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Sammanfattning 

Syftet med denna studie        utifrån en fenomenologisk ansats öka förståelsen för hur 

säljare av komplexa IT-lösningar upplever flytande arbetstider                         

                Hur upplever säljare av komplexa IT-lösningar att vara tillgängliga?     

       en                                         semistrukturerade intervjuer med åtta 

respondenter på sju olika företag inom IT-branschen.                                

                                Bourdieus teori om habitus och Goffmans teori om 

roller.                                                              att det hos IT-säljare 

verkar råda ett gemensamt habitus utifrån hur de beskriver sig själva, vilka behov de får 

tillgodosedda genom de krav yrket ställer på dem samt hur de balanserar sina roller 

mellan arbete och familjeliv. De roller IT-säljaren spelar i arbetslivet kontra familjelivet 

verkar vara integrerade med varandra och utifrån vårt empiriska resultat drar vi 

slutsatsen att fenomenet tillgänglighet fyller en meningsskapande funktion som genom 

socialiseringsprocessen inom säljteamet också förstärker IT-säljarens habitus. På så sätt 

blir tillgänglighet en del i deras sätt att leva vilket gör att de inte upplever denna på ett 

negativt sätt till skillnad från hur individer med ett annat habitus kan tänkas uppleva 

tillgänglighet. Vår studie har således bidragit till forskningsfältet på det sätt att den visat 

att säljare av komplexa IT-lösningar inte upplever den stress gällande tillgänglighet som 

tidigare forskning generellt visat. 
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Inledning 

Vi ser ett fenomen i dagens samhälle gällande ökad tillgänglighet i arbetslivet. Enligt 

Statistiska Centralbyrån (SCB) använder ungefär 45 procent av svenska befolkningen sin 

smartphone för att bland annat skicka och ta emot e-post. Bland de europeiska länderna är 

Sverige det land där befolkningen mest kopplar upp sig med sin bärbara dator (SCB, 2012). 

Den tekniska utvecklingen skapar helt nya möjligheter för arbetsgivare att ha kontakt med 

sina anställda men även för anställda att ha kontakt med sina medarbetare, chefer, kunder, 

partners m fl än vad man haft tidigare. Med bärbara datorer, smartphones och mobila nätverk 

kan man koppla upp sig vilken tid på dygnet som helst och var i världen man än befinner sig 

och dessutom blir förväntningarna på snabba svar allt vanligare med den nya tekniken (Leiter 

& Maslach, 2001:49). Detta kan göra att gränsen för arbetstidens början och slut är svår att 

sätta. Viljan att göra bra ifrån sig i sitt arbete och arbetsgivarens påtryckningar för bättre 

resultat kan bidra till att gränsen mellan privatliv och arbete suddas ut. 

Vi som skriver denna uppsats har utifrån vår erfarenhet en viss förförståelse, vilket även 

bekräftades vid de inledande intervjuerna under denna studie. Denna förförståelse gör att vi 

vet att säljare av komplexa IT-lösningar till viss del förväntas vara nåbara även utanför 

ordinarie arbetstid. Detta då denna typ av IT-                    ” y       ”      x            

CD-skiva innehållandes ett färdigt IT-program som enkelt installeras på användarens dator, 

utan komplexa IT-lösningar/system, ibland för flera miljoner kronor, där säljprocessen präglas 

av hård konkurrens och hård press i vissa skeden för att inte missa en deadline i ett 

anbudsförfarande. Ofta arbetar man i team i dessa säljprocesser där medarbetarna i teamet 

besitter olika färdigheter. För att kunna lämna in ett anbud i tid i hopp om att vinna affären är 

medarbetarna i teamet beroende av varandra och det ställs ibland krav på att man snabbt skall 

kunna svara på frågor och vara tillgänglig. Tidigare studier har kunnat påvisa att den nya 

ekonomins krav på tillgänglighet också utanför den normala arbetstiden påverkar människor 

negativt (Mazmanian et al, 2006:D4). Vi vill undersöka om detta gäller även för säljare i IT-

branschen eller om de upplever tillgängligheten på ett annorlunda och kanske på ett mer 

positivt sätt än vad tidigare forskning mer generellt redogjort för. Vi undersöker om det finns 

gemensamma nämnare för hur fenomenet tillgänglighet upplevs hos just IT-säljare, för att då 

kunna se om denna yrkesgrupp har ett visst förhållningssätt och hur det i så fall har formats. 
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Syfte och frågeställning 

IT-sektorn är en växande sektor som haft en tillväxt på nästan 13 procent under perioden 2008 

till 2012 (IT Statistik, 2014). I denna bransch är det vanligt att privatliv och arbete är väl 

integrerade med varandra (Arbetsmiljöverket, 2002:2) och syftet med vår studie är således att 

utifrån en fenomenologisk ansats öka förståelsen för hur säljare av komplexa IT-lösningar 

upplever flytande arbetstider. Vi tänker oss att detta även kan vara intressant för exempelvis 

säljchefer och HR-avdelningar i IT-branschen att få insikt i för att bättre kunna stötta, 

underlätta men även motivera säljare och samtidigt skapa ett mervärde för företaget. Tidigare 

studier har exempelvis visat att både män och kvinnor får allt svårare att i den nya ekonomin 

kombinera arbete och familjeliv (Canivet et al, 2010:1241-1242; Kossek & Ozeki, 1998:141-

144) och vi undrar om det exempelvis kan vara så att karaktärsdrag som generellt förknippas 

med att vara säljare såsom att vara utåtriktad (Barrick & Mount, 1991:14), viljan att arbeta 

hårt och lösa problem (Lamont & Lundström, 1977:525), eller hur man prioriterar arbete 

framför fritid spelar roll för hur man upplever fenomenet tillgänglighet? Vi lutar oss bland 

annat mot Bourdieus teori om habitus där smak och livsstil skulle kunna hjälpa oss att förstå 

varför IT-säljare upplever tillgängheten såsom de gör, och hitta svaret till vår frågeställning: 

Hur upplever säljare av komplexa IT-lösningar att vara tillgängliga? Detta undersöker vi 

genom att ta reda på hur IT-säljare ser på sig själva, hur de ser på yrkets krav och hur de 

balanserar arbete och familjeliv samt hur dessa frågeställningar är relaterade till varandra.  

Eftersom IT-branschen är omfattande har vi avgränsat oss till att undersöka säljare i IT-

företag som bland annat erbjuder IT-lösningar för informations- och dokumenthantering. 

Dock tänker vi oss att våra resultat kan generaliseras till andra företag inom IT-branschen där 

man också säljer komplexa IT-lösningar men då inom andra områden än informations- och 

dokumenthantering. Resultaten skulle även kunna generaliseras till andra yrkesgrupper med 

liknande villkor. Däremot kommer våra resultat nog inte att kunna generaliseras till säljare i 

stort eftersom säljare arbetar väldigt olika beroende på vilken bransch och verksamhet man 

tillhör och arbetar i. En säljare som exempelvis arbetar i butik har oftast fasta arbetstider 

vilket gör att denne inte passar in i vår modell. I denna uppsats undersöks framförallt 

tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid och med det menar vi att man är nåbar på ett eller 
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annat sätt innan klockan 07.00 på morgonen och efter klockan 18.00 på kvällen och även 

under helgtid och semester.
1
 

För att underlätta för läsaren att följa vårt resonemang och ta del av insamlat material, vår 

analys och resultat har vi valt att strukturera uppsatsen utifrån teman som IT-säljarnas syn på 

sig själva, yrkets krav och balansen mellan arbete och familjeliv. 

Beskrivning av branschen vi riktat in oss på 

De IT-företag vi riktat in oss på i vår studie erbjuder bland annat sina kunder komplexa IT-

lösningar som skulle kunna underlätta och effektivisera kundernas vardag. Vissa av dessa IT-

företag har sina kunder främst i Sverige med ett fåtal anställda medan andra har kunder och 

verksamheter över hela världen med flera tusen anställda. Inte helt ovanligt i denna bransch är 

att företag samarbetar. Exempelvis kan ett företag erbjuda lösningar/anpassningar av ett annat 

företags IT-produkter. Kunderna finns inom både den offentliga och den privata sektorn. Det 

är inte heller ovanligt att kunderna inom båda dessa sektorer upphandlar önskade IT-lösningar 

vilket gör att säljprocesserna för IT-företagen i denna bransch ofta är ganska långdragna. 

Detta ställer krav på IT-företagen gällande resurser och medför en ökad konkurrens. Dagens 

teknik ställer också ökade krav på kunderna, inte minst inom offentlig sektor gällande att 

effektivisera och förbättra kvaliteten och servicen i sina tjänster till medborgarna i samhället 

   ”          b        y           w bb       ” (SCB, 2013)                     b        

vilket i sin tur medför hårdare konkurrens bland IT-företagen att vara de som får leverera 

lösningen till kunden. 

Disposition 

Vi kommer att inleda vår studie med en redogörelse av tidigare forskning, följt av det 

teoretiska ramverk vi valt att utgå ifrån. Därefter redogör vi för den metod vi valt att använda 

oss av för vår studie och diskuterar sedan etiska aspekter, följt av en analys av insamlat 

                                                 

1 Enligt arbetstidslagen skall arbetstagaren under arbetstid vara tillgänglig på arbetsplatsen, att för arbetsgivarens räkning utföra arbete eller 

vara beredd att arbeta om så är önskvärt (Arbetsmiljöverket, 2005:15). Begreppet arbetstid kan avse exempelvis ordinarie arbetstid, övertid, 

mertid och jourtid (Ibid.). Det som menas med ordinarie arbetstid är att den är planerad, exempelvis genom att man gjort upp ett 

arbetstidsschema till skillnad från övertid som kan uppkomma mer eller mindre spontant och sätts in när den ordinarie arbetstiden inte räcker 

till och tillfälligt behöver utökas (Ibid.). Vid en heltidsanställning får den ordinarie arbetstiden vara maximalt 40 timmar per vecka 

(Arbetsmiljöverket, 2005:16) och det finns inga direkt regler gällande förläggningen av de 40 timmarna utan förläggningen är ofta reglerad 

genom kollektivavtal, exempelvis måndag – fredag mellan 07.00 och 18.00 (Arbetsmiljöverket, 2005:33). 
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material. Sist redogör vi för det resultat vi kommit fram till utifrån teman som IT-säljarnas 

syn på sig själva, yrkets krav och balansen mellan arbete och familjeliv och diskuterar våra 

slutsatser samt ger förslag till vidare forskning. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för den tidigare forskning som gjorts gällande fenomenet 

tillgänglighet men även gällande stress (inklusive att hantera balansen mellan arbete och 

familjeliv) och föreställningar om vad som är utmärkande för säljare. För att kunna besvara 

vår frågeställning, hur säljare av komplexa IT-lösningar upplever att vara tillgängliga har vi 

ansett just dessa tre områden relevanta att undersöka närmare. Detta eftersom tillgänglighet 

visat sig vara relaterat till stress men också för att de karaktärsdrag som värderas inom 

säljyrket skulle kunna ge en vägledning om varför just säljare upplever tillgängligheten såsom 

de gör. Kortfattat berättar vi också om hur vår uppsats skiljer sig från tidigare forskning. 

Tillgänglighet 

    b                                       ”    c -home-           ” (OHS),                  

smartphone som arbetsgivaren tillhandahåller sina medarbetare och som även får användas för 

privat bruk (Yun et al, 2012:121). Dessa OHS gör således medarbetarna nåbara tjugofyra 

           y    ,               c     c                                   ’              bb  ’  

Tidigare kunde medarbetare på ett annat sätt än idag själva välja när de öppnade dörren till det 

fysiska kontoret eller gick därifrån, men med dagens OHS står denna dörr alltid på vid gavel 

(Yun et al, 2012:122). I en fallstudie från 2006 av Mazmanian, Yates och Orlikowski 

undersöks hur medarbetare med OHS i ett företag i USA upplever att ständigt vara nåbara. Av 

studien framgår att de anställda håller koll på inkommande mail inte bara under ordinarie 

arbetstid utan även i olika privata sammanhang såsom under gudstjänsten i kyrkan, vid 

läkarbesöket eller i baren med vänner (Mazmanian et al, 2006:D3). Alla medarbetare som 

intervjuades uppgav att OHS-användningen i positiv bemärkelse gav dem möjlighet att 

övervaka informationsflödet men att de samtidigt upplevde ett tvång att hålla koll på 

inkommande mail vilket försvårade gränsen mellan arbete och privatliv (Ibid.). Tidigare 
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forskning visar även att både män och kvinnor får allt svårare att i den nya ekonomin 

kombinera arbete och familjeliv (Kossek & Ozeki, 1998:141-144). 

Stress 

Att ta del av tidigare forskning gällande stress mer generellt var viktigt eftersom stress visat 

sig vara starkt relaterat till tillgänglighet vilket redovisats ovan och således är ett allt vanligare 

inslag i människors liv i dagens samhälle. Stress kan orsakas av olika situationer både i jobbet 

och utanför. Stress kan ha både en negativ och en positiv inverkan på människor. I arbetslivet 

kan positiv stress exempelvis öka motivationen hos den anställde och få denne att bli mer 

alert, men beror också på den anställdes personliga karaktärsdrag (WHO, 2004:4). Stress har 

en negativ effekt på den anställde om denne exempelvis inte har stöd från chefer och 

medarbetare, när denne är utsatt för hård press samtidigt som kunskap och begåvning som 

krävs för arbetet saknas eller när denne inte känner sig ha kontroll över sin arbetssituation 

(WHO, 2004:3, 5). Andra orsaker till stress kan vara oförutsägbara arbetstider, brist på balans 

mellan arbetsliv och fritid, brist på förståelse för ens arbetssituation från familj eller tvärtom 

(WHO, 2004:6-7). Det är svårt att undvika stress, och för arbetsgivare är det också svårt att 

skydda sina medarbetare från stress som beror på situationer utanför arbetet, dock bör stress 

unvikas i arbetet (WHO, 2004:1). Anställda som uppfattar att de har en låg nivå av egen 

kontroll över sitt arbete och sin arbetsmiljö generellt sätt löper större risk att bli utbrända än 

anställda med en hög nivå av egen kontroll. Dwyer och Ganster fann i sin studie att en låg 

nivå av egen kontroll bland annat resulterade i en högre grad av sjukdagar än för anställda 

med hög nivå av egen kontroll (Dwyer & Ganster, 1991:603). Statens Folkhälsoinstitut har 

visat att stort eget inflytande över arbetstiden har mycket positiva effekter på människors 

hälsa vilket också skulle kunna gälla för just säljare av komplexa IT-lösningar (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2004:54). När det kommer till stress till följd av just användandet av 

smartphones har detta visat sig öka de anställdas flexibilitet och effektivitet då de genom 

OHS-användandet ständigt är nåbara, men med konsekvensen att det ökar risken för 

överbelastning i arbetet. Denna tillgänglighet i arbetet kan hota balansen mellan arbete och 

familjeliv. En rubbad balans i familjeliv kontra arbetsliv har visat sig ha en starkt bidragande 

effekt till en ökad jobb-stress vilket påverkar den anställdes känslomässiga och psykiska 

välmående negativt (Yun et al, 2012:142). Tidigare forskning gjord på säljares upplevelse av 

stress har visat att denna uppstår när krav och uppgifter som läggs på säljaren är motstridiga, 

och inte går att förena. Säljaren får då en stark känsla av frustration och överbelastning, vilket 
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ofta leder till en negativ attityd mot omgivningen (Hollet-Haudebert et al, 2011:415). 

Forskning vi funnit har visat att arbetsrelaterat arbete i hemmet är kopplat till ökad 

överbelastning som indirekt leder till ökad depression och upplevelse av försämrad fysisk 

hälsa, symptom som ofta uppstår till följd av stress (Yun et al, 2012:129).    

Säljares karaktärsdrag 

Att ta del av tidigare forskning gällande de karaktärsdrag som sägs vara kopplade till säljare 

var också viktigt eftersom dessa kan tänkas utgöra en del av de normer som säljarna måste 

förhålla sig till och därför skulle kunna förklara varför de upplever tillgänglighet utöver 

ordinarie arbetstid på det sätt de gör. 

Det finns en hel del tidigare forskning om vad som utgör en framgångsrik säljare och vilka 

karaktärsdrag som generellt gäller för dessa. Det förekommer olika personlighetsmodeller och 

en av de mest kända är The Five Factor Model (Big Five) som grundades av Ernest Tupes och 

Raymond Christal 1961 men som kommit att utvecklas allt eftersom (McCrae & Costa, 

1985:710). Modellen används bland annat för att fastställa vilka personliga karaktärsdrag som 

är kopplade till en viss yrkesgrupp och modellen omfattar de fem personlighetsdimensionerna 

öppenhet (intelligent, nyfiken, vidsynt) pliktkänsla (ihärdig, noggrann, ansvarstagande, hårt 

arbetande, mål-orienterad), utåtvändhet (social, pratsam, sällskapssjuk), vänlighet (artig, 

tillitsfull, rättfram, godhjärtad) och emotionell stabilitet (enerverande, ängslig, emotionell, 

nervös) (Barrick & Mount, 1991:18-21). Av dessa fem personlighetsdimensioner fann Barrick 

och Mount att pliktkänsla och utåtvändhet bäst passar in på just säljare (Barrick & Mount, 

1991:12-14). Vidare sägs att säljare är empatiska då de har lätt att förstå kundens behov 

(Giacobbe et al, 2006:121; Spiro & Weitz, 1990:63). Harris M. Plotkin menade att man inte 

på ett enkelt sätt kan beskriva en säljares typiska egenskaper utan att deras karaktärsdrag 

beror på vilken bransch de arbetar i eller vilken typ av produkt/tjänst de säljer (Plotkin, 

1987:54, 56). En säljare av exempelvis komplexa vapensystem behöver oftast ha en 

ingenjörsutbildning i botten vilket inte behövs om man säljer enklare lösningar (Plotkin, 

1987:56). Dock ger han något mer generella exempel på karaktärsdrag för framgångsrika 

säljare såsom bland annat framåtanda, att de är ihärdiga och tävlingsinriktade. Han menar 

även att, gemensamt för alla säljare är att de har talets gåva eftersom ett bra ordförråd är 

säljarens viktigaste verktyg för att bygga relationer som i sin tur genererar affärer (Ibid.). 

Enligt en tidig studie är även ett stort ego en viktig egenskap för en framgångsrik säljare 

(Lamont & Lundström, 1977:526). Säljare vill även gärna ha stor handlingsfrihet och 
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presterar bäst under denna förutsättning och möjliggör således att de till stor del bestämmer 

sina egna arbetstider och fattar egna beslut för att tillmötesgå kundernas krav, och när 

kunderna är nöjda ökar detta säljarens självförtroende och tro på sig själv (Hollet-Haudebert 

et al, 2011:416). Framgångsrika säljare är också kända för att motiveras av att vilja hjälpa 

kunden att lösa deras problem och tillgodose kundernas krav (Hollet-Haudebert et al, 

2011:424). 

Hur vår forskning skiljer sig från tidigare sådan 

Ovan redovisades att det finns tidigare forskning inom områdena tillgänglighet, stress i 

arbetslivet och vad som utgör en bra och framgångsrik säljare. Det finns även tidigare 

forskning om hur säljare upplever stress, vad som utlöser denna och hur man på bästa sätt kan 

förhindra stress i arbetet för säljare. I en studie gjord av Lewin och Sager konstaterades att en 

utmattningsprocess gällande säljare börjar med att de inte lyckas så bra i sitt arbete (att de inte 

vinner affärer i linje med uppsatta mål och vad som förväntas av dem och att de således inte 

uppfyller sina personliga prestationer). Detta gör att de upplever emotionell utmattning vilket 

i sin tur leder till att de distanserar sig från sig själva, sina kunder och medarbetare (Lewin & 

Sager, 2007:1222). Även om det finns en hel del tidigare forskning på detta område har vi 

däremot inte lyckats hitta någon forskning gällande hur just säljare av komplexa IT-lösningar 

upplever att vara tillgängliga utöver ordinarie arbetstid. Eftersom IT-sektorn är en växande 

sektor (IT Statistik, 2014) och vi tänker oss att säljare i denna bransch blir allt fler med tiden 

hoppas vi med denna kvalitativa forskningsstudie belysa hur säljare av komplexa IT-lösningar 

upplever tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid och således bidra till den tidigare forskning 

som redan finns om tillgänglighet i stort. I nästa avsnitt kommer vi att presentera vårt 

teoretiska ramverk som bygger dels på teorin om habitus, dels teorin om roller. 

Teori 

För att besvara vårt syfte och vår frågeställning behöver vi en eller flera teorier som kan 

hjälpa oss att analysera hur säljare av komplexa IT-lösningar upplever tillgängligheten såsom 

de gör. Vi har därför valt att luta oss mot Bourdieus teori om habitus där tyngdpunkten i 

Bourdieus teori ligger i att man socialiseras in i ett fält, vilket i detta fall är IT-säljarnas 



 

 8 

yrkesfält med de normer och värderingar som gäller där. Vi har även valt att luta oss mot 

Goffman teori om roller, där olika roller kan hamna i konflikt med varandra. Roller i detta fall 

kan vara de man spelar i arbetet kontra i sitt privatliv. Dessa teorier bör utgöra bra redskap för 

att ta reda på IT-säljarnas gemensamma upplevelser av tillgänglighet för att kunna besvara vår 

frågeställning: Hur upplever säljare av komplexa IT-lösningar att vara tillgängliga? Nedan 

redogör vi för våra valda teorier. 

Bourdieus teori om habitus 

Bourdieus teori om habitus som han skriver om i ett av sina större verk, Distinktionen handlar 

om smak och livsstil och lägger grunden för sociala strategier, det vill säga hur man som 

individ bör agera för att passa in i en viss krets eller grupp av människor, ett så kallat fält 

(Bourdieu, 2010). Beroende på smak och livsstil, det vill säga en individs habitus kommer 

man alltså att placera sig i olika fält där fältets specifika smak och sedvänja också formats i 

kontrast till ett annat fälts smak. På så sätt uppstår skillnader mellan olika livsstilar. 

(Bourdieu, 2010:166-167). Sociala strategier är oftast omedvetna. Detta kommer sig av att en 

individs sociala handlande anpassats till en objektiv situation där individen inte haft ett 

medvetet mål med sina handlingar (Bourdieu, 1988:782). Däremot är individens sociala 

handlande styrt av en praktisk känsla eller kunskap om vad som är godtagbart eller accepterat 

inom fältet. Detta kallar Bour         ”                            ” (Ib  .). Sitt habitus skaffar 

sig individen under livets gång genom olika erfarenheter och utifrån den sociala miljö man 

vistas i och som läggs till dennes karaktär (Bourdieu, 1990:94). Genom att umgås i miljöer 

där en viss kultur råder socialiseras man in i ett beteende och sätt att leva som är rätt för just 

den miljön. Detta gör det möjligt att kunna röra sig och passa in i vissa kretsar varifrån denna 

erfarenhet kommer och existerar. Habitus anskaffas också aktivt genom att individen tar del 

av de aktiviteter som hör den rådande kulturen till vilket gör att man över tid får egenskaper 

som bidrar till att man mer naturligt kan röra sig i de aktuella kretsarna. Inom området för ett 

habitus råder i regel liknade sätt för hur man lever, där exempelvis ett visst klädval, matvanor, 

syn på hur man tar hand om sin hälsa eller hur man fördelar sin tid mellan familjeliv och 

arbete är gemensamt (Bourdieu, 2010, kap. 3). Ett visst habitus är alltså gällande inom vad 

Bourdieu kallar för fält, där vi ser säljyrket inom branschen för komplexa IT-lösningar, som 

utgörandes ett sådant fält. Ett fält kännetecknas till stor del av att en grupp människor ger 

något ett visst värde. Det som gruppen ser som värdefullt är också något som de alla strävar 

efter och där individens sociala placering avgörs av dennes tillgång på det som anses vara 
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eftersträvansvärt inom det aktuella fältet (Bourdieu, 1993:270). Säljarna inom branschen för 

komplexa IT-lösningar kan ses konkurrera med varandra genom sin strävan att sälja produkter 

och tjänster på samma marknad. På så sätt kan IT-säljarnas yrkesfält inom denna bransch ses 

som ett typiskt fält i Bourdieus mening. Vi tänker oss att säljare av komplexa IT-lösningar 

sökt sig till denna yrkesroll och detta yrkesfält beroende av deras habitus, det vill säga deras 

smak och livsstil som de anskaffat sig genom livet och de miljöer de vistats i. Deras habitus 

fortsätter att förstärkas och växa inom yrkesfältet i det sociala samspelet med andra i 

säljteamet vilket gör att de på ett naturligt men samtidigt omedvetet sätt vet vilka regler som 

gäller vilket gör att de förhåller sig till och även upplever tillgänglighet på ett liknande sätt 

som övriga säljkollegor inom fältet. 

Goffmans teori om roller 

Goffman menar att vi som individer spelar olika roller genom att vi tar på oss masker för de 

olika roller vi spelar (Goffman, 2009:25-26). För att tydliggöra en situation för andra 

individer som observerar oss sätter vi upp en medveten eller omedveten social fasad 

(Goffman, 2009:28). Denna fasad omfattar tre komponenter, nämligen en platsbunden 

inramning (Goffman, 2009:29) såsom exempelvis arbetsplatsen eller hemmet, ett uppträdande 

 c         é  (G      , 2009 30)  U                      ”                c           ” 

såsom yrke eller titel (rang) genom ex                   c               é            ”    

roll i interaktionen som den agerande räknar med att spela i den situation som är under 

    c     ”                       é   x              y                           för avsikt 

att spela en roll där denne är den som bestämmer över andra (Ibid.). För att koppla Goffmans 

teori till vår studie tänker vi oss att IT-säljaren spelar en roll i sitt arbete som säljare men även 

en roll i sitt privatliv som familjefar/familjemor. Dessa roller skulle kanske kunna hamna i 

konflikt med varandra och medföra att tillgängligheten i enlighet med tidigare forskning 

exempelvis genererar stress. 

Sammanfattningsvis har vi valt att använda oss av Goffmans teori om roller och Bourdieus 

teori om habitus för att försöka förklara varför säljare av komplexa IT-lösningar upplever 

tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid såsom de gör. Vi tycker att dessa teorier på ett bra sätt 

kompletterar varandra och genom sina olika aspekter skulle kunna hjälpa oss att förstå hur IT-

säljarna upplever tillgängligheten. Vi tänker oss att fältet utgörs av IT-säljarnas yrkesfält inom 

branschen för komplexa IT-lösningar. Hur tillgänglig man som säljare vill vara och också hur 

tillgängligheten upplevs skulle då kunna bero på säljarens smak och livsstil (habitus), den 
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mening fenomenet fått inom fältet genom att säljarna socialiserats in i sättet att se på 

tillgänglighet men även beroende av de roller man ikläder sig, dels i sitt arbete, dels i sitt 

privatliv. Habitus i detta sammanhang skulle kunna vara egenskaper som exempelvis 

tävlingsinstinkt, att vara ihärdig och social. IT-säljarna agerar utifrån de normer och 

värderingar som råder inom fältet genom det sociala samspelet med säljkollegorna och skulle 

på så sätt socialiseras in i den sociala yrkesrollens förväntningar om att vara tillgänglig och 

den kultur som råder inom fältet för hur man upplever tillgängligheten. Detta skulle då kunna 

förklara hur säljare av komplexa IT-lösningar upplever tillgänglighet utöver ordinarie 

arbetstid. 

Vi kommer att använda dessa teorier som ett analytiskt verktyg för att analysera vårt 

empiriska material och hoppas genom denna process få en djupare förståelse för hur IT-säljare 

socialiserats in i yrkesrollen som säljare och hur deras habitus, den mening de gett 

tillgängligheten samt de olika roller de ikläder sig påverkar hur de upplever fenomenet 

tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid. Således hoppas vi kunna besvara syftet med vår 

studie och också besvara vår frågeställning: Hur upplever säljare av komplexa IT-lösningar att 

vara tillgängliga? 

Metod och data 

I detta avsnitt kommer vi först övergripande redogöra för innebörden av den fenomenologiska 

ansatsen. I de olika delarna i detta avsnitt redogör vi även för hur ansatsen genomgående 

tillämpats i vår datainsamling och analys. Vi beskriver hur datainsamlingen gått till, samt 

avväganden och reflektioner vi haft längs vägen. Vi tar även upp etiska aspekter och 

diskuterar vår egen forskarroll och förförståelse. Slutligen redogör vi för hur vi utifrån vårt 

teoretiska ramverk om teorin om habitus och teorin om roller som vi redogjort för under 

avsnittet Teori, kunnat samla in och analysera vår empiri. 

Fenomenologi 

Den fenomenologiska ansatsen innebär att undersöka ett fenomen i samhället, och låta 

personer man vet har erfarenhet av detta, på ett öppet sätt ge sin egen berättelse om hur de 
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upplever fenomenet och vilka känslor de har kring detta. Viktigt är här att som forskare släppa 

sin egen förförståelse, och att inte låta denna påverka hur man tolkar, analyserar eller samlar 

in sin data (Creswell, 2013:78). Utifrån den fenomenologiska ansatsen vill man hitta 

meningsbärande enheter i insamlad data, och genom dessa hitta gemensamma nämnare i de 

intervjuades upplevelser. Dessa gemensamma upplevelser ska sedan ses som en helhet, istället 

för individuella erfarenheter, vilket benämns som att man hittar fenomenets essens (Creswell, 

2013:76). Detta är vad den fenomenologiska ansatsen går ut på. Vi har valt att undersöka 

upplevelsen av fenomenet tillgänglighet bland säjare inom branschen för komplexa IT-

lösningar. 

Urval 

För att undersöka hur säljare inom branschen för komplexa IT-lösningar upplever att vara 

tillgängliga utöver ordinarie arbetstid har vi gjort en kvalitativ studie i vilken vi genomfört 

intervjuer med åtta säljare. Urvalet skedde i två steg, där vi i det första valde bland företag och 

i det andra bland dess säljare. Den fenomenologiska ansatsen förespråkar spridning i urvalet, 

för att uppnå en heterogenitet (Creswell, 2013:78). Detta då man vill få så spridda personer 

som möjligt men som upplevt samma fenomen, och på så sätt kunna ge en tydligare bild av 

fenomenet inom yrket. Vi motiverar vårt urval av säljare inom branschen för komplexa IT-

lösningar med att dessa är heterogena eftersom de arbetar inom olika företag. Vissa företag är 

större och etablerade över hela världen, andra mindre och endast etablerade i Sverige. Olika 

företag och olika företagskulturer kan därmed ha olika krav på sina anställda (Granberg, 

2008:134), vilket bidrar till att upplevelsen av tillgänglighet kan se olika ut för olika säljare. 

Motiveringen till varför vi valt att hålla oss endast till branschen för säljare av komplexa IT-

lösningar är att vi föreställer oss att säljaryrket ser olika ut för olika branscher, till den grad att 

yrkesrollen inte ens liknar varandra och därför inte blir jämförbar. För att studien ska behålla 

trovärdighet väljer vi därför endast ett urval gjort inom branschen för komplexa IT-lösningar. 

Utrymmet för uppsatsen motiverar även urvalsbegränsningen. 

Tillvägagångssättet för urvalet började med att vi kartlade branschen med de ledande 

företagen inom informations- och dokumenthantering. Eftersom en av oss som skriver denna 

uppsats arbetar på ett av dessa ledande företag, valde vi att inte kontakta några av dess 

konkurrenter. Detta på grund av att vi anser att det inte är helt etiskt korrekt. Så långt det varit 

möjligt har vi presenterat oss som studenter vid Sociologiska institutionen vid Stockholms 

universitet och inte som arbetande inom branschen. Att besöka ett konkurrerande företag 
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(även om vi inte avslöjat att en av oss tillhör en konkurrent) där vi intervjuar personer i 

yrkesrollen som säljare som sitter inne med känslig information om exempelvis säljstrategier 

skulle vårt tillvägagångssätt inte ha känts etiskt korrekt. Att inte avslöja vår identitet, såsom 

arbetandes inom branschen, gentemot de företag vi valt att intervjua skulle också kunna ses 

som problematiskt, men detta upplevde vi som mindre känsligt och inte lika etiskt inkorrekt. 

Hade vi avslöjat vår identitet för de vi intervjuat skulle vi istället haft problem med validiteten 

i svaren på våra frågor om hur man arbetar gentemot kunder och övriga intressenter. Här bör 

dock tilläggas att vi i tre fall inte dolde vår identitet i branschen för de utvalda företagen vi 

intervjuat då vi, för att komma i kontakt med respondenterna varit tvungna att gå via 

personliga kontakter. Detta skulle kunna vara en brist med vår studie men eftersom dessa 

företag samarbetar med det företag där en av oss arbetar ansåg vi inte heller här att risken för 

detta föreligger på samma sätt som om företaget hade varit en konkurrent. De konkurrerande 

företagen ströks emellertid från urvalet vilket således motiveras av etiska aspekter men också 

för att undvika risken att påverka eller hämma respondenternas svar om de fått vetskap om vår 

koppling till branschen. Vi valde istället att kontakta samarbetspartners till det företag där en 

av oss tjänstgör, vilket vi bedömde skulle ge mindre påverkan på respondenterna. Vi bedömde 

även att de uteslutna konkurrerande företagens deltagande inte var av betydelse, och vars 

deltagande inte skulle påverka vår studie åt något håll. Bedömningen blev att de var viktigare 

att utesluta. Bland de kvarvarande företagen i branschen ringde vi sedan runt och bad att få 

tala med dess säljchef eller annan ledande person inom företaget. Detta för att presentera oss 

och vårt syfte men också för att komma i kontakt med en säljare att intervjua. I vissa fall 

saknade företaget en säljchef och vi kopplades då, via företagets växel direkt till en säljare 

som växeln valde ut åt oss. Alla vi kom i kontakt med var vänligt inställda och villiga att ta 

sig tid för en intervju, trots att de hade vad vi tolkade ett pressat schema. 

Respondenterna vi använt oss av blev slutligen åtta stycken, från sju olika företag. Från ett av 

företagen valde vi att ta två respondenter, detta eftersom vi på så sätt fick en intervju även 

med en kvinnlig säljare. Den kvinnliga representationen ansåg vi vara viktig för 

heterogeniteten, och vi bedömde den aspekten i detta fall som viktigare än spridningen av 

ytterligare ett företag. Däremot kan diskuteras om vi inte borde eftersträvat att ha ungefär lika 

många kvinnliga som manliga respondenter i vårt urval för en ökad heterogenitet vilket var 

vår utgångspunkt från början. Säljarna i denna bransch utgörs dock till största delen av män 

och det var således inte helt lätt för oss att få tag i säljare av det kvinliga könet inom den 

bransch vi valt att avgränsa oss till. Våra respondenter utgjordes därmed av sju män, och en 
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kvinna varav två av det totala antalet hade en position som försäljningschef och de sex övriga 

en säljroll. Att två av respondenterna har en annan position medförde att vi gjorde en 

avvägning gällande för och nackdelar, och där vi kom fram till att deras närvaro snarare har 

en bidragande påverkan till vår studie på det sättet att vi får en ökad spridning gällande 

yrkesposition inom fältet. Även denna spridning bidrar således till en ökad heterogenitet i 

urvalet. Vi kommer i denna uppsats benämna samtliga som säljare. Alla intervjuer utfördes 

under perioden vecka 47 till och med vecka 51, år 2013. 

Intervjuer 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer (Aspers, 2011:143), där vi delade upp 

intervjuguiden i tre delar med fokus på bakgrund, yrkesroll och tillgänglighet som vid 

analysen kom att ligga till grund för de tre teman vi valt att använda oss av för att beskriva hur 

säljare av komplexa IT-lösningar upplever tillgänglighet, nämligen säljarens syn på sig själv, 

yrkets krav och balansen mellan arbete och familjeliv. Den sista delen i intervjuguiden 

gällande upplevelsen av tillgänglighet bestod av frågor som var formulerade på ett mer öppet 

sätt, för att respondenten själv skulle kunna beskriva sin upplevelse av fenomenet. Detta i 

hopp om att undvika att respondenten påverkades av oss. Första och andra delen gällande 

bakgrund och yrkesroll ansåg vi fylla två syften i intervjun. För det första, att få en bättre 

förståelse för respondentens personliga egenskaper genom sin syn på sig själv och de krav 

som ställs på yrkesrollen som säljare, för det andra att få respondenten i ett mer avslappnat 

läge (Aspers, 2011:145) för att slutligen svara på frågor om upplevelsen av tillgänglighet. 

Våra intervjuer lades upp med den fenomenologiska ansatsen som utgångspunkt, på så sätt att 

vi visste att vi måste lägga vår egen förförståelse åt sidan (Creswell, 2013:78-79) och att vi 

ville ha med ett antal öppna frågor, där respondenten själv fick berätta om sin upplevelse och 

känslor kring fenomenet. Detta avser främst del tre om tillgänglighet. Intervjuguiden 

utformades med vårt teoretiska ramverk, Bourdieus habitus som grund, främst gällande del ett 

om bakgrund och del två om yrkesrollen. Goffmans teori om roller lades till senare under 

studiens gång främst med tyngdpunkt på del tre. Varje intervju tog mellan cirka 40 till 60 

minuter och genomfördes på respondenternas respektive kontor. Vi som skriver denna uppsats 

hade alltid på förhand bestämt vem av oss som skulle hålla i intervjun och vid samtliga 

intervjuer utom tre deltog vi båda två. Alla intervjuer spelades in, efter att vi fått tillåtelse från 

respondenten där vi även meddelat att all information vi tar del av kommer att hanteras 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011:67). Det vill säga att inga personuppgifter eller 
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företagsnamn som kan kopplas till vem som deltagit i intervjun kommer att finnas med. 

Transkriberingen av intervjun utfördes i efterhand av den som vid tillfället hållit i intervjun. 

Själva transkriberingen gjordes så ordagrant som möjligt men exempelvis pauser, hummanden 

m.m. som vi inte ansåg relevanta eller meningsskapande utelämnades ibland (Aspers, 

2011:156). Respondenterna har inte erbjudits att läsa igenom den transkriberade intervjun, 

vilket det finns både för och nackdelar med (Aspers, 2011:159). Däremot erbjöds samtliga 

respondenter att ta del av vår studie då den är klar vilket mottogs positivt av samtliga. 

Förförståelse 

Den fenomenologiska ansatsen lägger stor vikt vid att man tydliggör och beskriver sin egen 

förförståelse gällande fenomenet för att medvetandegöra läsaren om detta vid bedömningen 

av forskningen (Creswell, 2013:193). Fenomenet tillgänglighet är något vi båda, som 

genomfört denna studie upplever som allt mer vanligt. Utifrån våra erfarenheter i arbetslivet 

upplever vi att arbetstider allt mer suddas ut och att gränsen mellan fritid och arbete blir allt 

mer flytande. Den nya tekniken med smartphones och lättillgänglig internetuppkoppling gör 

att vi upplever att man i arbetslivet blir mer tillgänglig, och att detta arbetssätt också är något 

som allt mer ses som normen. Vi upplever att det finns förväntningar på att man som anställd 

idag är mer flexibel, där arbetstiderna blir mer av ett givande och tagande i relationen anställd 

och arbetsgivare. Utifrån det vi upplevt själva och av människor i vår närhet hanterar många 

detta olika, där tillgängligheten ibland ger negativ påverkan på psykisk och fysisk hälsa. Vi 

båda som skriver denna uppsats har således en upplevelse av tillgänglighet som fenomen som 

innebär att vi ser somliga fördelar men även reflekterar över vissa nackdelar. De första 

intervjuerna vi genomförde kom att fungera som en slags förstudie av vilka vi kunde 

konstatera att vår egen förförståelse om fenomenet verkade stämma överens med 

respondenternas upplevelse och att vår studie således fyller en viktig funktion, det vill säga att 

ta reda på hur säljare av komplexa IT-lösningar upplever tillgängligheten. 

På grund av att en av oss arbetar på ett IT-företag liknande de som varit föremål för vår studie 

och således har säljare som medarbetare har det varit av största vikt för oss att vara medvetna 

om detta och göra vårt bästa för att inte låta oss påverkas av erfarenhet och kunskap om IT-

branschen och dess säljare. Däremot har ingen av oss arbetat i en säljroll såsom de som 

omfattas av vår studie vilket gör att vi (även den av oss som arbetar i denna bransch) inte är 

fullt insatt i säljrollen. Att säljare i IT-branschen däremot till viss del behöver vara tillgängliga 

utöver ordinarie arbetstid har vi dock varit medvetna om och det är delvis detta som gjort att 
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vi också haft möjlighet att genomföra just en fenomenologisk studie. För att ändå ta hänsyn 

till vår förförståelse om säljare i IT-branschen, har vi varit noga med att tillsammans diskutera 

och lyfta fram vilka föreställningar och fördomar vi har för att göra oss mer uppmärksamma 

och varsamma på detta i våra intervjuer. Genom att vi lyft upp vår förförståelse kring 

säljrollen bör vi ha minskat risken att påverka våra respondenters svar i någon riktning. 

Analys och kodningsprocess 

Det material vi använder i vår analys består endast av material vi själva samlat in och skapat i 

form av intervjuer. Detta insamlade transkriberade material består sammanlagt av ca nittio 

sidor text, som vi använder som underlag för vår studie. Som metod för att analysera 

materialet utgår vi ifrån den av Creswell förenklade varianten av en tidigare version kallad 

Stevick-Colaizzi-Keen metoden, för att analysera vår data utifrån en fenomenologisk ansats 

(Creswell, 2013:193). 

Den fenomenologiska ansatsen innebär såsom nämnts ovan att man i det insamlade materialet 

hittar meningsfulla uttalanden, även så kallade bärande meningar gällande fenomenet. Dessa 

bärande meningar listas upp, utan specifik värdering för att sedan delas in i teman, om man 

hittar sådana (Creswell, 2013:193). Vi började vår analys och kodningsprocess med att i vårt 

material först enskilt märka upp uttalanden som direkt var kopplade till respondenternas 

upplevelse och känsla av fenomenet tillgänglighet. Denna markering av meningar gjordes 

löpande allt eftersom transkriberingen av intervjuerna blivit klara. För att undvika att göra 

skillnad i markeringen beroende på vem av oss författare som hållit i och transkriberat 

intervjun har vi båda gått igenom allt insamlat material, samt hållit en tät dialog med varandra 

för att motivera våra markeringar och även diskutera svårigheter med kodningen. 

Löpande under bearbetningen av materialet har vi funderat över gemensamma nämnare i 

respondenternas svar, för att slutligen kunna hitta teman. Vi kom således att skapa tre teman 

vilka vi valde att benämna säljarens syn på sig själv, yrkets krav och balansen mellan arbete 

och familjeliv. Dessa teman skapades i första hand induktivt utifrån empirin enligt första 

ordningens konstruktion. Detta genom att lyfta fram respondenternas syn och upplevelser till 

andra ordningens konstruktion. Våra teman skapades således även deduktivt utifrån vårt 

teoretiska ramverk (Aspers, 2011:46-47). De meningsbärande uttalandena är främst 

uttalanden som berättar något om säljarens syn på sig själv, egenskaper som krävs i 

yrkesrollen och de krav som yrket ställer på säljarna samt också säljarnas syn på privat- och 
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familjeliv och hur dessa balanseras i förhållande till deras arbete och yrkesroll. På så sätt 

fångade vi upp det material som vi ansåg relevant för att söka svaret på vår frågeställning: 

Hur upplever säljare av komplexa IT-lösningar att vara tillgängliga?. För att besvara vår 

frågeställning tar vi med utgångspunkt i teorin om habitus och teorin om roller hänsyn till alla 

ovan nämnda teman i kombination med varandra, för att se om dessa går att koppla till 

fenomenet om tillgänglighet. 

Etiska aspekter och forskarrollen 

Då vi genomfört intervjuer med åtta säljare i en IT-bransch där flera företag samarbetar eller 

där medarbetare inom branschen känner varandra av olika anledningar, har det för oss under 

studiens gång varit uppenbart att vi hanterar integritetskänsligt material. Vi har således varit 

medvetna om de etiska aspekterna och varit noggranna med att skydda respondenterna och 

inte heller avslöja identiteten gällande deras respektive företag då detta skulle kunna innebära 

att anställda i branschen skulle kunna lista ut vilka säljare vi har pratat med. Ett mindre- eller 

mellanstort företag har ofta ett mindre antal anställda säljare. Vi har således i största möjliga 

mån försökt behandla de data som framkommit under studiens gång konfidentiellt genom att i 

det transkriberade materialet från intervjuerna benämna respondenterna och deras respektive 

företag vid fiktiva namn alternativt inte skriva ut dessa (Vetenskapsrådet, 2011:67). Inför 

respektive intervju informerade vi respondenterna om att de kommer att vara anonyma i 

denna studie. Vi frågade därtill om deras godkännande att ljuddokumentera intervjuerna och 

att syftet med detta är att, på ett mer överskådligt sätt ta del av vad som framkommit. Däremot 

var vi noggranna med att, för respondenterna inte röja syftet med undersökningen eftersom vi 

inte ville påverka deras svar. Som nämnts tidigare arbetar en av oss i denna bransch och här 

har vi kommit i konflikt med etiska aspekter i huruvida vi skulle avslöja detta för 

respondenterna eller ej. Vissa av respondenterna har vi kommit i kontakt med, just genom 

våra kontakter i branschen vilket medfört att de varit medvetna om detta. När det gäller övriga 

respondenter valde vi att inte avslöja detta eftersom vi tänkte att det kunde påverka deras svar. 

Vi utgav oss alltså endast för att vara studenter vid Sociologiska institutionen vid Stockholms 

universitet. När vi valde ut citat och information som skulle redovisas i resultatet stötte vi inte 

på problem gällande forskningsetik. Vi har således inte känt att vi behövt välja bort citat för 

att de ansågs vara av känslig karaktär eller att någon skulle kunna räkna ut vem som sagt vad. 
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Resultat 

Då vår teoretiska grund ligger i teorin om habitus och teorin om roller, har vi valt att redovisa 

resultatet av de empiriska data vi samlat in utifrån de teman vi använt oss av. Dessa teman är 

säljarens syn på sig själv, yrkets krav samt balansen mellan arbete och familjeliv. Vi menar att 

dessa teman ger oss en djupare förståelse för hur IT-säljarna socialiserats in i yrkesrollen som 

säljare och hur deras habitus, den mening de gett tillgänglighet och de roller de spelar i arbetet 

kontra på sin fritid påverkar hur de upplever fenomenet tillgänglighet. Genom detta 

tillvägagångssätt kan vi besvara vår frågeställning: Hur upplever säljare av komplexa IT-

lösningar att vara tillgängliga? 

Resultatet redovisas nedan under respektive tema och kopplas sedan till vårt teoretiska 

ramverk. Med utgångspunkt i vårt empiriskt inhämtade data ser vi konstruktioner som lyfts 

upp mer än andra av de intervjuade och utifrån vårt teoretiska ramverk har vi kunnat lyfta data 

från första ordningens konstruktion till andra ordningens konstruktion (Aspers, 2011:46-48), 

det vill säga att vi lyfter respondenternas svar till en teoretisk nivå. 

Säljarens syn på sig själv 

För att ta reda på hur säljare av komplexa IT-lösningar upplever att vara tillgängliga utöver 

ordinarie arbetstid var vi intresserade av att ta del av hur de säljare vi intervjuat uppfattar och 

beskriver sig själva för att eventuellt kunna dra slutsatser om huruvida personliga egenskaper 

kan ligga till grund för hur man upplever tillgänglighet. Vårt insamlade material visade främst 

på att säljarna beskriver sig själva som sociala, att de upplever sig ha lätt att få kontakt med 

och prata med andra människor samt att de är bra på att upprätthålla relationer. En av 

respondernterna beskrev sig själv på detta sätt: 

”För mig är det viktigt att umgås med människor...jag e väldigt social...Jag har lätt att få kontakt 

med människor...Säljare e typiskt väldigt sådär...de e kanske lite mer konstnärliga å vidlyftiga å 

pratar å... Jag har mycket vänner. Asså jag älskar å stå å prata med grannarna å jag är aktiv 

föreningsmänniska där jag umgås med människor å jag känner väldigt många.” 

Vidare beskriver de flesta sig som serviceinriktade och hälften av respondenterna ansåg sig 

även vara prestations- och tävlingsinriktade. En av respondenterna beskrev sin egen 

tävlingsinstinkt, och hur denna kopplas till jobbet på detta sätt: 
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”Jag tycker det är jätteroligt att försöka springa snabbare än alla 30-åringar och…..det kan jag 

fortfarande göra ganska bra…men vi kan inte tävla på att springa 100 meter, då är dom alltid 

snabbare än vad jag är. Jag har ju allt som jag har gjort, jag har min erfarenhet, jag vet hur kund 

funkar, jag vet hur massa andra saker funkar ..så att…jag genom att jobba smart ofta når bättre 

resultat än vad dom kan…, sen brukar inte jag skriva dem på näsan, men det är liksom min 

inombordstävling” 

När det gäller respondenternas sociala förmåga och serviceanda stämmer vår uppfattning väl 

överens med deras egen beskrivning av sig själva då de på ett mycket positivt och generöst 

sätt välkomnat oss att genomföra våra intervjuer med dem och under intervjuerna 

öppenhjärtligt berättat om sig själva och yrkesrollen som säljare.  

Detta tema tänker vi oss, har sitt ursprung i Bourdieus teori om habitus då människan genom 

livet skaffar sig erfarenheter i egenskap av smak och livsstil som formar hennes karaktär. 

Detta bör göra att hon också söker sig till en viss yrkesroll där andra inom yrkesfältet delar 

smak och livsstil och så även personliga egenskaper. Även situationen och miljön man vistas i 

gör att man socialiseras in i sättet att vara. Om man applicerar denna teori på säljarna i 

branschen för komplexa IT-lösningar, skulle detta innebära att säljarna genom tidigare 

erfarenheter i livet, tidigare arbeten och nuvarande miljö i säljteamet skaffat sig personliga 

egenskaper, men också anpassats och socialiserats in i sättet att vara som säljare bland övriga 

säljkollegor. En nybliven säljare i teamet som exempelvis tidigare inte varit särskilt 

serviceminded eller tävlingsinriktad blir enligt ovan nämnda teori det med tiden genom 

interaktionen med de andra i säljteamet. Detta gör att det inte är så konstigt att säljarna mer 

eller mindre beskriver sig på liknande sätt då de, ofta på ett omedvetet sätt formats i samspelet 

                       c        c              ”                         ”                  

vara i sin yrkesroll som säljare i enlighet med Bourdieus teori om habitus (Bourdieu, 

1988 782)  E                                      ”    ”   b     har alltså lättare att få 

acceptans hos andra inom fältet då det är detta sätt att exempelvis ge service, värna om 

relationer med andra, prata eller bete sig som anses vara normen. Att våra respondenter 

beskriver sig på ett, för dem gemensamt sätt skulle också kunna förklara varför just IT-säljare 

upplever fenomenet tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid som de gör. 

Yrkets krav 

Här redovisas hur säljarna beskriver hur de uppfattar sin yrkesroll och de krav som säljyrket 

ställer på dem. Dessutom beskriver de vad de upplever som det bästa respektive sämsta med 
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att vara säljare av komplexa IT-lösningar. Anledningen till att undersöka vilka krav som är 

förknippade med yrkesrollen som säljare är att detta liksom säljarnas syn på sig själva skall 

kunna ge en förklaring till hur de upplever fenomenet tillgänglighet. 

När vi frågade respondenterna vilka krav som ställs gällande deras arbete framgår det att 

hälften av dem anser att det är ett prestationsorienterat och tävlingsinriktat arbete, där de trivs 

just för att de själva också har den egenskapen.  

”Jobbar man som affärsman eller kvinna eller som säljchef så har du ett ständigt tryck att leverera 

och visa resultat, det är ju väldigt resultatorienterat då , tävlingsorienterat. Och då är det väldigt 

skönt att kunna mäta sin prestation på ett tydligare sätt kanske än man kan göra i många andra roller, 

så därför passar det mig väldigt bra.” 

Övriga krav som vanligen framfördes var hög servicegrad,              by    ”     ” och 

relationer med kunderna samt förmågan att förstå och sätta sig in i deras vardag/verksamhet. 

”Det är inte aktuellt för mig att inte ha hög servicegrad. Och det kan vara att det kommer med 

tilltagande ålder också men jag är rädd om mitt jobb och jag vill verkligen göra mitt yttersta, och jag 

vill inte hamna i en situation där jag hade kunnat göra lite till, och inte gjorde det och så får jag fel 

utfall, och det handlar inte om att jobba ihjäl sig, utan det handlar om att vara smart...” 

Under intervjuerna behandlades frågan huruvida säljarna uppfattar fenomenet tillgänglighet 

som något som är kopplat till yrkesrollen som säljare i högre utsträckning än för andra 

yrkesroller. Frågan ansåg vi vara relevant för att få en uppfattning om hur säljarna uppfattar 

sin egen yrkesroll i förhållande till andras och de krav som de förknippar med den egna 

yrkesrollen. Hälften av respondenterna upplever att det ligger i sakens natur som säljare att 

vara tillgänglig och att det med yrkesrollen kommer ett ansvar, inte minst med tanke på att 

säljarens prestationer ger andra kollegor arbete. Mer än hälften angav också att de krav och 

det som upplevs som positivt med att vara säljare är möjligheten till inblick i, och förståelsen 

för kundernas verksamhet vilket också ger en ökad allmänbildning. Hälften uppgav vidare 

frihetskänslan som en positiv aspekt, såsom flexibla arbetstider samt var och hur man utför 

sitt arbete, till exempel att inte endast behöva sitta på ett kontor hela dagarna eller att få vara 

med och påverka sin lön beroende på hur man presterar.  

”Personliga drivkraften och fundamentet är väl ändå att kunna styra sin egen tid, styra sin dag och 

att ...veta att om att gör jag mitt resultat kommer ingen ifrågasätta vad jag gör på dagen, jag tar 

min lunch när jag vill.....” 

En annan positiv aspekt med säljyrket som också upplevdes av merparten av respondenterna 

var utmaningen att hitta och erbjuda bra lösningar på kundernas problem. När det istället 
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gäller vad som upplevs som negativt med att vara säljare svarade merparten av 

respondenterna toppar och dalar där de lugna perioderna tydligt påvisar att man inte når sina 

uppsatta mål vilket upplevs som stressande och genererar en osäkerhet. Osäkerheten verkar 

vara kopplad till de otrygga anställningsvillkor som gäller för säljare.  

Vid vår första intervju framkom att respondenten hade en fast lön utan att kunna påverka 

denna beroende på prestation och uppnådda resultat. Vi undrade då om detta skulle kunna 

påverka hur pass tillgänglig man är som säljare. Denna fråga tog vi sedan med oss i våra 

resterande intervjuer och hälften av respondenterna var överens om att det borde finnas en 

koppling mellan just lönemodell och tillgänglighet, det vill säga att man är mer tillgänglig om 

man har en rörlig lönedel som man styr över själv. Vissa av respondenterna visade sig ha en 

fast lön medan andra hade en resultatbaserad lön. Med tanke på urvalets storlek är det svårt 

för oss att dra några egentliga slutsatser om sambandet mellan lönemodell och graden av 

tillgänglighet. 

För att bättre förstå säljarnas arbetssituation var vi intresserade av säljarnas arbetstider för att 

kunna bedöma om detta skulle kunna vara en bidragande orsak till hur de uppfattar att vara 

tillgängliga utöver ordinarie arbetstid. Förutom att arbetstiden är väldigt fri såsom redovisats 

ovan uppgav mer än hälften av respondenterna att de arbetar mer än 40 timmar per vecka, 

vissa uppemot 70 timmar i veckan. Vi uppfattade också att, även om i princip alla meddelade 

att de kommer till jobbet ungefär vid klockan åtta på morgonen och lämnar kontoret vid 

klockan fem, sex på kvällen så arbetar de ändå utöver denna arbetstid och är tillgängliga i hög 

grad även kvällar och helger trots att hälften inte framhävde detta direkt under intervjuerna. 

Våra antaganden om detta grundar sig på uttalanden såsom: 

”Veckorna har ju en tendens att smälta ihop då...Att det är söndagseftermiddag och sen är det 

fredagseftermiddag. Därifrån så smälter det ihop i en, man jobbar ganska mycket då. Söndagsmiddag 

till fredagsmiddag och sen är man lite trött och man går och är lite ledig...men....man är ju egentligen 

aldrig riktigt ledig då. Man jobbar ganska mycket å så..” 

Vissa respondenter berättade att de håller koll på mailen sju dagar i veckan. Det var också 

tydligt att säljarna upplever att det finns en särskild press på att de skall vara tillgängliga 

utöver ordinarie arbetstid. Vi undrade således vem som sätter pressen på att man som säljare 

skall vara tillgänglig utöver ordinarie arbetstid. Är det exempelvis arbetsgivaren, kunder, 

medarbetare, familj eller man själv? Gemensamt för i stort sett alla respondenter var att ingen 

egentligen ansåg att det är kunderna som sätter pressen på tillgänglighet. Mer än hälften av 

respondenterna ansåg snarare att pressen kommer från kollegor. Det framgår att 
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respondenterna inte vill vara sämre än sina kollegor gällande att vara tillgänglig, och hälften 

av respondenterna meddelade också, att det nog ligger i själva kulturen på företaget eller i 

säljteamet att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. 

”Jag tror mycket att det här med tillgänglighet också är vad det blir...det är ju egentligen ingenting 

som är uttalat, men den blir liksom sådär lite omedveten. Om den är tillgänglig då kanske jag måste 

vara det...att det blir som en..... som en kultur. Och den tror jag varenda IT företag har om jag ska 

vara helt ärlig. Jag tror ju att den här kulturen alltid har funnits men att tekniken har gjort att det blir 

ännu enklare att vara tillgänglig, absolut. På gott och ont...” 

Samtliga respondenter visade sig ha en smartphone som ett av sina arbetsredskap och de flesta 

visade sig använda funktionen pushmail på sina respektive smartphones för att hålla koll på 

inkommande mail utanför ordinarie arbetstid. När det gäller de respondenter som valt att ha 

pushmailen aktiv angav merparten att de upplever en känsla av lugn i tillvaron under kvällstid 

och helger när det plingar till i deras smartphone eller att de inte reagerar särskilt nämnvärt 

alls då detta anses vara en naturlig del av arbetet i rollen som säljare. 

”Eh...för det ger mig ro...jag...jag e mer...eh...jag blir mer stressad av att inte ha koll på mail än att 

om jag har koll på mail...Ja då tycker jag att det e mer jobbigt. Då funderar jag liksom ”undar hur 

det har gått”, ”undrar om jag fått svar” 

Vår tolkning är att funktionen pushmail inte genererar någon egentlig stress och att 

respondenterna istället upplever att det är mer stressande att inte ha koll på vad som händer 

’b               ’ samt att smartphones och funktionen pushmail således av de flesta 

upplevs som något positivt. 

”...vad som driver stress för mig det är att inte veta,  så att ehmm.. jag bevakar ju min mail min vakna 

tid, inte varje sekund, men med väldigt hög frekvens, och sen tar jag det som behöver tas i för det får 

mig att känna mig lugn och att jag har en kvalitet, och det spelar ingen roll när det är...” 

Att inte vara tillgänglig, till exempel om man skulle stänga av sin smartphone under kvällen 

eller om man inte har något nätverk, meddelade alla utom en av respondenterna att det skulle 

innebära stress för dem, just att inte ha kontroll över situationen. Ett tydligt mönster i 

materialet var att semestern är ett undantag då det är skönt eller i alla fall känns ok att inte 

vara tillgänglig. 

”Vi lägger in det så här…att jag bor i ett hus säger vi, eller i en lägenhet där min 

internetuppkoppling, jag har ingen internetuppkoppling, jag har inte ens någon telefonuppkoppling 

för att det står ett stort träd i vägen så att när jag kommer hem på kvällen då vet jag att jag inte kan 

kolla mail eller kan kolla internet…Då skulle jag få panik tror jag, jag skulle tycka det var 

jättejobbigt, för det är inge roligt att komma på massa sådana där hemska överraskningar, då är det 
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bättre att förbereda sig…Nej, jag skulle inte välja, jag skulle inte välja att inte vara icke nåbar, det 

skulle jag inte göra, för mig skulle det vara skitjobbigt.” 

De flesta respondenter uppgav att den nivå av tillgänglighet de har idag, det vill säga att vara 

nåbara i hög utsträckning men med kompensation av fria arbetstider, är den mest optimala 

nivån och att de således inte önskar att det vore på något annat sätt med undantag av att man 

under semestern gärna är otillgänglig. 

”Ja, jag tycker ändå...jag tycker ändå att den här nivån...alltså nuvarande nivå...jag tycker ändå att 

jag har lyckats hitta en balans som gör att jag känner att det funkar bra...” 

Sammanfattningsvis när det gäller yrkets krav visade vårt insamlade material att säljyrket 

kräver tävlingsinstinkt, servicegrad gentemot främst kollegor, förmågan att bygga relationer 

 c  ”     ”  c                                          het och förstå denna för att sedan 

kunna lämna ett bra lösningsförslag. Vidare upplevs friheten i arbetet som positivt medan det 

negativa med säljrollen är kopplat till den osäkerhet som kommer med yrket samt toppar och 

dalar. Vi tolkade det sistnämnda som att dalarna upplevdes som mer jobbiga än topparna 

vilket skulle kunna bero på att säljarna just vill leverera resultat. Respondenterna var även 

överens om att lönemodellen där säljaren själv kan vara med och påverka sin lön är kopplad 

till hur tillgänglig man är beredd att vara. Vår studie tyder på att personer med ett visst habitus 

som bland annat består av ett visst mått av tävlingsinstinkt, en uppfattning om att relationer 

och servicegrad är viktigt samt som värderar friheten i arbetet, i enlighet med Bourdieus teori 

     b                        y            ’                ’  c                              

inslag i arbetet. Detta skulle då också kunna förklara varför yrkets krav samt de normer och 

värderingar som är knutna till yrkesrollen upplevs av säljarna såsom de gör och också varför 

uppfattningen är relativt gemensam inom säljyrket. När det gäller kravet om tävlingsinstinkt 

tänkte vi oss att det, i enlighet med Bourdieus teori om habitus skulle råda konkurrens mellan 

mellan säljarna i säljteamet, men det visade sig inte vara fallet i vår studie då våra 

respondenter snarare uttryckt att de hjälper sina kollegor att vinna affären. Prestations- och 

tävlingsinstinkten är också viktig för att inte förlora arbetet då det under intervjuerna 

framfördes att säljare generellt sätt har otrygga arbetsvillkor i förhållande till andra 

yrkesroller. Kravet om en hög servicegrad kan vara kopplat till säljarens habitus, det vill säga 

att den som söker sig till yrket genom tidigare erfarenheter har en livsstil där en hög 

servicegrad är ett självklart inslag i vardagen, och där säljaren också socialiserats in i 

yrkesrollen genom social interaktion med övriga inom säljteamet. Detta då det inom säljyrket 

råder normer och värderingar om att en hög servicegrad värderas högt. När det exempelvis 
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gäller förmågan att bygga relationer skulle man kunna tänka sig att en person som tidigare 

arbetat som säljare i butik med mer flyktiga kundrelationer inte värderar nära relationer lika 

högt som en säljare för komplexa IT-lösningar. Denne skulle dock enligt teorin om habitus 

med tiden socialieras in i sättet att värdera och se på mer långsiktiga relationer genom den 

sociala interaktionen med säljkollegorna i branschen för komplexa IT-lösningar. En säljare 

som     ”    ”   b     såsom att ge service, värna om relationer med kunder, vilja dyka ned i 

kundens verksamhet för att hitta smarta lösningar har också lättare att få acceptans hos andra 

inom fältet då det är detta som anses vara normen. Att våra respondenter på ett mer eller 

mindre gemensamt sätt beskriver vilka krav yrket ställer på dem, skulle kunna förklara varför 

just IT-säljare upplever fenomenet tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid som de gör. Den 

höga nivån av tillgänglighet kompenseras av de fria arbetstiderna. 

Vårt insamlade material visade även att säljarna i stor utsträckning arbetar betydligt mer än 40 

timmar per vecka och är tillgängliga även kvällar och helger men att arbetstiderna samtidigt är 

väldigt fria och flexibla vilket upplevs som positivt. Vidare upplever man en press främst från 

kollegor om att vara tillgänglig utöver ordinarie arbetstid och de flesta respondenter uppgav 

                           ”        ”                                        M            

de som använder denna funktion berättar att detta skapar ett lugn i tillvaron och att funktionen 

således inte är förknippad med stress. Däremot upplevs det som stressande att inte ha koll på 

inkommande mail/samtal om exempelvis nätverket skulle vara nere eller om man av någon 

anledning varit tvungen att ofrivilligt stänga av sin smartphone. Beroende på vem mailet eller 

telefonsamtalet kommer ifrån kan det generera en skillnad i upplevelse om hur man reagerar. 

Vi tolkar det som att känslan kan vara positiv om avsändaren är en person man gärna vill få 

kontakt med eller om innehållet i mailet alternativt samtalet är av positiv karaktär. Är det 

tvärtom så att mailet eller samtalet är av negativ karaktär, att det ställs krav gällande något 

man själv inte har något intresse av eller att det kommer från en person man själv inte är 

intresserad av att höra ifrån kan det generera en mer negativ känsla. Vårt insamlade material 

visar också att tillgängligheten ses som en naturlig del av arbetet och flertalet respondenter 

berättar under intervjuerna om en kultur i säljyrket, en slags outtalad regel om att man skall 

vara tillgänglig och att man inte vill vara sämre än någon annan. Vi uppfattar respondenterna 

som att de till viss del således, både medvetet och omedvetet anpassat sitt beteende utefter 

dessa outtalade krav i enlighet med Bourdies teori om habitus för att bli accepterade i rollen 

som säljare. Detta utifrån normer och värderingar som råder inom säljyrket gällande 

servicegrad och tillgänglighet. Eftersom de flesta meddelar att den nivå av tillgänglighet som 
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råder är den man också själv helst föredrar skulle man också här kunna tänka sig att detta är 

ett synsätt man skaffat sig genom övriga inom säljyrket som man själv färgats av. Man skulle 

då enligt denna teori, genom det sociala samspelet med säljkollegor socialiserats in i kulturen. 

Detta innebär att, den nivå som ens kollegor tycker är den mest optimala kommer med tiden 

också att bli den mest optimala för en själv. Att säljarna generellt sätt inte upplever 

tillgängligheten som betungande utan snarare som ett slags lugn i tillvaron skulle också kunna 

bero på friheten i arbetet som säljarna tar upp som en av de mest positiva aspekterna med 

säljyrket, men skulle även såsom ovan beskrivits kunna bero på att den ses som en naturlig del 

av arbetet i rollen som säljare i enlighet med vårt teoretiska ramverk. Vår studie tyder således 

på att säljare av komplexa IT-lösningar formats och socialiserats in i yrkesrollen och därför 

anpassat sig till de värderingar och normer som råder inom säljyrket avseende servicegrad och 

tillgänglighet. 

Balans mellan arbete och familjeliv 

Här redovisas hur säljarna upplever balansen mellan arbete och familjeliv. Det råkade förhålla 

sig så att samtliga vi intervjuat, meddelat att de har familj med barn som i nästan samtliga fall 

bor hemma. Under intervjuerna ställde vi frågor om hur respondenternas privatliv ser ut för att 

försöka förstå hur säljare av komplexa IT-lösningar balanserar arbete och familjeliv eller om 

detta inte är möjligt om man vill lyckas i sin yrkesroll som säljare. Uppfattar de att fenomenet 

tillgänglighet inkräktar på deras fritid och tid med familjen och upplever de att 

tillgängligheten påverkar deras hälsa, psykiskt eller fysiskt?  

Det framkom att flera av respondenterna aktiverar sig ganska flitigt på sin fritid, antingen 

genom olika hobbies såsom exempelvis golf och föreningsliv eller med andra aktiviteter som 

involverar deras barn och familjer. Hälften uppgav även att de försöker hålla sig i form genom 

fysisk träning på olika sätt. Under intervjuerna framgick även att i stort sett alla lägger mycket 

tid på sin familj vid sidan av arbetet men att de samtidigt inte upplever att arbetet, trots att de 

är tillgängliga och svarar på mail både kvällar och helger inkräktar på familjelivet på något 

negativt sätt i någon större bemärkelse.  

”...så upplever jag nog att mitt arbetsliv och privata liv är integrerade. Inte så att det ena gör 

anspråk på den andra utan jag tycker det e en bra balans.” 

När det gäller huruvida säljare av komplexa IT-lösningar upplever att deras hälsa påverkats 

antingen psykiskt eller fysiskt av att vara tillgängliga utöver ordinarie arbetstid visade det 
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insamlade materialet att det för mer än hälften av respondenterna inte har någon negativ 

påverkan på deras hälsa.  

”Nej, det har ingen effekt. Jag e väldigt lugn. Jag har aldrig känt nåt tecken av stress. Nej.” 

En respondent vittnar dock om fysiska besvär, en annan om psykiska besvär och en tredje har 

känt vissa tendenser till stress. En av respondenterna som tidigare haft en helt annan typ av 

tjänst, nämligen som förvaltningsledare, också inom IT-branschen, där denne i den tidigare 

rollen hanterade många kundrelaterade problem uppgav dock att det är en stor skillnad i hur 

denne upplever att hälsan påverkas beroende på vilken typ av tjänst denne innehaft. Hälsan 

har således påverkats på ett positivt sätt av säljrollen.   

Sammanfattningsvis när det gäller balansen mellan arbete och familjeliv visade vårt 

insamlade material att säljarna generellt sätt aktiverar sig flitigt på olika sätt på sin fritid med 

olika hobbies, träning och att de även spenderar mycket tid med sin familj. Mer än hälften 

anser inte att hälsan påverkas medan en dryg tredjedel har upplevt både fysiska som psykiska 

besvär, dock uppger vissa av dessa att det inte är enbart tillgängligheten som gett upphov till 

besvären utan arbetssituationen i stort såsom exempelvis osäkerheten som kommer med 

yrkesrollen. Med tanke på vad som sagts ovan om att tillgängligheten ändå generellt sätt inte 

upplevs som besvärande och att säljarna känner ett lugn snarare än stress när det plingar till i 

deras smartphones drar vi slutsatsen att tillgängligheten inte i någon större bemärkelse har 

påverkan på hälsan eller fritiden. Således verkar det som om respondenterna är bra på att 

balansera både familjeliv och arbete på ett tillfredsställande sätt. Vårt resultat visar således att 

säljarna till viss del i enlighet med Bourdieus teori om habitus har en viss smak och livsstil 

som medför hur man ser på sitt yrke i förhållande till sitt privat- och familjeliv, det vill säga 

vilka normer och värderingar som finns kring familjeliv och arbete samt balansen däremellan. 

Enligt Bourdieus teori om habitus skulle det innebära att, om man genom livets erfarenhet 

skaffat sig en viss livsstil med ett visst sätt att se på sitt privatliv och även har kollegor som 

ser till att både integrera familjeliv och arbete men också att aktivera sig på sin fritid kommer 

man också själv med tiden att anpassa sig till den mer gemensamma kulturen inom säljyrket 

för att passa in bland övriga kollegor. Goffman menar att de roller vi spelar i olika situationer 

såsom i detta fall, rollen i arbetet och rollen i privatlivet skulle kunna komma i konflikt med 

varandra. Vårt insamlade material visar att så inte är fallet, utan att dessa två roller som IT-

säljarna spelar inte inkräktar på varandra utan snarare gör att säljarna upplever en balans i 

tillvaron, både i arbetet och privat. Detta skulle kunna bidra till att man som säljare inte 

upplever tillgängligheten som besvärande eller stressande när man i sitt privatliv blir avbruten 
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för arbetsrelaterade mail eller telefonsamtal, utan istället ser detta som något helt naturligt i 

sin vardag. En säljare som däremot ännu inte, genom det sociala samspelet med övriga 

säljkollegor, socialiserats in i kulturen om hur man balanserar familjeliv och arbete eller där 

de två ovan nämnda rollerna kommer i konflikt med varandra skulle således i enlighet med 

Bourdieus teori om habitus kunna uppleva att tillgängligheten inkräktar på familjelivet och 

skulle därför också kunna utveckla ohälsa, både fysiskt och/eller psykiskt.  

I nästa avsnitt diskuterar vi vidare hur våra resultat stöds av teorin om habitus och teorin om 

roller, belyser våra resultats likheter och olikheter i förhållande till tidigare forskning samt 

redogör för vår slutsats och ger förslag till vidare forskning. 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta våra resultat och hur de stödjer teorin om habitus 

och teorin om roller, det vill säga hur säljare av komplexa IT-lösningar upplever 

tillgängligheten. Vidare kommer vi att belysa vad våra resultat har för likheter respektive 

olikheter jämfört med tidigare forskning och vad det kan bero på samt också redogöra för 

eventuella brister och konsekvenser avseende detta. Slutligen redovisar vi vad vi kommit fram 

till för slutsats samt ger förslag till vidare forskning. 

Resultat och teori 

Tidigare forskning har visat att tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid exempelvis är förenat 

med ett tvång att hålla koll på informationsflödet, försvårar gränsen mellan arbete och 

privatliv samt kan ha negativa effekter på människors hälsa i form av stress. Syftet med vår 

studie är att utifrån en fenomenologisk ansats öka förståelsen för hur säljare av komplexa IT-

lösningar upplever flytande arbetstider och hur de eventuellt kan kombinera både arbete och 

familjeliv eller om detta inte är möjligt. Detta eftersom vi tänker oss att denna yrkesgrupp är 

en växande sådan då IT-branschen i stort är en växande sektor och det således vore intressant 

att ta reda på hur just denna yrkesgrupp upplever tillgängligheten. För att ta reda på detta 

genomförde vi semistrukturerade intervjuer med åtta säljare inom sju olika IT-företag. Vi 

lutar oss mot teorin om habitus och teorin om roller för att besvara vårt syfte och vår 
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frågeställning: Hur upplever säljare av komplexa IT-lösningar att vara tillgängliga?. Valda 

teorier lägger tyngdpunkten på att man söker sig till ett visst fält beroende på livsstil och 

smak, att man socialiseras in i ett fält såsom ett yrkesfält med de normer och värderingar som 

gäller där och att man spelar olika roller på exempelvis arbetsplatsen och i sitt privatliv vilka 

kan hamna i konflikt med varandra. Dessa teorier tänkte vi således skulle utgöra bra redskap 

för att ta reda på IT-säljares gemensamma upplevelse av tillgänglighet och om deras livsstil 

gör tillgängligheten utöver ordinarie arbetstid till en naturlig del i deras sätt att leva. 

Synen på sig själv och yrkets krav 

Studien har bland annat visat att synen på sig själv och yrkets krav utgör en del av IT-

säljarens habitus och således skulle kunna förklara varför dessa upplever tillgänglighet såsom 

de gör. Merparten av våra respondenter beskriver sig själva som bland annat sociala, 

serviceinriktade, prestations- och tävlingsinriktade och med ett intresse av att vilja förstå och 

hjälpa sina kunder. Med detta sagt tänker vi oss att det är rimligt att personer med dessa 

                         b                                  ”              ”,                   

vara tillgängliga i större utsträckning än kanske andra yrkesgrupper. Är man exempelvis 

social och har viljan att hjälpa sina kunder för att också vinna affärer har man kanske också 

dessa karaktärsdrag, inte endast i direktkontakten med andra utan också genom exempelvis 

sin smartphone som då blir ett verktyg för att uppfylla dessa behov. Dessutom tänker vi oss att 

individer med dessa karaktärsdrag i enlighet med Bourdieus teori om habitus söker sig till ett 

fält såsom säljyrket där man exempelvis får utlopp för sin prestations- och tävlingsinstinkt 

samt sociala förmåga genom att yrket också ställer dessa krav. Ett tydligt mönster i materialet 

är att respondenterna uppger att det ligger i kulturen att vara tillgänglig. Detta tyder på att 

säljarna genom det sociala samspelet med kollegor socialiserats in i sättet att vara och också 

anpassar sitt förhållningssätt till exempelvis tillgänglighet efter hur kollegorna förhåller sig till 

detta fenomen i enlighet med Bourdieus teori om habitus. Merparten av våra respondenter 

uppger att de inte upplever någon negativ stress av att vara tillgängliga genom sina 

smartphones utan att detta istället ger dem en slags ro och att de snarare känner en stress när 

de inte är nåbara eftersom de då inte har koll på läget. Dessutom visar vår studie att det för 

denna yrkesgrupp råder gemensamma normer gällande arbetstider och arbetssituationen i stort 

såsom att arbetet är väldigt fritt vilket ses som en fördel med jobbet som säljare. Utifrån 

resonemanget ovan anser vi att våra resultat stödjer Bourdieus teori om habitus. 
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Balans mellan arbete och familjeliv 

Hur IT-säljaren hanterar balansen mellan arbete och familjeliv utgör ocskå en del av dennes 

habitus. Detta på grund av att det inom yrkesgruppen säljare av komplexa IT-lösningar råder 

en viss smak och livsstil som medför hur man ser på sitt yrke i förhållande till sitt privat- och 

familjeliv, det vill säga vilka normer och värderingar som finns kring familjeliv och arbete 

samt balansen däremellan. Resultatet av vår studie visar att detta skulle kunna stämma då 

merparten av respondenterna uppger att de tycker sig kunna balansera arbete och familjeliv på 

ett bra sätt och att arbetet således inte inkräktar på familjelivet i någon större utsträckning 

eller vice versa. Vårt insamlade material tyder också på att säljarna ger en gemensam mening 

och betydelse åt både familjeliv och arbete och ser dessa som väl integrerade med varandra 

vilket skulle kunna vara anledningen till att de inte besväras av att vara tillgängliga även på 

sin fritid. Denna mening, tänker vi oss, skapas genom den sociala interaktionen med andra 

inom yrkesfältet eftersom merparten av respondenterna verkar se tillgängligheten som en 

naturlig del av vardagen och således har gemensamma normer och värderingar som råder 

inom yrkesfältet i enlighet med Bourdieus teori om habitus. De roller som respondenterna 

spelar i enlighet med Goffmans teori, det vill säga rollen som säljare och rollen som 

familjefar/familjemor verkar inte heller komma i konflikt med varandra utan verkar istället 

harmoniera med varandra. Vi anser här att våra resultat stödjer både Bourdieus teori om 

habitus och Goffmans teori om roller. 

Resultat och tidigare forskning 

Här belyser vi vad våra resultat har för likheter respektive olikheter jämfört med tidigare 

forskning när det gäller fenomenet tillgänglighet, stress och karaktärsdrag samt vad det kan 

bero på. Vi redogör även för eventuella brister och konsekvenser avseende detta. 

Likheter 

T                                    b                                  ”    c -home-

           ” (OHS)       b                           sina anställda (Yun et al, 2012:121). 

Dessa får användas även för privat bruk men används också till stor del för att hålla koll på 

inkommande arbetsrelaterade mail i privata sammanhang utanför ordinarie arbetstid. Det 

visade sig vid våra intervjuer att samtliga säljare hade just en OHS som ett av sina två 

viktigaste arbetsredskap förutom datorn som de använder flitigt både under och utanför 

ordinarie arbetstid i likhet med tidigare studier. Våra resultat visade också att OHS-
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användningen till stor del är orsaken till att säljarna kan vara tillgängliga i den höga 

utsträckning de är och också arbeta utanför kontorets dörrar vilket skapar frihet i arbetet. 

Tidigare forskning vittnar om att stress har en negativ effekt på den anställde om denne har 

oförutsägbara arbetstider och/eller om det råder brist på balans mellan arbetsliv och fritid eller 

brist på förståelse för ens arbetssituation från familj eller tvärtom (WHO, 2004:6-7). 

Dessutom har påvisats att anställda som uppfattar att de har en låg nivå av egen kontroll över 

sitt arbete och sin arbetsmiljö generellt sätt har större benägenhet att bli utbrända än anställda 

med en hög nivå av egenkontroll och att stort eget inflytande över arbetstiden har mycket 

positiva effekter på människors hälsa (Dwyer & Ganster, 1991:603, Kossek & Ozeki, 

1998:141-144). De flesta av våra respondenter har meddelat att deras arbetstider är fria och så 

även arbetets beskaffenhet i stort, det vill säga att de har hög egen kontroll samt att de anser 

sig ha en bra balans mellan familjeliv och arbete. Detta indikerar att våra resultat 

överensstämmer väl med tidigare forskning och således borde förklara en del av varför säljare 

av komplexa IT-lösningar uppfattar tillgängligheten på ett mer positivt än negativt sätt. Att 

våra resultat överensstämmer med tidigare forskning tror vi beror just på arbetets fria karaktär 

och den höga grad av egen kontroll men också beroende av den smak och livsstil samt de 

normer och värderingar som råder inom yrkesfältet samt de egenskaper som säljarna besitter. 

Det sägs vidare att positiv stress i arbetslivet exempelvis kan öka motivationen hos den 

anställde och få denne att bli mer alert och att detta är beroende av den anställdes personliga 

karaktärsdrag. När det gäller just säljare påstås enligt tidigare studier att dessa är plikttrogna 

(ihärdiga, noggranna, ansvarstagande, hårt arbetande, mål-orienterade), utåtvända (sociala, 

pratsamma, sällskapssjuka), framåt och tävlingsinriktade. Det sägs vidare att de är empatiska 

då de har lätt för att sätta sig in i kundens situation, att de vill hjälpa till att lösa kundens 

problem, att de har talets gåva för att kunna bygga relationer och att de har ett stort ego. 

Eftersom merparten av våra respondenter beskriver sig själva som bland annat sociala, 

lättsamma, resultatinriktade och med ett intresse av att vilja förstå och hjälpa sina kunder 

tänker vi oss att det är rimligt att personer med dessa egenskaper har en större benägenhet än 

                     ”              ”  Ä       x           c     c                     pa sina 

kunder för att också vinna affärer har man kanske också dessa karaktärsdrag inte endast i 

direktkontakten med andra utan också genom exempelvis sin OHS som då blir som ett 

verktyg för att uppfylla detta behov. Merparten av våra respondenter uppger exempelvis att de 

inte upplever någon negativ stress av att vara tillgängliga genom sina OHS utan att dessa 

istället ger dem en slags ro och att de snarare känner en stress när de inte är nåbara eftersom 

de då inte har koll på läget. 
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Olikheter 

Tidigare forskning har visat att OHS-användningen i positiv bemärkelse gav anställda 

möjlighet att övervaka informationsflödet men att de samtidigt upplevde ett tvång att hålla 

koll på inkommande mail vilket försvårade gränsen mellan arbete och privatliv. Våra resultat 

visar visserligen också att säljarna upplever övervakningen av informationsflödet mestadels 

positivt och även till viss del som ett tvång eller press på att vara tillgängliga. Skillnaden 

mellan vår studie och tidigare forskning ligger i att våra respondenter till största delen inte 

upplever att OHS-användningen försvårar gränsen mellan arbete och privatliv. De upplever 

snarare att det råder en bra balans mellan dessa och anser inte att arbetet genom 

tillgängligheten inkräktar på deras privatliv i någon större utsträckning. Denna skillnad skulle 

visserligen kunna bero på att våra respondenter inte är tillgängliga i lika hög utsträckning som 

de i tidigare studier, men också på att exempelvis habitus för yrkesgruppen IT-säljare skiljer 

sig från de i tidigare studier. Att vi inte haft möjlighet att jämföra hur mycket våra 

respondenter är tillgängliga i förhållande till de i tidigare forskning och således inte kan vara 

säkra på att våra respondenters upplevelse beror på tillgänglighetens utsträckning snarare än 

att det exempelvis skulle ha med deras habitus och de roller de ikläder sig i arbetet och 

privatlivet att göra skulle således kunna vara en brist med vår studie. Tidigare forskning visar 

också att den nya ekonomins krav påverkar både män och kvinnor negativt gällande att 

balansera arbete och familjeliv. Tre respondenter angav att tillgängligheten påverkat deras 

familjeliv och även hälsa negativt. Merparten av dessa meddelade dock att de inte haft svårt 

att balansera arbets- och privatliv och inte heller att tillgängligheten haft någon egentlig 

påverkan på hälsan. Detta skulle dock kunna bero på att respondenterna, precis som angivits 

ovan, i tidigare forskning var tillgängliga i större utsträckning än våra respondenter vilket vi 

inte kan uttala oss om. Detta skulle således också kunna vara en brist med vår studie liksom 

att vi inte heller tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan män och kvinnor. 

Slutsats 

Genom att analysera vårt material kan vi dra slutsatsen att säljare av komplexa IT-lösningar 

upplever tillgängligheten utanför ordinarie arbetstid på ett mer positivt och lugnande sätt än 

vad tidigare forskning rent generellt visat. Den tidigare forskningen visar på resultat där ökad 

tillgänglighet i arbetet genom användandet av smartphones ger en ökad arbetsbelastning och 

stress, vilket i sin tur visat resultat på upplevd försämrad psykisk och fysisk hälsa (Yun et al, 
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2012:129). Detta har vi inte hittat stöd för i denna studie. Vårt empiriska material påvisar att 

det för IT-säljare verkar råda ett gemensamt habitus utifrån hur de beskriver sig själva, vilka 

behov de får tillgodosedda genom de krav yrket ställer på dem samt hur de balanserar sina 

roller mellan arbete och familjeliv. De roller IT-säljaren spelar i arbetslivet kontra familjelivet 

verkar vara integrerade med varandra och utifrån vårt empiriska resultat drar vi slutsatsen att 

fenomenet tillgänglighet fyller en meningsskapande funktion som genom 

socialiseringsprocessen inom säljteamet också förstärker IT-säljarens habitus. På så sätt blir 

tillgänglighet en del i deras sätt att leva vilket gör att de inte upplever denna på ett negativt 

sätt till skillnad från hur individer med ett annat habitus kan tänkas uppleva tillgängligheten. 

Detta skulle således kunna utgöra en förklarande del av varför tillgängligheten av IT-säljare 

upplevs som den gör och vi anser oss således ha besvarat vår frågeställning: Hur upplever 

säljare av komplexa IT-lösningar att vara tillgängliga?. Syftet med denna studie var att utifrån 

en fenomenologisk ansats öka förståelsen av hur säljare av komplexa IT-lösningar upplever 

flytande arbetstider. Våra resultat om hur IT-säljarna ser på tillgänglighet kan med fördel 

forskas vidare på. 

Vidare forskning 

Eftersom vår studie visat att säljare av komplexa IT-lösningar inte upplever att 

tillgängligheten försvårar gränsen mellan arbete och familjeliv och inte heller i någon större 

utsträckning har negativa effekter på hälsan såsom tidigare forskning visat, vore det intressant 

att genomföra en vidare studie där säljare av komplexa IT-lösningar utgör en referensgrupp 

som ställs gentemot andra yrkesgrupper både i och utanför IT-branschen. Detta för att se om 

man erhåller liknande resultat som vi gjort i vår studie. Detta även med tanke på vad som 

framkom vid en av våra intervjuer där respondenten i fråga uppgav att denne reagerat mycket 

negativt på tillgängligheten utanför ordinarie arbetstid i en helt annan yrkesroll men däremot 

positivt i rollen som säljare. I den tidigare yrkesrollen bestod inkommande mail mestadels av 

problem som kunden önskade få lösta medan mailen som respondenten i dag får i sin roll som 

säljare mer handlar om information som säljaren efterfrågar och som gagnar denne i hopp om 

att vinna en affär. Våra resultat som vi kommit fram till kanske således inte endast hänger 

samman med personliga karaktärsdrag, habitus, socialisering och eventuella rollkonflikter 

utan kanske även beror på yrkesroll. Eftersom det i vårt urval endast finns med en kvinnlig 

säljare och vi således inte kan dra några generella slutsatser om huruvida det mellan könen 
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föreligger en skillnad i uppfattning av att vara tillgänglig, skulle det vara intressant att inom 

säljyrket utforska även detta närmare och kanske även skillnad mellan olika åldersgrupper. 
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