
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tillgänglighet & Flexibilitet - två nya premisser i 
arbetslivet  

 
En kvalitativ studie genomförd på ett logistikföretag i Östersund 

 
 

 
Författare: Maria Wenehed 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mittuniversitet, Campus Östersund 
Institutionen för samhällsvetenskap 

Programmet för personal– och arbetslivsfrågor 
Sociologi C, Uppsats 15 hp 

 
2008-01-07 

 
Handledare: Ewa Andersson 



 

 

Abstrakt 

 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur människor upplevde det ökade kravet 
på tillgänglighet till sitt arbete. Med den nya informationstekniken, såsom Internet, 
mobiltelefon, e-mail, bärbara datorer m.m. har gränsen mellan arbete och fritid 
minskat. Arbetstagare behöver i dagens samhälle inte längre befinna sig på sitt kontor 
utan kan, med hjälp av informationstekniken, arbeta hemma, på resor etc. Teorier 
menar att det är individen själv som måste strukturera sitt arbete, för att få balans 
mellan arbete och fritid. Utifrån kvalitativ metod, har fem intervjuer gjorts på Reaxcer 
AB. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner inte upplevde någon ökad press, 
från sin organisation, att alltid vara tillgänglig. De valde att ständigt vara nåbara. 
Intervjupersonerna hade möjlighet att arbeta utanför arbetsplatsen, vilket de tyckte 
var positiv, eftersom det gav dem möjlighet att arbeta självständigt och självvalt. 
Majoriteten av de tillfrågade föredrog trots allt det ordinarie kontorsarbetet. Ibland 
kunde de arbeta hemifrån för att få tid att umgås med sin familj. Studiens slutsatser är 
intervjupersonerna upplever tillgänglighet som positiv. Dock kan det tydas att 
individerna arbetar mer än vad de tror att de gör.  
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1. Inledning 
 

1.1 Ny teknik, nya förutsättningar 
Den nya informationstekniken såsom Internet, e-mail, mobiltelefoner, mobilt bredband och 

bärbara datorer är idag hjälpmedel som människan är beroende av i sitt vardagliga liv. Dessa 

informationstekniker har i allt snabbare takt börjat förändra samhällets struktur och enligt 

Manuel Castells (2001:25) har det skett en teknisk revolution. Det moderna samhället är 

numera uppbyggt av nätverk.  

Det fanns under industrialismen en klar och tydlig separation mellan det som var människans 

arbete och det som var hennes hem. Människan var tvungen att gå till en specifik plats för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter som ofta bestod av industriarbete och jordbruk. Eftersom 

arbetet sköttes på en viss plats arbetade man även under en viss tid på dagen. Idag är det inte 

alltid så. Det var under 1970-talet som arbetslivet började förändras och den största 

förändringen var när den nya kommunikations- och informationstekniken började utvecklas 

(Geisler & Golden 2003). Det var då främst telefoni och datorer som började utvecklas. 

Utvecklingen gick emellertid långsamt. Man försökte till exempel upprepade gånger under 

70-talet att sälja datorer för hemmabruk, men det var inte förrän på 80-talet som började 

försäljningen på stort. Datorer hade tidigare fungerat som beräkningsmaskiner i stora 

organisationer för tekniska beräkningar. Nu är de istället verktyg för ordbehandling, 

redigering, kalkylering och kan användas av alla människor (Dahlbom 2003:32).  Under 80-

talet blev datorerna även bärbara och man började koppla ihop datorerna till nätverk. Dessa 

kunde vara interna och externa. Datorn gjorde att människorna gick ifrån industriarbete till att 

bli så kallade kontorsarbetare. Man överförde på 90-talet alla industrisamhällets idéer till 

datorerna och gav denna användning en annan riktning (Dahlbom 2003). Telefonen kröp allt 

närmare datortekniken och den snabba ökningen av e-mail blev ett alternativ eller tillägg till 

telefonen. Datorn blev då ett kommunikationsmedel, inte bara för kontorsarbete utan även för 

privat bruk (Dahlbom 2003). Man kunde nu börja förflytta sitt arbete från arbetslokalen till att 

arbeta utanför den (Geisler & Golden 2003). Separationen mellan arbete och den privata 

sfären är därför i det moderna samhället inte lika synlig (Geisler & Golden 2003).  

Om utvecklingen gick långsamt i början har den därefter gått desto snabbare nu. Som exempel 

på den snabba utvecklingen kan nämnas att 1998 hade 31 % av svenska befolkningen 

Internetuppkoppling hemma och siffror från 2005 visar att det har stigit till 72  % (Statistiska 

Centralbyrån 2007). När det gäller mobiltelefoner har utvecklingen gått ännu snabbare. År 
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1995 hade 38 % av befolkningen mobiltelefon och 2005 hade siffran stigit till 93 % 

(Statistiska Centralbyrån 2007).  

Som en effekt av dessa nya tekniker kommer också en debatt om huruvida denna utveckling 

är positiv eller negativ och om denna tillgänglighet kan vara stressande. Att alltid bära med 

sig en telefon medför också att man ständigt är nåbar. Att ständigt få meddelande på sin e-

mail innebär att man lätt kan nås. Hardwick och Salaff (2003) menar att en tredjedel av 

kanadensarna har svårt balansera arbete och fritid. Deras studie handlar om hur ”teleworkers” 

upplever hur det är att få arbete och fritid att fungera. ”Teleworkers”, definierar författarna 

som arbetstagare som använder datorkommunikation för att kunna vara ifrån arbetslokalen. 

De menar att ”teleworkers” utför ett decentraliserat arbete eftersom de använder sig mycket 

av Internet och intranät vilket medför att medarbetarna kan arbeta utanför kontoret och själva 

bestämma över sina arbetstider. Resultatet i studien blev att arbetstagarna upplevde att det 

ibland kunde vara svårt att kontrollera tid, arbete och plats. En annan forskning handlar om 

hur mobiltelefoner formar gränserna mellan arbetssfären och den privata sfären och hur dessa 

gränser är förhandlingsbara (Lowry och Moskos 2006). Författarna har intervjuat personer 

med olika bakgrund, ålder, status och sysselsättning. Deras resultat visar att människor 

upplever att arbetsmobiltelefonen formar balansen mellan arbete och fritid både på positivt 

och negativt sätt. Resultatet visade att det fanns olika metoder för användandet av 

arbetsmobiltelefonen för att klara av att hitta balansen mellan arbete och fritid. De personer 

som inte har en väl definierad struktur över hur de ska använda sin arbetsmobiltelefon 

upplever en mer negativ obalans mellan arbete och privat. 

I en artikel i Svenska Dagbladet, den 9 juni 2007, skrevs det att en tredjedel, ca 36 % av 

förvärvsarbetare, skulle komma att titta på sin arbetsrelaterade e-mail under semestern. 

Undersökningen utfördes av SIFO på uppdrag av Svenska Dagbladet. Gunnar Aronsson, 

professor i psykologi, menar i artikeln att det numera är kommunikationen som skapar 

arbetsuppgifterna och att tidsgränserna har upplösts. Enligt Aronsson måste människa skapa 

tydliga strategier för att inte känna sig stressad. Bengt Arnetz, professor i sociomedicin, säger 

i artikeln att denna utveckling inte behöver vara så farlig som vissa tror. Han menar att det 

ibland kan vara mer stressande att inte veta vad som är i sin e-brevlåda än att titta och ta tag i 

dem (Careborg 2007).   
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att titta på hur människor upplever det ökade kravet på 

tillgänglighet till arbetet. Som beskrivits ovan är vi idag tillgängliga i högre utsträckning. 

Detta bidrar att separationen mellan arbete och fritid inte är lika tydlig som den var förr. 

Utifrån detta syfte har följande underfrågor skapats;  

- Vilka konsekvenser upplever den enskilda individen av att alltid vara tillgänglig? 

- Är det svårare att skilja mellan hem och arbete i dagens samhälle?  

- Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar finns det med flexibelt arbete? 

- Har arbetsuppgifterna förändras beroende på den nya informationstekniken?  

 

 

1.3 Avgränsningar 
Det finns idag många former av tekniska hjälpmedel, vilket medför ökat informationsutbyte 

mellan människor såsom fax, personsökare med mera. Denna studie koncentrerar sig dock på 

mobiltelefoner, Internet och e-mail. På de moderna mobiltelefonerna finns det många fler 

funktioner än att bara ringa och ta emot samtal, som exempel Internet (WAP), meddelande 

(SMS) och kamera. Studien inriktar sig endast på samtalsfunktionen. 

Undersökningen har även valt att endast titta på hur individen upplever tillgängligheten och 

inte på vilka konsekvenser organisationen får av att personalen ständigt är tillgänglig. 

 

  

1.4 Disposition 
Efter inledningen (1.) kommer studien att fortsätta med ett metodkapitel (2.), där 

undersökningens tillvägagångssätt kommer att redogöras. Urvalet till organisation (2.2) och 

intervjupersoner (2.3) kommer också att beskrivas i metoden. Därefter kommer teorikapitel 

(3.) där de teorier som är relevanta för undersökningen att redovisas. Kapitlet är indelat i tre 

avsnitt; Tillgänglighet (3.1), Flexibilitet (3.2) och Arbetsuppgifter (3.3). Kapitlet kommer att 

avsluta med en kort sammanfattning (3.4). Kapitel 4 kommer att ta upp resultatet av 

intervjuerna samt en analys. Även detta kapitel är indelat i Tillgänglighet (4.1), Flexibilitet 

(4.1) och Arbetsuppgifter (4.3). I kapitel 5 sammanfattas studien och slutsatser redogörs. 

Kapitel 6 är diskussionskapitel i vilken en vidare diskussion om ämnet ”tillgänglighet” förs. 

Detta kapitel innehåller också funderingar kring framtida studier inom detta ämne. 
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2. Metod 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod. Kvalitativ metod används när man vill 

titta på hur individen uppfattar och tolkar världen (Backman 1998:47-48). Eftersom jag ville 

få en djupare förståelse över hur människor upplevde den ökade tillgängligheten tyckte jag att 

den kvalitativa metoden var den riktiga metoden att använda mig av i denna studie. Syftet 

med kvalitativ metod är just att förstå ämnen från livsvärlden ur individens egna perspektiv 

(Kvale 1997:32). Samtalet är den grundläggande formen för mänskligt samspel. Genom 

samtal lär vi känna varandra, får kännedom om andras erfarenheter och skapar olika känslor 

(Kvale 1997:13). I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad individerna själva berättar om 

sin livsvärld, höra deras åsikter och synpunkter uttryckta med deras egna språk (Kvale 

1997:9). 

 
 

2.1 Företagsbeskrivning – Reaxcer AB 
Reaxcer AB är ett transport– och logistikföretag. De arbetar med olika logistiklösningar inom 

skogsindustrin, olika miljötjänster, fastighetstjänster och transport- och maskintjänster. Förr 

hette företaget Jämtfrakt Härjelast Holding men bytte i april 2007 namn till Reaxcer AB. Det 

handlade inte bara om ett namnbyte utan en organisationsförändring i stort där företaget gick 

från att vara ett traditionellt transportföretag till att bli ett mer serviceinriktat företag med 

människan i centrum (www.reaxcer.se). De lägger fokus på medarbetarnas kompetens. 

Huvudkontoret är beläget i Östersund och har filialer runt om i norra Sverige. Reaxcer AB 

sysselsätter omkring 700 personer (www.reaxcer.se).   

 
 

2.2 Intervjupersoner 
Jag ville att intervjupersonerna skulle arbeta inom samma organisation och ha liknade 

positioner. Reaxcer AB anger mobiltelefonnummer och e-mailadresser till sina anställda på 

sin hemsida. Jag tyckte då att de var ett passande företag för min studie, eftersom jag såg det 

som en indikation på att de anställda förutsätts vara nåbara. Jag ringde upp dem och de ville 

vara med i studien. Intervjupersonerna har alla en ledande position på företaget. Antalet 

intervjupersoner är fem stycken, vilket kan tyckas vara få. Det svåra är, enligt Kvale 

(1997:121), att veta hur många man ska intervjua för att få ett bra urval. Enligt honom beror 

det på vad det är för studie man gör. Jag anser att i mitt fall spelar det låga intervjuantalet inte 



 7 

en avgörande roll eftersom intervjupersonerna gav likvärdiga svar på intervjufrågorna. Hade 

jag intervjuat fler personer tror jag att svaren hade blivit densamma.   

Intervjupersonerna är män och har arbetat varierad tid på Reaxcer AB. De har även ytterligare 

arbetserfarenhet hos tidigare arbetsgivare. För att lättare kunna följa med i analysen kommer 

här en kort bakgrundsbeskrivning av samtliga intervjupersoner. För att personerna ska vara 

anonyma är namnen fingerande. Göran är 55 år gammal och har arbetat på Reaxcer sedan 

september 2007. Han har arbetat sedan 1979 och har haft sex arbeten innan Reaxcer. Göran är 

gift. Daniel är 45 år och är gift. Han har arbetat på Reaxcer i 1,5 år. Han har varit i arbetslivet 

i 20 år och hunnit med sju arbeten. Fredrik är 40 år och sambo. Han har varit i arbetslivet i 

20 år men gjorde avbrott i 3,5 år för studier. Fredrik har arbetat på Reaxcer i ett år och 10 

månader. Han har haft sju till åtta arbeten. Karl är 41 år, sambo och har arbetat på företaget i 

snart 13 år. Han har varit i arbetslivet i 20 år och även han har gjort avbrott för studier. Karl 

har haft fem stycken arbeten. Per är 46 år och har arbetat på Reaxcer sedan en månad tillbaka. 

Han har arbetat på 4 andra arbeten och varit i arbetslivet i totalt 27 år. Per är sambo. 

 

 

2.3 Förarbete 
För att få en inblick i ämnet valde jag att läsa teorier om det moderna samhället innan 

intervjuerna. Detta för att se vilka olika perspektiv det fanns. Jag fick också en känsla av vad 

för slags frågor som jag kunde tänkas ställa till intervjupersonerna. Forskningsintervju 

innebär, enligt Kvale (1997:19), att man har en metodisk medvetenhet om frågeformulering, 

fokuserar på samspelet mellan intervjuare och intervjuad och har en kritisk uppmärksamhet 

till vad som sägs (Kvale 1997:26).  

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuguiden har ett antal förberedda 

frågor eller ämnen som används vid varje intervjutillfälle. Men semistrukturerade intervjuer 

tillåter också intervjuaren att gå ifrån sina förberedda frågor och ställa frågor om något som är 

intressant vid just det tillfället (Berg 1989:17). Jag ville att det skulle finnas utrymme till att 

ställa följdfrågor om de sa något som intresserade mig. Samtidigt ville jag ha förberedda 

frågor som jag kunde falla tillbaka på om det så behövdes. I en intervjuguide anges de ämnen 

som är föremål för undersökningen och ofta i vilken ordning de ska tas upp. Tematisk 

relaterar frågorna till ämnet som ligger till grund för undersökningen (Kvale 1997:121). Jag 

valde att dela in intervjuguiden i tre teman; tillgänglighet, flexibilitet och arbetsuppgifter (se 

bilaga A).     
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2.4 Intervjuprocedur 
Intervjuerna utfördes på Reaxcer AB:s huvudkontor i Östersund. Vi satt inne på 

intervjupersonernas kontor. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter, beroende på 

intervjupersonernas svar. Innan intervjuerna började berättade jag lite om min studie och 

syftet med intervjuerna. Jag berättade även att intervjupersonerna skulle vara anonyma. 

Intervjufrågorna följde inte alltid ordningen från intervjuguiden eftersom jag ville ha ett bra 

flyt i intervjun.  Intervjuerna spelades in på MP3-spelare därför att jag lättare kunde fokusera 

mig på vad intervjupersonerna sa och därmed kunde ställa följdfrågor. Att spela in 

intervjuerna medför att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och samspelet i intervjun. 

Det underlättar också att bättre tolka vad de har sagt, eftersom ord, tonfall och pauser 

registreras i permanent form, vilket kan vara bra vid senare lyssning (Kvale 1997:147).   

 

 

2.5 Efterarbete 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem ordagrant. När intervjuerna var 

nedskrivna kodades intervjusvaren i olika kategorier. Detta underlättade även att analysera 

resultatet med de valda teorierna. Intervjuerna kodades efter de passade teman som fanns i 

intervjuguiden, med andra ord i tillgänglighet, flexibilitet och arbetsuppgifter. Jag klippte 

sönder intervjufrågorna och lade dem i högar efter dessa kategorier. Sedan gick jag igenom 

varje kategori för sig för att ytterliggare dela in dem i grupper. I kategorin tillgänglighet 

delades dem upp i ”positiv” och ”negativ”. Kategorin flexibilitet hade svar som innehöll 

”arbete hemma”. Arbetsuppgifter kunde delas upp i ”delegering” och ”självständigt arbete” 

När detta var klart skrevs varje resultat ner från intervjuerna. Sedan gjordes en jämförelse med 

teorierna som jag hade hittat om detta ämne. 

 

 

2.6 Studiens tillförlitlighet 
Validitet kan översättas med relevans eller giltighet (Halvorsen 1992:41). Det betyder att 

validiteten mäter hur den empiri man samlar in är relevant för undersökningens frågeställning 

(Halvorsen 1992:42). Jag anser att validiteten på studien är hög. Detta eftersom att jag dels 

valde att göra undersökningen på ett företag som har arbetsmobiltelefonnummer och e-

mailadresser utskrivna på organisationens hemsida. Detta menar jag är en antydan på att 

medarbetarna är ständigt nåbara. Det andra som visar på att validiteten är god är att innan jag 
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gjorde intervjuerna tittade igenom vad det fanns för olika teorier som man kunde använda sig 

av, vilket gjorde att jag fick en känsla över vilka frågor jag kunde ställa. 

Reliabilitet innebär hur pålitliga mätningarna är (Halvorsen 1992:42). Hög reliabilitet blir det 

om man skulle göra två oberoende mätningar och få ungefär samma resultat på 

undersökningen. Hög reliabilitet ska försäkra att empirin är pålitlig så att den kan förklara 

studiens problemställning (Halvorsen 1992:42). Denna studies reliabilitet anser jag vara hög 

på grund utav olika faktorer. För det första är de inspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant, vilket medför att allt som sägs kommer med. För det andra har varje svar 

analyserats noggrant genom att varje intervjusvar klipptes ut och kodades in i olika kategorier.  
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3. Teoriram 
 

I följande kapitel kommer teorier att presenteras som är av relevans för analyseringen av 

resultatet. Jag vill först passa på att påpeka att det inte finns ett självklart begrepp för dagens 

samhälle. Manuel Castells menar att vi lever i informationsåldern som är en ny 

samhällsstruktur vilken han kallar för nätverksamhället (Castels 2000). Han menar att 

samhället är uppbyggt av produktions-, makt- och erfarenhetsnät och dessa tre nät som skapar 

en kultur i globaliseringen vilket överträder tid och rum. Enligt Zygmund Bauman (2000) 

lever vi i det postmoderna samhället som kännetecknas av att människor blir allt mer 

individualiserade. Anthony Giddens (1997:12) anser att vi lever i den senmoderna epoken. 

Han menar att dagens samhälle är en riskkultur och att människor känner osäkerhet på grund 

av alla möjligheter som finns (1997:12). 

Detta kapitel är indelat i tre avsnitt vilka är; Tillgänglighet (3.1) vilken handlar om att gränsen 

mellan arbete och hem och fritid har minskat. Nästa avsnitt (3.2) handlar om Flexibilitet där 

avsnittet först börjar med en övergripande beskrivning över flexibilitet inom arbetet men som 

sedan kommer att smalas in på arbetstider vilket denna studie är mest intresserad av. Det 

tredje avsnittet är Arbetsuppgifter (3.3) som tar upp teorier vilka handlar om hur 

arbetsuppgifter har förändrats med hjälp av den nya informationstekniken. Kapitlet avslutas 

med en kort sammanfattning (3.1). 

 

 

3.1 Tillgänglighet 
Zygmund Bauman (2002:58) menar att dagens samhälle kännetecknas av otillräcklighet och 

svaghet. Vi känner oförmågan att anpassa oss och en skräck för gränslöshet. Frånvaron av de 

farliga och påträngande gränserna brukar människan kalla för frihet. Enligt Bauman är vi idag 

fria i en sådan mening som våra förfäder bara kunde drömma om. De drömde om 

försvinnandet av gränser. De kände sig ständigt övervakade så att inga överträdelser skulle 

ske. Att göra sig av med denna övervakning skulle vara en frigörelse (Bauman 2002:58). 

Frihet var ett tillstånd där man inte blev tillsagd vad man skulle göra och inte tvingades göra 

sådant man inte ville göra. Denna frihet är något som vi flesta lever i idag. Men Bauman 

menar att det finns bakslag med friheten i det moderna samhället. När man är en fri människa 

står man med fler val framför sig, du har ingen att känna tillit för eftersom du inte har någon 

som kontrollerar över situationen (2002:59). Han menar att det finns en nära förbindelse 
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mellan frihetens omfång och att världen nu är ostadig och tvivelaktig (2002:76). Det 

individualiserade samhället leder till en osäker och otrygg plats. Människan fasar inför de 

oändliga möjligheterna och man tvekar när man står inför ett val. Denna brist på kontroll leder 

till ängslighet och det är priset människan får ta när den individuella friheten finns.  

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Johansson (2006:103) menar att gränsen mellan 

arbete och fritid inte är lika tydliga längre. Fler människor har flexibel arbetstid och vissa har 

kanske inte ens reglerade arbetstider. Allt fler har möjlighet att arbeta hemma eller när de är 

på resande fot eftersom informationstekniken gör det möjligt att arbeta var man är. Bodil 

Jönsson (2002:23), professor i rehabiliteringsteknik, menar att det finns svenska traditioner 

och normer som säger att vi ska göra skillnad mellan arbete och fritid. Men parallellt med 

dessa traditioner menar hon att människan i dagens samhälle börjar blanda hem och arbete. 

De flesta svenska har ett litet datorhörn i sina hem vilka ofta är uppbyggda som små kontor. I 

och med att vi tar in den nya tekniken i våra hem bidrar detta till att vi är mer tillgängliga för 

våra arbeten och resten av världen (Jönsson 2002:23).   

Tack vare den nya tekniken kan arbetsplatsen tillgodose arbetarens personliga behov. Allvin 

et al menar att det är detta som har bidragit till att skiljelinjen mellan arbete och fritid har 

suddats ut (Allvin et al 2006:103). När individen tvingas ta ett ökat ansvar för sitt arbetsliv är 

det upp till denne att försöka upprätthålla distinktionen mellan arbete och fritid. De menar att 

ju flexiblare ens arbete är desto svårare är det att dra en gräns. Arbetet är inte längre inramat i 

tid och rum. Studier som Allvin et al gjort på journalister som frilansar visar att stress kan 

uppstå hos individen då relationen mellan arbete och fritid inte är strukturerat och ordnad 

(2006:128). Åtskillnaden mellan arbete och fritid har i högsta grad en betydelse hos oss 

(Allvin et al 2006:128). Från att denna angelägenhet förut varit en gemensam norm i 

samhället har denna avgränsning blivit mer o mer en individuell angelägenhet (Allvin et al 

2006:131). Den som har ett fritt arbete får inte bara planera sitt eget arbete utan måste även 

organisera relationen mellan arbete och fritid. 

Manuel Castells (2000:398) menar att familjer, mer än någonsin, står för en psykologisk 

trygghet och välbefinnande för individen i det moderna samhället. Detta beror speciellt på, 

menar Castells, att arbetet har blivit så individualiserat. Framtidens arbetsverksamhet kommer 

vara att arbeta hemifrån under en del av arbetstiden. Men han anser att denna utveckling inte 

bara är på grund av den nya informationstekniken som bidrar till att vi ständigt är tillgängliga 

(2001:428). Det har skett en omvandling tid och rum (Castells 2001:427). Castells kallar den 

nya rumsliga logiken för ett flödesrum, eftersom han anser att information numera flödar 

oberoende av tid och rum (2001:428). Enligt Bodil Jönsson (2002:99) är tid något som dagens 
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människa utnyttjar till fullo. Som exempel tar Jönsson upp hanteringen av e-mail, där hon 

menar att korta och snabba mail är dem man först ser och snabbt svarar tillbaka på. Långa och 

lite svårare mail som kräver koncentration menar Jönsson är också mail som man besvarar 

fort. Men det är mellanlånga mail som inte är lika lätt att ta sig an. Dessa mail tenderar man 

att förtränga och intalar sig att man kommer behandla dem vid ett senare tillfälle. 

 
 

3.2 Flexibilitet  
Enligt Zygmund Bauman är flexibilitet det nya samhällets paroll (2002:34). Han säger att 

människan inte längre tänker i långsiktiga banor utan att mentaliteten har förändrats såtillvida 

att man tänker mer kortsiktigt. Som ett exempel tar han upp att en ung amerikan förväntas 

byta jobb cirka elva gånger i sitt arbetsliv (2002:34). Flexibilitet inom arbetsmarknaden 

innebär mer korttidsanställning och ökad rotation på anställningskontrakt. Detta menar 

Bauman bidrar till att arbete inte längre har en inbyggd trygghet. Ingen kan längre känna sig 

helt oersättlig, personer som sitter på de mest privilegierade positioner kan upptäcka att även 

dessa positioner är tillfälliga (Bauman 2002:190). Otrygghet har funnits i urminnes tider men 

dagens otrygghet är av ett annat slag. Den slår mot den enskilda individen istället för en hel 

grupp. Man måste uthärda otryggheten ensam för man vet inte i vilken grupp man tillhör. När 

arbetskraften anställs på kort tid utan fasta framtidsplaner, har människor inte lika lätt att 

skapa en gemensam grund för lojalitet (Bauman 2002:35). Rädslan och fruktan måste 

individen uthärda i ensamhet.   

Enligt Martin Carnoy är flexibilitet en viktig faktor för att dagens organisationer ska lyckas. 

Flexibilitet i arbetsprocessen medför att arbetsuppgifter och arbetstider snabbt kan anpassas 

beroende på förändringar i produktionen eller ute i marknaden. Med den nya 

informationstekniken medför en ökad flexibilitet. Martin Carnoy (2000:74) menar att 

förändringen från den traditionella arbetsstrukturen till den flexibla arbetsstrukturen innehåller 

fyra viktiga element. Dessa är följande;  

• Arbetstiden. Flexibelt arbete betyder att arbetet inte längre begränsas av det 

traditionella mönstret med 35-40 arbetstimmar i veckan. 

• Arbetsstabilitet. Det flexibla arbetet är uppgiftsorienterat och garanterar ingen 

framtida sysselsättning. 

• Belägenhet. Trots att majoriteten av de anställda arbetar på sin arbetsplats, arbetar en 

växande andel på andra platser, som till exempel hemma. 

• Socialt kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att även avtal blir flexibla. 
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Det som förut kallades för normal sysselsättning är nu på väg bort för att ge plats till det 

flexibla arbetet. Detta flexibla arbete håller på att utvecklas inom samtliga ovanstående 

områdena (Carnoy 2000:74).  

Att flexibilitet ligger till grund för den pågående förvandlingen av arbetet beror på de nya 

tekniska hjälpmedlen (Castells 2001:301). Informationstekniken har haft en betydelsefull roll 

för att underlätta det flexibla arbetssättet. Överskridandet av tiden är kärnan i den nya 

organisationen. Organisationer, i det moderna samhället, är beroende av att deras arbetskraft 

har förmågan att fatta viktiga beslut i realtid och därför fungerar inte den traditionella 

arbetsstrukturen längre. Det krävs istället att personalen arbetar flexibelt, ibland övertid och 

ibland mindre. Med andra ord måste de anpassa sig till ett rörligt schema (Castells 2001:486). 

De människor som inte kan anpassa sig till det flexibla arbetet löper en stor risk att inte få 

kvalificerade arbetsuppgifter, alternativt att de inte får arbete alls (Castells 2001:300).   

Allvin et al menar att det finns flexibilitet som skapas genom förtroende, eftersom 

arbetstagarna själva får bestämma över sitt arbete. En undersökning de gjort visar att 

personerna är väldigt noga med att strukturera och planera sitt arbete får att inte flyta iväg för 

mycket (2006:38). Istället för fasta arbetstider och en given arbetsplats måste man själv 

bestämma och motivera när, var, hur ofta och hur mycket man ska arbeta.    

Richard Sennett skriver i ”När karaktären krackelerar” att flexibilitet är ett ord som 

organisationer använder för att framhålla en ökad frihet för individen att forma sina egna liv 

(1999:18). Men Sennett anser att flexibilitet inte skapar frihet utan flexibilitet istället är ett 

nytt maktsystem (1999:68). I dagens organisationer kallar man det för flextid vilket man förr 

kallade för bestämda arbetsskift. Arbetsdagen, enligt Sennett, är en sammansättning av 

människor där alla arbetar efter mer individualiserade tider (1999:81). Denna förändring 

beskriver organisationer som positiv. Men Sennett menar att så inte är fallet. Det är ett sätt för 

organisationer att styra sina arbetare. Flextid används på flera sätt (Sennett 1999:83). Den 

enklaste och vanligaste formen av flextid innebär att man arbetar en hel arbetsvecka men att 

individen själv får bestämma när på dagen hon ska komma och gå.  I USA är det 70 % av 

företagen som har denna form av flextid (Sennett 1999:83). Den andra flextiden, som utövas 

av 20 % av USA:s organisationer, är då man tillåter hoppressade arbetstider, till exempel när 

en arbetare gör sin arbetsvecka på fyra dagar. Den sista menar Sennett är den flextid där de 

anställda kan arbeta hemma (1999:83), vilket omkring 16 % använder sig av. 
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3.3 Arbetsuppgifter 
Sysselsättningsstrukturens historiska utveckling har dominerats av att den mänskliga 

arbetskraften ständigt har ökat sin produktionsförmåga. De tekniska och organisatoriska nya 

idéerna har tillåtit människorna att framställa mer och bättre produkter fast med mindre 

ansträngning och mindre resurser (Castells 2001:264). Informationsteknologin kräver allt 

större frihet åt mer kvalificerade anställda och arbetet kan bli mer effektiv (Castells 

2001:277). Organisationer har börjat använda sig av de nya arbetsformerna vilka är baserade 

på flexibilitet och nätverksamarbete. Enligt Castells har företagsledningen nu förstått vilken 

potential den nya informationstekniken har och vilken nytta man kan ha av den. Detta innebär 

att människor intar nya positioner och att administrativa arbeten kommer att öka tillsammans 

med mer tekniska och mer fria arbeten. Taylorismens löpande band är historia (Castells 

2001:277), eftersom arbetsuppgifter som kräver lägre kvalifikationer kommer automatiseras 

med hjälp av tekniken (Castells 2001:286). Bauman (2002:39) tror också att det är 

rutinarbetet som är det utbytbara och att det är dessa som kommer att ersättas av tekniken. 

Den nya informationstekniken har spelat en stor roll och varit ett verktyg för framväxten av 

nätverksamarbete och kommunikation på distans. Lagring av information och 

individualisering av arbete har också blivit en effekt av informationsteknikens framväxt 

(Castells 2001:381). Enligt Castells har den nya informationstekniken bidragit till 

omstrukturering hos organisationer och även förändrat arbetets struktur (2001:302). 

Organisationer är inte längre lika hierarkiskt uppbyggda som de var innan 

informationsteknikens framväxt (Castells 2001:32). Företagsledningar har decentraliserats 

och så även arbetsuppgifterna. Enligt Carnoy (2000) har informationstekniken medfört att 

man inte kan använda sig av den hieratiska företagsledningen. I och med nätverkandet kan 

moderna organisationer, ha kontakt med människor som sitter på olika positioner och har 

olika befattningar vilket man inte kunde förut. Att just arbetsuppgifterna och 

företagsledningen har decentraliserats resulterar i vad Castells beskriver ett individualiserat 

arbete i arbetsprocessen (2001:302). Att man har ett individualiserat arbete medför att man 

har ett ökat ansvar för sina arbetsuppgifter. 

Upplösningen av de gemensamma gränserna i arbetet, menar Allvin et al, leder till att 

individen själv i högre utsträckning förväntas planera och ansvara för arbetets genomförande. 

Det medför att individen utsätts för beslut som annars inte skulle ligga på hennes ansvar. 

Istället för att utföra arbetsuppgiften på rätt sätt, måste hon göra det på det sätt som passar 

henne bäst (2006:121). Det flexibla och fria arbetet skapar inte bara möjligheter utan 

medverkar även till en press att arbeta mer. Denna press behöver inte komma från 
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organisationen utan den kan lik väl komma från individen själv. I deras studier har det visats 

att personer blir uppsugna av sin arbetsuppgift och kan därför inte lägga ifrån den. En annan 

källa till att man arbetar mer kan vara människans egen osäkerhet, vilket Allvin et al menar, är 

vanligare än vad man tror. De känner att de måste arbeta mer för att vara säker på att de gör 

rätt (Allvin et al 2006:150).  

 

 

3.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan sägas att gränserna mellan arbete och fritid i det moderna samhället 

har minskat. Bauman (2002:58) menar att människan har svårt att anpassa sig och känner en 

skräck för gränslöshet. Han menar att den gränslöshet som råder resulterar i frihet, men att det 

inte är en positiv frihet. Denna frihet bidrar till att individen står inför många val vilket leder 

till att människan känner sig osäker (Bauman 2002:58). Allvin et al (2006) anser också att 

gränsen mellan arbete och fritid har minskat. Den nya informationstekniken resulterar i att 

arbetet kan tillgodose arbetstagarens personliga behov. Arbetet är inte längre indelat i tid och 

rum vilket gör, tror Allvin et al (2006:103), att individen får ett ökat ansvar för sitt arbete. 

Detta medför att individen själv måste strukturera åtskillnaden mellan arbete och fritid vilken 

är viktig hos människan menar Allvin et al.  

Bauman (2002:34) säger att flexibilitet är det moderna samhällets paroll. Han menar att 

människor tänker mer kortsiktigt än vad man gjorde förr. Det innebär, menar han, att allt fler 

arbetstagare är korttidsanställda och att de hela tiden kan bytas ut (2002:190). Flexibilitet, 

menar Carnoy (2000:74), är en viktig faktor hos organisationer för att de ska överleva 

konkurrensen. Flexibiliteten finns inom fyra element förklarar Carnoy. Det första är 

flexibilitet i arbetstiden, då inte arbetet begränsas av de traditionella 35-40 arbetstimmar utan 

ibland får man arbeta övertid och ibland mindre, beroende på hur mycket arbete det finns att 

göra. Det andra elementet är att arbetsuppgifterna nu är uppgiftsorienterat och de garanterar 

ingen framtida sysselsättning. Det tredje elementet är belägenhet, gör att man kan arbeta 

utanför arbetet och det sista av Carnoys element är att även anställningsavtalen ska vara 

flexibla. Castells (2001:486) menar också att informationstekniken underlättar det flexibla 

arbetssättet, eftersom man kan överskrida tidsramarna. Allvin et al (2006:38) menar att 

människor måste vara väldigt tydliga och noga med att strukturera sitt arbete för att inte flyta 

iväg för mycket. Enligt Sennett (1999:83) finns det tre typer av flextid. En av dem är flextid 

som innebär att arbetstagaren kan komma till och gå ifrån arbete när på dagen hon vill. Detta 
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är den vanligaste flextiden i USA. En annan typ av flextid är då man tillåter hoppressade 

arbetstider, dvs. man gör en hel arbetsvecka på fyra dagar och är ledig den femte. Den tredje 

flextiden, menar Sennett, är den då arbetstagarna har möjlighet att arbeta hemma (1999:83).  

Arbetsuppgifterna har också förändrats på senare tid. Castells (2001:277) menar att 

informationstekniken bidrar till att arbetstagarna kan inta nya arbetspositioner. Han anser att 

taylorismens löpande band är historia, eftersom tekniken kommer att ta över de enkla 

arbetsuppgifterna. Med hjälp av informationstekniken kan man nu lagra information vilket 

resulterar att vi är mer beroende av tekniken. Carnoy (2000) menar att företagsledningar 

måste decentraliserar sig eftersom en hierarkisk form på organisationen inte längre fungerar. 

Detta, menar Carnoy, är en effekt av informationstekniken. Tack vare den kan arbetstagare 

kontakta varandra oberoende befattningar eller positioner. Decentraliseringen av 

företagsledningen vilket medför, som Castells kallar det för, individualiserat arbete i 

arbetsprocessen (2001:302). Individen får ett ökat ansvar för sin arbetsuppgift och arbetet blir 

mer självständigt. 
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4. Resultat och Analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. Resultatet kommer sedan att 

analyseras med den teori som tidigare har tagits upp i studien. Avsnittet är, liksom teoridelen, 

uppdelat i kategorierna; Tillgänglighet (4.1), Flexibilitet (4.2) och Arbetsuppgifter (4.3). I 

varje avsnitt kommer först resultatet att redovisas och kommer sedan att avslutas med en 

analys, kopplat till teorierna. 

 
 

4.1 Tillgänglighet 
Intervjupersonerna har, som tidigare nämnts (se 2.2), egen arbetsmail och egen 

arbetsmobiltelefon. Samtliga har sina mobiltelefoner påslagna även utanför arbetstiden. Enligt 

Fredrik innebär en arbetsmobiltelefon ett ansvar att ha den påslagen och svara om det ringer 

på den. Men han menar att det är sällan det ringer på arbetsmobiltelefonen utanför arbetstid. 

Om det skulle ringa så är det inget ont.  När Göran får frågan om han kan stänga av sin telefon 

svarar han: 

Ja, det kan man ju. Men alltså den enda gången man gör det är ju om man är på, ja middag 
eller på jakt, som jag är. (Göran) 

 
Daniel menar att med mobiltelefonen behöver man inte befinna sig på sin kontorsplats hela 

tiden. Man kan ha ett möte och sedan efter mötet ringa samtal i bilen om det är någon som har 

ringt. Även han har på sin mobiltelefon under sin lediga tid. Han brukar svara i telefonen om 

han kan, men anser att det beror på vilken situation han befinner sig i. Han prioriterar dem 

som han umgås med. Karl har också alltid sin mobiltelefon påslagen. Han säger att det 

egentligen inte är ett krav att ha den på efter arbetstid. Men tycker att det är lättare eftersom 

de flesta kan numret till hans arbetsmobiltelefon. Karl tyckte att det kunde vara lite jobbigt 

när det ringde på hans lediga tid då han hade småbarn hemma. Per har bara arbetat på Reaxcer 

ca en månad men jämför mycket med sin förra arbetsplats. Han säger att det är lugnare nu än 

vad det var på hans förra arbetsplats. Han berättar om sitt tidigare arbete. 

Nä, men nu får man ju nästan ringa till mobiltelefon för se om den fungerar. /…/ Sen fick man 
en första bärbara telefon -92 och sen dess skulle jag tro att jag snittar på 25 samtal/dag. 
Varenda dag alltså. /…/ Vissa dagar kan det vara 25 in och 25 ut. Det är telefon hela tiden. 
Man är alldeles förstörd. (Per) 
 

Samtliga tittar också på sin arbetsrelaterade mail hemma. Göran säger att han alltid har sin 

bärbara dator med sig vilken har trådlöst uppkoppling. Enligt honom har människan ett val att 

gå in och titta på sin mail medan mobiltelefonen kan ringa var man än är.  



 18 

Karl säger att det är svårt att hålla sig ifrån e-mailen när han är hemma, eftersom det alltid 

finns några arbetsuppgifter som väntar. 

Man kan gå in en lördag. /…/ Har man lite tid över sådär, man har inget speciellt för sig 
hemma /.../ då kan man glida in på den mailen för man har ju alltid en massa surdegar som 
ligger. (Karl) 
 

Daniel menar att det mobila bredbandet är den bästa tekniken, eftersom man kan koppla upp 

sig var som helst. Man är inte beroende av en kabel längre. Fredrik tycker att 

informationstekniken är bra.  

/…/ Om man sammanfattar det här, för min del ser jag bara möjligheter med den här teknik 
utveckling som har varit. Jag menar och kunna och sitta och jobba, ja när man åker tåg och är 
borta och bor på hotell /…/ då kan man ju ändå saker gjorda, som man förut kanske hade fått 
göra när man kom hem och var på plats på kontoret igen, och som hade samlats på hög då. 
/…/ För min del ser jag det som, inte liksom att det har blivit mer stressande så, utan snarare 
tvärtom. Att man får bättre flyt i sitt arbete och får saker gjorda undan för undan. (Fredrik) 
 

När Karl får frågan om han upplever en ökad frihet svarar han. 

Jo men det gör man ju. Och så är det här, att till och med nu då när man är på semester (min 
ändring). /.../ Nu kunde jag ju gå in på ett hotell i /.../ och så bara knappa sökvägen och så 
koppla upp min mail. /…/ Och det är ju klart, det kan man väl tycka då, har man semester så 
har man semester, men jag har ändå möjligheten /…/ Men just mailen är man ju liten 
nyfiken.(Karl)  
 
Fördelen är väl friheten. Att du kan. Om man tar e-mailen hemma, tycker jag, eller 
överhuvudtaget tillgången till systemet, vårat nätverk /…/ Jag kan göra det på söndag kväll 
och veta att imorgon bitti så måste jag till tandläkaren och det tar en timme. Då har jag liksom 
nollat det tandläkarbesöket genom att jag känner att nu har jag fort bort det där. Så det är ju 
mer för egen tillfredställelse att man kan ta det när det passar bäst då. (Karl) 

 
Fast att alla intervjupersoner svarar att de inte upplever någon press att alltid vara tillgänglig 

tror de att andra människor kan känna en sådan press i dagens samhälle. När Göran fick 

frågan om han trodde människor känner att de ska vara tillgängliga för sin organisation, svarar 

han att det tror han. Nackdelen med den tekniska utvecklingen menar han var att förut, innan 

mobiltelefon och Internet, när folk var lediga och hade fritid så var man just ledig. Var det 

någon som ringde då, var det något mycket viktigt som hade hänt, vilket det inte är numera. 

Nu kan det ringas fast att det inte rör sig om något viktigt. Göran tror att denna tillgänglighet 

driver upp stressfaktorn hos människor. 

/…/ Ett högre tempo, tillgängligheten, du får aldrig vila va. Och det där får man nog vara lite 
vaksam på framåt, för det går inte att trigga sånt hur långt som helst. (Göran) 

 
När frågan om vad han tror att denna press kommer ifrån svarar Göran.  

Ja, jag tror att det är en kombination, dels att vara tillgänglig /…/ men effekten av att vara 
tillgänglig jämt, är att du hela tiden ska ta emot eller ska avge information. Du får aldrig tänka 
på annat. Utan det är hela tiden arbete. /…/ jag tror att arbetsgivare måste ha någon slags för 
att möta framtiden. Att man inte har någon slags underförstått krav av att du måste vara 
tillgänglig. /…/ För det här eskalerar ju hela tiden, så det är ju inte bara fördelar. /…/ Nej, 
men alltså jag vill bara säga, någonstans dra en klar gräns över vad man menar med arbete 
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och fritid också. Och det får arbetsgivaren se upp med lite gran. Folk måste vila och få nya 
intryck. (Göran)  
 

Pär säger att han tror att människor känner att de måste vara tillgängliga hela tiden, att alla ska 

vara nåbara, men menar på att när det väl gäller så svaras det inte. 

 

Vid tolkningen av intervjupersonernas diskussion om tillgänglighet, anses att de tillfrågade 

mest ser en positiv möjlighet av den informationstekniska utvecklingen. De väljer att anpassa 

sig efter sina egna behov, vilket Castells menar är en av arbetets nya förutsättningar.  

Intervjupersonerna har inget tvång att vara tillgängliga för sitt arbete men väljer ändå att vara 

nåbara genom att de har arbetsmobiltelefonen på. Bauman skriver att dagens människa 

ständigt står inför flertalet val vilka medför att man blir osäker och ängslig. Bauman menar 

också att den frihet som vi har i dagens samhälle inte är något positivt. Detta verkar inte att 

riktigt stämma på intervjupersonerna eftersom de upplever tillgängligheten som frihet. De 

tycker att alltid vara nåbar, var man än befinner sig, är bra eftersom man då kan röra sig fritt i 

sitt arbete. Intervjupersonerna upplever denna frihet som positiv. 

Allvin et al menar att informationsteknikens utveckling resulterar i att arbetet anpassar sig 

efter människans personliga behov. I denna studie kan tänkas att deras personliga behov är 

deras barn och familj. Allvin et al pratar om att det är viktigt för dagens människa att ha tydlig 

struktur på arbetet för att skilja mellan arbete och fritid. Castells menar att familjen betyder 

trygghet i dagens samhälle vilket kan stämma i undersökning, då studiens urval väljer att ha 

familjen som en tydlig struktur för att inte bränna ut sig. Karls exempel om att han kan välja 

att arbeta en extra timme hemma för att han ska till tandläkaren nästa dag, är ytterligare ett på 

att de anpassar sitt arbete efter sitt personliga behov.   

Enligt intervjupersonerna har man ett val om man ska vara kontaktbar hela tiden. De tror att 

vissa människor känner att de måste vara ständigt tillgängliga. Enligt intervjupersonerna 

måste man själv avgöra var gränsen går. Detta är också vad Allvin et al menar att det är upp 

till individen att göra tydliga gränslinjer. Gör man inte det, tror intervjupersonerna, som 

Allvin et al et al, att stress kan uppkomma.  

Karl tycker att det är svårt att låta bli att öppna sin e-mail, han menar att det alltid finns 

”surdegar” som ligger och väntar på honom. Enligt Jönsson hade man lättare att behandla 

korta och långa mail. Det var de mellanlånga mail som man oftast är svåra att ta tag i och det 

händer ibland att de förträngs. Detta kan vara så att Karls ”surdegar” består av dessa mail 

vilka han inte har svarat på. 
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4.2 Flexibilitet 
Alla intervjupersonerna har möjlighet att arbeta hemma om de så vill. De anser att den 

möjligheten är bra, men många väljer ändå att arbeta på kontoret. Göran säger att han ibland 

arbetar hemma, för att förbereda möten eller skriva rapporter. Han menar att på kontoret är det 

ibland svårt att sitta ostört. Men det är inte så ofta som han arbetar hemifrån, kanske någon 

gång i månaden. Per menar att under hans arbetstid på kontoret inte alltid hinner med allt som 

ska göras, eftersom det hela tiden springer in personer till hans kontor som vill ha hjälp med 

sina arbetsuppgifter. 

Daniel säger att möjligheten att arbeta hemma finns men att han föredrar att sitta på kontoret. 

Det är bättre att komma ifrån hemmet. Fredrik väljer också att hellre sitta på kontoret. 

/…/ Ja, jag kan arbeta hemifrån om det är så men /…/ som det är nu så funkar det mesta med 
att göra det härifrån säg under i princip ordinarie arbetstid då. /…/ Men jag tycker det är bra 
liksom att man har den möjligheten. /…/ Jag menar om man nu, om man säger, om man 
skulle vara sjuk  någon dag så kan man ju ändå  in (anm. intranätet) och kolla någonting om 
det skulle behövas. Man behöver ju inte åka hit. /…/ Och det funkar ju liksom och jobba 
hemifrån för vi loggar ju på, jag, vi har ju all vår data outsourcad till ett företag, så vi kan ju 
logga på vart vi än är via nätet då.  Så att man kan liksom kommer in i samma miljö, som om 
jag skulle sitta här och jobba. Så att på så sätt är det ju bra, det är ju liksom tillgång till allting, 
även om jag skulle sitta hemma eller någon annanstans. (Fredrik)  
 

Att möjligheten finns tycker de flesta är positivt. Den främsta möjligheten är att de kan vara 

hemma med sina barn. 

/…/ Jag var ju föräldraledig på halvtid under ett antal månader tidigare i fjol /…/och ungefär 
samma saker skulle göras fast på halva tiden och då satt jag lite mer hemma på kvällar /…/ 
(Fredrik) 
   
Det är ju oerhört flexibelt. /…/ Jag har ju en son som är drygt ett år, så om man säger att jag 
skulle behöva vara hemma med han en dag, så kan jag ju sitta och jobba lite grann när han 
sover till exempel. Om det skulle vara någonting som jag känner skulle behöva få bort så att 
jag inte har det liggandes tills nästa dag. /…/ Jag känner ju mer att det är, liksom inte ett 
stressmoment , utan snarare en möjlighet /…/ Få saker gjorda snabbare än om jag inte hade 
haft den möjligheten (anm. Flexibiliteten). (Fredrik) 

 
Per upplever att många människor arbetar hemma. Har man mycket att göra tar man 

med sig sin dator och sina arbetsuppgifter hem.  

/…/ På gott och ont, att ta med sig jobb hem. /…/ Och vissa har ju småbarn så att det, på så 
sätt kan dem synka det där hemma då. /…/ Men så har man ju gjort själv förut så att man, man 
har ju varit tvungen att vara på dagis och hämta. Och sen när det har varit lugnt hemma då, 
nio på kvällen, då har man satt sig en timme och jobbat. Och då den timme som man jobbar 
hemma, motsvarar väl fyra timmar på jobbet. (Per) 

 
 

Enligt Bauman är flexibilitet dagens slagord. Människan måste hela tiden vara anpassningsbar 

för olika situationer, vilket även Castells säger. Enligt Castells krävs det att individen kan 

arbeta med ett rörligt schema, dvs. att ibland kunna arbeta övertid och ibland mindre tid.  
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Samtliga intervjupersoner har möjligheten att arbeta hemma. De flesta väljer dock att arbeta 

på kontoret. Men de upplever flexibiliteten som positiv. Allvin et al menar att individen själv 

måste strukturera och planera sitt arbete för att inte tappa kontrollen. Att det är så framgår av 

att intervjupersonerna strukturerar sitt arbete efter familjen och sina personliga behov, vilket 

även visades i förgående avsnitt (se 4.1).  

Det finns tre olika typer av flextid enligt Sennett; den första då man kan komma och gå när 

man vill under dagen, den andra som innebär att arbetstagare kan göra sin arbetsvecka på fyra 

dagar och den tredje vilken man kan arbeta hemma om man så vill. Tittar man på resultatet av 

studien visar det att organisationen har den typ av flextid då intervjupersonerna kan gå och 

komma till kontoret som de vill. Personerna har också den tredje typen av flextid eftersom de 

har möjlighet att arbeta hemifrån. Huvudsaken är att de sköter sin uppgift och att den blir klar 

i tid. 

Carnoy menar att arbetsstrukturen förändras inom fyra element, vilka är arbetstiden, 

arbetsstabilitet, belägenhet och anställningsavtal. Enligt resultatet kan man se att 

organisationen har ändrat på sin arbetstid, eftersom intervjupersonerna inte är medvetna om 

hur många arbetstimmar de arbetar. Både Göran och Per sitter emellanåt hemma och arbetar 

för att inte bli störda av sina medarbetare. Det verkar då som om de inte hinner med sina 

arbetsuppgifter på kontoret och måste ta med sig arbetet hem. Fredrik tycker att möjligheten 

att arbeta hemma är positiv. Han menar att han har möjlighet att arbeta hemifrån om till 

exempel hans son är sjuk. Detta kan också tolkas som att han arbetar mer än de traditionella 

arbetstimmarna. Det ska också poängteras att när Per var föräldraledig på halvtid hade han 

ungefär samma arbetsuppgifter, men detta kommer att uppmärksammas mer i diskussionen 

(kapitel 6.). Organisationen följer även förändringen utav belägenhet, vilket är Carnoys tredje 

element och som innebär att arbetstagaren inte behöver infinna sig på arbetsplatsen för att 

utföra arbetet. Intervjupersonerna behöver inte arbeta på sin arbetsplats utan de kan arbeta 

hemma exempelvis. De övriga två elementen som Carnoy pratar om kan inte utläsas utifrån 

resultatet förutom att det verkar som att arbetsuppgifterna också har blivit uppgiftsorienterat 

vilket Carnoy menade att förändringen skulle gå till. 

 

 

4.3 Arbetsuppgifter 
Frågorna om arbetsuppgifter handlade huruvida intervjupersonerna uppfattade att 

arbetsuppgifterna hade förändrats på senare tid. 
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Karl menar att arbetet har förändrats på så vis att man är mer beroende av tekniken än vad 

man var förr. 

Kan ta bara ett exempel, igår skulle vi iväg på en prisförhandling, så tänker man kvällen innan 
att; ja men det där plockar jag ut några dokument i morgon bitti en kvart innan jag åker. Och 
så är systemet nere. Alltså man har lagrat, man har ju inte de där tre dokumenten i en pärm 
som man hade förr. (Karl) 

 

När Göran fick frågan om han upplevde att arbetsuppgifterna hade blivit mer självständiga 

svarade han att det absolut var så. Han tror att det kommer att krävas ännu mer av folk i 

framtiden och man måste ta mycket eget ansvar. Karl säger att han arbetar mycket 

självständigt. Daniel känner även han att arbetet är mer självständigt vilket han upplever bara 

som positivt. Vissa av intervjupersonerna menar att arbetet inte är lika hierarkiskt i och med 

att arbetet är mer självständigt. Arbetsuppgifterna, menar de, är mer delegerade till andra 

vilket också medför att ansvaret överförs till andra medarbetare. Karl beskriver det såhär.  

/…/ Och det är ju just det där att, vad som än inträffar så ska man ändå gå in och uppdatera 
sig på det mest nödvändiga. /…/ Och nu i och med kör på webblösning, så nu kan ju alla 
komma åt själva systemet bara man har en dator. Nu är det inte lika styrt som förut då, när du 
var tvungen att ha, programvaror och så vidare. (Karl) 

 

Göran menar även att arbetsuppgifterna har blivit mer självständiga vilket ger det individen 

ett ansvar att lösa den uppgiften. 

/…/ Att folk tar eget ansvar, men samtidigt från arbetsgivarna också att man är väldigt tydlig i 
vilket ansvar och befogenheter man har va, att det stämmer /…/ Jag har förstått det att man i 
och med delegerar väldigt mycket ansvar och befogenheter, att motivationen ökar också, 
delaktigheten /…/ Tack vare att man har stor delaktighet va och det strävar man ju efter mer 
och mer. (Göran) 

 

De flesta av intervjupersonerna tror att de hinner med mer nu än vad de gjorde innan 

informationstekniken. Daniel menar att när han arbetade före det fanns e-mail tog det tid att 

skicka allting med posten. Och samma sak med mobilen anser Daniel. Man kom inte åt folk 

på samma sätt som man gör nu. Fredrik upplever att man inte får mer gjort men att han istället 

har en möjlighet att arbeta mer undan för undan. Han menar att han kan arbeta till exempel 

medan han är hemma med sjukt barn, istället för att arbetsuppgifterna staplar sig i högar på 

kontoret. Även Karl upplever det som att man hinner med mer nu, eftersom man har tillgång 

till deras nätverk. Men han tror att han arbetar ungefär det normala antalet arbetstimmarna. 

Vissa perioder blir antalet arbetstimmar mer medan det kan bli färre i andra perioder. 

Angående just om de tror att de upplever att det är svårare att veta hur många arbetstimmar de 

arbetade svarade Göran så här. 

Ja upplever det inte på det sättet att det finns någon slags ifrågasättande utav att folk gör sina 
arbetstimmar. För idag är det inte liksom upplagt så att man kommer åtta och stämpla in och 
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går hem klockan fem. Utan idag har man en arbetsuppgift som du är ansvarig för. Och då får 
du väl jobba tolv timmar eller sju timmar /…/ det är ju inte relevant idag. (Göran)  
 

Per tycker inte heller att det är så svårt att hålla koll på sina arbetstider. 

/…/ Det gör sig ju ganska mycket själv. /…/ Man är ganska styrd inom en viss tidsperiod nu. 
Det är från morgon när du lämnar skolan, då kan du börja jobba. Och sen på kvällen när du 
ska hämta på fritids  /…/ Du kan liksom inte jobba längre även om du vill. /…/ (Per) 

 

Manuel Castells menar att lagring av information och individualisering har blivit en effekt 

informationsteknikens framväxt. Detta stämmer bra överens med intervjupersonernas 

diskussion om hur arbetsuppgifterna har förändrats. Enligt Karl har arbetet förändras på så vis 

att man är mer beroende av tekniken och att den fungerar. Man lagrar all information och alla 

dokument på datorn nuförtiden menar han.  

Enligt samtliga intervjupersonerna har deras arbetsuppgifter blivit mer självständiga. Detta 

kan bero på, vilket även Castells skriver, att den nya tekniken att kan sköta kommunikationen 

på distans smidigare och att man kan nätverksamarbeta med varandra. Vissa menar att 

arbetsuppgifterna även var självständiga förr, dock inte lika mycket som det är nu. Att alla har 

tillgång till organisationens intranät medför, tror intervjupersonerna, att arbetsuppgifterna inte 

är lika styrda som de var förut. Eftersom alla har tillgång till intranätet bidrar det till att 

samtliga har tillgång till samma information. Carnoy menar att ledningen har blivit mer 

decentraliserad, eftersom den nya informationstekniken medför att man har kontakt med 

människor på olika befattningar. Att ledningen decentraliseras resulterar, enligt Castells, i att 

människor får ett ökat individuellt ansvar. Detta kan stämma på överens med Reaxcer då 

samtliga säger att de får ett ökat ansvar.  

Vissa av intervjupersonerna tror att de hinner med mera arbetsuppgifter nu än vad de gjorde 

förr. Daniel menar att det tog tid att skicka allting med posten, vilket man gjorde innan 

Internet. Fredrik tror inte att man får mer gjort men att man kunde arbeta mer undan för 

undan. Samtidigt tycker majoriteten av intervjupersonerna att det inte var svårt att hålla koll 

på hur många arbetstimmar de arbetade på. Göran upplevde det som arbetsuppgifterna har 

blivit mer uppgiftsorienterat och att antalet arbetstimmar inte är lika relevant längre. Allvin et 

al menar att eftersom arbetet har blivit mer individualiserat utsätts individen för beslut som 

annars inte hade legat på hennes ansvar. Individen måste nu utföra uppgiften på det sätt som 

passar henne bäst och detta kan bidrar till att individen känner en press att arbeta mer. Denna 

press behöver inte komma från organisationen utan från personen själv, vilket bidrar till att 

individen inte kan lägga ifrån sig sitt arbete och får inte återhämta sig. 
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5. Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att se hur människor upplevde det ökade kravet på tillgänglighet 

till sitt arbete och vilka konsekvenser, negativa som positiva, det gav. Undersökningen visar 

att samtliga intervjupersoner upplevde den nya informationstekniken, i form av Internet, e-

mail och mobiltelefon, som mestadels positiv. Intervjupersonerna har sina mobiltelefoner 

påslagna även utanför arbetstiden, vilket de inte upplevde som något problem. Ändå sa 

intervjupersonerna att det inte var ett krav från organisationen att alltid vara tillgänglig. De 

menade att det fanns en valmöjlighet om mobiltelefonen ska vara påslagna eller ej, precis som 

det finns ett val huruvida man vill kolla sin mail eller inte. Personerna upplevde inte, som 

vissa teorier beskriver, svårigheten med att alltid vara tillgänglig .  

Intervjupersonerna tyckte inte heller att det var svårt att dra gräns mellan arbete och fritid. 

Allvin et al och Bauman menar att individen själv måste strukturera och planera sitt arbete, 

vilket de anser kan vara svårt. I resultatet kunde det utläsas att majoriteten av de tillfrågade 

drog en gräns med hjälp av sitt privatliv. Då de exempelvis lämnade barnen på skolan/dagis 

började arbetsdagen och då de hämtade barnen slutade arbetet. Möjligheten att arbeta hemma 

upplevde intervjupersonerna som bra, men det flesta föredrog ändå att arbeta på arbetsplatsen.  

Ändå valde vissa av intervjupersonerna att ibland sitta hemma på kvällen, då barnen har lagt 

sig. Detta gjorde de på grund av att det ibland kunde vara lugnare att arbeta hemma. De blev 

inte störda av sina kollegor och de kunde på samtidigt umgås med sin familj. Resultatet visade 

också att vissa intervjupersoner valde att arbeta hemifrån då de hade varit borta mycket. De 

arbetade ibland på sin fritid då de visste att de var tvungna att göra något icke arbetsrelaterat 

på sin ordinarie arbetstid, till exempel Karl som gick till tandläkaren. Detta tyder på att 

Allvins et al teori över att arbetet numera anpassas efter individens personliga behov stämmer 

bra överens med intervjupersonerna.    

Även om de flesta personer inte upplevde det som en press att alltid vara tillgänglig, tyckte 

somliga att det kunde vara påfrestande på deras tidigare arbeten att alltid vara nåbara. De 

beskriver det som att de gjorde inget annat än att sitta i telefon. Men att det inte är lika mycket 

samtal eller mail på den nuvarande arbetsplatsen som det var då. De ansåg att möjligheterna 

att få bestämma över deras arbeten vägde tyngre. Majoriteten menade på att det var värre förr, 

innan informationstekniken, när de inte kunde få tag på personer och att skicka all information 

via posten. Det tog längre tid och mer energi än det gör nu.  

Intervjupersonerna ansåg att de hann med mer arbetsuppgifter nu med hjälp av 

informationstekniken, eftersom de kunde ringa mellan två möten eller om de satt på tåget. 
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Trots att de hann mer uppgifter nu trodde inte intervjupersonerna att de arbetade mer 

arbetstimmar nu. Detta är något som kommer att diskutera mera i diskussionen (5.). 

Med hjälp av organisationens intranät tyckte intervjupersonerna att arbetet inte är lika styrt 

längre. De menade, vilket också teorier säger, att arbetsuppgifterna är mer självständiga. Att 

man har intranät innebär att alla på företaget har tillgång till all information vilket medför att 

människorna inte är lika beroende av vissa på personer som sitter på all information. Detta 

beskriver också Castells att det inte är lika hierarkiskt som det var innan, eftersom att alla har 

tillgång till samma information och att arbetsuppgifterna har blivit mer självständiga bidrar 

det till att arbetsledningen är mer decentraliserad än vad den var förut. 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. De flesta teorier som har tagits upp i denna 

studie tycks inte kunna tillämpas på Reaxcer. Intervjupersonerna kände sig inte stressade av 

att vara tillgängliga till sitt arbete, eftersom de själva valde det. Att kunna välja själv när och 

var man vill arbeta upplevde intervjupersonerna som positiv och skapar inte, vilket Bauman 

menar, en osäkerhet hos individerna. De tyckte inte heller, som Allvin anser, att det är svårt 

att dra en gräns mellan arbete och fritid. De flesta av intervjupersonerna drog gränsen med 

hjälp av sina familjer och sina personliga behov.  

Samtidigt kan studien visa att intervjupersonerna arbetar mer och det verkar som de är 

omedvetna om hur många arbetstimmar de verkligen arbetar. Det kan vara så, som Castells 

menar, att de är beredda på att arbeta under rörligt schema vilket resulterar i att de ibland 

måste arbeta övertid. Men det kan också vara så att kravet på att arbeta mer inte kommer från 

organisationen utan från intervjupersonerna själva. I Allvins studier visar det att människor 

som har ett ökat eget ansvar för sina arbetsuppgifter ofta kan bli uppslukade i sitt arbete och 

kan inte lägga ifrån dem. Arbetstagaren känner en press av att prestera bättre och därmed 

arbetar mer. Intervjupersonerna upplevde visserligen ingen press att arbeta mer, men att mer 

arbete utförs yttrar sig i studiens resultat. Kanske är det så att de känner en inre stress att 

åstadkomma ett bättre arbete. Och eftersom intervjupersonerna alltid har tillgång till 

arbetsuppgifter, tack vare mobiltelefon, Internet, e-mail och företagets intranät, kanske de 

tycker det är ännu svårare att lägga ifrån sig sitt arbete.  
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6. Diskussion 
 

Slutsatsen, som nämnts föregående (se 5.), är att intervjupersoner inte upplever att det krävs 

av dem att de ständigt ska vara tillgänglig. De upplever utvecklingen som positiv och ser 

möjligheter att självständigt kunna styra sitt arbete mer. De kan planera sina arbetsuppgifter 

efter deras personliga behov.  

Reaxcer AB är förmodligen inte ett unikt företag där anställda upplever den ökade 

tillgängligheten som positiv. Organisationen kanske inte använder sig utav informationsteknik 

i lika hög utsträckning som andra yrken, där pressen kan vara mer påtaglig. 

Intervjupersonerna säger att de tror att det finns personer som upplever en press att alltid vara 

nåbar. Detta kan också förklaras genom att vissa av intervjupersoner kunde känna en ökad 

press att vara tillgänglig på deras tidigare arbetsplatser jämfört med vad de upplever på denna 

arbetsplats. Andra yrken kanske upplever en mer ökad press att vara nåbar än vad individerna 

i denna organisation gör. För vidare studie hade det varit intressant att titta närmare på vilka 

specifika yrken det är som upplever denna press.   

Det kan också tänkas vara så att intervjupersonerna inte är medvetna om att de är påverkade 

av den ökade tillgängligheten. Detta är något som speciellt blir tydligt när det gäller hur 

många timmar de arbetar. De flesta av intervjupersonerna upplever att de hinner med mera 

arbetsuppgifter nu än vad de gjorde förr tack vare Internet, e-mail och mobiltelefon. De kan 

ringa ett samtal mellan två möten, arbeta när de sitter på ett tåg, svara på e-mail när de är på 

semester eller arbeta när de är hemma med ett sjukt barn. Fredrik sa till exempel (se 4.2) att 

han var föräldraledig på halvtid och att han då arbetade med ungefär samma uppgifter som 

innan. Arbetar man halvtid förväntas arbetsuppgifterna halveras, men så verkar inte fallet vara 

här. Det kan tolkas som att Fredrik egentligen arbetade mer under sin föräldraledighet än vad 

han brukar göra. Eftersom studien inte har tillräckligt mycket bakgrundfakta om Fredriks 

exempel kan inte dra några riktiga slutsatser, men anser att det är viktigt att nämnas. Parallellt 

med att intervjupersonerna tror att de hinner arbeta mer så tror majoriteten att de inte arbetar 

mer arbetstimmar än vad de gjorde innan informationsteknikens framväxt. Men det kan ju 

vara så att intervjupersonerna hinner med att göra mer just därför att de arbetar mer. 

Studien är avgränsad till att enbart titta hur individen upplever det ökade kravet på 

tillgänglighet till sitt arbete. Intressant vore om man kunde göra en undersökning om vilka 

konsekvenser organisationen får av att personalen ständigt är nåbar och flexibel.  
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Ett annat perspektiv på ämnet vore om man kunde göra en studie om hur familjen påverkas av 

att en familjemedlem ständigt är tillgänglig till sitt arbete. Kanske är det så familjen upplever 

denna tillgänglighet på ett annat sätt än vad arbetstagaren gör. 

Det kan även vara så att det finns en skillnad på hur människor upplever denna tillgänglighet 

beroende på om de bor i storstäder eller i mindre städer. Det kan vara så att människor i större 

städer känner en ökad press av att alltid vara tillgänglig för andra. Människor i storstäder 

känner möjligtvis av en större press av att vara utbytlig vilket Bauman pratar om (se 3.2 

stycke 1). Detta kan medföra att individen känner trycket mer att ständigt vara nåbar och har 

därmed svårare att dra en gräns mellan arbete och fritid. Det hade varit intressant att göra en 

liknande undersökning fokuserad på storstäder såsom Stockholm, Göteborg, Malmö för att se 

om samma resultat uppnås.  

För att kunna dra mer definitiva slutsatser om studiens problematisering hade det varit bra om 

man även hade använt sig av kvantitativ metod. Då hade man kunnat ställa frågor som 

personerna hade fått ranka på en skala. På så vis kan frågor ställas som till exempel, hur 

många arbetstimmar man verkligen arbetar hemma och hur många samtal man får på sin 

arbetsmobiltelefon per dag med mera. Man hade fått en bättre uppfattning om hur mycket 

personerna arbetar hemma eller hur mycket de använder sig av mobiltelefonen och e-mail, 

vilket hade varit ett bra komplement till intervjuerna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

7. Referenslista 
 
Allvin M., Aronsson G., Hagström T., Johansson G., Lundberg U. (2006) Gränslöst Arbete – 

social psykologiska perspektivet.  Malmö: Liber AB 
 
Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Bauman Z. (2000) Globalisering. Lund: Studentlitteratur 
 
Bauman Z. (2002) Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos  
 
Berg B.L. (1989) Qualitative research methods: for the social sciences. Massachusetts: Allyn 

and Bacon 
 
Carnoy M. (2000) Sustaining the new economy – Work, Family, and Community in the 

Information Age. New York: Russell Sage Foundation 
 
Careborg A. (2007), Svenska Dagbladet 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_244177.svd 
 
Castells M. (2000) Informationsåldern: Ekonomi, Samhälle och kultur. Band III Millenniets 

slut. Göteborg: Daidalos 
 
Castells M. (2001) Informationsåldern: Ekonomi, Samhälle och Kultur. Band I. 

Nätverksamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos 
 
Dahlbom B. (2003) Makten över framtiden – om revolutioner, teknik och det nya 

marknadssamhället. Göteborg: Liber 
 
Geisler C., Golden A. (2003) Mobile technologies at the boundary of work and life.  

http://socio.ch/mobile/index_mobile.htm 
 
Giddens A. (1997) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Diadalos 
 
Halvorsen K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Hardwick D., Salaff J. (2003) Managing work – family boundaries: How do teleworkers make it 

do? http://www.chass.utoronto.ca/~salaff/Work-FamilyConference2003.pdf 
 
Jönsson B. (2002) I tid & otid – hemma och på jobbet. Finland: WS Bookwell  
 
Kvale S. (1997) Den kvalitativa forskningsundersökningen. Lund: Studentlitteratur 
 
Lowry D.,  Moskos M. (2006) Ring, ring… Why don’t you leave me alone?:  The impact of 

work mobile phone on the work-life balance. 
http://www.socsci.flinders.edu.au/nils/publications/workingpapers/WP%20157.pdf   

 
Sennett R. (1999) När karaktären krackelerar. Stockholm: Atlas 
 
Statistiska centralbyrån (2007) Statistisk Årsbok för Sverige 2007. Örebro: SCB-Tryck  



  

A. Bilaga: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat på Reaxcer AB? 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
 
Arbetsuppgifter  
Upplever du att ditt arbete har förändras, med de tekniska hjälpmedel? 
På vilket sätt? 
 
Känner du att ditt sätt att arbeta har blivit mer självständigt? Om ja, upplever du det som det 
är en bra förändring? 
 
Tror du att man hinner med mer uppgifter nu än vad man gjorde utan dessa tekniska 
hjälpmedel? 
 
Flexibilitet  
Händer det att du ibland arbetar hemma? 
 
Spenderar du mindre tid på ditt kontor? 
 
Tittar du på din arbets-mail utanför arbetstid? 
Vad var orsaken till det? 
 
Svarar du om det ringer på din mobiltelefon utanför arbetstid? 
 
Känner du att du arbetar mer på grund av mobiltelefon och e-mail? Är det svårt att hålla koll 
på hur mycket du arbetar? 
 
Känner du att du har mer frihet tack vare de tekniska hjälpmedlen? På vilket sätt? 
 
Tillgänglighet 
Upplever du någon press från din organisation att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet? 
På vilket sätt och hur upplever du det? 
 
Kommer pressen från ett annat håll? Vilken i så fall? 
 
Kan du stänga av din mobiltelefon? Vad händer då? 
 
Kan du koppla från arbetet när du är ledig?  
 
Tekniska hjälpmedel 
Av mobiltelefoni och e-mail, vilken upplever du att du har mest nytta av? 
 
 

 

 


