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Denna artikel för samman två aktuella teman inom samhällsforskningen – dels 
den ibland konfliktfyllda relationen mellan arbetsliv och familjeliv (Guest 2002; 
Hogarth m fl 2000), dels de individuella och samhälleliga konsekvenserna av 
resande och andra former av mobilitet (Cresswell 2006; Sheller & Urry 2006). 
Den skärningspunkt mellan dessa två teman som vi kommer att undersöka är 
tjänsteresande och dess samband med andra former av tillgänglighet för arbetet 
respektive tillgänglighet för familjen.

I dagens arbetsliv är resor ett viktigt in-
slag. Många människor reser inte bara till 
och från sitt arbete, utan gör också resor i 
tjänsten – för att delta i möten, medverka i 
konferenser, besöka kunder, och så vidare. 
Längre tjänsteresor, i synnerhet om de inne-
bär övernattningar på annan ort, kan ha 
betydande konsekvenser för resenärernas 

arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse, liksom för deras familjerelationer. Tidi-
gare forskning tyder också på att människor som reser mycket i tjänsten ofta har 
en påfrestande arbetssituation även i andra avseenden. Resvaneundersökningar 

Att kombinera arbete och familjeliv tycks uppfattas som påfrestande och 
konfliktfyllt av alltfler människor. I denna artikel undersöks, med hjälp av 
enkät- och registerdata från tre arbetsorganisationer, vilka samband som 

finns mellan ett omfattande resande i tjänsten och tillgänglighet för  
arbetet respektive för familjen. Begreppet ”tillgänglighet” framstår här 
som ett användbart analytiskt redskap för att beskriva och förstå hur  

kvinnor och män hanterar arbetslivets och familjelivets krav. 
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har därutöver visat att resande i tjänsten är kraftigt segregerat utifrån kön och 
klass (Doyle & Nathan 2001; Gustafson 2006). Tjänsteresande framstår därför 
som en viktig faktor att undersöka med avseende på relationen mellan arbete 
och familjeliv.

Denna relation diskuteras ofta, i såväl internationell som svensk forskning, i 
termer av ”work-life balance”. Begreppet har emellertid varit föremål för kritik, 
och Bergman och Gardiner (2007) har därför föreslagit ”tillgänglighet” som ett 
kompletterande analytiskt begrepp. Tillgänglighetsbegreppet är tänkt som ett 
analytiskt redskap för att undersöka hur människor är tillgängliga i tid och rum 
för sina (löne)arbeten respektive för sina familjer, och hur deras tillgänglighet 
formas av å ena sidan individuella motiv och val, å andra sidan av sociala struk-
turers begränsningar och möjligheter. Tidsliga och rumsliga aspekter av tillgäng-
lighet framstår också som en fruktbar ingång för att undersöka tjänsteresor och 
deras betydelse för människors möjligheter att kombinera arbete och familj.

I denna artikel undersöker vi i vilken omfattning kvinnor och män på olika 
hierarkiska nivåer i olika typer av arbetsorganisationer reser i tjänsten och hur 
resandet är relaterat till deras tillgänglighet, i tid och rum, för arbete respektive 
familj. Vi använder data från tre arbetsorganisationer – ett pappers- och massa-
bruk, en bank och en högskola (Bergman 2004). Vi kommer alltså att jämföra 
ett industriföretag (Bruket), ett tjänsteföretag (Banken) och en mer avancerad 
kunskapsorganisation (Högskolan). Tidigare forskning tyder på att könsstruktu-
rer, yrkesstrukturer och resande i tjänsten kan variera avsevärt mellan dessa olika 
typer av verksamheter (Bergman 2004; Gustafson 2005). Genom att undersöka 
tjänsteresande i dessa tre olika organisationer, och resandets eventuella samband 
med andra former av tillgänglighet för arbete respektive familj, vill vi också för-
söka visa att ”tillgänglighet” är ett användbart analytiskt begrepp i forskningen 
om relationen mellan arbetsliv och familjeliv. 

Tillgänglighet
I forskningen om relationen mellan arbete och familj används ofta begreppet 
”work-life balance”. Begreppet har främst använts i studier av vilka effekter arbe-
tet har på familjelivet och vice versa, anställdas beteende och attityder, könsrol-
ler, samt hälsa och stress (Hyman m fl 2005). Det har emellertid riktats en hel 
del kritik mot begreppet. Kritiken handlar främst om att begreppet är alltför 
subjektivt genom att det utgår från individers tankar och uppfattningar om vad 
de anser vara en bra balans, och om att begreppet ”balans” inte förmår fånga 
konflikter och ojämlika maktrelationer – i synnerhet den mellan kvinnor och 
män (Guest 2002; Lewis & Lewis 1996; Smithson & Stokoe 2005). I den här 
artikeln använder vi begreppet tillgänglighet för att studera villkor i arbetslivet 
och i familjelivet som i högre grad kan mätas med hjälp av ”objektiva” mått, och 
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därmed inte är lika beroende av subjektiva uppfattningar om ”balans”.  
Med begreppet tillgänglighet avser vi förmågan hos en individ eller grupp att 

vara tillgänglig i förhållande till någon eller något (Bergman & Gardiner 2007). 
Denna förmåga kan ta sig uttryck i olika slags beteenden och handlingar. Till-
gänglighet är således en potentiell kapacitet som manifesteras på olika sätt bero-
ende på sammanhanget, beroende på vilka krav på tillgänglighet som ställs och 
beroende på den aktör som är (eller förväntas vara) tillgänglig. Tillgänglighet kan 
vidare vara medveten eller omedveten och den kan vara frivillig eller påtvingad.

I arbetslivet finns behov av tillgänglig arbetskraft, det vill säga individer och 
grupper som är tillgängliga på olika sätt och i olika omfattning – både i tid och i 
rum. När det gäller tidsdimensionen innebär de flesta anställningar att den anställ-
de ska arbeta ett visst antal timmar i veckan, ofta inom specificerade arbetstider. 
Vissa arbetsplatser kräver dessutom att den anställde ska vara tillgänglig utöver 
ordinarie arbetstid, exempelvis i form av övertid eller oreglerad arbetstid. Rums-
lig tillgänglighet tar sig ofta uttryck i krav på att vara närvarande på arbetsplatsen 
men kan också handla om krav på att arbeta utanför den ordinarie arbetsplatsen, 
genom att exempelvis ta med arbete hem, arbeta på flera olika arbetsplatser eller 
arbeta ”mobilt” (Bergman & Gardiner 2007). Resor i tjänsten, som vi diskuterar i 
nästa avsnitt, innebär i regel krav på tillgänglighet i både tid och rum.

De anställdas tillgänglighet för arbetet påverkas emellertid inte bara av arbets-
givares olika krav, utan också av olika motiv bland de anställda själva. I psyko-
logisk forskning om människors inställning till arbete görs ibland en åtskillnad 
mellan ”overworkers”, som arbetar långa arbetsdagar på grund av arbetsgivarens 
krav, och ”workaholics” (Peiperl & Jones 2001) eller ”willing workers” (Reeves 
2001), som har en stark egen drivkraft att arbeta och rentav arbetar mer än vad 
arbetsgivaren kräver (Reich 2000). I praktiken är en sådan distinktion förmod-
ligen svår att göra – ofta handlar det om ett samspel mellan individens motiv 
å ena sidan och arbetsgivarens krav å den andra. Sammantaget pekar emellertid 
de tendenser som dessa författare beskriver mot en ”arbetscentrering” som flera 
forskare menar kännetecknar dagens samhälle (t ex Hochschild 1997) eller åt-
minstone dess resursstarka grupper (Eriksson 1998).

Även familjelivet kräver tillgänglighet i tid och rum, för hushållsarbete, barn-
omsorg, och så vidare. Flera studier visar här att tillgängligheten för familjen i 
högre grad än tillgängligheten för arbetet är präglad av en traditionell könsarbets-
delning. Samtidigt som allt fler kvinnor (löne)arbetar heltid är det fortfarande 
i regel kvinnor som har huvudansvaret för hem och familj (Duncan m fl 2003; 
Grönlund 2004). Från ett feministiskt perspektiv hävdar Jónasdóttir (1994) att 
kvinnors tillgänglighet för familjens behov (i heterosexuella relationer) befriar 
män från hushålls- och omsorgsarbete, så att män istället kan ägna sina förmågor 
åt att prestera mer på arbetet eller på andra områden.
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I det här kapitlet utgår vi från att både arbete och familj ställer krav på olika 
typer av tillgänglighet i tid och rum. Vi menar att studier av dessa krav, och av 
deras konsekvenser i form av konkreta handlingar och beteenden, är ett fruktbart 
komplement till forskningen om ”work-life balance” som vanligen handlar om 
hur människor upplever och påverkas av sådana motstridiga krav. 

Tjänsteresor
Ett arbetsvillkor som ofta kräver tillgänglighet i både tid och rum – tillgänglig-
het utanför normala arbetstider och utanför den ordinarie arbetsplatsen – är 
tjänsteresor. Resandet i tjänsten har ökat avsevärt under de senaste årtiondena 
(Doyle & Nathan 2001; Swarbrooke & Horner 2001). Dels har utvecklingen av 
transportmedel och infrastrukturer förbättrat möjligheterna att resa, dels har ut-
vecklingen i arbetslivet, i form av internationalisering och andra organisatoriska 
förändringar som kräver geografiskt utspridda personkontakter, ökat behovet av 
att resa (DeFrank m fl 2000; Gustafson 2005, s 3-4). Flera samhällsteoretiker har 
uppmärksammat att olika former av rörlighet spelar en central roll i dagens glo-
baliserade värld (t ex Cresswell 2006; Kaufmann 2002; Larsen, Urry & Axhausen 
2006) och flitiga tjänsteresenärer har ofta fått symbolisera ett ”mobilt” arbetsliv, 
där människor förväntas arbeta (eller åtminstone vara beredda att arbeta) alltid 
och överallt (Doyle & Nathan 2001). Sådana ”hypermobila” arbetare tycks främst 
finnas bland chefer och högre tjänstemän i kunskapsintensiva verksamheter, där 
möten och personliga nätverk spelar en central roll (Lassen 2006; Urry 2002).

Att resa mycket i tjänsten kan ha både positiva och negativa konsekvenser för 
resenärerna. Forskningen på området har mest ägnat sig åt de negativa effekterna 
och i synnerhet olika former av reserelaterad stress (Fisher & Stoneman 1998; 
Striker m fl 2000). Ivancevic med flera (2003) går igenom en mängd möjliga 
”stressorer” före resan (planering, förberedelser för resan), under resan (förse-
ningar, bagage som inte kommer fram, kulturella skillnader, ensamhet, oro för 
hälsa och säkerhet) och efter resan (efterarbete, arbetsuppgifter som ligger och 
väntar när man kommer hem). Dessutom tenderar vissa resenärer också att ha 
en mycket hög arbetsbelastning och/eller långa arbetstider under själva resorna  
(DeFrank m fl 2000; Doyle & Nathan 2001). Vidare kan ett omfattande resande 
ha konsekvenser för familjelivet. Långa och långvariga resor innebär frånvaro 
från hem och familj som kan vara påfrestande både för resenärerna och för öv-
riga familjemedlemmar – i synnerhet om resenärerna har svårt att själva påverka 
när och hur de reser, och om de har småbarn hemma (Dimberg m fl 2002;  
Espino m fl 2002). Det visar sig emellertid att resande i tjänsten också har positiva 
innebörder för många resenärer då tjänsteresor ofta förknippas med stimulerande 
arbetsuppgifter, goda karriärmöjligheter och en attraktiv ”mobil” livsstil (Fisher 
& Stoneman 1998; Lassen 2006; Markham m fl 1986).
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Resvaneundersökningar tyder vidare på att tjänsteresande inte bara är klass-
mässigt segregerat, det vill säga koncentrerat till chefer och högre tjänstemän, 
utan också kraftigt könssegregerat. Män reser genomgående betydligt mer i 
tjänsten än kvinnor, och särskilt låg är resaktiviteten bland småbarnsmammor  
(Gustafson 2006; Presser & Hermsen 1996). Resande har överhuvudtaget ofta 
framstått, och socialt konstruerats, som en manlig aktivitet (Leed 1991; West-
wood m fl 2000; Wolff 1993), och förmodligen uppfattar arbetsgivare ibland att 
kvinnor inte kan eller vill resa i tjänsten i samma omfattning som män, delvis 
för att kvinnor förväntas ha ett huvudansvar för hem och familj (Davies 2004). 
Tjänsteresor framstår således av flera skäl som en viktig faktor att undersöka uti-
från ett intresse för tillgänglighet och ”work-life balance”. 

Fallstudier, material och metod
De data som artikeln bygger på kommer ursprungligen från en kvantitativ kompa-
rativ fallstudie av tre organisationer – ett pappers- och massabruk, en bank och en 
högskola – som genomfördes 1997 (Bergman 2004). Produktionsprocesserna i de 
tre organisationerna kan beskrivas som mer eller mindre kunskapsintensiva och 
mer eller mindre frikopplade i tid och rum, där Högskolan står för en hög grad 
av kunskapsintensitet och frikoppling, Bruket för en låg grad och Banken intar en 
mellanposition. Med frikoppling menas här att arbetsuppgifterna inte nödvän-
digtvis behöver utföras på en bestämd arbetsplats eller på bestämda tider. 

Bruket är en traditionell processindustri som producerar papper och massa 
och var därtill den största av de tre organisationerna med 1277 anställda. Bru-
ket var tydligt mansdominerat med 20 procent kvinnor och 80 procent män, 
och med en tydlig såväl horisontell som vertikal könssegregering. Tabell 1 visar 
könsfördelningen på olika hierarkiska nivåer. Nivåindelningen baseras på SSYK 
(Standard för svensk yrkesklassificering) som rangordnar yrken med utgångs-
punkt i de kvalifikationer de kräver. Inom chefspositionerna på Bruket återfanns 
så gott som uteslutande män. Bland de högre tjänstemännen, exempelvis ingen-
jörer och ekonomer, rådde också mansdominans. Den lägre tjänstemannanivån, 
som omfattade yrken inom till exempel administration, försäljning, logistik och 
support, var däremot kvinnodominerad. (Det som i artikeln kallas ”lägre tjäns-
temän” är en sammanslagning av kategorierna ”tjänstemän på lägre nivå” och 
”tjänstemän på mellannivå”; jfr Bergman 2004, bilaga 2). Typiska yrken i katego-
rin arbetare var operatörer, underhållstekniker och transportarbetare och de var 
samtliga mansdominerade. Den stora majoriteten anställda vid Bruket fanns för 
övrigt inom arbetaryrken. 

Tjänsteresor, tillgänglighet och relationen mellan arbete och familjeliv
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Tabell 1. Könsfördelning på olika hierarkiska nivåer i de tre organisationerna, 
procent.

 19 

Tabell 1: Könsfördelning på olika hierarkiska nivåer i de tre organisationerna, procent 
 
 Män Kvinnor N 

Bruket    
  Chefer 97,2 2,8 106 
  Högre tjänstemän 83,6 16,4 61 
  Lägre tjänstemän 35,4 64,6 147 
  Arbetare 84,0 16,0 962 
  Totalt 79,5 20,5 12761 
Banken    
  Chefer 64,3 35,7 42 
  Högre tjänstemän (75,0)2 (25,0) 12 
  Lägre tjänstemän 25,1 74,9 263 
  Totalt 32,2 67,8 317 
Högskolan    
  Chefer 71,6 28,4 67 
  Högre tjänstemän 60,5 39,5 339 
  Lägre tjänstemän 25,0 75,0 192 
  Totalt 50,3 49,7 598 

 
1 Information om hierarkisk position saknades för en manlig anställd. 
2 Parentes markerar procentsiffror som baseras på färre än 20 respondenter (i denna och följande tabeller). 

 
 
Banken tillhandahåller finansiella tjänster av olika slag. Av dess 317 anställda var 
68 procent kvinnor och 32 procent män. Trots att kvinnorna utgjorde en majori-
tet var männen överrepresenterade på chefsnivån och på högre tjänstemannani-
vå (främst yrken inom marknadsföring och juridik). Kvinnor dominerade på den 
lägre tjänstemannanivån, där exempelvis privatrådgivare, kassörer, kontorister 
och sekreterare var vanliga yrken.  

Inom Högskolan är huvudverksamheten utbildning och forskning. Där fanns 
598 anställda och totalt sett var könsfördelningen jämn. Däremot rådde det en 
tydlig vertikal segregering – chefspositionerna liksom de högre tjänstemannapo-
sitionerna (i synnerhet när det gällde lektorer) var mansdominerade. Den lägre 
tjänstemannanivån (exempelvis administratörer, sekreterare och receptionister) 
dominerades däremot av kvinnor. 

Det datamaterial som vi använt består dels av arbetsorganisationernas egna 
registerdata och dels av en enkät. Registerdata omfattar samtliga anställda och 
innehåller uppgifter om yrke, ålder, kön, anställningstid och arbetstid. Dessa 
registerdata har kunnat kopplas till enkätdata. I enkäten ingick frågor om arbets-
relaterade resor, övertidsarbete, i vilken mån respondenten tog med sig arbete 
hem, frågor om obetalt hushållsarbete samt ytterligare demografiska uppgif-
ter. Frågeformuläret distribuerades till samtliga anställda, sammantaget 2192 
(exklusive timanställda), och 1664 besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var 74 
procent för Bruket, 81 procent för Banken och 77 procent för Högskolan. 

Ann Bergman och Per Gustafson
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Datainsamlingen var inte primärt inriktad mot frågor kring arbetsrelaterat re-
sande, ”work-life balance” eller tillgänglighet gentemot arbete respektive familj. 
Delar av datamaterialet kan ändå användas för att undersöka sådana frågor, 
men i vissa avseenden är analysmöjligheterna begränsade. Undersökningens 
fallstudiekaraktär innebär vidare att vi inte har några anspråk på att göra empi-
riska generaliseringar om den svenska arbetsmarknaden i dess helhet. De resul-
tat som redovisas ska snarare ses som empiriska illustrationer av tillgänglighets-
begreppet och dess relevans för forskning kring tjänsteresande och ”work-life 
balance”. 

I de följande analyserna operationaliseras tillgänglighet för arbetet som ma-
nifesterad tidslig och rumslig tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid och/eller 
ordinarie arbetsplats (jfr Bergman & Gardiner 2007), och i analyserna foku-
seras resor i tjänsten. I enkäten fick respondenterna en fråga om hur ofta de 
gjorde tjänsteresor som varade längre än en ordinarie arbetsdag. I flertalet av 
analyserna jämförs de respondenter som gjorde sådana resor varje månad eller 
oftare med dem som reste mer sällan eller inte alls. Att göra längre tjänsteresor 
varje månad ställer krav på tillgänglighet i både tid och rum då det innebär 
återkommande frånvaro från hemmet under en längre tid än vad som är den 
normala arbetstiden. När det gäller tillgänglighet i tid undersöker vi också i 
vilken utsträckning respondenterna arbetade övertid och om deras arbetstid var 
reglerad eller oreglerad. Rumslig tillgänglighet, d v s tillgänglighet utanför den 
ordinarie arbetsplatsen, studeras även genom en fråga om i vilken utsträckning 
respondenterna tog med sig arbete hem. För att få kunskap om tillgänglighet 
för familjen använder vi två ”relativa” mått – i vilken utsträckning man utförde 
mer hushållsarbete än sin partner och i vilken utsträckning man ägnade mindre 
tid än sin partner åt lönearbete. I analyser av tillgänglighet för familjen används 
enbart data från de respondenter som var gifta eller sammanboende.

De analyser vi gjort inskränker sig till deskriptiva korstabuleringar, där vi un-
dersöker resande i tjänsten och andra former av tillgänglighet bland kvinnor 
och män på olika hierarkiska nivåer i de tre olika organisationerna. Eftersom 
förhållandevis få respondenter gjorde längre tjänsteresor varje månad, i synner-
het vid Bruket och Banken, fanns inte underlag för mer avancerade multivariata 
analyser. 

Tjänsteresor i de tre organisationerna
De följande analyserna baseras på de 1660 respondenter som besvarade frågan 
om tjänsteresor i enkäten. De visar, till att börja med, att relativt få anställda 
reste regelbundet i tjänsten (tabell 2). Totalt var det mindre än 10 procent av re-
spondenterna som reste varje månad (eller oftare). Resaktiviteten varierade emel-
lertid betydligt mellan de tre organisationerna. På Bruket reste majoriteten av de 
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anställda – 58 procent – aldrig i tjänsten, och mindre än 6 procent reste varje 
månad. Tjänsteresandet var något mer utbrett på Banken, där över 60 procent av 
respondenterna rapporterade något resande och 11 procent reste varje månad. På 
Högskolan reste hela 28 procent varje månad, och mindre än 12 procent uppgav 
att de aldrig reste i tjänsten. Tabell 2 visar också att resandet var tydligt könssegre-
gerat. Ett genomgående mönster i de tre organisationerna var att männen reste 
betydligt mer än kvinnorna.

Tabell 2. Tjänsteresefrekvens och kön, procent.

 20 

Tabell 2: Tjänsteresefrekvens och kön, procent 
 
 Varje 

vecka 
Varje 

månad 
Varje 
halvår 

Mer 
sällan 

Aldrig N 

Bruket       
  Män 1,0 5,5 12,8 27,1 53,6 767 
  Kvinnor 0 3,4 7,3 14,5 74,9 179 
  Totalt 0,8 5,1 11,7 24,7 57,6 946 
Banken       
  Män 2,5 26,6 31,6 21,5 17,7 79 
  Kvinnor 0,6 2,8 14,7 33,9 48,0 177 
  Totalt 1,2 10,2 19,9 30,1 38,7 256 
Högskolan       
  Män 8,7 26,9 43,8 14,9 5,8 208 
  Kvinnor 1,2 20,8 38,4 23,2 16,4 250 
  Totalt 4,6 23,6 40,8 19,4 11,6 458 
 

Tidigare forskning tyder på att tjänsteresande ofta inte bara är könssegregerat 
utan också koncentrerat till chefer och högre tjänstemän. I tabell 3 jämförs resak-
tiviteten bland anställda på olika hierarkiska nivåer i de tre organisationerna. 
Tabellen visar hur stora procentandelar i varje yrkeskategori som reste i tjänsten 
varje månad (eller oftare). I alla tre organisationerna var tjänsteresor betydligt 
vanligare bland chefer och högre tjänstemän än bland lägre tjänstemän, och i 
den stora gruppen arbetare på Bruket var det bara fem respondenter som reste i 
tjänsten varje månad. På Bruket var resaktiviteten något högre bland högre tjäns-
temän än bland chefer; på Banken och Högskolan var däremot chefer betydligt 
mer resbenägna än högre tjänstemän. Hela 60 procent av de anställda på chefs-
nivå vid Högskolan reste varje månad. Sammantaget tyder tabell 2 och 3 på att de 
totala skillnaderna i resande mellan de tre organisationerna var starkt kopplade 
till de skilda yrkesstrukturerna – ju större andel chefer och högre tjänstemän, 
desto högre resaktivitet.
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Tabell 3. Tjänsteresor, hierarkisk position och kön, procentandelar som reste 
varje månad eller varje vecka.

 21 

Tabell 3: Tjänsteresor, hierarkisk position och kön, procentandelar som reste varje 
månad eller varje vecka 
 
 Totalt Män Kvinnor 

Bruket    
  Chefer 23,6 24,4 (0) 
  Högre tjänstemän 33,3 31,6 (42,9) 
  Lägre tjänstemän 15,0 29,3 5,1 
  Arbetare 0,7 0,8 0 
Banken    
  Chefer 29,7 47,8 (0) 
  Högre tjänstemän (9,1) (12,5) (0) 
  Lägre tjänstemän 8,2 22,9 3,8 
Högskolan    
  Chefer 60,3 60,0 (61,1) 
  Högre tjänstemän 32,5 33,6 31,4 
  Lägre tjänstemän 8,1 14,7 6,1 
 

Tabell 3 jämför också tjänsteresandet bland kvinnor och män på olika hierarkiska 
nivåer. Könsskillnaderna i resaktivitet framstår då i stor utsträckning som en av-
spegling av den hierarkiska könssegregeringen i de tre organisationerna – att män 
reste mer än kvinnor tycks till stor del bero på att män var överrepresenterade 
bland chefer och högre tjänstemän. På Banken kvarstår en betydande könsskill-
nad även när man kontrollerar för hierarkisk position, medan könsskillnaderna 
på Bruket och Högskolan är mindre tydliga och mindre systematiska. Här bör 
emellertid påpekas att det var ganska få kvinnor som reste regelbundet i tjänsten, 
så dessa analyser bör tolkas med viss försiktighet.

Tjänsteresor och tillgänglighet för arbetet
Vi ska nu undersöka hur resor i tjänsten – och de krav på tillgänglighet i tid och 
rum som de medför – hänger samman med andra former av tillgänglighet. Till 
att börja med innehöll enkäten tre mått på tillgänglighet för arbetet utöver ordi-
narie arbetstid och/eller ordinarie arbetsplats: övertidsarbete, oreglerad arbetstid 
och arbete som man tar med sig hem. Som framgår av tabell 4 varierade dessa 
former av tillgänglighet mycket mellan de tre organisationerna i vår undersök-
ning – alla tre förekom i störst omfattning på Högskolan och i minst omfattning 
på Bruket.
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Tabell 4. Tillgänglighet för arbetet, hierarkisk position och kön, procent.
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Tabell 4: Tillgänglighet för arbetet, hierarkisk position och kön, procent 
 
 Totalt Chefer Högre 

tj.män 
Lägre 
tj.män 

Arbetare Män Kvinnor 

Arbetar övertid 
varje vecka 

       

  Bruket 14,0 56,2 57,8 33,0 3,4 13,9 14,5 
  Banken 51,0 83,8 (63,6) 44,4 – 58,2 47,7 
  Högskolan 54,6 82,6 64,7 30,5 – 68,2 43,3 
Arbetar 
oreglerad 
arbetstid 

       

  Bruket 3,1 6,7 6,7 0 2,8 1,2 11,2 
  Banken 7,8 22,2 (20,0) 4,5 – 15,4 4,2 
  Högskolan 57,1 72,7 77,8 17,9 – 77,5 40,2 
Tar med arbete 
hem varje vecka 

       

  Bruket 4,7 26,1 26,7 7,0 0,3 5,1 2,8 
  Banken 15,0 48,6 (27,3) 8,3 – 34,2 6,3 
  Högskolan 59,4 75,0 76,6 23,0 – 75,1 45,9 
 

Såväl tidslig som rumslig tillgänglighet för arbetet hade ett starkt samband med 
respondenternas hierarkiska positioner. I alla de tre organisationerna var chefer 
och högre tjänstemän mer benägna än övriga anställda att arbeta övertid, att 
arbeta oreglerad arbetstid och att ta med sig arbete hem. Analysen i tabell 4 visar 
emellertid att skillnader i yrkesstruktur inte var hela förklaringen till de olika 
kraven på tillgänglighet på Bruket, Banken respektive Högskolan. Framförallt de 
två senare formerna av tillgänglighet – oreglerad arbetstid och arbete i hemmet 
– var betydligt vanligare på Högskolan även när man kontrollerar för hierarkisk 
position. Tillgängligheten för arbete skiljde sig också i flera avseenden mellan 
kvinnor och män. På Banken och Högskolan var män mer benägna än kvinnor 
att arbeta övertid, att ha oreglerade arbetstider och att ta med arbete hem, medan 
det på Bruket inte framträdde något systematiskt mönster. Det ska dock sägas att 
en del av dessa mer finfördelade analyser – i synnerhet när det gäller oreglerad 
arbetstid – baseras på relativt få respondenter.
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Tabell 5. Tjänsteresor och tillgänglighet för arbetet, procent.
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Tabell 5: Tjänsteresor och tillgänglighet för arbetet, procent  
 
 Reser varje 

månad eller 
oftare 

Reser 
mindre eller 

inte alls 
Arbetar övertid varje vecka   
  Bruket 67,9 10,7 
  Banken 75,9 47,8 
  Högskolan 78,6 46,0 
Arbetar oreglerad arbetstid   
  Bruket 8,9 2,7 
  Banken 34,5 4,2 
  Högskolan 76,0 49,5 
Tar med arbete hem varje vecka   
  Bruket 46,4 2,0 
  Banken 64,3 8,9 
  Högskolan 80,8 51,0 
 

I tabell 5 redovisas hur vanliga dessa tre former av tillgänglighet för arbetet var 
bland de respondenter som ofta reste i tjänsten (varje vecka eller varje månad), 
jämfört med övriga respondenter. Det mönster som framträder är mycket tyd-
ligt. I alla tre organisationerna uppgav tjänsteresenärerna i större omfattning än 
andra anställda att de arbetade övertid, arbetade oreglerad arbetstid och tog med 
sig arbete hem. 

När man analyserar dessa samband och samtidigt kontrollerar för hierarkisk 
position respektive kön blir analysunderlaget ofta ganska svagt, främst på grund 
av att de flitiga tjänsteresenärerna var så pass få (ej i tabell). Analyser av tjäns-
teresande, tillgänglighet för arbetet och hierarkisk position visar ändå på syste-
matiska skillnader i tillgänglighet. De som regelbundet reste i tjänsten var också 
genomgående mer tillgängliga för arbetet i alla de tre avseenden som undersöks 
här, även när man kontrollerar för hierarkisk position.

Eftersom relativt få kvinnor reste regelbundet i tjänsten var könsuppdelade 
analyser av tjänsteresande och tillgänglighet för arbetet inte meningsfulla för 
Bruket eller Banken. På Högskolan kan man däremot se en tendens att manliga 
resenärer var mer tillgängliga för arbetet än kvinnliga resenärer, även om skillna-
derna inte var dramatiska. 

Så här långt visar våra analysresultat således att de som regelbundet reste i 
tjänsten ofta, och i högre grad än andra anställda, var tillgängliga för arbetet även 
i andra tidsliga och rumsliga avseenden. Våra resultat tyder också på att kraven på 
tillgänglighet var högre i mer kunskapsintensiva verksamheter, och i synnerhet 
bland chefer och högre tjänstemän. Vidare tycks tillgänglighetskraven i arbetet to-
talt sett vara större för män än för kvinnor, även om detta i flera fall främst var ett 
resultat av den hierarkiska könssegregeringen i de olika arbetsorganisationerna.
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Tjänsteresor och tillgänglighet för familjen
Hur tillgängliga var då respondenterna i undersökningen för sina familjer?  
De mått som enkäten tillhandahåller är relativa – enkätfrågorna gällde om man 
gjorde mer, mindre eller lika mycket hushållsarbete respektive lönearbete som 
sin partner. Att göra merparten av hushållsarbetet och att ägna mindre tid än sin 
partner åt lönearbete betraktar vi här som indikatorer på en hög grad av tillgäng-
lighet för familjen. Vi är dock medvetna om att det senare måttet (mindre löne-
arbete än partnern) är ett indirekt mått – det är ju möjligt att ägna sig åt annat än 
familjen under den tid man inte arbetar. I de följande analyserna ingår de 1353 
respondenter som var gifta eller samboende när enkätundersökningen gjordes.

Tabell 6. Tillgänglighet för familjen, hierarkisk position och kön, procent.
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Tabell 6: Tillgänglighet för familjen, hierarkisk position och kön, procent 
 
 Totalt Chefer Högre 

tj.män 
Lägre 
tj.män 

Arbetare Män Kvinnor 

Mer 
hushållsarbete än 
partnern 

       

  Bruket 16,0 5,1 7,7 50,0 13,1 3,5 66,9 
  Banken 42,5 26,5 (18,2) 47,0 – 4,2 60,4 
  Högskolan 37,5 15,9 30,7 56,7 – 4,9 63,7 
Mindre 
lönearbete än 
partnern 

       

  Bruket 16,8 10,0 7,7 23,2 17,6 12,5 34,5 
  Banken 22,5 5,9 (9,1) 26,6 – 6,9 30,0 
  Högskolan 22,0 6,7 14,1 40,5 – 6,2 34,7 
 

Tabell 6 visar, till att börja med, att de anställda vid Banken och Högskolan totalt 
sett var mer tillgängliga för sina familjer än de anställda vid Bruket. Vidare var 
lägre tjänstemän i alla de tre organisationerna tillgängliga för familjen i högre 
grad än andra yrkeskategorier. Könsskillnaderna i tillgänglighet var stora, och 
påfallande lika i alla de tre organisationerna. Merparten av kvinnorna, men väl-
digt få män, uppgav att de gjorde det mesta av hushållsarbetet, och det var också 
betydligt större andelar kvinnor än män som hade kortare (löne)arbetstid än sina 
partners (ofta, men inte alltid, på grund av att de arbetade deltid). 

Dataunderlaget är ibland svagt för mer detaljerade analyser, men det framgår 
ändå ganska tydligt att det framförallt var kön som påverkade respondenternas 
tillgänglighet för sina familjer. På alla hierarkiska nivåer tenderade kvinnor att 
vara mer tillgängliga än män för familjen, och de övergripande skillnader som 
framträder mellan de tre organisationerna tycks i första hand avspegla skillna-
derna i könsfördelning mellan det mansdominerade Bruket, den kvinnodomi-
nerade Banken och den könsblandade Högskolan.
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Tabell 7. Tjänsteresor och tillgänglighet för familjen, procent.
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Tabell 7: Tjänsteresor och tillgänglighet för familjen, procent 
 
 Reser varje 

månad eller 
oftare 

Reser mindre 
eller inte alls 

Mer hushållsarbete 
än partnern 

  

  Bruket 2,1 16,9  
  Banken 7,1 47,5 
  Högskolan 25,0  43,2 
Mindre lönearbete 
än partnern 

  

  Bruket 8,5 17,3 
  Banken 3,6 25,3 
  Högskolan 10,7 27,1 
 
 Sambandet mellan resande i tjänsten och tillgänglighet för familjen var starkt ne-

gativt (tabell 7). I alla tre organisationerna var tjänsteresenärerna mindre benägna 
än andra respondenter att göra mer hushållsarbete respektive mindre lönearbete 
än sina partners. I en jämförelse mellan organisationerna framstår regelbundna 
tjänsteresenärer på Högskolan som något mer tillgängliga för sina familjer än 
tjänsteresenärerna på Bruket och Banken. 

Med några mindre undantag (i analyser som baseras på mycket få responden-
ter) går dessa två mönster igen även i könsuppdelade analyser och i analyser som 
kontrollerar för hierarkisk position (ej i tabell). Det mest slående är emellertid 
den mycket stora kvinnodominansen när det gäller hushållsarbete. Bland alla 
kvinnor i undersökningen uppgav mer än hälften att de stod för merparten av 
hushållsarbetet. 

Analyserna i detta avsnitt visar således att tjänsteresenärerna var betydligt 
mindre tillgängliga än övriga respondenter för sina familjer. Men tillgänglighe-
ten för familjen – i synnerhet när det gällde hushållsarbete – bestämdes fram-
förallt av kön snarare än av arbetsrelaterade faktorer. I alla de tre organisatio-
nerna, på alla hierarkiska nivåer, och även bland flitiga tjänsteresenärer var det 
stora andelar kvinnor men väldigt få män som uppgav att de gjorde en större del 
av hemarbetet än deras partners. Liknande mönster framträder också när man 
jämför fördelningen av hushållsarbete med de olika former av tillgänglighet för 
arbetet som vi undersökte i förra avsnittet (ej i tabell). De flesta kvinnor som ofta 
arbetade övertid eller tog med sig arbete hem, och nästan hälften av de kvinnor 
som hade oregelbundna arbetstider, uppgav också att de gjorde merparten av 
hushållsarbetet.
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Diskussion
I denna artikel har vi undersökt sambandet mellan resande i tjänsten och ett 
antal andra indikatorer på tillgänglighet för arbete respektive familj. Vi har också 
undersökt hur sådana tillgänglighetsmönster varierade med kön, hierarkisk nivå 
och de olika typer av produktionsprocesser som representerades av tre olika ar-
betsorganisationer. Även om sådana strukturella faktorer inte determinerar in-
dividers handlingsmönster visar de tydliga skillnaderna mellan olika grupper av 
respondenter att de i hög grad villkorar dem. 

I alla de tre organisationerna var männen mer tillgängliga för arbetet än kvin-
norna, och kvinnorna var betydligt mer tillgängliga än männen för sina famil-
jer. Tjänsteresor och andra arbetsförhållanden som innebar tillgänglighet utöver 
ordinarie arbetsplats och ordinarie arbetstid var genomgående vanligare bland 
chefer och högre tjänstemän än på lägre hierarkiska nivåer. Tillgänglighet för 
familjen var däremot främst relaterad till kön – oavsett arbetsorganisation och 
hierarkisk position hade kvinnorna i regel huvudansvaret för hem och familj (jfr 
Duncan m fl 2003; Grönlund 2004). 

Skillnader i tillgänglighetsmönster mellan de tre arbetsorganisationerna av-
speglade i viss mån skillnader i könsfördelning, men organisationerna skilde sig 
tidigare också åt i fråga om yrkesstrukturer och produktionsprocesser. Kunskaps-
intensiv produktion var här relaterad till en ”frikoppling” av arbetet i tid och rum 
– alla arbetsuppgifter måste inte nödvändigtvis utföras på en bestämd arbetsplats 
och på bestämda arbetstider. Men dessa villkor kan också tolkas i termer av en 
högre grad av tillgänglighet för arbetet, vilket var mycket tydligt när det gällde 
Högskolan (jfr Lassen 2006; Urry 2002). I alla tre organisationerna framträdde 
därutöver en tydlig tendens till koncentration av olika former av tillgänglighet. 
De som ofta reste i tjänsten – främst chefer och högre tjänstemän – uppvisade 
ofta en hög grad av tillgänglighet för arbetet även i andra avseenden. Det sist-
nämnda mönstret av hierarkiska positioner och tillgänglighet för arbetet, och 
dess samspel med kön och tillgänglighet för familjen, pekar mot några viktiga 
frågor när det gäller tillgänglighet. 

Till att börja med handlar tillgänglighet för arbete respektive familj inte bara 
om krav och förpliktelser utan kan också vara något man vill och uppskattar. Att 
vara höggradigt tillgänglig för sitt arbete avspeglar förmodligen ofta en kombi-
nation av å ena sidan individuella drivkrafter och ambitioner, och å andra sidan 
normer, förväntningar och krav från arbetsorganisationen (jfr Peiperl & Jones 
2001). Våra analyser visar emellertid tydligt att de som är mest tillgängliga för 
arbetet också är de som uppnått de högsta hierarkiska positionerna i sina orga-
nisationer. Att ”vara tillgänglig” bör alltså inte bara förstås i termer av krav från 
arbetsgivaren, utan kan också förstås som en resurs och ett konkurrensmedel för 
de anställda. Att vara tillgänglig är ett sätt att visa engagemang och lojalitet mot 
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organisationen och därigenom förbättra sina karriärmöjligheter.
Det är här som könsdimensionen, och samspelet mellan tillgänglighet för 

arbetet och tillgänglighet för familjen, blir intressant. Eftersom kvinnor genom-
gående, oavsett arbetsorganisation och hierarkisk nivå, tenderar att vara mer till-
gängliga än män för sina familjer så har de begränsade möjligheter att använda 
tillgänglighet för arbetet som konkurrensmedel. Det som används som konkur-
rensmedel är alltså, närmare bestämt, inte bara förmågan att vara tillgänglig för 
arbetet, utan också förmågan att inte vara tillgänglig för familjen. 

Rutherford (2001) har i detta sammanhang pekat på att det bland chefer och 
högre tjänstemän i dagens arbetsliv förekommer en ”long hours culture” – normer 
och förväntningar om långa arbetstider och en hög grad av tidsmässig tillgäng-
lighet för arbetet – och att en sådan ”kultur” tenderar att utesluta kvinnor. Un-
dersökningar av Davies (2004), Markham med flera (1986) och Gustafson (2006) 
pekar mot att omfattande resande i tjänsten kan ha liknande effekter. På grund av 
kvinnors högre grad av tillgänglighet för sina familjer (och på grund av arbetsgi-
vares förväntningar om kvinnors tillgänglighet för sina familjer) har kvinnor för-
modligen svårare att få (och svårare att acceptera) arbeten som innebär många och 
långvariga resor i tjänsten – och går därmed miste om viktiga karriärmöjligheter. 

Flera resultat från vår undersökning pekar också i denna riktning: tendensen 
till koncentration av olika former av tillgänglighet för arbetet bland vissa chefer 
och högre tjänstemän, den låga andelen kvinnor i dessa grupper, och det faktum 
att även de få kvinnor som uppvisade stor tillgänglighet för arbetet samtidigt i 
mycket hög grad var tillgängliga för sina familjer. 

En vanlig uppfattning i dagens arbetsliv är att ”flexibla” arbetstider, och andra 
arrangemang som gör det möjligt för de anställda att själva styra över när och var 
de arbetar, kan göra det lättare att kombinera arbete och familjeliv (Glass & Estes 
1997; Bond m fl 2002). Det tillgänglighetsperspektiv som vi prövat här antyder 
emellertid att sådana former av ”flexibilitet” kan vara tveeggade (se även Tyrkkö 
1999). Så länge kvinnor har huvudansvaret för hem och familj kan flexibla ar-
betsvillkor mycket väl innebära en större press på kvinnor att vara tillgängliga för 
familjen (jfr Elvin-Nowak 1998). Man kan till exempel förmoda att de kvinnor 
som tar med sig arbete hem ofta (och i större utsträckning än män) gör det för att 
kunna vara tillgängliga för familjen, i synnerhet för sina barn (jfr Nolan 2002). I en 
studie av resande i tjänsten visar också Bergström (2006; 2008, detta nummer) att 
kvinnliga resenärer i högre grad än manliga undvek att övernatta på hotell, utan 
hellre accepterade längre restider för att komma hem och tillbringa kvällar, nätter 
och tidiga morgnar med familjen. De krav – och de möjligheter – vad gäller tids-
ligt och rumsligt ”frikopplat” arbete som kännetecknar många kunskapsintensiva 
organisationer idag kan således ha negativa konsekvenser, både för möjligheten att 
kombinera arbete och familj och för jämställdhet mellan kvinnor och män.
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Sammantaget visar vår undersökning att tjänsteresor och andra former av till-
gänglighet utöver ordinarie arbetstid och ordinarie arbetsplats är viktiga inslag i 
dagens arbetsliv. De sammanfaller, samverkar och konkurrerar på olika sätt med 
krav och önskemål om tillgänglighet för familjen, och de struktureras i bety-
dande utsträckning av kön, av hierarkisk position och av arbetsorganisationernas 
produktionsprocesser. 

Vi har här försökt visa att ”tillgänglighet” som analytiskt begrepp, tillämpat i 
empiriska undersökningar av kvinnors och mäns tillgänglighetsmönster i tid och 
rum, kan ge viktiga bidrag till dagens diskussioner om möjligheterna att kombi-
nera arbete och familj. Tillgänglighetsbegreppet synliggör de krav som kvinnor 
och män möter, i arbetslivet och i familjelivet, och hur dessa krav påverkar deras 
vardagliga handlande. Genom att undersöka människors tillgänglighetsmöns-
ter kan vi därmed se under vilka villkor de försöker uppnå en tillfredsställande 
”balans” mellan arbete och familj, och vi kan också se hur dessa villkor skiljer 
sig åt mellan olika grupper av människor. Vi kan dessutom se att tillgänglighet 
för arbetet och tillgänglighet för familjen inte är något nollsummespel – vilket 
kanske begrepp som ”work-life balance” kan ge intryck av – utan att frågan om 
tillgänglighet är mer komplex än så, i synnerhet ur ett könsperspektiv.

Samtidigt vill vi hävda att tillgänglighetsbegreppet har en större potential än 
vad vi har kunnat visa här – delvis för att begreppet inte var fullt utvecklat när 
datainsamlingen gjordes. Flera av de mått på tillgänglighet som vi använt är grova, 
i synnerhet de som gäller tillgänglighet för familjen. De har också varit begrän-
sade till faktisk, ”manifesterad”, tillgänglighet, medan mer ”potentiella” former 
av tillgänglighet inte undersökts. I framtida forskning bör man mer systematiskt 
tänka igenom, och empiriskt undersöka, på vilka olika sätt kvinnor och män kan 
vara tillgängliga, i tid och rum, för sina arbeten och för sina familjer. Vidare har 
vårt fokus här varit hur människors tillgänglighet påverkas av ett antal strukturella 
faktorer (kön, hierarkisk position och arbetsorganisation). Mot bakgrund av dis-
kussionen ovan om tillgänglighet som resurs och konkurrensmedel bör man också 
undersöka samspelet mellan sådana strukturella faktorer och individuella motiv, 
möjligheter och strategier i fråga om tillgänglighet i arbetslivet och familjelivet.
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