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SAMMANFATTNING 

Den här kvalitativa intervjustudien syftar till att undersöka svenska yrkesverksamma 

tjänstemäns erfarenheter av att balansera arbete och fritid i relation till ny teknik. Den nya 

tekniken i form av bärbara datorer och smarta telefoner med mera har inneburit att 

förutsättningarna för den arbetande befolkningen att hantera gränser mellan de två sfärerna 

arbete och fritid kan ha förvanskat, med ökade risker för konflikt som följd. Hur förhåller sig 

yrkesverksamma tjänstemän, som är en yrkesgrupp som till stor del använder sig av ny teknik, 

till ett allt mer gränslöst arbetsliv? Resultaten visar att tjänstemän från tre olika sektorer i en 

mellansvensk kontext anpassar sitt användande av den nya tekniken utifrån tre olika 

kategorier i syfte att balansera arbetslivet och privatlivet. Tjänstemännen anpassar sitt 

användande utifrån sin yrkesmässiga rutin och genom självinsikt. De anpassar sitt 

användande utifrån olika personliga preferenser och till sist anpassar de sitt användande 

utifrån de förväntningar som ställs från till exempel kunder och familj. Konsekvenser av detta 

som framstår som viktiga att ta med sig i förståelsen för yrkesverksammas önskemål gällande 

den nya tekniken och dess betydelse för balans diskuteras. 

Nyckelord: Arbetsvillkor, Förväntningar, Gränshantering, Informationsteknik, Tillgänglighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This qualitative research examines Swedish working officials experiences of balancing their 

work and private life with connection to new technology, such as laptops and smartphones. 

New technology have had an impact of how the conditions for working officials ability to 

balancing work and private life have changed. How do Swedish working officials relate, as a 

workforce which commonly use new technology, to an increasingly borderless working-life? 

The results from this research shows that working officials from three different sectors in the 

midst of Sweden adapts their use of new technology based on three different categories aiming 

to reach balance between work and private life. First, they adapt their use based on their 

professional skill and through self-perception. Second, they adapt their use based on different 

personal preferences and at last they adapt their use according to expectations from, for 

example, clients and family. Implications for a deeper understanding of working officials 

wishes about new technology and it’s magnitude for their sense of balancing work and private 

life are discussed. 

Keywords: Availability, Border management, Expectations, IT, Working conditions.  
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Vår tillvaro förändras i takt med att innovationer och ny teknik når dagens ljus. Det pågår 

ständigt arbete för att effektivisera och förenkla vår vardag och efterfrågan på ny teknik är stor 

hos många. Arbetslivet är en arena där ny teknik får stor genomslagskraft. Med hjälp av 

elektroniska anordningar som smarta telefoner, bärbara datorer och surfplattor kan personer 

i arbetslivet i mångt och mycket utföra sitt arbete utan att behöva ta hänsyn till tid och rum. 

Som följd av detta behöver inte arbetsplatsen vara förlagd till ett skrivbord på ett kontor, 

arbetet kan i stora drag utföras var som helst och när som helst. På grund av detta anses 

förutsättningarna ha förändrats för hur gränsen mellan arbetstid och ledig tid kan hanteras 

(Nam, 2013; Sayah, 2013). De nya elektroniska hjälpmedlen kan på det sättet ha förvanskat 

anställdas möjligheter till att balansera sitt arbete och sin fritid genom att sudda ut de naturliga 

gränslinjer som tidigare fanns mellan arbetstid och ledig tid (Hislop, Bosch-Sijtsema, & 

Zimmermann, 2013; Lauzun, Morganson, Major & Green, 2010; Nam, 2013). Med dessa 

förändringar i åtanke anses det som att individens förhållningssätt till sitt arbete har ökat i 

betydelse (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2012). Huruvida den idag mer individuella 

gränshanteringen får önskvärt resultat beror i stor utsträckning på hur den enskilde klarar av 

att forma och använda sig av strategier som balanserar krav och förväntningar från arbete och 

fritid (Mellner et al., 2012). I en svensk studie ansågs en bransch vars arbete var mer gränslöst 

än andra yrkesgruppers och det var de som arbetade med företagsnära tjänster. En bransch 

där olika informationsteknologier anses vara en vital del av verksamheten (Mellner et al.). 

Fackförbundet Unionen som företräder många tjänstemän i Sverige har en stor andel 

medlemmar som omfattas av den nya tekniken och genomför därför kontinuerligt kvantitativa 

undersökningar bland sina medlemmar i syfte att utreda deras förhållningssätt till ett gränslöst 

arbetsliv (Unionen, 2012). Resultaten därifrån visar en trend där andelen som helt avvisar 

påståendet att det är stressande att ta emot e-post i sin smarta telefon minskar från 44 procent 

till 35 procent (Unionen, 2012). Föreliggande studie riktar därför in sig på tjänstemän inom 

den svenska informationsteknologiska, privata företags- och den offentliga sektorn för att 

genom kvalitativa intervjuer undersöka tjänstemäns erfarenheter av att balansera arbete och 

fritid i relation till ny teknik.  

1.2 Balans mellan arbete och fritid 

Människors arbetsliv och fritid kan ses som två distinkta domäner med olika normer, regler 

och förväntningar. Mellan dessa två domäner rör sig människan i ett gränsland och för att 

uppnå balans krävs att gränsen kan hanteras (Schultz, Hoffman, Fredman & Bainbridge, 

2012). Forskningen om balans mellan arbete och fritid berörde inledningsvis till största delen 

balans mellan arbete och familjeliv, en definition som sedan förändrats och breddats till att 



 7  

även innehålla alla aspekter på fri tid. Numer behandlar begreppet även aspekter som till 

exempel vänskapsrelationer och fritidsrelaterade åtaganden (Lauzun et al., 2010). Att inneha 

balans mellan arbete och fritid har sammankopplats med flertalet positiva effekter som 

motverkar negativa effekter av obalans, inkluderat olika stress-relaterade effekter som 

missnöjdhet med sin livssituation och depression (Lauzun et al.). Andra som har funnit att 

balans mellan arbete och fritid har betydelse för hälsa/ohälsa kopplar balans till att kunna 

känna sig ledig på sin lediga tid och inte känna skuld för uteblivet arbete. Men också att balans 

var en viktig del för att kunna göra ett bra arbete och att därmed bli framgångsrik (Schultz et 

al., 2012). Ur en organisatorisk synvinkel har positiva effekter av balans mellan arbete och 

fritid identifierats som ökad produktivitet och minskad frånvaro (Lauzun et al., 2010).  

Det har enligt Reiter (2007) förts diskussioner om balans mellan arbete och fritid utifrån flera 

olika perspektiv, något som setts som olyckligt då det riskerar att skapa en begreppsförvirring 

kring vad som egentligen menas. Beroende på vilket perspektiv som väljs är risken att just det 

perspektivet inte är applicerbart på just den situationen. Reiter står för ett situationellt 

perspektiv vars innebörd är att hitta en passande definition utifrån varje enskild individ. Fokus 

ligger således på individen i relation till hans eller hennes omständigheter. Det optimerar 

beslut som syftar till att gagna personers balans mellan arbete och fritid om hänsyn tas till 

varje enskild individ. Reiter väljer det här synsättet i kontrast till andra mer absoluta 

perspektiv där fokus ligger på att hitta definitioner som syftar till att vara applicerbara på så 

många som möjligt (2007). 

1.3 Gränshantering och individen 

Det finns enligt forskning två särskilda synsätt genom vilka de yrkesverksamma förhåller sig 

till gränsen mellan arbete och fritid (Kreiner, Hollensbe & Sheep, 2009). Det ena synsättet är 

att integrera de två världarna och hantera gränsen på så sätt att händelser från endera världen 

tillåts passera in i den andra och vice versa. Enligt det andra synsättet segmenteras de två 

världarna på ett sådant sätt att händelser från den ena världen inte tillåts att passera in i den 

andra, fasta gränser upprättas (Kreiner et al., 2009). Samtidigt lyfts det fram att få individer 

enbart har det ena eller det andra synsättet. I en studie som tittade på unga barnlösa 

yrkesverksamma i åldrarna 18-35 år så ansågs det viktigt att psykologiskt kunna separera 

arbete och fritid, på så sätt uppskattade åldersgruppen att upprätthålla starka gränser mellan 

de två sfärerna (Schultz et al., 2012). Samtidigt förs resonemang om att vilket angreppssätt 

personer har beror istället på omständigheter runt omkring. Miljön som individen befinner sig 

i, till exempel arbetsmiljön, erbjuder omständigheter som främjar en viss grad av integration 

eller segmentering (Kreiner, et al., 2009). Individuella preferenser och miljömässiga 

omständigheter kommer antingen matcha eller så kommer de inte matcha och i det senare 

fallet kan det uttryckas som att inkongruens uppstår i gränslandet mellan arbete och fritid. 

Inkongruensen kan förekomma i fem olika dimensioner som berör individen och dennes 

omgivning (Kreiner, et al.). Kongruens eller matchning mellan individen och personer i 

individens hemmiljö är en av dessa dimensioner, en annan är matchningen mellan individen 

och chef/överordnad. En tredje matchning sker mellan individen och kollegor/underordnade, 

en fjärde mellan individen och kunder eller klienter. Till sist finns dimensionen mellan 

individen och sitt yrke (Kreiner, et al.). Ett exempel på dålig matchning mellan individen och 

en överordnad kan i det här fallet handla om att chefen i sitt arbete förespråkar mycket 

integration mellan arbete och fritid och därmed förväntar sig samma sak från sina anställda 
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medan individen helst skulle vilja ha klara gränser mellan de två sfärerna (Kreiner, et al.). För 

att bemöta den här inkongruensen fanns flera olika bemötandetyper som kan vara den 

yrkesverksamme till gagn för att förhindra att inkongruens eller konflikter skall uppstå 

(Kreiner, et al.). Ett exempel på ett beteendemönster var att använda sig av andra personer i 

sin privata sfär för att bemöta konflikter. Ett annat sätt att temporärt bemöta den här typen av 

konflikter mellan arbete och fritid kan vara att skapa sig ett andrum. Med det menas att den 

yrkesverksamme lämnar arbetssfären fysiskt och psykiskt för att ge sig själv en chans att 

återhämta sig. Ett tredje bemötande kan vara att kommunicera ut sina önskemål till 

nyckelpersoner i omgivningen, till exempel kollegor, i förväg för att på så sätt förebygga att 

inkongruens ska uppstå (Kreiner et al.). 

I en studie som studerat den yrkesverksamme och dennes förhållande till balans mellan arbete 

och fritid i relation till ålder så menar Darcy, McCarthy, Hill och Grady (2012) att en äldre 

yrkesverksam har en annan syn på karriärens betydelse för att uppnå balans. De menar att 

äldre personer inte värderar sin karriär lika högt som yngre personer och att de därigenom inte 

störs av potentiella negativa konsekvenser på deras karriär. Det är på så sätt mindre troligt att 

karriären är något som inverkar negativt på äldre yrkesverksammas balans (Darcy, et al., 

2012). Att äldre har lättare att uppnå balans framgår också av Rabl och Kühlmann (2009) och 

av Huffman, Culbertson, Henning och Goh (2013) som fann att yrkesverksamma i åldrarna 

25-49 var den grupp som till störst andel råkade ut för konflikter mellan arbete och fritid. Dels 

på grund av att det är under de åren som yrkesverksamma ofta definierar sin karriär och skaffar 

familj och som en följd ökar kraven från vardera sfären (Huffman, et al., 2013). Hill, Erickson, 

Fellows, Martinengo och Allen (2012) bidrar även till den samlade bilden genom att konstatera 

att äldre har mindre konflikt mellan arbete och fritid och ett mer lyckosamt fritids- och 

arbetsliv än yngre yrkesverksamma. Det finns också studier som pekar på att äldre 

yrkesverksamma använder sig av sin insamlade erfarenhet som ett verktyg för att bemöta 

frågor som rör deras förhållningssätt mellan arbete och fritid (Hill et al., 2012). 

Personlighetstyper har identifierats som olika betydelsefulla när det kommer till att balansera 

arbete och fritid. Ett särskilt personlighetsdrag som har kopplats till att hantera balans bra är 

det proaktiva förhållningssättet. Enligt detta förhållningssätt bygger personer upp resurser för 

att förebygga och förutse risker i framtiden (Lau, Wong & Chow, 2013). På det sättet är den 

yrkesverksamme bättre rustad då konflikter mellan arbete och fritid väl uppstår. I en svensk 

studie framkom att framgångsfaktorer för att lyckas med olika gränshanteringsstrategier i 

gränslandet mellan arbete och fritid var förmågan till självreglering (Mellner et al., 2012). 

Självreglering i det här fallet handlar om att kunna arbeta självständigt, organisera sitt arbete 

på ett effektivt sätt, att själv ha en känsla för när arbetet är slutfört, att ha en känsla för vilka 

förväntningar som ställs i förhållande till sina arbetsuppgifter samt att kunna säga nej och på 

så vis själv kunna sätta sina gränser. Författarna i studien (Mellner et al.) menar att förmågan 

till självreglering framträder som en central yrkeskompetens i ett gränslöst arbetsliv.  

1.3.1 Den nya tekniken 

Att arbeta med den nya tekniken i hemmet har setts som en flexibel lösning för den enskilde 

att bättre kunna balansera arbete och familj/fritid (Golden, 2013; Tremblay, Paquet & Najem, 

2006), samtidigt finns forskning som visar att det förutom flexibilitet också inneburit negativa 

effekter (Berkowsky, 2013; Golden, 2013), som ökad arbetsbörda och åsidosättande av 

familjära principer (Golden). Av den anledningen har det varit oklart om arbete på fritiden 

med ny teknik har hjälpt personer att balansera arbete och fritid eller om det har stjälpt 
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(Golden, 2013). Forskning visar att en del människor är villiga att utöka sina arbetsinsatser på 

grund av den ökade bekvämlighet som den nya tekniken erbjuder. Andra människor eftersöker 

en strikt separering mellan arbete och fritid och upplever den nya teknikens inträngning i deras 

privatliv som skadlig (Nam, 2013). Mellner et al. (2012) pekar på den nya tekniken som en 

orsak till arbetslivets förändrade förutsättningar i fråga om yrkesverksammas möjlighet att 

uppnå balans mellan arbete och fritid. I koppling till detta undersöktes preferenserna för ett 

separerande eller ett integrerande av arbete och fritid hos yrkesverksamma i ett internationellt 

telekomföretag. Det visade sig att övervägande del föredrog en separerad eller segmenterad 

relation mellan arbete och fritid (Mellner et al., 2012) I en studie (Sayah, 2013) undersöktes 

användandet av elektroniska anordningar (smarta telefoner, bärbara datorer) och dess 

betydelse för hantering av gränsen mellan arbete och fritid. I studien intervjuades 20 

egenföretagare och intervjufrågorna behandlade hur arbetsrelaterade händelser inkräktade på 

fritiden och vice versa, men även vilka strategier som användes för att bemöta de eventuella 

problem som kan uppstå. Ett resultat som kom fram från studien var att respondenterna 

använde sig av olika personliga preferenser för att utforma olika strategier för att hantera 

frågor rörande tillgänglighet och ny teknik. Strategierna användes för att forma gränser av 

temporär, rumslig eller psykologisk karaktär (Sayah, 2013). Den stora merparten av de 

intervjuade uppgav en önskan att upprätta fasta gränser mellan arbete och fritid. Strategier för 

att motverka utsuddade gränser handlade bland annat om att stänga av sin smarta telefon när 

man ansåg sig färdig med arbetet, ha dubbla e-postadresser och att lämna sin arbetsdator på 

sin arbetsplats (Sayah, 2013). 

Det är inte bara den nya teknikens betydelse för ett gränslöst arbetsliv som kan stressa 

yrkesverksamma i deras vardag. Det framkommer även tecken på att den nya tekniken i sig 

kan inverka negativt på den yrkesverksamme med följder som negativ stress. När den nya 

tekniken inte fungerar som förväntat eller då den yrkesverksamme inte kan lösa problemet kan 

något som kallas ”teknisk stress” uppstå (Riedl, 2013). 

1.4 Gränshantering och organisationens betydelse 

Genom att bistå sin personal med ny teknik förväntar sig företag att de anställda kan vara 

tillgängliga i situationer där det innan den nya teknikens genombrott inte var möjligt, på grund 

av att möjligheten till det inte fanns (Richardson & Benbunan-Fich, 2011). Detta kan få till följd 

att yrkesverksamma känner sig manade att fortsätta vara närvarande för arbetet även då 

arbetsdagen tagit slut (Richardson & Benbunan-Fich). Subjektiva normer kan också spela roll 

för hur yrkesverksamma känner sig manade att vara tillgängliga utanför arbetstid och det har 

visat sig att de som varit tillgängliga på ett sådant sätt som de uppfattat normen har erhållit 

högre omdömen från ledare gällande arbetsprestation (Turner, Grube, Tinsley, Lee & O’Pell, 

2006). Även hur ledare agerar i frågor som rör tillgänglighet utanför arbetstid har betydelse 

för hur personal väljer att agera i frågan (Mazmanian, Yates & Orlikowski, 2006).  

Kopplat till organisationens betydelse för gränshantering så är ledarskapet från den 

yrkesverksammes närmaste chef en central del i hur företag och organisationer kan påverka 

den yrkesverksammes upplevda balans mellan arbete och fritid (Major & Lauzun, 2010). 

Support från ledarskapet och sin chef är associerat med lägre förekomster av konflikter mellan 

arbete och fritid (Ford, Heinen & Langkamer, 2007; Major & Lauzun, 2010; McCarthy, 

Cleveland, Hunter, Darcy & Grady, 2012). Vidare har det påträffats att endast själva 

förekomsten av strategier och policys som organisationer erbjuder sina anställda i syfte att 
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främja balans mellan arbete och fritid (flextid, flexibel arbetsplats med mera) inte är tillräcklig. 

Det behövs en ledare som den anställde upplever som stödjande för att de ska kunna uppnå 

balans och för att den yrkesverksamme ska använda sig av dem och även skatta bättre balans 

mellan arbete och fritid (McCarthy et al., 2012). På det sättet måste organisationer, om de vill 

att effekterna av balansfrämjande strategier ska slå väl ut och att de anställda ska uppleva 

mindre konflikt, se till att utbilda sina ledare att utöva ett stödjande ledarskap och bidra med 

ett främjande organisationsklimat i frågor som rör balans mellan arbete och fritid (McCarthy 

et al.). Genom konceptet om LMX kan ledarens stödjande roll förstås. Det behandlar ett 

ömsesidigt intresse från underordnad och överordnad att den underordnade ska uppleva en 

bra balans mellan arbete och fritid (Major & Lauzun, 2010). Ledaren förstår enligt LMX 

konceptet att för att den underordnade ska prestera på ett bra sätt och köpa de mål och 

strategier som företaget satt upp så behöver den underordnade må bra och kunna balansera 

alla betydelsefulla delar i sitt liv. Det ligger en ömsesidig belöning i att den underordnade får 

bra villkor att kunna balansera arbete och fritid och att ledaren får en underordnad som även 

fortsatt arbetar mot organisationens mål på ett framgångsrikt sätt (Major & Lauzun, 2010). 

Om företag lyckas erbjuda sina anställda bra villkor och förutsättningar för att uppnå en bra 

balans mellan arbete och fritid så kan det fungera som en konkurrensfördel gentemot andra 

företag och organisationer, då de kan ses som en bra arbetsplats (Lauzun et al., 2010).  

Vilka önskemål underordnade ställer angående balans mellan arbete och fritid samt hur chefer 

och ledare besvarar de önskemål som underordnade har när det gäller balans mellan arbete 

och fritid har Lauzun et al. (2010) studerat närmare. Sammanfattningsvis är det viktigt att 

organisationen undersöker vad de anställda efterfrågar för detta syfte. Flexibilitet är en faktor 

som organisationen bör erbjuda sina anställda så att de på bästa sätt kan använda sina resurser 

för att uppnå balans. På det sättet ges mycket ansvar till individen att själv agera för att uppnå 

balans där ledarskapets förutsättningar att stötta sina anställda i strävan mot balans 

underlättas om organisationen i sin helhet genomsyras av en stöttande kultur (Lauzun et al., 

2010). Stöd från ens överordnad har identifierats som viktigt för individens möjlighet till 

balans även av Lapierre och Allen (2006), tillsammans med stöd från familj och att inneha 

strategier för att hantera de problem som kan uppstå.  De menar att genom att uppmuntra och 

utbilda chefer och överordnade att vägleda och stötta sina underordnade ses det som ett sätt 

att öka chanserna till en bra balans för den enskilde (Lapierre & Allen, 2006). 

Flexibilitet är något som organisationer arbetar för att erbjuda sina anställda, både genom 

rumslig och tidsmässig flexibilitet i fråga om var och när arbetet kan utföras. I en metaanalys 

av Allen, Johnson, Kiburz och Stockley (2013) undersöks dess effekter på anställdas upplevda 

känsla av balans mellan arbete och fritid. Flextid kom fram som mer betydelsefullt än 

flexibilitet baserat på arbetsplats, i huvudsak var det förekomsten och tillgängligheten av 

flextid som var negativt kopplat till störningar från arbetslivet på familjelivet. Slutligen framför 

Allen et al. (2013) att betydelsen av flexibla arbetsarrangemang kan vara av mindre grad än 

andra möjliga faktorer så som socialt stöd. 

1.5 Problemformulering 

Det finns mycket forskning på området med tanke på yrkesverksamma och deras strävan att 

uppnå balans mellan arbete och fritid (Kreiner et al., 2009; Reiter, 2007; Schultz et al., 2012), 

samtidigt som det finns en del studier som undersöker den nya teknikens betydelse i olika 

former (Nam, 2013; Sayah, 2013). Föreliggande studie tittar dels på yrkesverksamma 
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tjänstemän i tre sektorer i det svenska arbetslivet samtidigt som den ger en djupare förståelse 

i och med dess kvalitativa struktur. De tre undersökta sektorerna omfattar tre delar av 

arbetslivet som fångar in många av de tjänstemän som har ny teknik som arbetsredskap. Ett 

nytt arbetsliv med nya tekniska hjälpmedel som gör att personer i arbete kan vara tillgängliga 

även då de fysiskt inte befinner sig på arbetet möjliggör att gränser mellan arbetstid och fritid 

kan suddas ut. Vilka faktorer främjar eller riskerar att stjälpa de anställdas möjligheter att 

balansera arbete och fritid i relation till ny teknik, hur påverkar till exempel organisatoriskt, 

ledarskapet? Hur förhåller sig, till sist, de yrkesverksamma tjänstemännen, från tre sektorer, 

till de utökade möjligheterna att vara tillgänglig som den nya tekniken inneburit? 

1.6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet är att studera yrkesverksamma tjänstemäns, i olika sektorers, erfarenheter av 

att balansera arbete och fritid, mot bakgrund av de ökade möjligheterna att vara tillgänglig på 

arbetet som den nya tekniken har inneburit. 

Till ovanstående syfte formuleras följande frågeställning: 

- Vilka erfarenheter har yrkesverksamma tjänstemän, i olika sektorer, av att balansera arbete och 

fritid, mot bakgrund av de ökade tekniska möjligheterna att vara tillgänglig på arbetet?  

2 METOD 

Metoden för att besvara frågeställningen och syftet att redogöra för yrkesverksamma 

tjänstemäns erfarenheter av den nya teknikens betydelse för att upprätthålla en balans mellan 

arbete och fritid har en fenomenologisk ansats. Detta då intresset ligger i att förstå ett socialt 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och att beskriva världen så som den upplevs av 

aktörerna själva (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.1 Deltagare 

Urvalskriterierna för deltagande var tjänstemän som i sitt yrkesutövande har tillgång till och 

använder sig av ny teknik, nämligen bärbar dator, smart telefon eller surfplatta. Ett 

bekvämlighetsurval genomfördes där två av respondenterna var verksamma inom privat 

sektor, två respondenter inom offentlig sektor och till sist två respondenter inom den privata 

IT-sektorn. Allt som allt består studien av sex respondenter varav tre män och tre kvinnor, från 

vardera sektorn består respondenterna av en man och en kvinna. I tabell 1 listas 

bakgrundsinformation om de sex respondenterna utifrån ålder, yrkessektor, familjesituation 

och vilka tekniska hjälpmedel respondenterna främst använder sig av i sin dagliga 

yrkesutövning. 
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Tabell 1 

Bakgrundsinformation om respondenter 

Respondent # Ålder Sektor Familj Hjälpmedel 

1 59 Privat Gift, vuxna barn Bärbar dator, Smart telefon 

2 61 Privat Sambo, vuxet 
barn 

Bärbar dator, Smart telefon 

3 57 Offentlig Gift, vuxna barn Bärbar dator 

4 59 Offentlig Gift, vuxet barn Bärbar dator, Smart telefon 

5 33 Privat IT-konsultbolag Gift, barn 
hemma 

Bärbar dator, Smart telefon 

6  49 Privat IT-konsultbolag Gift, barn 
hemma 

Bärbar dator, Smart telefon 

     

2.2 Material  

2.2.1 Intervjuform 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju är en form av intervju som söker förstå teman i en levd 

vardagsvärld ur respondentens eget perspektiv. Den går i det närmaste att beskriva som ett 

vardagssamtal men är styrd av ett syfte och av vissa teman som styr intervjun mot dess syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna baserades på en intervjuguide (Se Bilaga A) med 

halvstrukturerade frågor rörande teman som behandlar de gränsområden som behandlats i 

tidigare forskning och som är kopplade till det urval som är av intresse för studien. 

Inledningsvis behandlades frågor rörande bakgrundsinformation kopplade till 

respondenterna själva. Exempel på dessa frågor var ”Berätta lite om din 

utbildningsbakgrund?” och ”hur många timmar per vecka lägger du ner på ditt arbete?”. 

Intervjusituationen styrs av forskaren som leder respondenten till vissa teman där sedan 

respondenten lyfter fram de dimensioner som är viktiga för han eller hon i koppling till det 

aktuella temat (Kvale & Brinkmann, 2009). Tanken är att respondenten på ett fritt sätt ska 

resonera kring de teman som forskaren tar upp. Teman som togs upp under intervjuerna var 

synsätt på gränshantering, tillvägagångssätt för hantering av ny teknik och strategier för att 

upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. Exempel på ett tema som togs upp i samtliga 

intervjuer var ”Om du skulle se på dig själv, är du en integrerare av arbete och fritid eller ser 

du dig som en segregerare av arbete och fritid?”.  

2.2.2 Datainsamling 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en smart telefon. Ljudinspelningsfunktionen testades 

före det första intervjutillfället för att undvika tekniska missöden vid intervjutillfällena. 

Intervjuerna genomfördes i samtliga fall på respondenternas arbetsplatser och intervjuplatser 
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valdes ut av respondenterna och samtliga miljöer var i stort sett fria från störande 

bakgrundsljud. Fördelen med att registrera intervjuer via ljudinspelning är att det ger 

intervjuaren en frihet att koncentrera sig på intervjun i huvudsak (Kvale & Brinkmann, 2009).  

2.3 Procedur 

Ett informationsbrev om studiens syfte och genomförande författades (Se Bilaga B), här fick 

potentiella respondenter information om vad studien handlade om, till vilka den riktades, 

intervjuform och tidsomfång. Information om olika etiska förutsättningar fanns med i slutet 

och baserades på de forskningsetiska principerna om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Som kontaktpersoner 

stod studiens författare och dess handledare. För att få spridning på informationsbrevet så 

kontaktades potentiella förbund, organisationer och företag.  

Fackförbundet Unionens (2012) enkätundersökning ”Kontoret på fickan” gav inspiration för 

rekryteringen av respondenter. Den lokala avdelningen i Västmanland kontaktades per telefon 

för att informera om studien. I ett andra skede vidareförmedlades informationsbrevet ut per 

e-post till tänkbara kandidater. De två första som återkopplade till undertecknad och visade 

sitt intresse valdes ut för intervju. För att kunna rekrytera respondenter från offentlig sektor 

kontaktades personalenheten på en stor kommun i Västmanland. Kontakten togs via e-post då 

kontaktförsök via telefon misslyckades. Efter att kontakt tagits skickades informationsbrevet 

ut. I samråd med ansvarig inom kommunen valdes två respondenter som visat intresse ut för 

intervju. För att kunna rekrytera respondenter från den privata IT-sektorn kontaktades ett 

nationellt IT-konsultföretag med kontor i Mälardalen. Kontakten togs via telefon och i ett 

andra skede skickades informationsbrevet ut till ansvarig person på företaget. Tre 

respondenter som visat intresse valdes ut för intervju men vid genomförandet av intervjuerna 

var en av de tilltänkta respondenterna hemma med sjukdom. Därför blev antalet respondenter 

från den här sektorn två till antalet. 

Inför den första intervjun genomfördes en pilotintervju för att testa den förberedda 

intervjuguiden så att den på ett tillfredsställandes sätt fångade upp de faktorer som är centrala 

för studiens syfte och att den inte var svår för respondenterna att förstå. Intervjuerna 

genomfördes och tog mellan 30-47 minuter att genomföra. Innan varje enskild intervju 

tillfrågades respondenten huruvida det gick bra att spela in samtalet. Syftet beskrevs även i 

inledningen av varje intervju och även den tänkta intervjuformen beskrevs innan själva 

intervjun tog sin början. I slutet av varje intervju tillfrågades respondenterna om de har någon 

ytterligare tanke som de tänkt på sen innan eller som kommit upp under intervjuns gång. Allt 

material skrevs ut och varje utskriven intervju sparades i varsitt lösenordskyddat dokument. 

Intervjuerna skrevs ned ordagrant med korta upprepande uttryck som ”mm” eller liknande. 

Pauser registrerades inte. Att skriva ut intervjuerna strukturerar det inhämtade materialet för 

att det på så sätt ska kunna användas för analys (Kvale & Brinkmann, 2009).  

2.4 Databearbetning 

Efter att utskriften av de olika intervjuerna var klar började bearbetningen av det material som 

inhämtats. Först lästes intervjuerna igenom i sin helhet för att skapa en överblick över 
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materialet. Det andra steget blev att meningskoncentrera intervjuerna, där passager i intervjun 

i första steget identifierades som meningsenheter. Dessa textavsnitt som anses stå för en och 

samma mening koncentreras sedan till dess huvudsakliga innebörd som på det sättet skapar 

meningsenhetens tema. De teman som framkommer från respektive textavsnitt ställdes sedan 

mot studiens syfte för att prova dess relevans. I det sista steget analyserades de teman som har 

relevans för studiens syfte ihop och knyts sedan samman till en deskriptiv utsaga. För en 

schematisk tabell över meningsenheter, teman och utsagor se Bilaga C. Metoden ovan har 

formulerats efter inspiration av Kvale & Brinkmann (2009). Det sista steget beskrivet ovan 

syftar till att få fram gemensamma drag bland respondenterna som svarar mot studiens syfte. 

2.5 Etiska överväganden 

De respondenter som deltog i studien omfattades av individskyddet och dess fyra 

huvudkomponenter. Mer specifikt handlar det om att de i förväg informerades om studiens 

huvudsakliga syfte, vad deras medverkan innebar och att de när som helst fick avbryta sin 

medverkan till följd av att det var ett frivilligt åtagande. För att uppnå konfidentialitetskravet 

ska respondenterna garanteras tystnadsplikt från forskarens sida. Det inhämtade materialet 

ska förvaras på ett sådant sätt att enbart forskaren själv har tillgång till materialet. Materialet 

sparas i lösenordskyddade dokument. I avrapporteringen skall respondenterna framställas på 

ett sätt som omöjliggör igenkänning från utomstående part. Enligt nyttjandekravet skall 

materialet enbart användas för forskningens syfte. (Vetenskapsrådet, 2002) 

3 RESULTAT 

Här presenteras den analys som genomförts med det insamlade datamaterialet som grund. 

Inledningsvis presenteras essensen av yrkesverksamma tjänstemäns erfarenheter av den nya 

teknikens betydelse för att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. Sedan kommer 

essensen eller den övergripande huvudkategorin delas in ytterligare i underkategorier som var 

för sig representerar en del i den övergripande huvudkategorin. 

3.1 Flexibel anpassning 

Essensen i tjänstemäns erfarenheter av den nya teknikens betydelse för att upprätthålla balans 

mellan arbete och fritid i den här intervjustudien är flexibel anpassning. Det grundas i att 

respondenterna i intervjuerna har berört ämnen och resonemang som i stort handlar om att 

respondenterna anpassar sitt förhållningssätt till ny teknik utifrån tre olika kategorier i syfte 

att främja balans. Den första kategorin är då respondenten anpassar sig till den nya tekniken 

med hjälp av självinsikt och yrkesmässig rutin. Den andra kategorin är då respondenterna 

anpassar sig till den nya tekniken utifrån personliga preferenser. Den tredje handlar om att 

respondenten anpassar sitt användande av ny teknik för att möta de olika förväntningar som 

ställs i relation till ny teknik. Respondenterna växlar mellan dessa kategorier på ett flexibelt 
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sätt så att den strategi de väljer anpassas till den situation de står inför. På det sättet uttrycks 

respondenternas förhållningssätt genom flexibel anpassning, det är också på grund av dessa 

strategier som respondenterna klarar av att balansera arbete och fritid i relation till ny teknik. 

Nedan kommer varje kategori presenteras och även delas in i underkategorier, för att illustrera 

kategorierna presenteras olika citat från intervjuerna som ger sken av den mening som 

presenteras i varje kategori. 

3.1.1 Anpassning efter yrkesmässig rutin och genom självinsikt 

Respondenternas förhållande till den nya tekniken avgörs delvis av en insamlad yrkesmässig 

rutin och att de nått en viss självinsikt. Det belyses av att de kommit till vissa insikter som gör 

att de förhåller sig till den nya tekniken på ett visst sätt, vilket kan ses som att respondenterna 

uppnått en viss självkännedom. Det belyses också av att de använder sig av tidigare 

erfarenheter för att avgöra hur de ska förhålla sig till den nya tekniken, något som här kallas 

yrkesmässig rutin. Till sist lyfts en annan form av rutin fram, det handlar om erfarenheter av 

att använda den nya tekniken som möjligen kan ge yngre en fördel gentemot äldre, som på sitt 

vis kan antas ha högre nivåer av yrkesmässig rutin och mognad. Nedan gås de tre olika 

kategorierna igenom. 

3.1.1.1   Anpassning genom att komma till insikt 

Flera respondenter resonerade kring att komma till insikt i relation till frågor som rör 

gränshantering mellan sfärerna arbete och fritid. Till exempel nämner flera respondenter att 

komma till insikt när han eller hon själv inte mår bra och att med hjälp av den insikten dra en 

gräns när det är dags att koppla ner. Resonemanget är att nå en självinsikt som får en att 

reflektera kring vad just det här verktyget eller den här situationen har för inverkan på en själv. 

- ”alltså jag tror grunden ligger nog, oavsett vilka verktyg som kommer, så gäller det nog att 

känna sig själv lite i olika sammanhang och situationer, känna in, gör det här något gott för 

mig eller inte och om det är dåligt försöka hitta andra sätt att göra saker och ting på” (IP 4) 

Ett annat exempel är där respondenterna har erfarit specifika situationer eller händelser och 

därifrån kommit till insikt. Ett sådant exempel är en respondent som efter att ha varit 

sjukskriven från arbetet i två månader kommit tillbaka och kunnat konstatera att 

arbetsuppgifterna hade blivit gjorda ändå. Allt hade fungerat trots respondentens frånvaro. 

- ”… verksamheten fungerade, ja, då kan den fungera om jag är borta två veckor också som jag 

ser det, så att det är liksom lite man har lärt sig med den biten … nu vet jag att världen inte 

går under om jag inte svarar i telefon, kunderna får support i alla fall, så att…” (IP1) 

3.1.1.2   Anpassning med hjälp av tidigare yrkeserfarenhet 

En annan form av erfarenhet var den som kommer av att utöva sitt yrke, nämligen 

yrkeserfarenheten. Det är viktigt, enligt en del respondenter, att lära sig vad som är viktigt i 

yrkesutövandet. På så sätt kan den enskilde sortera och själv avgöra vad som behövs och vad 

som inte behövs göras eller hur tillgänglig den enskilde behöver vara i sitt arbete. Det är en 

form av prioritering som görs där yrkeserfarenheten avgör. Finns inte erfarenheten så är risken 

att den enskilde inte vet hur uppgifterna bör prioriteras eller hur tillgänglig han eller hon 
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behöver vara. Det illustreras av respondenterna av att yngre och oerfarna ofta har en karriär 

som de jagar och att de därmed tror att de måste vara tillgängliga för jobbet i en utsträckning 

som egentligen inte behövs. 

- ”… yngre personer som kliver in i den kulturen … man har lite svårt att veta i vilken sfär 

befinner jag mig egentligen, jobb eller fritidssfären … tror att de måste liksom vara där för att 

annars, liksom, räknas de inte eller annars får de inte en chans till … jag tror att du måste ha 

en del att backa upp dina ställningstagande med för att våga göra det. Och det krävs 

erfarenhet för att göra det.” (IP3) 

En annan form av yrkeserfarenhet som kommer av tidigare erfarenheter är att lära sig av 

tidigare handlingsmönster och utveckla dessa för att kunna hantera nästa situation på ett 

bättre sätt. Vid ett kunduppdrag valde en respondent att vara tillgänglig för kundens räkning 

även under ledig tid. Undantaget var vid ett tillfälle då respondenten var upptagen med privata 

angelägenheter och helt enkelt inte kunde vara tillgänglig, något som togs illa emot av kunden. 

Det pekar på hur lätt det är för en kund att ta för givet att deras kontakt alltid tar samtal och 

att han eller hon på så sätt alltid är tillgänglig. Det här var någonting som respondenten blev 

besviken över då respondenten upplevde att han eller hon fram tills dess ställt upp mer än 

någon kunde begära på sin fria tid.  I efterhand resonerar respondenten kring en strategi för 

liknande situationer i framtiden. 

- ”Kanske får vara lite tydligare med att jag faktiskt, verkligen är ledig och i början på flit låta 

bli att svara på mail några dagar och, inte svara i telefonen när de ringer.” (IP5) 

3.1.1.3   Anpassning med hjälp av erfarenhet av ny teknik 

En lite annan vinkel på hur erfarenhet kan kopplas till ny teknik och dess betydelse för balans 

mellan arbete och fritid bjuder en respondent på. Det handlar om erfarenheten av ny teknik, 

att kunna mycket om och att vara intresserad av den här typen av teknik. Finns den här 

erfarenheten så menar respondenten att det kan innebära lägre nivåer av till exempel stress 

och frustration. Det kommer i ljuset av att respondenten förklarat att han eller hon inte blir 

stressad av den nya tekniken i sig utan det är först när den inte fungerar som stress och 

frustration uppstår. 

- ”… man behöver inte tänka så mycket på det då blir det inte samma stressfaktor.  För en annan 

… man blir liksom irriterad och stressad medan är man van med verktyget då vet man att 

kanske mer om hur man ska hantera ... så den stressfaktorn är ju borta, det tror jag mera.” 

(IP4) 

En annan respondent berör samma ämne men ser samtidigt en fara med att yngre så lätt tar 

till sig den nya tekniken och att de på så sätt kanske inte riktigt märker hur pass tillgängliga de 

faktiskt är. 

- ”Sen kan väl jag ha en åsikt, jag är ju äldre och då där, man kanske håller emot lite, jag tror 

att många unga, de är ju mycket mer van att ha allt det här redan från början, det har ju inte 

jag haft. Men man är väl väldigt, väldigt uppkopplad hela tiden och jag tror inte alltid kanske 

man riktigt känner av hur mycket uppkopplad man är och det kan göra resultat framåt sen, i 

stress eller utbrändhet eller så” (IP2) 
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3.1.2 Anpassning genom att använda personliga preferenser 

Personliga preferenser och individuella utgångspunkter är en annan del av det förhållningssätt 

gentemot den nya tekniken som respondenterna använder sig av. Det innebär att ställda inför 

vissa situationer och val väljer respondenterna att anpassa sitt förhållningssätt utifrån dessa 

personliga preferenser. Särskilda typer av preferenser som framkom var en form av upplevt 

prestations och kontrollbehov som fick styra i vissa situationer. Ett annat behov som framkom 

var känslan av att behöva finna en punkt som inte var berörd av arbetet, därifrån det fanns 

möjlighet för återhämtning och reflektion. Respondenterna bemötte och anpassade sitt 

förhållningssätt genom en utgångspunkt att det var upp till var och en att se till att forma sitt 

användande av den nya tekniken så att den passade ens egna behov på bästa sätt. Sen är det 

upp till individen i samråd med arbetsledningen att komma fram till flexibla anpassningar som 

gynnar samtliga parter. 

3.1.2.1   Anpassning genom ett upplevt prestations- och kontrollbehov 

En anledning till att vara tillgänglig och att konsekvent läsa av telefonen och sin bärbara dator 

efter mail, sms eller missade samtal var en känsla av ett personligt prestationsbehov. Det här 

avspeglades i respondenters upplevda behov av att vara engagerad och att leverera. På grund 

av att den nya tekniken är så lätt tillgänglig är det ett enkelt steg att ta upp sin smarta telefon 

eller bärbara dator för att snabbt skanna av till exempel mailkorgen. 

- ”det tror jag är en personlighetsfråga, man har ett starkt behov av att leverera och 

åstadkomma saker och ting då tror jag att det är väldigt lätt hänt att man ska ”bara”. Men 

sen finns det ju människor som är otroligt strukturerade som helt enkelt stänger av vid det 

här tillfället man har bestämt sig för, nu är det familjen, nu är det den här saken och allting 

annat får vänta. Så det är nog en personlighetsfråga, för mig är det lite svårare” (IP6) 

I nära anknytning till ett prestationsbehov ligger känslan av att ”ha kontroll”. Det speglas av 

respondenter som vill vara ”up do date” med arbetsuppgifterna eller att ligga steget före, vara 

redo. Det finns enligt en del respondenter en fördel med att kunna kontrollera att arbetet flyter 

på planmässigt även när han eller hon inte befinner sig på arbetet. 

- ”det händer massor av saker de här dagarna jag är ledig … då är det väldigt mycket bättre 

ifall de ringer mig eller skickar iväg ett mail och jag hinner agera trots att jag är ledig … det 

gör ändå att man känner sig lugnare och får bättre balans … då är det bättre att vara lite 

nåbar men det är ändå lite mer på mina villkor” (IP5) 

3.1.2.2   Anpassning genom upplevelsen av en beskuren fritid 

Den lite mer öppna inställningen gentemot den nya teknikens inträde i fritidsfären står i 

kontrast mot andra upplevelser. Det pekar på att preferenserna för den nya tekniken skiljer sig 

åt. Det förekommer respondenter som ser negativt på att blanda arbete och fritid och att som 

för sin egen del hellre håller de två sfärerna åtskilda. Att kunna ha en punkt i tillvaron där 

individen kan reflektera ifrån och få en paus uppskattades av en respondent: 

- ”om du liksom kliver in och blir en, ditt privatliv blir en del av jobbet och jobbet blir en del av 

ditt privatliv, nånstans måste, alltså, du, du min uppfattning, du måste hålla isär det, annars 

vet du ibland inte i vilken sfär du befinner dig i, och det tror jag är olyckligt.” (IP3) 
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Det förekom dock även olika strategier hos enskilda respondenter. Genom att på ett sätt föra 

en segmenterad strategi genom att ha skilda telefoner avsedda för privatlivet och arbetet och 

på ett annat sätt föra en mer integrerad strategi huruvida arbetsrelaterade sysslor utfördes på 

fritiden och vice versa.  

- ”Jag integrerar nog mera men samtidigt så har jag en del saker som jag inte vill blanda 

tillexempel har jag ju en smartphone här från jobbet … men jag har samtidigt en privat telefon 

med ett privat telefonnummer, just för att jag vill att kompisar ska kunna ringa på mitt 

privata nummer.” (IP5) 

3.1.2.3   Anpassning genom upplevelsen av det egna ansvaret 

Det är enligt respondenter mycket en fråga av att det är individen som själv avgör för hur 

balansen mellan arbete och fritid ska hanteras i relation till ny teknik. Flera respondenter 

poängterar att det är individens eget ansvar att se till att den nya teknik som eventuellt 

påverkar ens balans anpassas på ett sådant sätt att det inte får negativa konsekvenser. En av 

respondenterna (IP4) menar att det går att göra sig onåbar med hjälp av den nya tekniken, 

bara han eller hon själv vill det och har den disciplinen att göra så. Det individuella ansvaret 

betonas ytterligare av en annan respondent som pekar på ett visst ledaransvar men att det 

huvudsakligen ligger i ens eget intresse, och att det i slutändan är upp till var och en att 

balansera arbete och fritid. 

- ”det är väl bra om chefen eller någonting pratar med sina anställda om de ser oro och andra 

tecken … men min inställning är ändå att det är mitt huvudansvar att se om mig själv och jag 

kan inte förvänta mig att någon annan ska se till mitt bästa.” (IP5) 

Till syvende och sist verkar det vara upp till individen, men det förhindrar inte att ledarskapet 

kan bedrivas på ett sådant sätt att de individuella preferenserna får det utrymme som krävs. 

Utgångspunkten för många av respondenterna var att hur varje enskild person hanterar den 

nya tekniken är ens eget ansvar men att hur det sedan utförs i praktiken är något som varje 

enskild person får komma överens om med sin chef/överordnad. Hur ska då ett ledarskap 

kunna se till att allas individuella preferenser ska kunna uppfyllas, vilka krav ställer det på till 

exempel arbetsledning? En respondent med erfarenheter av arbetsledning ger sin syn på hur 

de personliga preferenserna bör bemötas. 

- ”Ställer väl krav på att vara mera medveten om att det är så pass olika och ur ett perspektiv 

så är ju vi öppna för det genom det flextidsavtal som vi har ... Ställer också krav tror jag på 

att man kan vara lite öppen för var folk gör sitt jobb, alltså, är man mycket av integrerare då 

kanske man kan sitta hemma och jobba och samtidigt sitta hemma och samtidigt ta hand om 

barnen, alltså man hittar lösningar på något sätt.” (IP4) 

 

Det ställer alltså krav på en hög grad av flexibilitet för att de individuella preferenserna ska bli 

till verklighet, men respondenterna verkar vara ense om att det ställer krav både på den 

underordnade och på ledarskapet och det är alltså upp till var och en att komma fram till vad 

som passar en bäst individuellt, sen är det upp till den enskilde och den överordnade 

tillsammans att finna anpassningar för lösningar till hans eller hennes individuella önskemål. 

Hur den enskilde och den överordnade kan komma överens eller hur det går till när individens 

önskemål ska matcha ledarskapets ges exempel på nedan av en respondent. 

- ”däremot kanske man ställer frågan – är det okej om jag… och så handlar det om att man vill 

vara, ja, inte jobba någon dag eller måste komma ifrån för att göra någonting och sen så får 
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man jobba igen det och då är vi tillbaka till det här – eget ansvar egentligen, det funkar nästan 

alltid. Bara inte kund lider skada av det och sen får man hantera.” (IP6) 

3.1.3 Anpassning genom förväntningar från andra 

Den tredje delen av de förhållningssätt som respondenterna hade gentemot den nya tekniken 

var att de förhöll sig till den utifrån de förväntningar gällande arbete och fritid som kom från 

andra. Det handlade om de förväntningar som de upplevde kom med den nya tekniken. 

Förväntningar kunde komma från kunder, chefer och familj. Förväntningarna kunde också ses 

som krav på den tjänst som respondenten besatt. Förväntningarna kunde även variera 

beroende på hur mycket som fanns att göra, om det var mycket att göra på arbetet eller 

tvärtom. Det handlar således om hur respondenter anpassar sitt användande utefter de 

förväntningar som ställs i olika situationer.  

3.1.3.1   Anpassning genom förväntningar från kunder 

En del respondenter som arbetade mycket med kunder upplevde att det fanns förväntningar 

angående tillgänglighet, som inte behövde vara begränsad till arbetsdagens omfattning. Den 

nya tekniken möjliggör att tjänstemännen kan bli kontaktade även fast de inte är på arbetet. 

En som särskilt märkte av detta var en respondent som arbetade mycket och ofta med 

internationella kontakter. På grund av olika tidszoner och med tanke på att han eller hon 

arbetade på ett internationellt företag med ett internationella ansvarsområden så stannade 

inte verksamheten bara för att respondenten i fråga avslutade sin arbetsdag. Med ett 

chefsansvar så var det inte alls ovanligt med samtal eller mail även under helgen. 

- ” … de svenska lediga dagarna stämmer inte överens med andra länder, nej. Så att julafton i 

Frankrike och nyårsafton i Frankrike, de jobbar ju. Som bara ett exempel, Finland också för 

den delen, så att det, man kan inte säga att ja, jag är ledig så att jag tar inget samtal, nej .” 

(IP1) 

3.1.3.2   Anpassning genom förväntningar från ledarskapet 

En del respondenter resonerade kring de förväntningar som kom från ledarskapet. Vad 

förväntar sig chefer i relation till tillgänglighet och vad kan det innebära för den som väljer att 

inte vara tillgänglig – det var saker som kom upp under intervjuerna. En respondent med 

ledaransvar resonerade i termer av vad en tjänsteman som inte väljer att vara tillgänglig 

utanför arbetstid riskerar att gå miste om. 

- ”många säger, ja, just det, nu är det lönedags, oj just det, den ja, han får jag alltid svar av, 

1000 kronor, den får, just det, han får två procent liksom, han gör sitt jobb men inte mer. Trots 

att kanske själva jobbet, att sälja, den som inte svarar på kvällen kanske gör ett bättre jobb, 

egentligen, men det är den som chefen kommer ihåg som får mer ” (IP1) 

Även om respondenten inte förväntade sig att få svar utanför arbetstid så menade han eller 

hon att andra chefer resonerade på det viset. I relation till detta ger en annan respondent med 

ett ledaransvar sin syn på vad som kan förväntas från anställda och deras ambition att vara 

tillgängliga utanför ordinarie arbetstid. 

- ” … jag förväntar mig inte det men det är ett engagemang som jag uppskattar de gör det inte 

alls i den omfattning jag gör, men kan man slänga iväg en fråga på kvällen och få ett svar, 
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inte behöva vänta till dagen efter för att det kanske är någonting väldigt viktigt, men jag 

kräver aldrig det, däremot så uppskattar jag det. ” (IP6) 

3.1.3.3   Anpassning genom förväntningar från familj/privatliv 

En del respondenter resonerar kring familjen och vänners roll och betydelse i fråga om 

förväntningar och tillgänglighet. Det visar sig vara en viktig del och en stark faktor för att 

koppla bort sig från arbetet för att istället fokusera på familj och vänner. För de som har små 

barn framstår det som viktigare att på ett bra sätt kunna balansera arbete och fritid/privatliv. 

Att boka upp möten och träffar med vänner och bekanta ses som en strategi för att koppla bort 

arbetet för ett tag under fritiden. På det sättet bildas det förväntningar från vännens eller de 

bekantas sida att respondenten ska infinna sig och vara med, vilket gör att han eller hon måste 

anpassa sin tillgänglighet för att möta dessa förväntningar.  

- ”inte bara säga att nu ska jag gå på gymmet … för det är väl ingen som bryr sig om jag 

kommer dit eller inte ... men om jag har min litteraturcirkel, vi är ett gäng som träffas på en 

viss tid, ja, men då går det bra, att boka in andra saker som är tvingande på något sätt, socialt 

tvingande kan man säga.” (IP4) 

Det kan även handla om en bättre matchning mellan arbetslivet och privatlivet, att 

respondenten känner att han eller hon hinner med att tillgodogöra sig tillräckligt mycket av 

bägge delar. En respondent beskriver hur strategin ser ut när det kommer till att flexibelt 

matcha sin arbetsinsats gentemot sin familjs behov och rytm: 

- ”… till skillnad från många som sitter kvar på jobbet och jobbar klart och sen kan de gå hem 

klockan sju, halv åtta, ha lite längre arbetsdagar på kontoret så gör inte jag det, utan jag 

försöker vara hemma till fem, halv-sex och sen är jag med familjen och när familjen har gått 

och lagt sig, då gör jag mitt nästa arbetspass – det blir mitt sätt att klara helheten.” (IP6) 

En annan respondent (IP5) som har småbarn hemma väljer att lyfta fram det stöd han eller 

hon får från hemmet och från arbetet som en faktor som underlättar för att balansera arbete 

och fritid. Respondenten och dennes respektive delar på föräldraledighet för att på så sätt 

kunna få en balans som passar. 

- ”det är mycket roligare att vara hemma för att jag, vi behöver både arbetslivet och samtidigt 

vill jag inte missa barnens utveckling, båda föräldrarna är väldigt engagerade men det kräver 

också av en själv att man kan släppa jobbet och att arbetsgivaren inser att man jobbar 

halvtid.” (IP5) 

4 DISKUSSION 

I den här intervjustudien har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med 

tjänstemän av båda könen, med varierande arbetslivserfarenhet och verksamma i tre olika 

sektorer i det svenska arbetslivet. Syftet har varit att undersöka deras erfarenheter kring den 

nya teknikens betydelse för att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. Till syftet har 

frågeställningen ”Vilka erfarenheter har yrkesverksamma tjänstemän av den nya teknikens 

betydelse för att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid?” formulerats. 
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4.1 Resultatdiskussion 

Huvudfyndet i studien är att tjänstemännens förhållningssätt gentemot den nya tekniken 

kännetecknas av en flexibel anpassning utifrån flera olika kategorier. Utifrån den första 

kategorin använder de sig av självkännedom/insikter och sin yrkesmässiga rutin för att 

anpassa sig till den nya tekniken genom att de har kommit till insikt i att de inte alltid behöver 

vara tillgängliga. De har också lärt sig strategier att använda vid framtida behov genom att ha 

utsatts för situationer rörande tillgänglighet i arbetet. Utifrån den andra kategorin anpassar 

de sitt användande utifrån olika personliga preferenser, till exempel bidrar ett starkt 

prestationsbehov till att den nya tekniken används även under fritiden. Utifrån den tredje 

kategorin anpassar de sitt användande för att möta de förväntningar som kommer från till 

exempel kunder, kollegor eller chefer.  

4.1.1 Anpassning efter yrkesmässig rutin och genom självinsikt 

Resultaten i den här studien ger en inblick i hur tjänstemän förhåller sig till den nya tekniken 

utifrån deras erfarenheter av att balansera arbete och fritid. Ett av huvudfynden var att 

tjänstemännen anpassade sin användning utifrån sin yrkesmässiga rutin och genom 

självinsikt. Det visade sig bland annat genom att de kommit till insikt att de inte behövde vara 

tillgängliga i så stor utsträckning. Detta fynd går i linje med det som Hill et al. (2012) påvisar 

att äldre yrkesverksamma kan använda sin insamlade erfarenhet för att bemöta frågor som rör 

gränshantering mellan arbete och fritid. Precis som respondent 1 menar så gav vetskapen om 

att arbetet fungerade även då denne var sjukskriven en anledning att tro att det skulle gå lika 

bra igen vid sjukdom eller semester. Det blir här tydligt att upplevelser av tidigare situationer 

spelar roll när frågan om tillgänglighet ställs. Har dessutom en tidigare situation hanterats 

med ett lyckosamt resultat så kan individen dra nytta av detta vid liknande situationer. Det 

verkar handla om en lärprocess och kan vara en samverkan mellan att individen lär känna sig 

själv på ett personligt plan, så som var fallet med intervjuperson 4, och att ha förskaffat sig en 

yrkesmässig rutin, det vill säga att enligt det han eller hon har erfarit tidigare så kommer det 

fungera även nu (intervjuperson 1). Resultatet kan också ses i relation till det Mellner et al. 

(2012) menar är att förmågan till självreglering är en central yrkeskompetens i ett gränslöst 

arbetsliv. Närmare bestämt genom att ha uppnått en känsla för vad som förväntas, som 

intervjuperson 1 som kommit till insikten att arbetet fungerar då han eller hon är borta och på 

så vis insett att det inte förväntas att han eller hon är tillgänglig vid de tillfällena. Men också 

som intervjuperson 4 menar att det gäller att själv känna in och sätta sina egna gränser, något 

som stämmer överens med det Mellner et al. (2012) menar som förmågan att kunna säga nej 

och sätta gränser. Då många av respondenterna i föreliggande studie var äldre tjänstemän kan 

det antas att detta framförallt är något som äldre tar till vara på. Men yrkesmässig rutin 

behöver bevisligen inte handla om tjugo eller trettio år i yrket vilket intervjuperson 5 är ett bra 

exempel på. Med sin relativa oerfarenhet visar han eller hon att det kan räcka med att ha 

upplevt en situation någon enstaka gång för att hantera en liknande situation annorlunda eller 

bättre till nästa gång. Just den här lärdomen som intervjuperson 5 tillskansat sig liknar för 

övrigt den strategi som Kreiner et al. (2009) tar upp och som menar att ett sätt att bemöta 

frågor om gränshantering är att kommunicera sina önskemål till nyckelpersoner i 

omgivningen. I intervjuperson nummer 5 fall så handlade det om kunder/klienter. 

Ett annat resonemang som fördes var att yngre i sin jakt på en karriär kände sig tvungna att 

vara tillgängliga för att visa upp sig från sin bästa sida. De respondenter som förde det här 

resonemanget var äldre och ansåg sig inte behöva jaga efter en karriär, eller så hade de lärt sig 
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att de inte behöver vara tillgängliga. Den här tankegången stämmer överens med Darcy et al. 

(2012) som fann att äldre yrkesverksamma inte störs eller bryr sig om eventuella negativa 

konsekvenser för karriären på samma sätt som yngre yrkesverksamma. Liknande resultat 

återfanns även hos (Hill et al., 2013; Huffman et al., 2012). Då den nya tekniken gör att arbete 

kan utföras oberoende av tid och rum kan utförandet av arbetsuppgifter utanför ordinarie 

arbetstid vara ett bra sätt för yngre att visa framfötterna. Äldre tjänstemän kan ha funnit sig 

tillrätta i den position de befinner sig i, så att det inte är lika viktigt att jaga ytterligare 

karriärsmål. Det kan också möjligtvis handla om att de på ett sätt lärt sig vad som förväntas 

och kan då bättre matcha förväntningarna genom att välja bort vissa samtal eller mail när de 

inte jobbar. Det sista liknar det Mellner et al. (2012) tangerar när de menar att en 

framgångsfaktor för lyckad gränshantering är att veta vilka förväntningar som ställs. Som 

intervjuperson 3 menar så har äldre tjänstemän lärt sig att backa upp sina ställningstaganden 

och därmed kan de undvika saker som yngre inte anser sig kunna göra. Även detta tangerar 

det Mellner et al. menar då en annan faktor för lyckad gränshantering var att kunna säga nej 

och att ha förmågan att sätta sina egna gränser. 

Det som kan vara viktigt vid liknande resonemang i framtiden är att skapa en medvetenhet om 

detta bland personer med ledaransvar, på så sätt som Lapierre och Allen (2006) föreslår. Att 

skapa tydliga ramar och regler på vad som ingår i arbetsuppgifterna och vilka krav på 

tillgänglighet som ställs kommer troligtvis underlätta för unga personer i arbetslivet att 

balansera sitt arbete och privatliv i relation till den nya tekniken.  

I ytterligare relation till yrkesmässig rutin och självinsikt som en framgångsfaktor för att 

hantera balans mellan arbete och fritid så lyftes ett annat sätt att se på saken från 

intervjuperson nummer 4. Här handlade det om att kunskap om den nya tekniken i sig 

fungerar som ett hjälpmedel för att motverka stress på grund av att ny teknik inte fungerar. 

Som Riedl (2013) beskrev begreppet ”teknisk stress” menas här att personer som inte lärt sig 

hantera ny teknik upplever det som stressande när den nya tekniken inte fungerar. Ett konkret 

exempel skulle kunna handla om en situation då den yrkesverksamme inte får sin dator att 

fungera vid arbete hemifrån och att han eller hon därmed inte kan utföra sitt arbete så som det 

var tänkt. Kopplat till vad respondent 4 menar så kan yngre som är vana med den nya tekniken 

undvika den här typen av teknisk stress. En fördel gentemot äldre som inte från början arbetat 

med den nya tekniken, detta bör has i åtanke när den nya teknikens betydelse för balans mellan 

arbete och fritid diskuteras. Nämligen att yngre som i regel är mer vana med tekniken alltså 

kan ha det bättre förspänt när det kommer till situationer som ovan. Det ska dock inte ses som 

motsats till att äldre har en större rutin och har kommit till fler insikter när det gäller vilka krav 

som ställs på tillgänglighet, men mer som en inblick att även yngre besitter förmågor som är 

positiva för en god hantering av den nya tekniken. 

4.1.2 Anpassning genom att använda personliga preferenser 

Att anpassa sin hantering av ny teknik utifrån olika personliga preferenser så som resultaten 

visar från föreliggande studie känns igen från Sayah (2013) som fann att individuella 

preferenser hjälpte yrkesverksamma att utforma strategier av temporär, rumslig eller 

psykologisk karaktär. Resultaten ger således stöd till att personliga preferenser är av stor vikt 

när det handlar om yrkesverksammas erfarenheter av att hantera den nya tekniken i syfte att 

uppnå balans. 
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Respondenter uttrycker sin strävan efter att ”ha kontroll” som något eftersträvansvärt då de 

försöker balansera sitt arbete och sin fritid, se respondent 5 och 6. Att hela tiden vara redo för 

det som komma skall och därefter anpassa sitt användande av ny teknik på ett sätt som 

gynnade denna strävan. Ett sätt att göra detta var att hela tiden ha den nya tekniken 

närvarande. Exempelvis intervjuperson 5 som medvetet höll uppsikt på telefon och mail under 

sin lediga tid för att motverka att det skulle uppstå problem då han eller hon inte befinner sig 

i arbetsmiljön. Detta kan kopplas till det som Lau et al. (2013) menar att personer med en så 

kallad proaktiv personlighet har bättre förutsättningar att klara av konflikter när de väl 

uppstår. Det kan också kopplas till att personer med ett starkt prestationsbehov också ser till 

att vara i fas med händelseutvecklingen som en del i ett proaktivt förhållningssätt. 

Respondenternas proaktiva förhållningssätt som ges mening i känslan av att vilja ”ha kontroll” 

ger sken av att de här personerna ser instrumentet/instrumenten som ett hjälpmedel. En som 

inte upplevde sig behöva dessa hjälpmedel var intervjuperson nummer 3 som istället såg den 

nya tekniken som en orsak till en beskuren fritid. Här betonades istället behovet av en frånskild 

punkt varifrån han eller hon kunde reflektera och få en paus från sitt arbete, något som liknar 

det önskemål om att skapa sig ett andrum som Kreiner et al. (2009) tar upp. Den här 

personlighetsinriktningen förekom alltså som motsats till de som konsekvent och ofta 

blandade arbete och fritid, som ovan nämnda respondent 5 och 6. De här skilda synsätten 

exemplifierar det som Kreiner et al. menar som skillnaden mellan integrerare och segregerare, 

där vissa personer väljer att gå mot en mer segregerad livsstil med åtskilda sfärer medan andra 

går mot en mer integrerad livsstil med sfärer som förekommer samtidigt. Det visade sig dock i 

den här studien att det sällan är så att personer är enskilt segregerande i sitt agerande eller 

motsvarande integrerande. Detta ger stöd till Kreiner et al. (2009) som menar att individen på 

ett sätt kan agera integrerande, men på ett annat sätt vara mer av en segregerare. Exempel på 

detta från föreliggande studie är respondent 5 som gärna arbetade på sin fritid men som hade 

två olika telefoner, en för arbetet och en för privatlivet. En konsekvens av detta som har bäring 

på hur ledarskapet på bästa sätt kan utformas för att möta de här skilda preferenserna kan tas 

utifrån vetskapen att en stöttande chef är en viktig del för upplevd balans (Ford et al., 2007; 

Major & Lauzun, 2010; McCarthy et al., 2012). På det sättet krävs det av en ledare att vara 

öppen för alla underordnades egen preferens men även att arbetsmiljön och 

organisationskulturen i stort främjar individuella hanteringsmetoder, som McCarthy et al. 

lägger fram som en annan framgångsfaktor.  

Sett utifrån det som Reiter (2007) menar så stödjer resultaten från den föreliggande studien 

att när balans mellan arbete och fritid diskuteras så bör den ses ur ett situationellt perspektiv, 

då det i föreliggande studie framkommer som att tjänstemännen helt enkelt har olika 

personliga preferenser. Genom att ta hänsyn till varje enskild individs önskemål optimeras 

hans eller hennes möjligheter att kunna uppnå balans. Att kunna möta både respondent 

nummer 5 och 3 avseende deras skilda önskemål (integrerare/segregerare) bör ge ett bättre 

resultat än att utöva en policy som kanske ingen av dem köper. Kopplat till LMX konceptet 

(Lauzun et al., 2010) så bör det finnas en vinning hos både den yrkesverksamme och 

ledaren/organisationen om allas önskemål kan tillgodoses. 

Flera intervjupersoner valde att betona det egna ansvaret, med det sagt den yrkesverksammes 

eget ansvar att se till att den nya tekniken inte blir ett problem för honom eller henne. Med 

tanke på upplevelsen av det egna ansvaret kan en koppling göras till de framgångsfaktorer som 

Mellner et al. (2012) tar upp för lyckad gränshantering. De faktorer som framförallt kan 

kopplas till eget ansvar är att kunna arbeta självständigt och att kunna organisera arbetet 

effektivt. Något som känns igen från intervjuperson 5 resonemang om att se till att 
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arbetsinsatsen inte får negativ påverkan för en själv, vilket kan ses som att ha förmågan att 

kunna organisera sitt arbete på ett bra sätt. Vidare menar intervjuperson 6 att hur 

arbetsinsatsen organiseras faller tillbaka på individens eget ansvar och att det allt som oftast 

fungerar då individen tar självständiga beslut om sin egen arbetsinsats. På så sätt ges stöd till 

resonemanget att det egna ansvaret i fråga om hur individen självständigt organiserar sitt 

arbete är framgångsfaktorer för bra gränshantering och en bra balans mellan arbete och fritid, 

likt Mellner et al., (2012) föreslår.  

Det egna ansvaret i förhållande till den proaktiva personligheten ställer krav på individen att 

hålla sig förberedd och ha färdiga strategier när en konflikt uppstår (Lang et al., 2013). I 

relation till det som sades under föregående rubrik så kan ett resonemang föras om att inse sitt 

eget bästa, och att handla på ett sätt som motsvaras av att verka proaktivt kan härledas till ett 

visst mått av självinsikt. Det ska sägas att de respondenter som ingår i föreliggande studie har 

varit yrkesverksamma ett tag och inger en känsla av att ha uppnått en yrkesmässig rutin och 

att ha kommit till insikter som de senare också kan dra nytta av, se intervjuperson 1, 2, 3 och 

4. Men hur är det med yngre yrkesverksamma personer, som har en karriär och som vill visa 

framfötterna? Har de hunnit få den självinsikten på vad som är bra för just sig själva? Hos unga 

personer kan det eventuellt vara ett för högt krav att kräva att de själva ska kunna agera på det 

sätt som gynnar de själva. Ett medvetande från ledarposition om yngre yrkesverksammas 

relativa oerfarenhet och orutin vore här gynnsamt för yngre personers möjlighet att balansera 

på ett sätt som gynnar deras livssituation. Att överhuvudtaget vara medveten om att 

preferenserna för hur balans mellan arbete och fritid, i relation till ny teknik, hanteras är 

individuellt har tidigare diskuterats som en kärnfråga ur ett ledarperspektiv (Nam, 2013). En 

ledare som är medveten, som ser riskfaktorer och som erbjuder klara avgränsningar på vad 

som förväntas bör således vara positivt ur den här synvinkeln. 

4.1.3 Anpassning genom förväntningar från andra 

Även om det alltid finns ett eget ansvar i hur man hanterar den nya tekniken för att få en bra 

balans så finns det från resultatet exempel som visar att förväntningar från andra än en själv 

också spelar roll. Det belyses av att respondenterna anpassar sitt användande utifrån de 

förväntningar som ställs från omgivningen, nämligen från arbetsledning, kunder/klienter och 

familj/vänner. Till exempel talar två respondenter med ledaransvar om vilka krav som kan 

ställas på yrkesverksamma från en arbetsledning när det gäller tillgänglighet, se intervjuperson 

1 och 6. Å ena sidan är det ingenting som förväntas utan snarare någonting som uppskattas, 

ifall en anställd svarar på mail på sin lediga tid (intervjuperson 6). Å andra sidan menar 

intervjuperson 1 att den anställde har mycket att förlora på att inte vara tillgänglig under sin 

lediga tid. Här är det intressant att lyfta det som Turner et al. (2006) menar med subjektiva 

normer som kan påverka personers känsla av att behöva vara tillgängliga, men också själva 

distributionen av ny teknik från företag som kan ha påverkan (Richardson & Benbunan-Fich, 

2011). Utifrån forskning kan det ses som att individen väljer att vara tillgänglig därför att det 

är så de uppfattar kraven från arbetsgivaren, oavsett vad arbetsgivaren avser att förmedla för 

budskap (Richardson & Benbunan-Fich, 2011; Turner et al., 2006). Det har också visats att de 

som varit tillgängliga på ett sådant sätt som de uppfattat normen har erhållit högre omdömen 

från överordnade gällande arbetsprestation (Turner et al., 2006). Resonemanget känns alltså 

igen då intervjuperson 1 tar upp ett liknande scenario där den som är tillgänglig har större 

chans att bli sedd och på grund av detta får en högre lön. Detta trots att en annan anställd, som 

inte är lika tillgänglig och därmed får lägre lön, gör jobbet bättre så som det står beskrivet i 

anställningsavtalet. Det kan ses som orättvist och konstigt att en som utför arbetet på ett bättre 
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sätt inte premieras högre för sina insatser. Om sådana faktorer spelar in i en organisation bör 

det vara tydligt för alla anställda att en viss grad av tillgänglighet förväntas och att det är en 

del av arbetsuppgifterna, för ett mer rättvist handhavande och på ett liknande sätt resonerar 

också Turner et al. (2006). Hur överordnade agerar i frågor som rör tillgänglighet utanför 

arbetstid har också betydelse för hur personal väljer att agera i samma fråga (Mazmanian et 

al., 2006). Även Kreiner et al. (2009) berör detta genom att inkongruens uppstår då det som 

den yrkesverksamme förespråkar inte matchar den syn som ledaren har. Är den överordnade 

mycket för att vara tillgänglig även då arbetsdagen tagit slut så bör det även här vara viktigt för 

den överordnade att kommunicera ut hur han eller hon förväntar sig att de underordnade ska 

vara tillgängliga. Det som intervjuperson 1 och 6 antyder hjälper till att lyfta frågan om hur 

enkelt eller svårt det är för en anställd att tolka sin chef eller de vindar som blåser på just en 

specifik arbetsplats, gällande tillgängligheten. Det blir problematiskt om individen upplever 

den inkongruens som Kreiner et al. (2009) tar upp som bristande överensstämmelse mellan 

vad individen önskar och vad som omgivningen förväntar sig. Respondenterna i föreliggande 

studie har alla strategier för att möta de här förväntningarna men samtidigt har de visat upp 

en yrkesmässig rutin och har visat sig ha uppnått vissa insikter som möjligtvis kan hjälpa dem 

att hantera det. Men för individer som inte hunnit skaffa sig strategier kan ledarskapet vara 

behjälpligt genom tydliga riktlinjer, för som Nam (2013) menar så bör det viktigaste för 

ledarskapet vara att utveckla policys som hjälper till att utveckla hållbara riktlinjer som främjar 

balans mellan arbete och fritid. Men även genom kontinuerlig utvärdering eller 

kommunikation med medarbetarna om deras preferenser, tankar och erfarenheter (Nam, 

2013) och på så sätt visa en öppenhet gentemot sina underordnades preferenser, angående 

tillgänglighet utifrån ny teknik. Det kan vara en fara med att inte se åt de potentiella faror som 

finns och på det sättet blunda för de här frågorna. En öppen diskussion och en medvetenhet 

och förståelse mellan alla inblandade parter bör hjälpa en bit på vägen. 

En annan av de dimensioner som tas upp av Kreiner et al. (2009) som kan skapa bristande 

överensstämmelse mellan individens egna preferenser och miljömässiga omständigheter är 

den med kunder/klienter. Det framstår också som en av de dimensioner vars förväntningar 

respondenterna anpassar sitt användande och sin tillgänglighet utifrån, i den föreliggande 

studien. När kundens eller klientens förväntningar på tillgänglighet överstiger den 

tillgänglighet som individen själv känner är passande så skapas en inkongruens (Kreiner et 

al.). Detta förhållande känns igen från respondenterna. Som en av intervjupersonerna (IP5) är 

inne på kan en av strategierna för att komma åt sådan bristande överenstämmelse vara att helt 

enkelt vara öppen med hur han eller hon ser på saken och att vid de här tillfällena så måste 

han eller hon faktiskt vara ledig. Det möjliggör att kunden eller klienten får en förståelse för 

den yrkesverksammes behov. Det försvårar dock saken att inkongruensen i det här fallet sker 

mellan den anställde och en extern verksamhet. Risken att förlora en kund kan vara kännbar 

och möjligheten att skruva på förväntningarna minskar när det handlar om en annan part. Om 

det vore möjligt att argumentera för det positiva i att ha stunder för avkoppling och privata 

angelägenheter så bör mycket vara vunnet, då kopplat till de negativa effekter som obalans kan 

innebära, som till exempel stress (Lauzun et al., 2010). Intervjuperson 1 som diskuterar den 

tillgänglighet som han eller hon avser som ofrånkomlig i arbete med internationella kontakter 

är medveten om att det är så det behöver vara, och därför accepterat det. Är förutsättningarna 

från början tydliga mellan den yrkesverksamme och dennes klient eller kund så minskar risken 

för att det ska bli ett problem där inkongruens uppstår. Något som intervjuperson 5 också inser 

och som därmed formulerar en ny strategi till nästa gång situationen uppstår genom att 

förklara redan från början att ibland behöver han eller hon vara ledig. 
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Förväntningar och åtaganden från familjen bemöts av respondenterna genom att på ett 

flexibelt sätt anpassa sitt arbete till stunder då resten av familjen sover eller inte är närvarande, 

se exempelvis intervjuperson 6. Framgångsfaktorer som enligt tidigare forskning tagits fram 

för att underlätta individers möjlighet att balansera arbete och familj är bland annat stöttning 

från familj och ledarskapet samt att det finns strategier för att bemöta eventuella hinder och 

konflikter (Lapierre & Allen, 2006). I de fall tjänstemännen behandlade balans utifrån 

familjära faktorer så kändes dessa faktorer igen, nämligen ett gott stöd från familjen, 

förstående ledarskap samt utpräglade proaktiva strategier. Tjänstemännen upplevde heller 

inte att det var något större problem att balansera familjen och arbetet, vilket pekar på att så 

länge förutsättningarna finns så finns det också en god grogrund för att den nya tekniken 

verkar som ett flexibelt verktyg som underlättar balans.   

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att studera yrkesverksamma tjänstemäns, i olika 

sektorer, erfarenheter av att balansera arbete och fritid, mot bakgrund av de ökade 

möjligheterna att vara tillgänglig på arbetet som den nya tekniken har inneburit. Till syftet 

formulerades följande frågeställning: vilka erfarenheter har yrkesverksamma tjänstemän, i 

olika sektorer, av att balansera arbete och fritid, mot bakgrund av de ökade tekniska 

möjligheterna att vara tillgänglig på arbetet? För att besvara syftet och frågeställningen 

rekryterades sex stycken respondenter från tre olika sektorer i arbetslivet. Två stycken 

rekryterades från den privata sfären, två stycken rekryterades från den offentliga sfären och 

till sist rekryterades två stycken från IT-branschen, där två respondenter från ett privat 

konsultbolag rekryterades. Av de rekryterade respondenterna var tre män och tre kvinnor, från 

vardera sektorn var en man och en kvinna. Respondenternas ålder varierade där fyra 

respondenter var över 50 år och två var under 50. Tanken är att detta urval ska vara brett och 

fånga in så många möjliga uppfattningar som möjligt, från personer som representerar en så 

bred population som möjligt. Staffan Larsson har resonerat kring huruvida generaliserbarhet 

är möjlig inom kvalitativ forskning, då det sedan länge är omtvistat inom den vetenskapliga 

världen (Larsson, 2001). Ett sätt att tala om generaliserbarhet inom kvalitativa intervjuer är 

att söka en så kallad maximerad variation, huvudtanken är att genom urvalet eftersträva en så 

varierad rekrytering som möjligt (Larsson, 2001). Tanken är att det på så sätt maximerar 

chansen att fånga in så många möjliga uppfattningar som möjligt (Larsson, 2001). Ur ett 

generaliseringsperspektiv kan det argumenteras för att det som här framkommit kan 

generaliseras till tjänstemän i de sektorer som här undersökts. Det som kan ses som fördelar 

ur ett generaliseringsperspektiv är det varierade urvalet med tanke på sektor och kön. De tre 

sektorerna fångar in en stor andel av de yrkesverksamma tjänstemän som dagligen arbetar 

med hjälp av den nya tekniken. Att respondenterna är jämt fördelade avseende kön är inte 

centralt för föreliggande studie, då den jämförelsen här inte är i fokus, men samtidigt kan det 

ses som en styrka utifrån den strävan mot maximerad variation som har legat till grund för 

studien. På frågan huruvida de anpassningsstrategier som här funnits skulle kunna ses som 

generella för yrkesverksamma tjänstemän i stort kan inte konstateras utan att de får testas på 

andra sektorer där krav på tillgänglighet kan vara framträdande. Det är dock en fördel att det 

funnits en essens, i och med att respondenterna anpassar sitt hanterande av den nya tekniken, 

bland dessa respondenter från olika sektorer, något som kan indikera att det representerar 

något generellt.  
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Andra frågetecken finns dock med generaliserbarheten. Åldersmässigt hade en större variation 

varit att föredra, rutin och självinsikt kom fram som faktorer som respondenterna flexibelt 

anpassade sitt användande av ny teknik efter. Ju äldre en person är desto mer har denne erfarit 

och det faktum att många i studien är äldre kan ha påverkat. Det som dock talar emot det var 

att de två yngsta respondenterna talade i termer om att ”ha lärt sig” strategier för kommande 

situationer, vilket kan tolkas som att erfarenhet är viktigt oavsett ålder. En eventuell fördel 

med att respondenterna i föreliggande studie befanns vara till stor del äldre relaterar till den 

forskning som kommer av att många av västvärldens utvecklade länder avser höja andelen av 

äldre medborgare som återfinns i arbete. Detta på grund av att dessa länders befolkning blir 

allt äldre och därför vill många länder höja pensionsåldern för att fler ska arbeta längre upp i 

åldrarna (Westerlund et al., 2009). När andelen äldre i arbete antas öka så bör också intresset 

för forskning på äldre yrkesverksamma vara högaktuellt. På så sätt kan föreliggande studie 

bidra till den befintliga forskning om äldre yrkesverksamma som återfinns sedan tidigare 

(Westerlund et al.), genom att bidra till förståelsen hur äldre yrkesverksamma tjänstemän, i 

olika sektorer, anpassar sitt användande av ny teknik i syfte att upprätthålla balans mellan 

arbete och fritid.  

Den pilotintervju som genomfördes innan datainsamlingen innebar att den intervjuguide som 

tagits fram fungerade på det sätt som det var tänkt, att den mätte det som den avsågs mäta, 

nämligen tjänstemännens erfarenheter. När analysen av de resultat som kom från intervjuerna 

var klar återkopplades denna till respondenterna för att undersöka om de kände igen sig i det 

som presenterades, ingen av respondenterna återkopplade med några större synpunkter på 

hur analysen lades fram. Detta faktum stödjer studiens resultat i det att det ger en 

sanningsenlig bild av respondenternas upplevelser. Det framkom dock inte huruvida alla 

respondenter läst igenom analysen i sin helhet, viss försiktighet bör således tas för detta 

antagande.  

Den kvalitativa ansatsen, med semistrukturerade intervjufrågor, som ligger till grund för den 

här studien, anses passa bra då den syftar till att beskriva ett socialt fenomen utifrån hur 

aktörerna själva upplever den (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidigt finns det andra metoder 

som skulle kunna beskriva detta om än inte med syfte att uttala sig om tjänstemän som en 

yrkesgrupp. Till exempel kan det ses som minst lika intressant att genom en narrativ analys 

(Kvale & Brinkmann, 2009) och en berättelse från en tjänsteman få ta del av en specifik 

tjänstemans erfarenheter av den nya teknikens betydelse för att uppnå balans mellan arbete 

och fritid. Det som skulle kunna vara fördelen är att det borgar för en ännu djupare förståelse 

av vilka mekanismer som kan styra när det kommer till den nya tekniken och betydelsen av 

den i relation till balans. 

4.3 Framtida forskning 

Den här studien har gett en djupare inblick i vad som är gemensamt för svenska tjänstemäns 

upplevelser av ny teknik och dess betydelse för att kunna balansera arbete och fritid. Det kan 

dock ses som ett första spadtag för att på ett kvalitativt sätt undersöka yrkesverksammas 

upplevelser. För framtida forskning vore det därför värdefullt att testa de 

anpassningsstrategier som framträder från den här studien. Som tidigare nämnts så bör flera 

sektorer ses över för att se om dessa anpassningsstrategier kvarstår och att resultaten kan ses 

som något generellt. För framtida forskning skulle det till exempel vara intressant hur 

tjänstemän inom mediasektorn ser på de här frågorna. Från början var inte ledarskapet tänkt 
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som en central del för föreliggande studie men efter hand kom det tendenser som tydde på att 

det är en viktig del för tjänstemännen och deras förutsättningar till balans. Ledarskapet var 

framförallt framträdande när det handlade om vilka förväntningar som ställs avseende 

tillgänglighet. Då flera av tjänstemännen visade sig ha ledaransvar kom den sidan in i även den 

här studien, till viss del. Därför vore det värdefullt att i framtida studier ytterligare konsultera 

chefer och ledare kring hur de ser på den nya tekniken och vilken tillgänglighet som de tycker 

är rimlig att förvänta sig från sina anställda. Att på så sätt ha ledarskapet som utgångspunkt 

på ett annat sätt som är fallet med föreliggande studie. Vidare finns det en poäng att ytterligare 

smalna av urvalet till en specifik sektor för att eventuellt kunna finna andra gemensamma 

erfarenheter för en specifik bransch. På det sättet kan policys och riktlinjer dras utifrån olika 

sektorer, för som har kommit fram här så skiljer sig förutsättningarna åt beroende på var en 

yrkesverksam arbetar. Det svarar då också på den poäng som Reiter (2007) klargör angående 

att se på balans mellan arbete och fritid utifrån ett situationellt perspektiv. 

4.4 Slutsats 

Det som föreliggande studie framförallt har bidragit till är att den på ett djupare plan 

undersöker vilka faktorer som är viktiga för tjänstemäns, från tre olika sektorer, upplevelse av 

att balansera arbete och fritid i relation till ny teknik. De olika anpassningsstrategier som 

formas av yrkesmässig rutin och självinsikt, personliga preferenser och av externa 

förväntningar ger en utökad förståelse kring vad som är viktigt för yrkesverksamma 

tjänstemän i de här sektorerna. En utökad förståelse som kan tas tillvara på när riktlinjer dras 

i syfte att främja yrkesverksammas möjligheter till balans i relation till ny teknik. Den utökade 

förståelsen ger på det sättet organisationer och ledare en inblick i hur yrkesverksamma kan 

resonera från sin horisont. Därav främjas det som i diskussionsdelen tas upp som 

överensstämmelse mellan anställd och ledning/organisation om de senare vet vad som är 

viktigt kring de här frågorna för yrkesverksamma tjänstemän i dessa sektorer. Nämligen att 

yrkesverksamma tjänstemän, i olika sektorer, som har uppnått yrkesmässig rutin och vissa 

insikter lättare balanserar den nya tekniken i syfte att uppnå balans mellan arbete och fritid. 

Men också att det inte finns någon enkel lösning som är applicerbar på det stora flertalet och 

att en öppenhet och att tillåta många olika strategier är viktigt för att så många som möjligt 

ska må bra. Till sist är det viktigt att relationen mellan anställda och ledning/organisationen 

består av öppen kommunikation när det handlar om vilka förväntningar på tillgänglighet som 

ställs. Dels för att minska risken för missförstånd och inkongruens (Kreiner et al., 2009), men 

också för att bidra till rättvisa arbetsförhållanden där anställda vet vad som förväntas av dem 

avseende tillgänglighet. Det kan slutligen rent av vara en konkurrensfördel, enligt det sätt som 

Lauzun et al. (2010) påvisar, att organisationen erbjuder sina anställda bra villkor genom att 

anställda uppfattar organisationen som en bra arbetsplats. 

Överlag är respondenterna positivt inställda till den nya tekniken och de möjligheter den 

medför, även om det finns varningstecken som lyfts av vissa respondenter. Den generella 

förnöjsamheten med verktygen indikerar att fördelarna överväger nackdelarna. Samtidigt kan 

det vara så som Mazmanian et al. (2006) nämner att det kan vara svårt för personer som 

arbetar med ny teknik att se och fullt vara medveten om när det eventuellt går för långt. Något 

som även intervjuperson 2 berör i den här studien. Som Richardson & Benbunan-Fich (2009) 

menar så finns det ingenting som säger vart den här utsuddningen av gränserna kommer sluta, 
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det kan börja med att svara på mail på bussen på väg till jobbet för att senare svara på mail vid 

sängen? Det kan alltså bli en upptrappning som ingen vet var (och om) den kommer ta slut. 

Tempot drivs på och möjligheterna för att vara tillgänglig ökar, men var går gränsen när det 

blir ohälsosamt – eller finns en sådan gräns över huvud taget? 
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BILAGA A  

Intervjuguide 

Tid för intervju: 

Datum: 

Plats: 

Respondent #: 

 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka yrkesverksamma tjänstemäns 
erfarenheter av den nya teknikens betydelse för att upprätthålla en balans mellan arbete och 
fritid 

Urval: Tjänstemän som har tillgång till och förlitar sig till antingen smart telefon, bärbar 

dator i sitt arbete inom tre olika sektorer i ett svenskt arbetsliv. Privat sektor, Offentlig sektor 

och Privat IT sektor.  

Intervjuform: Halvstrukturerade intervjufrågor med fasta frågor men med fria följdfrågor 

som lämnar öppet för ett friare samtal. Inledningsvis fast strukturerade bakgrundsfrågor för 

att fånga bakgrundsfaktorer. 

Längd: 30-45 minuter 

 

Inledande bakgrundsteman: 

Hur gammal är du? 

Berätta lite kort om din familjesituation? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för yrkestitel? 

Hur länge har du varit på ditt nuvarande arbete? 

Vad gjorde du innan du började på ditt nuvarande arbete? 
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Bakgrundsteman arbetsvillkor: 

Hur många timmar per vecka lägger du ner på ditt arbete? 

Berätta kort om dina arbetsuppgifter? 

Använder du dig av smart telefon, bärbar dator, surfplatta i ditt arbete? 

Hur använder du dig av dessa i ditt arbete? 

Hur ser du på att vara tillgänglig för ditt arbete även efter arbetsdagens slut, på din fritid? 

Nya tekniska hjälpmedel sägs underlätta att utföra arbete oavsett tid och rum, på vilket sätt 

kan detta överföras på dig? Exempel: Resor, hemma vid sjukdom, semester? 

 

Teman som rör balans mellan arbete och fritid med koppling till ny teknik 

En del människor vill separera/ha tydliga gränser mellan sitt arbete och sin fritid och en del 

vill integrera/ha flytande gränser mellan arbete och fritid. Hur skulle du beskriva dina 

önskemål i det här avseendet? 

Om du utför arbetsuppgifter på din fritid, vilka känslor medför det hos dig? 

Hur ser du att ditt arbetsliv har förändrats över tid i och med de nya tekniska hjälpmedlen? 

(Om personen arbetat länge) 

Kan du nämna en positiv och en negativ följd av den här utvecklingen (samma) 

Hur skulle du ha möjlighet att utföra ditt arbete utan tekniska hjälpmedel? 

Finns det någon situation då du sätter stopp för arbetet på fritiden? 

Beskriv en situation där du upplevt att ditt arbete har påverkat din fritid?



 

 

BILAGA B 

BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID  

 

Hej! 
 
Du kontaktas härmed om deltagande i en intervjustudie som kommer ligga till grund för 
ett examensarbete inom magisterprogrammet i Ledarskap & Arbetsliv på Mälardalens 
Högskola.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av den nya 
teknikens betydelse för att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30-45 minuter och kommer handla om hur ni använder 
smarta telefoner, e-post och bärbara datorer under arbete och fritid. Undersökningen 
kommer sedan att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 
Publicering i annan vetenskaplig form kan bli aktuell. 

Studiens insamlade material kommer förvaras elektroniskt på lösenordskyddad dator 
samt på externt digitalt minne. Respondenten garanteras anonymitet och får när som 
helst på egen begäran avsluta sin medverkan. Endast författaren har tillgång till 
undersökningsmaterialet innan det publiceras som en uppsats. Efter avslutad studie 
raderas materialet permanent.  

Uppsatsen handleds av Bosse Jonsson, lektor 
016-153453 
Bosse.jonsson@mdh.se  
   
 

Tack för din medverkan! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Robert Broström 
Student, magisterprogrammet Ledarskap & Arbetsliv   
073- 0554294       
Brostrom.robert@gmail.com   
 

 

 

 

  

 

 



 

 

BILAGA C 

 

 

Kategorier/ 
Deskriptiva 
utsagor 

Underkategorier
/Teman 

Exempel på meningsenheter 

Anpassning 
efter 
yrkesmässig 
rutin och 
självinsikt 

Anpassning 
genom att 
komma till 
insikt,  
 
Anpassning med 
hjälp av tidigare 
yrkeserfarenhet,  
 
Anpassning med 
hjälp av 
erfarenhet av ny 
teknik 
 

”Känna sig själv i olika situationer”, 
”bara jag själv mår bra”,  
”Varför reagerar jag så här nu?”,  
”varför vart jag lite irriterad där?”,  
”jag har också varit ung”,  
”då var man odödlig”,  
”är äldre och då kanske man håller emot lite”,  
”efter många år i positionen”,  
”måste titta på egen hälsa”,  
”har lärt sig”,  
”läsa av, nu mår jag inte bra, jag kan rättfärdiga för mig själv 
att ge upp”,  
”självinsikten”,  
”blivit mer disciplinerad med åren”,  
”världen går inte under”,  
”kan strunta i det”,  
”backa upp ditt ställningstagande för att våga säga nej vilket 
kräver erfarenhet”,  
”visar alternativen till ditt nej så får du oftast respekt och det 
har att göra med erfarenhet”,  
”med erfarenhet blir man lite klarare över”,  
”behöver inte tänka så mycket på det”,  
”har man gjort det en gång så vet man”,  
”fått en liten annan känsla för prioriteringar”,  
”lärt sig tillexempel vad är egentligen viktigt”,  
”lärt sig under resans gång”,  

Anpassning 
genom att 
använda 
personliga 
preferenser 

Anpassning 
genom ett 
upplevt 
prestations- och 
kontrollbehov, 
 
Anpassning 
genom 
upplevelsen av 
en beskuren 
fritid 
 
Anpassning 
genom 
upplevelsen av 

”starkt behov av att leverera”,  
”åstadkomma saker”,  
”känner sig lugnare”,  
”behovet av att ha kontroll”,  
”att kunna kolla av”,  
”vill ha kontroll”,  
”vara uppdaterad”,  
”städa undan”,  
”fått iväg saker”,  
”ligga steget före”,  
”nyttja tiden effektivt”,  
”hantera tid effektivt”,  
”jag är verkligen en arbetsnarkoman”. 
”behöver ha en naturlig punkt att reflektera”,  
”svårt att förstå de som blir en del av sitt jobb”,  
”kliva in i sin egen värld”, 

Flexibel Anpassning 

Anpassning efter 
yrkesmässig rutin och 

självinsikt 

Anpassning genom att 
använda personliga 

preferenser 

Anpassning genom förväntningar 
från andra 



 

 

det egna 
ansvaret 
 
 

”blir för nära”,  
”blir för kladdigt”,  
”vet inte vilken sfär du befinner dig i, det tror jag är olyckligt”, 
”Personliga grejer då säger jag stopp”,  
”semester då är det stopp”,  
”att få återhämtningen någon gång”,  
”har privat telefon”,  
”inte blanda för mycket”,  
”använder inte jobbmailen privat” 
”frihet under ansvar”,  
”så länge det fungerar för mina arbetsuppgifter”,  
”finns ingen anledning att styra”,  
”göra som det passar för en själv”,  
”ge anställda frihet”,  
”mitt huvudansvar”,  
”se om mig själv”,  
”kan inte förvänta mig att någon annan ska se till mitt bästa”, 
”bara inte kund lider skada”,  
”upp till en själv”,  
 

Anpassning 
genom 
förväntningar 
från andra 
 

Anpassning 
genom 
förväntningar 
från kunder, 
 
Anpassning 
genom 
förväntningar 
från 
ledarskapet, 
 
Anpassning 
genom 
förväntningar 
från 
familj/privatliv 
 
 

”realistiska förväntningar”,  
”vara tillmötesgående”,  
”vill att de ska gilla bolaget”,  
”få mer uppdrag”,  
”lätt att kunna förvänta sig för mycket”,  
”i ett annat blickfång hos kunden”,  
”svårt att komma undan”,  
”de förväntar sig”,  
”under sommaren är det nog ingen som förväntar sig”,  
”när alla andra jobbar då tror jag man förväntas svara”,  
”förväntningen är att du är tillgänglig”,  
”du svarar när du är ledig”,  
”de lediga dagarna stämmer inte överens med andra länder”,  
”man kan inte säga att jag är ledig så att jag tar inget samtal”,  
”förväntar mig inte det men det är ett engagemang som jag 
uppskattar”,  
”chefer som är ständigt uppkopplade förväntar sig 
medarbetarna som också är ständigt uppkopplade”,  
”det är inte bara mig och redskap utan det är min omgivning 
och deras förväntningar”,  
”socialt tvingande”,  
”boka in andra saker som är tvingande”,  
”när familjen har gått och lagt sig, då gör jag mitt nästa 
arbetspass”,  
”förväntas det att vi är mer tillgängliga än andra”,  
”på helgerna kan man få samtal eller mail”,  
”jobbar internationellt”,  
”förväntar sig det eftersom jag brukade alltid vara nåbar”,  
”jobba och samtidigt sitta hemma och ta hand om barnen”,  
”det kräver att man kan släppa jobbet”,  
”lägger mer tid på jobbet då är det familjens tid som jag tar”,  
”mentalt vara på två ställen”,  
”hämta barnen, sen tar man datorn och jobbar på kvällen”,  
”satt barnvakt hela dagen och tog inte upp datorn igen förrän 
de var hämtade” 
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