna 

besvara studiens syfte. Intervjuguiden pilottestades på en bekant som uppfyllde 

urvalskriterierna en gång innan de egentliga intervjutillfällena för att se hur väl 

intervjufrågorna kunde besvaras och hur intervjufrågorna uppfattades för att undvika att 

frågorna skulle kunna tolkas fel. Mindre justeringar genomfördes efter pilotintervjun för att 

tydliggöra frågorna.  

Intervjuguiden fanns med utskriven som stöd vid samtliga intervjuer där intervjupersonerna 

öppet fick besvara intervjufrågorna och på följdfrågor som intervjuaren ställde vid behov. 

Intervjuerna varade mellan 14 och 27 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt där 

fyra av intervjuerna genomfördes i en avskild miljö på respektive arbetsplats och spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon. En intervju genomfördes via ett Skypesamtal på datorn till 

mobiltelefon och spelades in via ett inspelningsverktyg för Skype. Enligt Deakin och 

Wakefield (2013) medför användandet av Skype andra möjligheter vid kvalitativa studier för 

att kunna genomföra intervjuer med intervjupersoner på annan ort och fungerar som ett 

komplement till den vanliga ansikte mot ansikte intervjun (Deakin & Wakefield, 2013). Det 

inspelade materialet överfördes och säkerhetskopierades lokalt på författarens arbetsdator 

efter varje genomförd intervju och raderades därefter på mobilen för att säkerställa att 

materialet inte hamnade hos obehöriga. Inspelade intervjuer som säkerhetskopierats på 

datorn raderades efter att studien blev godkänd.   

4.4 Databearbetning och analys 

Efter genomförandet av intervjuerna påbörjades transkribering av de inspelade intervjuerna. 

Transkribering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att omvandla ord till text. 

Transkriberingen utfördes ordagrant från det muntliga språket till skriven text under samma 

vecka och veckan därpå efter att intervjuerna hade genomförts. Vid transkriberingen 

nedtecknades även skratt, suckar, pauser och utfyllnadsljud ordagrant för att återge de 

inspelade intervjuerna. Det transkriberade materialet omfattade sammantaget 29 

datorskrivna A4-sidor med enkelt radavstånd.  

Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys för att 

finna likheter och skillnader i intervjuutskrifterna. En kvalitativ manifest innehållsanalys 
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innebär analys av det uppenbara som står i texten och presenteras oftast i kategorier enligt 

Granheim och Lundman (2004).  

Analysenheten som betraktats i studien är hela intervjuerna vilket är ett grundläggande 

beslut vid manifest innehållsanalys. Analysprocessen sker i olika steg i analysen som 

innefattar följande steg enligt Granheim och Lundman (2004). Steg ett är meningsbärande 

enheter vilket är ord eller uttalanden och är det meningsbärande som identifierats i texten. 

Andra steget är kondenserad meningsenhet vilket innebär att korta ned texten i 

meningsenheten men samtidigt behålla det centrala innehållet. Tredje steget är att sätta en 

kod vilket innebär etiketten eller nyckelordet för en kondenserad meningsenhet som 

beskriver innehållet kortfattat. Steget därefter är att skapa en kategori av en grupp av koder 

som delar en gemensamhet med samma innehåll. En kategori måste vara uttömmande och 

uteslutande vilket innebär att innehållet inte bör falla mellan två kategorier eller passa mer 

än i en enda kategori (Granheim & Lundman, 2004).  

Varje enskild transkriberad intervju avidentifierades som IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5. Samtliga 

utskrivna transkriberade intervjuerna lästes först igenom några gånger för att få en överblick 

över tillgänglighet i arbetet som helhet. Meningsbärande enheter som identifierades 

plockades ut ur texten. Därefter formulerades kondenserade meningsenheter för att korta 

ned de meningsbärande enheterna och behålla det viktigaste budskapet i texten. Vidare 

tilldelades även en kod till respektive kondenserad meningsenhet. Koder med gemensamt 

innehåll fördelades under tre förutbestämda kategorier med utgångspunkt i studiens tre 

frågeställningar; tillgänglighet i arbetet, hur hälsan påverkas av tillgängligheten samt kan 

göras för att hantera tillgängligheten i arbetet. Vidare skapades åtta underkategorier 

baserat på kodernas innebörd fördelat under de tre kategorierna. Analysen genomfördes och 

strukturerades in i ett Word dokument.  
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Tabell 1: Exempel på en manifest innehållsanalys på hur fem meningsbärande enheter har 

kondenserats och sedan tilldelats koder och fördelats i två underkategorier tillhörande en 

förutbestämd kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Om det är mycket 

projekt på gång och det 

börjar trilla in mail från 

olika saker samtidigt så 

kan det bli stressande 

Mail från olika 

saker samtidigt kan 

bli stressande 

Oväntade 

arbetsuppgifter 

Tillgänglighet 

och stress 

Hur hälsan 

påverkas av 

tillgängligheten 

[…] Det är ju såklart, 

skapar ju stress om det 

kommer in ett jobbigt 

mail på kvällen eller om 

nån, om jag e ledig och 

det ringer en chef eller 

en kollega på min 

jobbtelefon och jag 

svarar ändå 

Det kan skapa 

stress om det 

kommer in ett 

jobbigt mail på 

kvällen 

Oväntad stress 

Det skulle kunna bidra 

till att man är lite 

irriterad eventuellt, 

hemma om man är 

väldigt stressad eller om 

man får ett mail som 

inte är man hade tänkt 

sig […] då är det ju klart 

man kan bli på dåligt 

humör liksom även 

utanför jobbet då […] att 

släppa det kanske 

Irritation kan 

uppstå om man är 

stressad och får ett 

oväntat mail  

Lite frustrerande för att 

för att man släpper inte 

riktigt jobbet. Man går 

runt hemma, även fast 

jag inte jobbar så kollar 

jag telefonen ifall att jag 

fått mail 

Frustrerad över att 

inte kunna släppa 

arbetet efter 

arbetstid 

 

Svårt att 

slappna av 

Anställdas 

upplevelser av 

tid för 

återhämtning 

[…] vaknade flera gånger 

varje natt och kanske 

drömde om jobbet sånt 

där under nån veckas 

period när jag hade 

väldigt mycket 

Vaknade flera 

gånger varje natt 

och drömde om 

jobbet.  

Påverkan på 

sömnen 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Resultatet i en studie bör vara så tillförlitligt som möjligt och varje studie måste utvärderas i 

relation till det tillvägagångssätt som använts menar Bryman (2011). I kvalitativ forskning 

består tillförlitlighet av delkriterierna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

konfirmering. Kriterierna finns för att kunna göra en bedömning av hur god kvalitet kan 

uppnås i en kvalitativ studie. Samtliga delkriterier har beaktats i denna studie. Hänsyn har 

tagits till delkriteriet trovärdighet som innebär hur pass troligt och sanningsenligt resultatet 

beskrivits. Studiens pålitlighet har beaktats genom att en fullständig redogörelse för varje 

steg i processen för studiens genomförande har konstruerats. För att kunna bedöma hur pass 

överförbara resultatet är till andra liknande miljöer har en utförlig redogörelse gjorts där 

urval, tillvägagångsätt för datainsamling samt att sammanhanget för studien har beskrivits. 

Detta för att kunna tillämpa studiens resultat i andra liknande kontexter. Delkriteriet 

konfirmera innebär motsvarigheten till att vara objektiv, det vill säga om författaren haft 

kontroll över sina värderingar för att sträva efter att minimera författarens påverkan i 

studien. Hänsyn har tagits till detta delkriterium genom att resultaten presenteras med hjälp 

av citat (Bryman, 2011). 

4.6 Etiska överväganden 

Fyra grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etiska principer handlar 

om frivillighet, integritet, sekretess och anonymitet för de personer som deltar i studien. 

Informationskravet innebär att de personer som deltar i studien ska informeras om studiens 

syfte och att deras deltagande är frivilligt och att dem när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. Dessutom ska deltagarna informeras om studiens alla moment som kommer 

genomföras (Bryman, 2011). I denna studie har informationskravet beaktats då samtliga 

intervjupersoner blev informerade genom ett informationsbrev (missivbrev) med 

information om studiens syfte, deras frivillighet att delta och att dem när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan om de vill. Denna information gavs muntligt ytterligare en gång 

innan varje intervju genomfördes.  

Etiska principen samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma själv över sin 

medverkan i studien. Hänsyn har tagits till samtyckeskravet då intervjupersonerna har fått 

information i informationsbrevet om att de själva får bestämma över sin medverkan och ge 

sitt samtycke till att delta i studien. Samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke genom att de 

mottog missivbrevet och tackade ja till att delta i studien via mail och bestämde tid och plats 

för intervju. Med konfidentialitetskravet ska uppgifter om alla personer som deltar i studien 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter måste förvaras noga så 

att obehöriga inte kan ta del av det (Bryman, 2011). Uppgifter om samtliga intervjupersoner 

har behandlats konfidentiellt då varken deras namn förekommer eller vilken organisation de 

arbetar inom nämns i studien. Intervjupersonerna har avidentifierats och benämns som IP1 

till IP5 som presenteras i resultatet för att varje enskild intervjuperson inte ska kunna 
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identifieras. Det transkriberade materialet har under studiens gång förvarats på författarens 

privata arbetsdator och i säkert förvar.  

Den etiska principen om nyttjandekravet innebär att samtliga uppgifter som samlats in från 

varje enskild deltagare endast får användas för undersökningens ändamål (Bryman, 2011). 

Nyttjandekravet har beaktats då all insamlat material endast nyttjas för denna uppsats 

ändamål. Samtliga inspelade intervjuer och transkriberade utskrifter har raderats efter att 

studien blev godkänd. 

5 RESULTAT 

Resultatavsnittet redovisas utifrån tre kategorier och åtta underkategorier. Citat från 

intervjumaterialet används för att styrka resultatet och tolkning av textinnehållet.  

5.1 Att vara tillgänglig i arbetet 

5.1.1 Arbetstid och att hinna med sina arbetsuppgifter 

Arbetstiden för samtliga intervjupersoner var att arbetsdagen börjar mellan klockan åtta eller 

nio på morgonen och slutade mellan klockan 17 till 19 på eftermiddagen och kvällen. 

Intervjupersonerna förmedlade en bild av ett flexibelt arbete som kunde innebära arbete från 

olika platser som exempelvis från kontoret, ute hos kunder, från hemmet eller under 

arbetsresor.  

[…] ser till att vara på kontoret runt åtta… vi har ju sån här flextid så man kan ju komma och gå 

när man vill. (IP5) 

Överlag upplevde intervjupersonerna att det fanns ett behov av att regelbundet arbeta övertid 

för att hinna med deras arbetsuppgifter. En skillnad märktes hos de intervjupersoner som 

arbetat över tio år då dessa upplevde mindre press på att arbeta övertid och menade att det är 

viktigt att försöka sätta gränser för sin övertid. Flera av intervjupersonerna indikerade dock 

att det ibland eller ofta fanns ett behov av att även arbeta eller vara tillgänglig för arbete 

senare under kvällen.  

[…] och sen så händer det ibland att man behöver sätta sig på kvällen för att göra klart det sista 

eller förbereda inför nästkommande dag. (IP4) 

Några intervjupersoner upplevde att planeringen för dagen var föränderlig på grund av att 

oväntade eller oplanerade saker inträffade under dagen. Detta upplevdes som en bidragande 

faktor till att arbeta övertid för att hinna med deras arbetsuppgifter. Andra intervjupersoner 

upplevde att de hann ganska bra med sitt arbete men att det behövdes lite övertid varje 
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vecka. Det framkom även att arbete på söndagar några timmar var relativt vanligt 

förekommande.   

[...] det kommer alltid in något via mail eller telefon, något oväntat möte eller någon ny 

arbetsuppgift som jag inte tänkt på tidigare. (IP2) 

Bortsett från att arbeta övertid upplevde samtliga intervjupersoner ett behov av att vara 

tillgängliga efter arbetstid och flera ansåg sig själva som tillgängliga hela kvällen vilket 

varierade mellan tre till fem timmar efter arbetstid.  

[…] så tre timmar på kvällen då ytterligare eller fem om man räknar från fem till tio, mellan fem 

och tio då. Så fem timmar kanske om dagen extra. (IP1) 

5.1.2 Innebörd av tillgänglighet 

Innebörden av tillgänglighet beskrevs av de flesta intervjupersonerna att vara tillgänglig för 

kollegor och kunder. Intervjupersonerna beskriver även tillgänglighet till att vara 

uppkopplad och nåbar via dator eller mobiltelefon. Det är framförallt mailen i mobiltelefonen 

som är det arbetsverktyg som samtliga intervjupersoner kopplar till att vara tillgänglig i 

arbetet. Intervjupersonerna upplever sig även vara tillgängliga och nåbara via telefonsamtal 

om något viktigt förekommer. Några intervjupersoner upplever att vara tillgänglig via 

tekniken medför att arbetet hela tiden är närvarande. Det är framförallt då stora delar av 

intervjupersonernas arbete sker via mailen som finns i mobiltelefonen.    

Framförallt är det väl att jag har stora delar av mitt jobb i mobilen, alltså dels telefonsamtal 

naturligtvis […] och framförallt också att vi har mailen i telefonen - det är också en grej 

naturligtvis. (IP3) 

Intervjupersonerna upplever många fördelar med tillgängligheten som hjälper dem i deras 

arbete. Flera av intervjupersonerna beskriver positiva aspekter till exempel att 

tillgängligheten hjälper dem att ha kontroll över sitt arbete och hålla sig uppdaterad om vad 

som händer. Tillgängligheten kan i vissa fall upplevas som positiv när det händer saker med 

intressanta arbetsuppgifter under kvällstid. Vidare medför det även en flexibilitet till att vara 

tillgänglig för att kunna hantera oväntade arbetsuppgifter, till exempel frågor, möten eller 

problem och kan lösas snabbt för att hantera deras arbetsuppgifter. Vissa av 

intervjupersonerna uppskattade denna flexibilitet för att det ger en möjlighet att själva kunna 

bestämma över sina arbetstider och lättare kan planera sina dagar och veckor.   

Jag uppskattar också flexibiliteten som jag får med att jobba såhär… jag tycker det passar mig 

perfekt att kunna själv bestämma när jag vill börja jobba, när jag vill sluta jobba, om jag vill ta 

en paus och gå och träna mitt på dan eller gå ett ärende på stan. (IP5) 

Även om intervjupersonerna upplever att det finns vissa fördelar med tillgängligheten 

beskriver intervjupersonerna även nackdelar med att vara tillgängliga efter arbetstid. Några 

upplevde att det exempelvis kan handla om att tappa fokus på sitt arbete om nya 

arbetsuppgifter kommer in eller att oväntade mail kan upplevas som stressande ibland och 

att det kan vara svårt att slappna av. Däremot upplevde en intervjuperson det även som en 
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lättnad om ett väntat mail kom på kvällen som intervjupersonen behövde för att kunna 

komma vidare med sina arbetsuppgifter.    

5.2 Hur hälsan påverkas av tillgänglighet 

5.2.1 Tillgänglighet och stress 

De flesta av intervjupersonerna upplever eller har upplevt att sin hälsa påverkas av någon 

form av negativ stress i relation till att vara tillgänglig. Några intervjupersoner upplever 

stress främst vid perioder när de har mycket att göra i arbetet med högre arbetsbelastning. 

En intervjuperson upplever att stressen kan bidra till eventuell irritation som leder till dåligt 

humör ibland även utanför arbetstiden. Intervjupersonen upplever det även stressande om 

någon chef, kollega eller kund ringer under ledig tid då detta kan skapa en känsla av stress. 

Även om upplevelsen av stress kan förekomma beskriver en annan intervjuperson sig ändå 

kunna koppla bort arbetet och läser inte mailen i samma utsträckning som tidigare i 

karriären. Vidare beskriver intervjupersonen att tankar på arbetsuppgifter efter arbetstid är 

främst drivet av engagemang och inte av stress, även om stress kan förekomma i vissa fall.  

[…] det är ju såklart, skapar ju stress om det kommer in ett jobbigt mail på kvällen eller om jag 

är ledig och det ringer en chef eller en kollega. (IP5) 

[…] utan går jag och funderar på nånting över jobbet så är det oftast drivet av engagemang, inte 

av stress skulle jag säga, alltså jo stress kanske […] jag tycker att jag kan ändå skilja på när jag 

väljer att gå och fundera på nåt det här. (IP3) 

En bidragande faktor som kan vara stressande upplever några intervjupersoner är förväntan 

på att vara uppkopplad och läsa mail på kvällen. Vidare att alltid visa sig vara tillgänglig för 

kollegor är en stor stressfaktor, även om vissa intervjupersoner upplever sig har ett bättre 

förhållningssätt till sin tillgänglighet.  

[…] i alla fall tro att förväntan är att man alltid ska kolla mailen på kvällen eller att man alltid 

ska svara på mailen eller alltid visa sig tillgänglig – då är det en otrolig stressfaktor. (IP4) 

5.2.2 Anställdas upplevelser av tid för återhämtning 

Tid för återhämtning och kunna slappna av upplever de flesta av intervjupersonerna kan 

påverka hälsan negativt under vissa perioder. Intervjupersonerna beskriver att de inte kan 

slappna av helt på grund av de inte kan sluta tänka på sitt arbete efter arbetstid. En 

intervjuperson upplever det som frustrerande att inte riktigt kunna sluta tänka på jobbet 

efter arbetstid och kollar mobiltelefonen om något mail har kommit. Det framkom även en 

negativ känsla av att behöva arbeta på kvällen eller att någonting arbetsrelaterat kan inträffa 

oväntat som gör att intervjupersonen behöver arbeta kvällstid. Några intervjupersoner 

upplevde även att sömnen kunde påverkas negativt under vissa perioder med mycket arbete 

och att det var svårare att komma ned i varv innan intervjupersonerna skulle sova. Mycket 
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arbete under en kort period upplevde en intervjuperson påverkade sömnen genom att vakna 

flera gånger om natten och drömde om arbetet.   

[…] lite frustrerande för att man släpper inte riktigt jobbet. Man går runt hemma... även fast jag 

inte jobbar så kollar jag telefonen ifall att jag fått mail […] negativt - antingen sitter och jobbar 

på kvällen eller vet att någonting kan hända som göra att man borde jobba eller behöver jobba. 

(IP2) 

5.2.3 Anställdas hälsa i relation till balans mellan arbetsliv och privatliv 

Hur tillgängligheten påverkar balans mellan arbetsliv och privatliv i relation till hälsa 

upplevdes av några intervjupersoner handla om att göra prioriteringar. Vissa 

intervjupersoner var tvungna att prioritera bort privata åtaganden exempelvis att träna eller 

göra andra roligare aktiviteter under fritiden. Några intervjupersoner upplever att det 

handlar om prioriteringar och att tiden finns men att det är ett val att prioritera vissa privata 

åtaganden. En intervjuperson har medvetet prioriterat bort vissa fritidsintressen som kräver 

regelbundenhet och tid för att istället prioritera att ägna den tiden till andra privata 

åtaganden som familj och vänner.  

[…] man prioriterar bort att gå och träna eller göra andra roligare aktiviteter. (IP1) 

[…] jag har nog valt bort vissa fritidsintressen liksom sånt som skulle ha krävt mycket tid eller 

liksom regelbunden. Men det vet jag ju att jag har gjort liksom […] och jag upplever att jag har 

liksom att jag ändå har tid med vänner och familj. (IP3) 

Att det finns en otydlig gräns mellan vad som är arbetsliv och vad som är privatliv upplevdes 

av flera intervjupersoner som beskriver att gränserna mellan att vara ledig och att vara på 

arbetet suddas ut på grund av tillgängligheten. En intervjuperson har medvetet gjort valet att 

ha en jobbtelefon och en privattelefon av anledningen att kunna hålla isär sitt arbete och sitt 

privatliv medan en annan intervjuperson däremot inte upplevde några problem med att ha 

otydliga gränser då arbetet kunde upplevas roligt. Några intervjupersoner kunde även 

uppleva att det blir en otydlig gräns då sociala medier även finns i mobiltelefonen 

tillsammans med arbetsmailen vilket upplevdes vara en otydlighet mellan privatliv och 

arbetsliv genom att vara uppkopplad.  

[…] gränserna mellan privatliv och arbetsliv och alla andra pusselbitar som är viktiga i 

helhetsbilden suddas ut. (IP4) 

5.3 Att hantera tillgängligheten i arbetet 

5.3.1 Förväntan på att vara ständigt tillgänglig 

Flertalet av intervjupersonerna beskriver att det finns en upplevd förväntan på att vara 

tillgänglig i arbetet och efter arbetstid. Förväntan beskrivs av en intervjuperson att det 

kommer både från chefer, kollegor och kunder. Däremot upplevde en annan intervjuperson 

att det inte fanns några förväntningar på sin tillgänglighet då intervjupersonen själv inte 
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hade någon förväntan på att kollegor ska läsa eller svara på mail på kvällen utan kunde svara 

dagen efter.  

Jag tycker det kan vara rätt jobbigt. Jag kollar telefonen för att jag vill bekräfta för mig själv 

att det inte har hänt något, men om det då ligger ett mail där så blir man lite…. tycker det är 

lite jobbigt men läser det ändå. (IP2) 

Normalt sett så tror jag inte att man har nån förväntan – jag har i alla fall inte det mot mina 

kollegor att om jag skickar ett mail på kvällen att de ska svara, eller ens läsa det förräns dagen 

efter. (IP5) 

En intervjuperson uttrycker en osäkerhet kring om det är en upplevd förväntan att vara 

tillgänglig för kollegor och chefer eller en faktisk förväntan på att vara tillgänglig. Samtidigt 

förmedlar intervjupersonen även en bild av att det kan upplevas som någon form av prestige 

på att visa sig tillgänglig efter arbetstid med avseende på att maila och arbeta sent på kvällen 

vilket skapar en förväntan på att vara tillgänglig även på kvällen.  

[…] risken är ju också att man bygger in ett moment av att man ska visa att man är tillgänglig 

– alltså det blir nån sorts liksom prestige i att kolla här så sitter jag och mailar sent på kvällen 

för att jag jobbar jämt liksom som att det är nån prestige i det. (IP3) 

En av intervjupersonerna med längre arbetslivserfarenhet upplever detta med att vara 

uppkopplad som något positivt då intervjupersonen har lärt sig med tiden att ha en bättre 

kontroll på tillgängligheten och tycker det är mer fritt än betungande.  

[…] och jag trivs ganska bra med det här uppkopplade. Jag upplever att jag har bra kontroll på 

det så att jag tycker det är fritt snarare än betungande faktiskt. (IP3) 

5.3.2 Arbetsgivarens ansvar  

Samtliga av intervjupersonerna kände inte till om det fanns några uttalade riktlinjer eller 

regler för hur tillgängligheten kan hanteras från arbetsgivaren. Det fanns en viss upplevelse 

av att tillgängligheten är ett område som arbetsgivaren inte arbetar förebyggande med. Några 

intervjupersoner påpekade däremot att det finns andra typer av insatser för att förebygga 

ohälsa och främja hälsa på arbetsplatsen. Intervjupersoner beskriver att insatserna berör 

hanteringen av tillgänglighet och diskussioner har bidragit till en viss upplevd förändring där 

anställda har börjat ta mer eget ansvar. Det egna ansvaret beskrevs som att inte skicka mail 

sent på kvällen och att i möjligaste mån inte kontakta sina kollegor om det inte är brådskande 

efter arbetstid.  

[…] inga riktlinjer om när vi får maila eller ringa. Det är väl mer sunt förnuft tror jag, som man 

litar på att folk inte ringer sent på kvällen om det inte är jätteviktigt men man brukar maila. 

(IP2) 

Vissa intervjupersoner beskriver att förhållningsregler gällande tillgänglighet och 

kommunikation efter arbetstid skulle kunna finnas för att få mer fokus på hälsoaspekterna i 

relation till tillgängligheten. Några intervjupersoner påpekade även att det skulle kunna vara 

mer konkreta förslag från arbetsgivaren till att uppmuntra anställda att exempelvis 

tidsinställa mail på kvällen så att dessa skickas på morgonen istället för på kvällen. Ett annat 
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exempel var att arbetsgivaren i större utsträckning kan säga till anställda att inte läsa mailen 

under kvällstid och istället uppmuntra anställda att fokusera på annat än att på deras arbete. 

Flera av intervjupersonerna upplever att det inte finns några uttalade krav för att vara 

tillgänglig på kvällen från arbetsgivaren. Flera intervjupersoner beskriver att problemet som 

vanligtvis uppstår gällande tillgänglighet är att en kollega som sitter med arbete på kvällen 

oftast skickar mail till andra kollegor. Det medför en viss lättnad hos den kollegan som 

skickar mailet då denna blir klar med en arbetsuppgift men det kan skapa en stress hos 

mottagaren då denna får ytterligare en arbetsuppgift upplever några intervjupersoner.  

[...] Då är det ju jag som lägger över en arbetsbörda på en kollega och det är ju jätteskönt för mig 

för jag kan ju ta kväll, men det är jättejobbigt för personen som får mailet. (IP5) 

5.3.3 Tillgänglighet inte enbart arbetsgivarens ansvar 

Även om intervjupersonerna upplever att arbetsgivaren kan göra vissa saker för att hantera 

tillgängligheten upplever de flesta ändå att anställda kan ta ett eget ansvar över 

tillgängligheten. Det egna ansvaret beskriver vissa intervjupersoner som att ha möjlighet att 

själv bestämma när de ska arbeta, när de ska läsa mail, svara på mail eller telefonsamtal efter 

arbetstid. Andra intervjupersoner beskriver att de även har ett eget ansvar för att stänga 

notifieringar på arbetsmailen på mobiltelefonen och istället själv välja när de läser sin mail. 

Att känna en hanterbarhet för tillgängligheten är viktigt för några av intervjupersonerna då 

det medför en upplevelse av kontroll över sitt arbete. Det framkom även en upplevelse i att 

det är viktigt att själv sätta en gräns på sin tillgänglighet efter arbetstid men att det inte är ett 

krav. Några intervjupersoner upplever att de själva kan påverka sin tillgänglighet i liten 

omfattning men att det går att säga ifrån och välja att inte vara tillgänglig och svara på mail 

efter arbetstid. Ytterligare en intervjuperson upplever sig ha mandat att säga ifrån på sin 

tillgänglighet ju längre personen har arbetat. 

[…] som jag har lärt mig det är att man behöver hitta de här gränserna […] mitt egna val blivit 

väldigt viktigt att […] för jag vill välja när jag tittar i min mail och då är det aktivt val från min 

sida. (IP4)  

[…] om jag ska göra nånting viktigt så kan jag ju säga ifrån att ikväll är jag inte tillgänglig och 

sen väljer man i så fall att inte kolla mailen. Det skulle ju funka. (IP1) 

6 DISKUSSION 

I följande diskussionsavsnitt presenteras en diskussion och beslut kring metoden. Vidare 

diskuteras studiens resultat kopplat till teoretiskt ramverk och tidigare forskning. Slutligen 

presenteras slutsatser och förslag på vidare forskning inom området.  
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6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion kring metodval 

En kvalitativ metod valdes med anledning av att den ansågs mest lämpad för studiens syfte. 

Syftet var att undersöka hur anställda upplever att vara tillgänglig i arbetet i relation till hur 

det påverkar deras hälsa. En kvalitativ metod är mer inriktad på ord och text för att få en 

förståelse av deltagarnas upplevelser vid datainsamling och analys. En annan metod är den 

kvantitativa metoden som istället fokuserar på siffror och statistik. Vanligt är att 

utgångspunkten är en hypotes som testas ute i verkligheten i den kvantitativa metoden 

(Bryman, 2011). Det medför att en kvalitativ metod är mest lämpad för att besvara studiens 

syfte genom att undersöka deltagarnas verklighet och upplevelsen av tillgänglighet i arbetet. 

En svaghet med en kvalitativ metod är dock att den tar lång tid att genomföra. Då studien 

genomfördes under en kortare tidsperiod medförde det en tidsbegränsning till att rekrytera 

fler deltagare men trots ett litet urval bedömdes studien ändå genomförbar.   

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Ett målinriktat urval valdes för att kunna besvara studiens syfte. Enligt Bryman (2011) 

innebär målinriktade urval att deltagare som är relevanta för studiens syfte väljs ut. 

Intervjupersonerna som valdes ut är relevanta för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar då intervjupersonerna arbetar inom konsult- och rådgivningsbranschen där 

tillgänglighet i arbetet är vanligt förekommande. Intervjupersonerna i studien är både män 

och kvinnor, har varierande åldrar och yrkesverksamhet vilket är en fördel i studien för att 

kunna ha en relativ variation i upplevelser av att vara tillgänglighet. Studien hade kunnat 

stärkts om det hade varit med ytterligare en man i urvalet för att balansera upp 

könsfördelningen och erhålla en mer jämnare urvalsvariation. En svaghet kring 

tillvägagångsättet vid rekrytering av intervjupersonerna är att det fanns en risk att 

författarens sociala kontakter hade en inverkan på intervjupersonerna. Det kan diskuteras 

om det hade varit lämpligare om författaren själv kontaktade företag och personer direkt för 

att inte ha en social koppling till intervjupersonerna. Möjligen hade det kunnat förändra 

urvalet i någon utsträckning. En större variation i resultatet kan även ha uppstått om ännu 

fler branscher hade varit representerade i studien. Trots ett relativt litet urval av 

intervjupersoner bedömer författaren att intervjupersonernas information har varit 

tillräcklig och uttömmande för att besvara studiens syfte då det framkom tillräcklig 

information från intervjupersonerna och därmed anses studiens frågeställningar vara 

besvarade.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Datainsamlingen genomfördes med semistukturerade intervjuer som innebär att det oftast 

finns flera frågor som tillsammans utgör en intervjuguide och att intervjufrågorna är öppet 

formulerade för att intervjupersonerna ska kunna svara fritt på frågorna som ställs (Bryman, 

2011). Det är en styrka med att intervjuguiden har haft öppna frågor för att ge 
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intervjupersonerna en stor frihet att kunna samtala fritt för att få med så mycket material 

som möjligt av det intervjupersonerna upplever. Vid behov ställdes följdfrågor till 

intervjupersonerna för att utveckla deras svar ytterligare för att erhålla mer detaljerade och 

uttömmande svar. Det har varit betydelsefullt att ställa följdfrågor till intervjupersonerna för 

att erhålla ytterligare information till studiens frågeställningar. Intervjuerna kunde möjligtvis 

ha varit mer uttömmande om en erfaren intervjuare hade genomfört intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotintervju på en bekant 

som uppfyllde kriterierna. Detta för att kunna utvärdera hur väl frågorna uppfattades och 

identifiera otydliga eller ledande frågor och om frågor saknades vilket anses som en fördel för 

att inte intervjufrågorna skulle misstolkas. Intervjuguiden uppdaterades med mindre 

justeringar efter pilotintervjun för att förtydliga vissa frågor inför de verkliga intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats i ett enskilt rum som 

intervjupersonen själv hade bokat för intervjun. Detta för att kunna genomföra intervjun i en 

miljö där intervjupersonen känner sig lugn och trygg. Ett undantag från detta uppstod då en 

av intervjupersonerna var bosatt på annan ort och det var mest lämpligt att genomföra 

intervjun över ett Skypesamtal via dator till intervjupersonens mobiltelefon. Författaren 

ansåg det som en fördel eftersom det möjliggjorde att genomföra intervjun med 

intervjupersonen som var geografiskt avlägsen (Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelen var att 

ljudet vid enstaka tillfällen försvann och att vissa ord var för otydliga för att urskilja vad som 

hade sagts vid transkriberingen. Detta tar även Deakin och Wakefield (2013) upp i sin studie 

som en utmaning vid intervjuer som sker via Skype. Det upplevdes inte ha påverkat resultat i 

någon utsträckning i studien då texten i sin helhet ändå kunde tolkas i sitt sammanhang.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar för att skapa en god kontakt med intervjupersonen kan 

intervjuaren inledningsvis berätta om studiens syfte och fråga om intervjupersonen vill 

tillägga något innan intervjun påbörjas. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att 

dels erhålla bakgrundsinformation från respektive intervjuperson men även för att få 

intervjupersonerna att slappna av och börja prata om något de känner till väl. Alla intervjuer 

spelades in via en mobiltelefon för att intervjuaren inte skulle distraheras av att föra 

anteckningar under tiden (Bryman, 2011). Intervjuerna pågick under 14 till 27 minuter. 

Författaren är medveten om att intervjun som endast pågick i 14 minuter är något kort men 

anser ändå att materialet från intervjun var användbart då alla frågor besvarades i sin helhet. 

6.1.4 Diskussion om databearbetning och analys 

Transkribering av de inspelade intervjuerna genomfördes efter att intervjuerna hade gjorts. 

En nackdel med transkribering är att det är en tidskrävande process att skriva ut alla 

inspelade intervjuer. Fördelen är dock att utskrifterna bibehåller intervjupersonernas 

uttryckssätt och ord (Bryman, 2011). Genom transkriberingen har ord skrivits ut ordagrant 

och pauser och hummande har tagits med samt hakparenteser med skratt och 

understrykningar av betonade ord. Granheim och Lundman (2004) menar att en manifest 

innehållsanalys beskriver det synligt uppenbara i textens innehåll. Det medförde att en 

manifest innehållsanalys valdes vid analysen av transkriberingarna för att analysera det 

synligt uppenbara av innehållet i texterna. En annan variant av innehållsanalys är den latenta 
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innehållsanalysen som innebär att författaren tolkar texten mer på djupet av texten 

(Granheim & Lundman, 2004). 

Den latenta innehållsanalysen valdes inte på grund av att det är mer tidskrävande analys. En 

manifest innehållsanalys ansågs vara en lämpligare utgångspunkt för författare med liten 

erfarenhet av att genomföra en innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). Det var även 

en anledning till att en manifest innehållsanalys valdes då författaren inte hade erfarenhet av 

att genomföra en innehållsanalys och för att undvika misstolkningar. En djupare tolkning av 

innehållet skulle vara för tidskrävande. Bearbetning och analys av de transkriberade 

intervjuerna lästes igenom några gånger först för att erhålla en helhetsbild och förståelse över 

vad intervjupersonerna hade sagt där enbart det synliga i texten analyserades och 

meningsbärande enheter plockades ut. Kategorierna som skapades var förutbestämda med 

utgångspunkt i studiens tre frågeställningar. Meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter och koder med gemensamt innehåll fördelades in i underkategorier 

tillhörande kategorierna för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det anses 

vara en fördel då det besvarar studiens syfte och frågeställningar och även intervjuguidens 

frågor utgick från frågeställningarna.  

En svaghet med att ha utgångspunkt i förutbestämda kategorier är att eventuell intressant 

information som framkom under intervjuerna förbises eller inte tas i beaktande. I denna 

studie har författaren i möjligaste mån tagit med det innehåll som besvarar studiens 

frågeställningar. Det framkom hur anställda upplever att de själva kan hantera sin 

tillgänglighet vilket var en intressant aspekt då författaren hade utgångspunkt i en 

frågeställning om vad arbetsgivaren kan göra för att hantera tillgängligheten. Det medförde 

att författaren tog beslutet att ändra frågeställningen till vad som upplevs kan göras för att 

hantera tillgängligheten för att erhålla ett bredare spektrum.  

En kategori måste vara uttömmande och innehållet kan inte passa in i mer än en enda 

kategori (Granheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter har enbart kategoriserats 

in under en enda kategori av författaren. Innehållsanalysen kontrollerades och vissa 

meningsbärande enheter placerades in i en annan underkategori tillhörande en kategori 

eftersom det passade in bättre. Svårigheten med en manifest innehållsanalys är att 

analysprocessen är en utmaning med att det insamlade materialets innehåll kan passa in 

under fler kategorier, beroende på hur tolkningen sker.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För att säkerställa studiens tillförlitlighet har delkriterierna trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt möjlighet till konfirmering beaktats. Bryman (2011) menar att 

trovärdigheten bedöms utefter hur sanningsenligt och troligt resultatet är beskrivet. Ett sätt 

att bedöma trovärdigheten är att låta deltagarna som medverkat i studien få läsa igenom 

resultatet och bekräfta att författaren har tolkat deras verklighet på rätt sätt. På grund av den 

tidsbegränsning som förekommit har dock inte tid funnits att skicka över materialet till 

deltagarna för att de ska kunna bekräfta författarens tolkning av deras verklighet. Hade det 

funnits mer tid hade detta kunnat genomföras och resultatet hade möjligtvis beskrivits 

annorlunda. En svaghet med att låta intervjupersonerna läsa resultatet hade varit att 
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intervjupersonerna kunde ha kommit med invändningar och kompletteringar vilket kunde ha 

påverkat tidsplanen för analysen. Granheim och Lundman (2004) påtalar svårigheten att 

uppnå trovärdighet då förekomsten av för breda meningsbärande enheter kan vara svåra att 

hantera då dessa kan innehålla flera olika betydelser. För att stärka trovärdigheten i 

resultatet har citat använts för att spegla innehållet i kategorier och där det har framkommit 

skillnader i upplevelser har två citat använts.  

Pålitlighet innebär att det ska finnas en fullständig redogörelse och beskrivning för alla steg i 

en studie för att kunna följa de beslut som har tagits för att studien ska kunna upprepas vid 

ett annat tillfälle och ge liknande resultat (Bryman, 2011). I studien beskrivs en fullständig 

redogörelse över samtliga avsnitt och detta anses vara en styrka då det skulle kunna upprepas 

med ett liknande tillvägagångssätt.   

För att kunna bedöma hur pass överförbar resultatet är till andra miljöer är det viktigt att 

detaljerat beskriva urvalet och redogöra tillvägagångssättet för datainsamling, analys och 

resultatet med hjälp av citat (Bryman, 2011). Intervjupersonerna i studien hade kunnat 

beskrivits mer utförligt. På grund av risken att intervjupersonerna skulle kunna identifieras 

gjordes valet att inte redogöra för ingående då de tidigare blivit informerade om 

konfidentialitet i missivbrevet. Av samma skäl beskrevs inte detaljer om deras arbetsplatser 

för att undvika att resultatet skulle kopplas till intervjupersonerna. Det är betydelsefullt att 

syfte och tillvägagångssätt redogörs tydligt som medför en möjlighet att resultatet kan 

överföras till andra miljöer.  

Att konfirmera innebär att vara objektiv och det medför att författaren har haft kontroll över 

sina egna värderingar för att inte påverka resultatet (Bryman, 2011). Det är en styrka att 

studiens resultat presenteras med hjälp av citat för att stärka kvaliteten i yttranden. Det finns 

en svårighet med att vara helt objektiv då författaren har en förförståelse av ämnet genom att 

ha tagit del av tidigare forskning och av intresse för ämnet. Det kan vara en fördel att ha en 

förförståelse för att kunna genomföra goda intervjufrågor och följdfrågor med hjälp av 

kunskap om fenomenet tillgänglighet i arbetet. En annan problematik med objektivitet är 

författarens relation till intervjupersonerna då dem hade kontaktats genom författarens 

sociala nätverk. Det ansågs däremot inte vara ett problem i denna studie då författaren och 

intervjupersonerna inte tidigare träffats och hade därför inte någon relation till varandra. 

6.1.6 Diskussion om etiska principer 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats i denna studie (Bryman, 2011). 

Hänsyn har tagits till intervjupersonernas frivillighet att medverka, anonymiteten och 

konfidentialiteten genom ett missivbrev med information om studiens syfte. Patel och 

Davidson (2011) menar att det är betydelsefullt att motivera deltagarna att medverka då 

deras bidrag är viktigt (Patel & Davidson, 2011). Det var en fördel vid rekrytering av 

intervjupersoner att det redan fanns ett intresse för ämnet som medförde att de ville 

medverka. Vidare var inte någon av intervjupersonerna i studien anhörig med författaren. 

Vid intervjutillfällena blev intervjupersonerna även muntligt informerade om de etiska 

principerna och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Ingen valde att 
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avbryta sin medverkan vilket var en fördel för genomförandet. Samtliga intervjupersoner 

godkände att intervjun spelades in med mobiltelefon. Intervjupersonernas anonymitet har 

respekterats då ingen av deras namn eller arbetsplatser nämns. Respektive intervjuperson 

avidentifierades i citaten och benämns som IP1 till IP5 i resultatavsnittet för att inte kunna 

bli identifierade och har behandlats konfidentiellt. Det insamlade materialet nyttjas enbart 

för denna studies ändamål och raderades vid godkänt examensarbete. Några etiska problem 

anses inte ha förekommit under studiens genomförande.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras vad som framkommit i resultatavsnittet. Arbetskrav och 

resursmodellen används som en förklaringsmodell för resultatet.   

6.2.1 Diskussion om att vara tillgänglig i arbetet  

Samtliga intervjupersoner beskriver deras arbete som flexibelt med möjlighet att själva 

bestämma över deras arbetstid och om arbetsuppgifterna ska utföras från kontoret eller 

hemifrån. Teknikens betydelse för det moderna arbetslivet har medfört att arbetet kan 

utföras på olika platser och att arbetstagaren själv i större utsträckning kan bestämma över 

sin arbetstid. Arbetet kan ske genom mobiltelefon, dator eller internetuppkoppling (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Det överensstämmer med vad intervjupersonerna beskriver då 

deras arbete främst sker via mailen som finns i mobiltelefon och dator med 

internetuppkoppling. Vidare beskrivs innebörden av tillgänglighet av intervjupersonerna som 

att vara tillgänglig för andra kollegor, kunder och chefer genom att vara uppkopplad och 

nåbar via mobiltelefon eller dator. Det är främst genom tekniken som gör att arbetet ständigt 

är närvarande då en stor del av intervjupersonernas arbete sköts via mailen i mobiltelefonen.  

Intervjupersonerna förmedlar både för- och nackdelar med att vara tillgänglig. Vissa 

beskriver att tillgängligheten hjälper dem att ha kontroll över sitt arbete och samtidigt vara 

uppdaterad på vad som händer samt att de kan agera snabbt på arbetsrelaterade problem 

som kan uppstå och på så sätt hantera deras arbetsuppgifter bättre. Det styrks i vad som 

beskrivs i studien av Ninaus et al. (2015) om att tillgängligheten kan vara en fördel genom 

bättre kommunikation och att anställda kan vara omedelbart nåbara och att arbetet 

innefattar en större flexibilitet. Andra upplevde dock även nackdelar med att oväntade 

arbetsuppgifter kan leda till stress. Med det flexibla arbetet beskriver intervjupersonerna 

även ett behov av att arbeta övertid för att hinna med alla deras arbetsuppgifter.   

Att vara tillgänglig i arbetet kan med utgångspunkt i arbetskrav och resursmodellen ses som 

ett arbetskrav och flexibilitet kan ses som en resurs för att hantera tillgängligheten. Det 

verkar som arbetskravet att vara tillgänglighet efter arbetstid överstiger resurserna som 

intervjupersonerna har till sitt förfogande då intervjupersonerna måste använda sin lediga 

tid för att hinna med deras arbetsuppgifter. Det kan vidare leda till att intervjupersonerna 

upplever sig stressade under vissa perioder (Bakker & Demerouti, 2007).   
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6.2.2 Diskussion om hur hälsan påverkas av tillgänglighet 

Flera av intervjupersorna upplever att deras hälsa stundtals påverkas av stress i relation till 

att vara tillgänglig i arbetet. Stressen upplevs främst vid perioder med högre arbetsbelastning 

men stress kan även upplevas när intervjupersonerna blir kontaktade under sin lediga tid av 

chefer eller kollegor. En annan bidragande faktor till stress är en förväntan på att 

intervjupersonerna ska vara uppkopplade och läsa mailen på kvällen eller visa att de är 

tillgängliga för kollegor och chefer. Resultatet i studien överensstämmer med vad som 

framkommit i tidigare forskning. Ninaus et al. (2015) visar att tillgänglighet och ökade 

förväntningar på svarsbeteende kan leda till att arbetsrelaterad stress och press ökar hos 

anställda.  

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) kan flexibiliteten och att vara tillgänglig efter arbetstid leda 

till att anställda arbetar mer och har svårt att koppla bort sitt arbete. Det överensstämmer 

med vad som framkom i denna studies resultat eftersom flertalet av intervjupersonerna 

upplevde en svårighet att slappna av och släppa tankarna på sitt arbete efter arbetstid vilket i 

vissa fall även påverkade sömnen. Detta är något som på ett negativt sätt påverkar anställdas 

tid för återhämtning. Gällande balans mellan arbetsliv och privatliv framhävde 

intervjupersonerna att de upplever ett behov av att prioritera bort privata åtaganden. 

Intervjupersonerna upplevde att det finns en otydlighet för var gränsen går mellan att vara 

tillgänglig under arbetstid och under deras privatliv och intervjupersonerna beskrev det som 

en svårighet att hålla isär deras privatliv och arbetsliv. Det resultatet indikerar är en konflikt 

mellan den tid individen fördelar på arbete respektive på fritid vilket medför en obalans 

mellan arbetsliv och privatliv som även beskrivs i studien av Antai et al. (2015). Enligt Wilkin 

och Connelly (2013) kan denna obalans på längre sikt leda till att anställda blir mindre 

produktiva i arbetet och upplever en sämre hälsa.   

Enligt Bakker och Demerouti (2007) kan hälsoproblem som ångest, utmattning och missnöje 

uppstå när en anställd inte har förmågan eller förutsättningar att genomföra sina 

arbetsuppgifter under arbetsdagen. Det blir märkbart att kraven från arbetet överstiger 

resurserna. På längre sikt kan det dels påverka anställdas hälsa men även anställdas 

motivation och engagemang i sitt arbete då det medför en obalans mellan deras arbetsliv och 

privatliv.  

6.2.3 Diskussion om att hantera tillgängligheten i arbetet 

Det framkommer att intervjupersonerna upplever en förväntan på att vara tillgänglig efter 

arbetstid och främst genom mailen. Intervjupersonerna upplever en svårighet att inte läsa 

mailen under kvällstid. Det framkom även att tillgänglighet efter arbetstid kunde upplevas 

som en prestige i arbetet. Detta resultat är i linje med studien av Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson och Lundberg (2006) som menar att denna företeelse kan bero på att en anställd 

möts av informella regler och normer i arbetslivet vilken kan vara krav eller förväntningar 

som omgivningen ställer den anställda. Det kan leda till att den anställda ställer dessa krav 

på sig själv. Det kan vidare medföra en risk för skuldbeläggning på anställda som inte klarar 

av att hantera tillgängligheten i denna typ av arbete då det kan anses som en norm inom 

yrket. 
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Trots att intervjupersonerna känner ett behov av att vara tillgängliga efter arbetstid var det 

inte någon som kände till att det fanns några uttalade riktlinjer eller regler för hur 

tillgängligheten kan hanteras av arbetsgivaren. Det påvisar att det är informella normer och 

regler som gör att intervjupersonerna upplever ett behov av att vara tillgängliga efter 

arbetstid. Arbetsgivaren kan således på ett tydligare vis förmedla vad anställda kan göra för 

att hantera tillgängligheten. Enligt regeringens proposition (Prop. 2007/08:110) behöver 

grundvillkor i arbetslivet finnas för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Grundvillkoren 

innefattar att anställda ska kunna ha kontroll över sitt arbete, hur deras arbete ska utföras 

och vad som är rimligt för anställda att hinna och orka med i sitt arbete. Det är i linje med 

Luxemburg Deklarationen (ENHWP, 2007) då dessa grundvillkor är betydelsefulla för att 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos 

människor på arbetsplatsen (ENWHP, 2007). Det framgår även att intervjupersonerna anser 

att förhållningsregler gällande tillgänglighet och kommunikation efter arbetstid skulle 

behöva finnas på arbetsplatsen. Detta överensstämmer med vad WHO (1986) menar med ett 

hälsofrämjande arbete och att möjliggöra för anställda att öka kontroll över de faktorer som 

påverkar deras hälsa. Det framgår att arbetsgivaren behöver ta ett större ansvar för 

arbetsmiljön och ge tydligare förhållningsregler för hur kommunikation efter arbetstid får gå 

till för att underlätta för anställda att hantera sin tillgänglighet. 

Även om arbetsgivaren kan göra en del för att hantera tillgängligheten upplever 

intervjupersonerna att det även är viktigt med eget ansvar. Intervjupersonerna beskriver att 

det handlar om att själv kunna bestämma när de ska läsa eller svara på mail efter arbetstid. 

Det framkom även att det är viktigt att känna att tillgängligheten är hanterbar för vissa 

intervjupersoner och andra intervjupersoner uttryckte det som att själv sätta en gräns på 

deras tillgänglighet efter en viss tidpunkt. Med utgångspunkt i arbetskrav och 

resursmodellen kan det tolkas som att en positiv effekt erhålls av att kunna sätta gränser för 

sin tillgänglighet då det ger anställda kontroll över sin tillgänglighet. Detta i sin tur kan 

medföra en minskad risk för stress hos intervjupersonerna. Att kunna sätta gränser kan 

därmed ses som en resurs och tillgängligheten har sedan tidigare beskrivits som ett krav 

(Bakker & Demerouti, 2007). Med avseende på att intervjupersonerna anser att 

arbetsgivaren behöver förmedla mer formella förhållningsregler gällande tillgänglighet, kan 

även detta ses som en förutsättning för att lättare kunna sätta gränser för deras tillgänglighet 

efter arbetstid. Intervjupersoner med en längre arbetslivserfarenhet hade lättare att sätta 

gränser för sin tillgänglighet än intervjupersoner med kortare arbetslivserfarenhet. Det kan 

bero på att intervjupersoner med kortare arbetslivserfarenhet inte vågar säga ifrån på samma 

sätt utan vill istället bevisa att de kan hantera sina arbetsuppgifter och sin tillgänglighet.  

7 SLUTSATSER 

Denna studie visar att intervjupersonerna upplever att tillgänglighet i arbetet innebär att vara 

tillgänglig för kollegor och chefer under och efter arbetstid på grund av tekniken. Vidare 

framgår det att tillgängligheten upplevs som ett krav enligt arbetskrav- och resursmodellen 



28 

vilket kan vara både positivt och negativt, som ökad kontroll över arbetet respektive 

överbelastning och stress. Denna studie visar att tillgängligheten till stor del ger en negativ 

påverkan på anställdas hälsa vilket enligt arbetskrav- och resursmodellen kan förklaras som 

att resurserna inte är tillräckliga för att hantera arbetskravet tillgänglighet i arbetet och det 

kan leda till sämre hälsa. Vidare har det även framkommit att en sämre hälsa till stor del 

beror på obalansen mellan arbetsliv och privatliv. Orsaken till obalansen kan bero på att det 

inte verkar finnas några tydliga riktlinjer eller förhållningsregler gällande tillgänglighet och 

kommunikation på arbetsplatserna. Det medför att anställda har svårare att sätta gränser för 

deras tillgänglighet. Ytterligare en slutsats som framkommit var att arbetsgivaren har ett 

visst ansvar för att stötta sina anställda att hantera sin tillgänglighet på ett sätt som möjliggör 

en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, för att få anställda mer engagerade och 

motiverade i sitt arbete för att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats. Det framkom även 

att anställda själva har ett eget ansvar för att hantera deras tillgänglighet i arbetet med att 

sätta gränser. Därmed anses studiens syfte och frågeställningar vara besvarade i studien.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning kan genomföras inom detta område för att dels undersöka problematiken 

med tillgänglighet i arbetet i en större population, förslagsvis genom en kvantitativ studie. 

Detta för att verifiera om problematiken som beskrivits i denna studie även gäller för 

anställda i andra företag och branscher. Vidare kan även forskning genomföras för att 

utarbeta riktlinjer eller förhållningsregler för hur tillgänglighet kan hanteras efter arbetstid 

för att hjälpa arbetsgivare att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats för att öka anställdas 

hälsa och välbefinnande.  
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BILAGA A; MISSIVBREV  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Intervjuer om anställdas tillgänglighet i arbetet 
 

Hej! 

Mitt namn är Jennylee Persson och jag studerar tredje året på 

Folkhälsohälsoprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag skriver 

för närvarande mitt examensarbete i Folkhälsovetenskap. Jag vill undersöka 

hur anställdas hälsa påverkas i relation till en större grad av tillgänglighet i 

det moderna arbetslivet genom att många anställda i större utsträckning är 

uppkopplade och nåbara än tidigare. Syftet med mitt examensarbete är att 

undersöka hur anställda upplever sin hälsa i relation till att vara tillgänglig i 

arbetet.  

Du har fått detta brev då du arbetar inom en bransch där det är vanligt med 

hög tillgänglighet i arbetet och jag vill därför intervjua dig för min uppsats. 

Ditt deltagande är självklart frivilligt men din medverkan är betydelsefull för 

uppsatsens genomförande och det skulle därför vara väldigt uppskattat om 

du har möjlighet att delta. Plats och tid bestäms utifrån överenskommelse. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om du så önskar. 

Intervjun genomförs enskilt och beräknas ta cirka 30-45 minuter och 

kommer att spelas in och sedan skrivas ut. Den information du ger vid 

intervjun behandlas konfidentiellt och nyttjas endast för uppsatsens 

ändamål. Dina personuppgifter kommer inte kunna identifieras av obehöriga 

eller kunna kopplas till de svar som sammanställts i uppsatsen. Dessa 

raderas efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 

och vara tillgänglig att läsa i databasen DiVa på Mälardalens högskola. 

Genom att du tagit del av detta informationsbrev och ger ditt godkännande 

till att delta har du givit ditt samtycke till medverkan i examensarbetet.   

Om du har några frågor inför eller efter intervjun är du välkommen att 

kontakta mig på jennylee.persson@gmail.com eller 073-78 48 119. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Jennylee Persson 
 

 



 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE  

 

Intervjufrågor 

Inledande frågor  

1. Kan du berätta lite om dig själv? – Vad du jobbar med och hur länge du har jobbat?  

2. Vilket år är du född? 

3. Har du familj?  

Tema 1 – Hur beskriver anställda tillgängligheten i arbetet? 

1. Kan du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?  

2. Vad innebär tillgänglighet i arbetet för dig?  

3. Hur känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter under din ordinära arbetstid?   

4. Hur många timmar per dag skulle du säga att du är tillgänglig efter arbetstid?  

5. Vad anser du är fördelar med att vara tillgänglig i arbetet?   

6. Vad anser du är nackdelar med att vara tillgänglig i arbetet? 

Tema 2 – Hur upplever anställda att hälsan påverkas av tillgängligheten? 

1. Hur upplever du att din hälsa påverkas i relation till att vara tillgänglig efter 

arbetstid?  

2. Kan du beskriva hur tillgängligheten påverkar balansen mellan ditt arbetsliv och 

privatliv? 

Tema 3 – Vad upplever anställda att arbetsgivaren kan göra för att 

hantera tillgängligheten?  

1. Hur upplever du förväntningar från medarbetare och arbetsgivare kring att vara 

tillgänglig efter arbetstid?  

2. Hur upplever du att din arbetsgivare agerar för att sätta gränser på din tillgänglighet 

efter arbetstid för dig som anställd?  

3. Kan du beskriva hur din arbetsgivare kan underlätta för dig som anställd att hantera 

ständig tillgänglighet?  

4. Hur upplever du att du själv har möjlighet att påverka din tillgänglighet?  

Finns det något mer du skulle vilja tillägga eller förtydliga som du upplever inte tagits upp i 

intervjun som vi diskuterat redan? 
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