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Förord 

  

Fördelningen av uppsatsens arbete har varit likvärdigt mellan oss båda. Vi har utarbetat 

uppsatsen tillsammans genom att ha diskuterat, analyserat och skrivit den tillsammans. 

  

Med denna uppsats avslutar vi nu vår utbildning på Karlstads universitet. Vi vill rikta ett stort 

tack till de personer som har ställt upp och tagit er tid till att medverka i vår studie. Det är tack 

vare era upplevelser och berättelser som det varit möjligt för oss att genomföra denna uppsats. 

Vi vill även tacka vår handledare Lars Ivarsson som har hjälpt till och väglett oss genom denna 

uppsats med bra handledning och goda råd. 

  

Karlstad, juni 2019 

  

Zandra Nordmark & Elin Siltanen 
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Sammanfattning 

  

Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för hur användningen av digital teknik i 

arbetet upplevs samt hur arbetet tar sig in i sfären det övriga livet. Vi vill ta reda på 

upplevelserna av att arbeta med digital teknik och hur möjligheten till att vara ständigt 

tillgänglig för arbetet upplevs. Dessutom vill vi ta reda på hur den digitala tekniken och 

tillgängligheten påverkar balansen mellan arbetet och det övriga livet. 

  

Den teoretiska referensramen är uppdelad i olika huvuddelar; Digital teknik och digitalisering, 

flexibilitet, tillgänglighet, kommunikation samt balans mellan arbete och övrigt liv. Denna del 

fokuserar på att redogöra för relevanta begrepp och teorier som vi anser kan kopplas till 

användningen av digital teknik i arbetet. Teorin har använts vid utformandet av intervjuguiden 

och utgör även grunden för studiens analys och resultat. 

  

Studien har en kvalitativ inriktning och det empiriska datamaterialet har samlats in genom 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts med åtta arbetstagare från ett stort industriföretag i 

Värmland. Respondenterna har olika befattningar inom företaget, men alla använder digital 

teknik i det dagliga arbetet och har viss möjlighet till flexibilitet i arbetet. 

  

Resultatet visar att alla har en positiv inställning till digital teknik, men att det både finns flera 

för- och nackdelar med att använda digital teknik i arbetet. Fördelarna handlar om att digital 

teknik gör arbetet snabbare och mer flexibelt i var och när det kan utföras. Tillgängligheten 

upplevs olika för individerna då en del inte ser några bekymmer, medan andra upplever det som 

kravfyllt från sig själv eller omgivningen att ständigt vara nåbar. Gällande balansen har de flesta 

någon form av strategi för att inte låta arbetet ta över för mycket av det övriga livet. Vissa är 

mer medvetna än andra om hur den digitala tekniken påverkar dem. De flesta upplever inte 

balans i tillvaron då den digitala tekniken gör att mer arbete kan utföras hemma och tar tid från 

det övriga livet. 

  

Slutligen kommer en sammanfattning av studiens slutsatser där syfte och frågeställningar 

kortfattat besvaras. Här förs även en diskussion kring resultatet, studiens styrkor och svagheter, 

eventuella förbättringar och förslag på framtida forskning inom området. 

  

Nyckelord: Digital teknik, digitalisering, tillgänglighet, flexibilitet, kommunikation, balans. 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

Innehållsförteckning  

1. Inledning 5 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 5 

1.2 Syfte och frågeställningar 6 

1.3 Avgränsningar 6 

1.4 Disposition 6 

2. Teoretisk referensram 8 

2.1 Digital teknik och digitalisering 8 

2.1.1 Digital teknik i arbetslivet 8 

2.1.2 Positiva sidor av digital teknik i arbetet 9 

2.1.3 Negativa sidor av digital teknik i arbetet 10 

2.2 Flexibilitet i arbetet 11 

2.2.1 Flexibel arbetstid och förtroendearbetstid 12 

2.2.2 Flexibel arbetsplats 13 

2.3 Tillgänglighet genom den digitala tekniken 13 

2.3.1 Tillgänglighetens olika former 14 

2.4 Kommunikation 14 

2.5 Balans mellan arbete och övrigt liv 15 

2.5.1 Strategier för att hantera balansen 17 

3. Metod 19 

3.1 Förförståelse 19 

3.2 Metodval 19 

3.3 Skapande av intervjuguiden 20 

3.4 Urval 22 

3.5 Information om respondenterna 22 

Tabell 1. Presentation av respondenterna 24 

3.6 Genomförande av intervjuer 25 

3.7 Bearbetning av intervjumaterialet 26 

3.8 Validitet och reliabilitet 27 

3.9 Forskningsetik 28 

4. Analys och resultat 30 

4.1 Vilka upplevelser kan kopplas till användningen av digital teknik i arbetet? 30 

4.1.1 Fördelar med digital teknik i arbetet 30 

4.1.2 Upplevelser av ökad flexibilitet 31 

4.1.3 Upplevelser av ökad effektivitet 31 

4.1.4 Upplevelser av ökad kontroll 32 

4.1.5 Nackdelar med digital teknik i arbetet 33 



 4 

4.1.6 Upplevelser av minskad effektivitet 33 

4.1.7 Upplevelser av ökade krav 34 

4.1.8 Upplevelser av sociala behov 36 

4.2 Hur upplevs tillgängligheten för arbetet genom den digitala tekniken? 37 

4.2.1 Inställningar till att maila utanför arbetstid 39 

4.2.2 Policy och diskussion på arbetsplatsen 40 

4.3 Hur påverkar den digitala tekniken balansen mellan arbete och övrigt liv? 42 

4.3.1 Flexibilitetens inverkan på balansen 42 

4.3.2 Möjligheten till flexibel arbetsplats 43 

4.3.3 Avstånd till arbetsplatsen 45 

4.3.4 Familjens syn på balansen 46 

4.3.5 Reflektion 47 

4.3.6 Strategier för hantering av balansen 47 

4.3.7 Upplevd återhämtning och balans 48 

5. Sammanfattande diskussion 50 

5.1 Slutsatser 50 

5.1.1 Vilka upplevelser kan kopplas till användningen av digital teknik i arbetet? 50 

5.1.2 Hur upplevs tillgängligheten för arbetet genom den digitala tekniken? 51 

5.1.3 Hur påverkar den digitala tekniken balansen mellan arbete och övrigt liv? 51 

5.2 Diskussion 52 

6. Referenslista 54 

Bilagor 57 

Bilaga 1 - Informationsbrev 57 

Bilaga 2 - Intervjuguide 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Inledning 

Följande kapitel är en introduktion av ämnet för att ge läsaren förståelse för vad denna studie 

handlar om och varför ämnet är intressant att studera. I detta inledande kapitel presenteras 

studiens syfte samt de frågeställningar som ska besvaras. Vidare följer en redogörelse för hur 

vi valt att avgränsa studien samt hur uppsatsen är disponerad. 

 

1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

I dagens samhälle sker saker och ting i ett högt tempo. I och med att arbetslivet förändras då 

det blir allt mer digitaliserat, så måste både arbetsplatser och individer hänga med i 

utvecklingen. Inte minst inom informations- och kommunikationsteknologin där det fortsätter 

att hända saker hela tiden. Sallinen et al. (2003, s. 12) beskriver att det numera, med hjälp av 

teknologin går att vara oberoende av tid och rum, arbeta nästintill när och vart som helst och 

snabbt överföra information mellan varandra. 

  

Nuförtiden använder många arbetstagare digital teknik i form av en bärbar dator eller en 

smartphone, som både kan användas privat och som ett hjälpmedel i arbetet. Det är lätt att ta 

upp telefonen och fördriva tiden genom olika sociala medier, eller varför inte passa på att svara 

på ett meddelande lite snabbt. Vår tanke är, att om det är så enkelt att ta upp sin smartphone för 

dessa syften, så kanske det är lika lätt att gå in på sin jobbmail och snabbt svara på ett 

meddelande under sin fritid. Risken är väl då att det dyker upp flera mail i inkorgen medan 

personen svarar på det första och att det kan bli svårt att sätta gränser mellan arbete och övrigt 

liv. Reflekterar individen egentligen över hur mycket tid denne lägger ned på sitt arbete idag 

genom den digitala tekniken? 

  

Tidigare forskning (Håkansta & Bergman 2018, s. 9) har visat att den digitala tekniken tidigare 

betraktades som mycket positiv då det bidrog till ökad mobilitet och frihet, men att många idag 

snarare upplever digital teknik och tillgänglighet som negativt och kravfyllt. Förr i tiden gick 

människor till arbetet för att jobba och gick sedan hem för att vila (Allvin et al. 2006, s. 121). 

När det numera, med hjälp av digital teknik, går att vara tillgänglig på ett helt annat sätt även 

under sin vilotid kan sfärerna arbete och övrigt liv lätt flyta in i varandra. 

  

Håkansta och Bergman (2018, s. 23) som undersökt hur digitaliseringen påverkar människors 

sociala behov, menar att alla individer i samhället behöver bli mer medvetna om 

digitaliseringens effekter för att den ska kunna hanteras på ett bra sätt. Trots att digitaliseringen 

har blivit ett forskningsämne som fler intresserar sig för, så anser författarna att det behövs fler 

studier på hur detta påverkar individer i arbetslivet. Även vi anser att detta är ett ämne värt att 

lyfta och något som bör fortsätta att diskuteras då tekniken ständigt utvecklas. Utvecklingen av 

den digitala tekniken i arbetet har utvidgat möjligheterna för flexibilitet och tillgänglighet, men 

frågan är hur de som använder tekniken påverkas av detta? Avsikten med denna studie är därför 
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att granska om det finns några utmärkande för- och nackdelar med detta och hur arbetstagare 

som använder digital teknik dagligen i sina arbeten upplever att de påverkas. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur användningen av digital teknik i 

arbetet upplevs samt hur arbetet tar sig in i sfären det övriga livet. 

  

De frågeställningar som kommer att besvaras i föreliggande studie är: 

·      Vilka upplevelser kan kopplas till användningen av digital teknik i arbetet? 

·      Hur upplevs tillgängligheten för arbetet genom den digitala tekniken? 

·      Hur påverkar den digitala tekniken balansen mellan arbete och övrigt liv? 

  

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att rikta in oss på arbetstagare som använder digital teknik i arbetet 

och som har en viss möjlighet till flexibilitet. Vi är dock medvetna om att detta inte är möjligt 

inom alla branscher och yrkesområden. Många arbetstagare, som exempelvis inom vården, 

handeln, hotell och restaurang och byggbranschen, är mer bundna av tid och rum för att kunna 

utföra sina arbeten och kan exempelvis inte välja att arbeta hemifrån. Det är förmodligen fler 

människor i arbetslivet som inte har någon möjlighet till flexibilitet för när och var arbetet kan 

utföras, än de som har dessa möjligheter. Därför har vi valt att avgränsa denna studie till att 

enbart fokusera på arbetstagare som har möjlighet till viss flexibilitet i arbetet och som använder 

någon form av digital teknik i sina arbeten.  

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats är disponerad i fem olika huvudkapitel som i sin tur består av mindre avsnitt 

med underrubriker. Uppsatsens kapitel kommer att presenteras i följande ordning: inledning, 

teoretisk referensram, metod, analys och resultat samt sammanfattande diskussion. 

  

Efter detta inledande kapitel kommer kapitlet teoretisk referensram där vi redogör för begrepp 

och teorier som vidare i studien kommer att kopplas och analyseras ihop med det insamlade 

intervjumaterialet. Detta är tänkt att ge läsaren en tydlig bild av ämnet samt hur de olika 

begreppen hänger ihop. Vi fokuserar inledningsvis på ämnet digital teknik och digitalisering i 

arbetslivet samt olika begrepp som vi anser kan kopplas samman med digital teknik. Dessa är 

flexibilitet, tillgänglighet, kommunikation samt balans mellan arbete och övrigt liv. 
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I metodkapitlet redogör vi för vårt val av metod och datainsamlingsteknik. Tanken med detta 

kapitel är att på ett så tydligt sätt som möjligt förklara hur vi har gått tillväga genom hela 

processen för att på så sätt göra arbetet transparent och möjligt att kunna göra om i framtiden. 

  

I kapitlet analys och resultat kopplar vi samman vårt empiriska material som vi fått fram genom 

intervjuer, med de teorier och begrepp som vi redogjort för i den teoretiska referensramen. Vi 

vill här se om teorierna överensstämmer eller inte med intervjuerna. 

  

Slutligen, i kapitlet sammanfattande diskussion tydliggörs svaren på våra frågeställningar. Här 

berör vi också förslag på vidare forskning inom området och vilka styrkor och svagheter vi kan 

se med denna studie. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras de begrepp som används i denna studie. Teorin är indelad i fem 

huvudområden som presenteras var för sig och fördjupas genom underrubriker. Teorin ska 

användas till att förstå och analysera det empiriskt insamlade materialet från intervjuerna samt 

hjälpa till att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att visa våra tankegångar har vi 

här valt att med hjälp av olika källor beskriva sådant som vi anser är relevant, men vi ställer 

även en del synsätt mot varandra för att kunna få en mer nyanserad bild av hur begreppen kan 

förstås. De huvudområden som tas upp här är digital teknik och digitalisering, flexibilitet, 

tillgänglighet, kommunikation samt balans mellan arbete och övrigt liv. 

  

2.1 Digital teknik och digitalisering 

Enligt Berglund och Schedin (2009, s. 169 ff) kan begreppet teknik betraktas på olika sätt. Ett 

sätt är att se tekniken som kunskapssystem, det vill säga teknologi och ett annat sätt är att 

betrakta tekniken som apparater eller maskinsystem. IT, som står för informationsteknologi, 

kan definieras som en kombination av data- och kommunikationsteknologi (Berglund & 

Schedin 2009, s. 187 f). Tekniken möjliggör både att data kan förflyttas och delas mellan olika 

parter och att parterna samtidigt kan använda tekniken till att kommunicera med varandra. 

Tekniken är därigenom digitala, tekniska system som exempelvis används i dagens bärbara 

datorer, så kallade laptops och i smartphones, telefoner med avancerade funktioner som många 

använder både privat och i arbetet. 

  

Enligt Aronsson (2018, s. 11) handlar digitaliseringen om att samhället har utvecklats till att bli 

mer digitalt och allt fler saker sköts via olika tekniska system. Digitaliseringen bedöms att fram 

till år 2025 vara den största omställningsfaktorn i världen och är idag en given del i samspelet 

och kommunikationen mellan företag och människor (SOU 2015:28, s. 151). Utvecklingen och 

den växande användningen av den digitala tekniken har resulterat i att det öppnats upp nya 

möjligheter inom ett flertal områden, exempelvis att vissa arbetsuppgifter kan skötas digitalt 

istället för i pappersform. Det har även förändrat sätten i vad och hur vi kan göra saker (SOU 

2015:28, s. 99). Den ständiga utvecklingen av digital teknik kräver därav digital kompetens, 

vilket bland annat innefattar förståelse och motivation för att kunna använda digitala 

hjälpmedel, idag och i den framtida utvecklingen (SOU 2015:28, s. 147 f). Numera måste 

individerna alltså klara av att hantera olika digitala hjälpmedel och tjänster i arbetslivet såväl 

som i det övriga livet. 

 

2.1.1 Digital teknik i arbetslivet 

Enligt Aronsson (2018, s. 11) innefattar digitalt arbete någon form av digitala arbetshjälpmedel, 

vilket möjliggör att arbete kan utföras mer flexibelt. För att tydliggöra definitionen har vi valt 
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att genomgående i denna studie benämna de digitala hjälpmedel som respondenterna använder 

i sina arbeten, det vill säga smartphones och laptops, som digital teknik. 

  

Genom internets uppkomst har nya möjligheter skapats för hur företag kan styras och 

organiseras och hur arbetstagare kan utföra sina arbeten (Bruzelius & Skärvad 2017, s. 64 f). 

Under 1990-talet tog användningen av internet en märkbar fart i samhället, vilket har 

möjliggjort för stora mängder information att kunna förflyttas väldigt snabbt och effektivt. Det 

påverkar företag och även individer som både i och utanför arbetet använder den digitala 

tekniken till att inhämta kunskap och information. Författarna beskriver internets genomslag 

som den digitala tidsålderns stora genombrott. Utvecklingen pågår ständigt och tekniken, som 

blivit en del av vårt samhälle, är numera något människor måste förhålla sig till, vare sig de vill 

eller inte. 

  

IT och digital teknik har fått stor inverkan på arbetslivet, då det idag ses som en självklarhet att 

vissa saker sköts digitalt (Berglund och Schedin 2009, s. 194; Vuori et al. 2018, s. 1). Datorernas 

utveckling är ständigt pågående och förändringar i människors liv och sådant som sker i arbetet 

och samhället hänger ofta ihop med tekniska innovationer (Bruzelius & Skärvad 2017, s. 211 

f; Berglund & Schedin 2009, s. 167 f). Berglund och Schedin (2009, s. 167 f) vill till och med 

dra det så långt som att påstå att det är teknikanvändningen och utvecklingen som gör oss till 

moderna varelser i vårt nutida samhälle. 

  

2.1.2 Positiva sidor av digital teknik i arbetet 

Något som Wajcman och Rose (2011, s. 949 f) betraktar som en positiv sida av digital teknik i 

arbetet är att den kan hjälpa arbetstagare att variera sina arbetsmoment. Om en person plötslig 

får ett mail eller telefonsamtal när den sitter och arbetar med något, så kan det leda till att 

personen byter till en annan arbetsuppgift. Det kan alltså hjälpa till att skapa variation i arbetet. 

En annan positiv effekt som författarna ser genom den digitala tekniken är att en del människor 

upplever ökad kontroll då kommunikationen sker digitalt. Då kan de välja själva när de vill 

svara på ett mail till skillnad från om någon ropar på en och de måste svara på en gång, menar 

Wajcman och Rose (2011, s. 949 f). 

  

Likaså redogör en tidigare studie av Vuori et al. (2018, s. 11) för den digitala teknikens positiva 

sidor. Utmärkande för detta resultatet är att man kunnat se förhöjningar i graden av produktivitet 

genom tekniken, vilket beror på att den möjliggör för arbetstagare att arbeta mer fritt, när och 

var som helst. Resultatet visar även att effektiviteten i arbetet kan öka genom den digitala 

tekniken då tekniska hjälpmedel gör det möjligt för arbetstagarna att utföra sina arbeten snabbt 

och utan dröjsmål. Tekniken har även förändrat arbetet då den tagit över en del arbetsuppgifter 

som tidigare utfördes av människor. En fördel, menar Vuori et al. (2018, s. 1 f) är att 

arbetstagare istället kan fokusera på mer komplexa arbetsmoment som kräver deras specifika 

kompetens och mänskliga förmågor. 
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2.1.3 Negativa sidor av digital teknik i arbetet  

Det finns alltså flera positiva sidor, men utvecklingen av digital teknik i exempelvis 

smartphones och laptops kan även betraktas som negativ, enligt Berglund och Schedin (2009, 

s. 196). De menar att tekniken kan upplevas kontrollera användarna genom att arbetsgivare kan 

hålla koll på sina arbetstagares arbetstid och frånvaro, med hjälp av olika tekniska system. Vuori 

et al. (2018, s. 11) menar att en del människor tycks ha sänkt sitt ansvar i arbetet genom att helt 

förlita sig på att tekniken ska fungera felfritt. Det kan exempelvis handla om att en arbetstagare 

struntar i att skriva ut ett viktigt dokument inför ett möte då personen förlitar sig på att tekniken 

ska fungera. Om något däremot börjar krångla med datorn eller internet kan det uppstå problem 

för arbetstagaren, då det trots allt är dennes ansvar att få fram dokumentet på ett eller annat sätt. 

Många räknar alltså med att tekniken ska fungera korrekt och att saker ska gå som planerat, 

vilket inte alltid sker i verkligheten. 

  

Allvin et al. (2006, s. 10) menar att det kan vara svårt för människor att anpassa sig till det nya 

arbetslivet. Då den digitala tekniken och rörligheten i arbetslivet har ökat kan det göra det svårt 

för människor att hänga med i utvecklingen och samhällets hektiska tempo. Förväntningarna 

på människorna har ökat, men människan är fortfarande densamma och har samma 

förutsättningar som innan till att möta och hantera det som sker i omgivningen. Även Sallinen 

et al. (2003, s. 13) belyser problematiken i att människan inte har förändrats på samma, snabba 

sätt som teknologin. Alla människor behöver exempelvis få utlopp för sina sociala behov genom 

att träffa och kommunicera med människor, ansikte mot ansikte, vilket kan minska genom 

digitaliseringen. Detta styrks även av Byrne (2005, s. 55) som menar att personer som arbetar 

mycket ensamt, istället för att befinna sig på arbetsplatsen, kan tappa delar av den sociala 

kontakten med andra människor som normalt sker mellan kollegor på en arbetsplats. 

  

Något som har en negativ inverkan på arbetet är när det uppstår ett överflöde av information, 

vilket kan minska arbetstagarens effektivitet (Vuori et al. 2018, s. 11). Likaså tar Allvin et al. 

(2006, s. 68) upp detta genom att använda uttrycket teknostress. Det innebär att människan har 

svårt att hantera för mycket information på en och samma gång och att digital teknik därav kan 

påverka människor negativt. Författarna menar även att det kan handla om en okunskap om hur 

information kan sökas fram eller att det är svårt att förstå informationen. Inom arbetslivet kan 

detta komma i uttryck när arbetstagare förväntas förstå all information som kommuniceras ut 

digitalt mellan chefer och kollegor på arbetsplatsen. De behöver både kunna förstå 

informationen och veta vad de ska göra med den, vilket alla alltså inte upplever är helt enkelt. 

  

Enligt Söderström (2010, s. 15 f) är många tekniska system ännu dåligt anpassade till hur 

individer fungerar, reflekterar och upplever saker. Det kan exempelvis innebära att människor 

tar in och hanterar information på olika sätt, men när arbetet ska utföras med hjälp av datorer 

så krävs det ofta att datorerna och människorna förstår varandra för att systemen ska göra så 

som användarna vill. Kraven som vissa datorsystem ställer på individen kan medföra 

inlärningssvårigheter för en del människor, vilket kan leda till frustration och känslor av stress. 
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Om den digitala tekniken innebär att en person måste anstränga sig mer än den annars skulle 

behöva göra eller om den gör att personen ofta blir avbruten i arbetet, så kan tekniken skapa 

känslor av press och krav, enligt Bordi et al. (2018, s. 31). Sallinen et al. (2003, s.24 f) menar 

att något som är betydande för hur arbetet upplevs är om personen får den tid som krävs för 

upplärning av nya arbetsmoment eller tekniska hjälpmedel, för att kunna känna sig trygg i att 

utföra arbetsuppgifterna. 

 

2.2 Flexibilitet i arbetet 

Utvecklingen av den digitala tekniken har bidragit till att arbete kan utföras vid olika platser 

och tidpunkter. Långt tillbaka i tiden utfördes arbetet vanligtvis när det behövdes under dygnet 

och det fick ta den tid som krävdes för att göra färdigt något (Allvin et al. 2006, s. 27). 

Allteftersom började många förhålla sig till tiden som klockan visar och arbeta utefter en 

bestämd arbetstid. Detta gjorde att arbetet upplevdes få en större mening för många, då det 

utfördes vid en viss tidpunkt och att den övriga tiden likaså betraktades som meningsfull, då 

det blev ens lediga tid som man kunde ägna åt sina egna intressen. Likaså menar författarna att 

det var för platsen som arbetet utfördes på. Aktiviteter som hade med arbetet att göra utfördes 

bara på en viss plats och genom att ha en särskild arbetsplats att gå till på dagarna, så blev 

arbetet utmärkande från fritiden. Numera kan en del arbetstagare vara mer flexibla, koppla upp 

sig i hemmet och arbeta på platser som tidigare endast ansågs var till för det övriga livet (Allvin 

et al. 2006, s. 27). 

  

Flexibilitet är ett begrepp som Aronsson (2018, s. 9 ff) påpekar kan innebära olika saker. På ett 

mer generellt plan kan flexibilitet ses som att någon betraktar en specifik variation eller 

förändring som önskvärd och positiv, enligt Berglund & Schedin (2009, s. 82). För arbetet 

innebär det alltså att situationen känns positiv och att det finns en viss möjlighet till variation i 

arbetet. Aronsson (2018, s. 11) menar att distansarbete är ett närbesläktat begrepp till flexibilitet 

i arbetet, men att begreppet inte måste innefatta digitala arbetshjälpmedel och att denna 

benämning därav är begränsande. Istället använder Aronsson (2018, s. 9 ff) uttrycket gränslöst 

arbete i diskussionen gällande att flexibiliteten inom arbetslivet har ökat, framför allt gällande 

när och var arbetet utförs. Vi håller med om att begreppet distansarbete är begränsande, men 

anser även att gränslöst arbete är något otydligt och inte heller tydliggör att det har med digitala 

hjälpmedel att göra. 

  

På liknande sätt som Aronsson definierar Håkansta och Bergman (2018, s. 8 f) arbeten som kan 

skötas på en annan plats än just på arbetsplatsen, som mobila arbeten då arbetet är rörligt i både 

tid och rum. Författarna menar att en orsak till den ökade flexibiliteten är att telefonerna har 

omvandlats till smartphones som är både smartare, mindre och lättare att bära med sig. Även 

Van Laethem et al. (2018, s. 1) beskriver att smartphones är betydelsefulla verktyg för att kunna 

arbeta oberoende av tid och rum. Vi tänker att definitionen mobilt arbete är tydligare än 
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gränslöst arbete, men att det finns nackdelar även med detta. Mobilitet kan främst kopplas till 

plats och i vårt fall vill vi fokusera både på plats och tid när vi talar om flexibilitet i arbetet. 

  

I och med dessa olika benämningar vill vi förtydliga att flexibilitet är ett brett begrepp och att 

det även kan innebära olika saker för arbetsgivare och arbetstagare. För arbetsgivaren kan det 

handla om att man räknar med att ens arbetstagare kan ställa upp när som helst och vara 

tillgängliga för arbetet även utanför avtalad arbetstid. För arbetstagarens del kan ett flexibelt 

arbete göra det enklare att kombinera arbetet med familjelivet (Grönlund 2004, s. 77). Allvin et 

al. (2006, s. 168 f) anser att arbetslivet har blivit mer individualiserat då flexibla arbeten inte 

bara möjliggör att arbetet kan utföras var som helst där det passar för arbetsuppgiften, utan även 

där det passar bäst för individen som utför arbetet. Alltså handlar flexibiliteten för arbetstagare 

främst om att kunna anpassa sina arbetstider och arbetsplats utefter den egna situationen så att 

det underlättar vardagslivet. Denna studie fokuserar därav på aspekterna tid och plats för när 

och var arbetet kan utföras, vilket främst innebär flexibilitet för arbetstagare. I studien används 

benämningen flexibelt arbete. 

 

2.2.1 Flexibel arbetstid och förtroendearbetstid 

Sallinen et al. (2003, s. 25) menar att arbetstiderna numera är mer individuellt styrda och att 

detta kan främja möjligheterna för flexibilitet. Många individer upplever det som värdefullt att 

just kunna anpassa sina arbetstider utefter sina egna önskemål, då det kan underlätta tillvaron 

och hjälpa till att kombinera sfärerna arbete och övrigt liv (Berglund & Schedin 2009, s. 83 f; 

Grönlund 2004, s. 81). Kecklund (2018, s. 51) beskriver flexibel arbetstid som individens 

möjlighet att under vissa ramar kunna påverka arbetsdagens start- och sluttid. På liknande sätt 

beskrivs det enligt Grönlund (2004, s. 101) som att en individ har möjlighet att beroende på sin 

situation reglera sin arbetstid. Kecklund (2018, s. 51) redogör även för benämningen 

förtroendearbetstid som en typ av oreglerad arbetstid, vilket ger arbetstagaren mycket stora 

möjligheter till att kunna bestämma själv över sin arbetstid. Allvin et al. (2006, s. 35) redogör 

för att flexibilitet i arbetet kan fungera genom förtroende. Arbetsgivaren ger sina arbetstagare 

förtroende för att arbetet utförs på det sätt och den tid som arbetstagarna själva tycker är 

lämpligt. En arbetstagare kan alltså få flexibilitet genom att själv kunna vara med och bestämma 

över sitt arbete, vilket kan betraktas som positivt. Något som Gillberg (2018, s. 24) dock menar 

är att många arbetsgivare förväntar sig någonting i gengäld i och med att de låter sina 

arbetstagare få mer frihet och flexibilitet. Det vill säga att arbetsgivare som tillåter flexibilitet i 

arbetet förväntar sig att arbetstagarna ska vara tillgängliga för arbetet även utanför sin avtalade 

arbetstid. 

  

Att en arbetstagare kan anpassa sin arbetstid utifrån hur dennes situation ser ut kan till exempel 

ge föräldrar större möjligheter till att kunna välja när de ska hämta och lämna sina barn 

(Grönlund 2004, s. 152). En förälder kan vara kvar och arbeta när den andra hämtar barnen eller 

välja att arbeta hemifrån på kvällen efter att barnen somnat för att ta igen arbetstiden. Trots 
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detta menar författaren att flexibla arbetstider inte alltid behöver medföra något bra, utan kan 

kännas stressande för personen om kraven från både arbetet och familjen upplevs som höga 

samtidigt. Arbetstiden kan alltså regleras på olika sätt för olika individer och båda dessa former 

av arbetstid innebär en flexibilitet för arbetstagaren. 

  

2.2.2 Flexibel arbetsplats 

En annan strategi för att göra arbetet mer flexibelt kan vara att variera platsen för där arbetet 

utförs (Allvin et al. 2006, s. 47). Det kan ske genom en så enkel sak som att byta plats på 

kontoret, men det kan även handla om att arbeta hemifrån eller från en annan plats vissa dagar 

eller tidpunkter. Detta kallar Berglund och Schedin (2009, s. 84) för arbetsplatsflexibilitet eller 

rumslig flexibilitet. Detta har blivit möjligt för vissa typer av arbeten genom den digitala 

teknikens utveckling. En tydlig skillnad är att det fysiska avståndet till chefer och kollegor ofta 

blir längre genom ett arbete som är flexibelt gällande var det utförs jämfört med arbeten som 

alltid utförs på arbetsplatsen (Håkansta & Bergman 2018, s. 22). En negativ aspekt med 

arbetsplatsflexibiliteten är att den, enligt Håkansta och Bergman (2018, s. 7) kan få människor 

att känna sig ensamma och isolerade i arbetet eftersom de kan sitta hemma och arbeta istället 

för att gå till arbetsplatsen. 

  

2.3 Tillgänglighet genom den digitala tekniken 

Tillgänglighet handlar, enligt Bergman (2011, s. 106) om att ställa sin tid och energi till 

förfogande för någon annan än enbart sig själv. Den digitala tekniken och flexibiliteten i dagens 

arbetsliv har gjort människor mer tillgängliga (Allvin et al. 2006, s. 103 f). De utvidgade 

möjligheterna för mer flexibla arbetstider innebär inte bara att personer kan sitta och jobba när 

som helst, utan även att de har tillgång till samhället på ett helt annat sätt. Vissa saker, som 

onlinetjänster kan människor ha fri tillgång till hemifrån eller från en annan plats, genom sin 

smartphone eller dator, precis när som helst under dygnet. 

  

Människor kan uppleva tillgängligheten på olika sätt. För en del kan det kännas som ett krav, 

inte minst gällande att vara tillgänglig för sina kollegor och chefer i arbetet (Allvin et al. 2006, 

s. 150). Trots detta faktum menar författarna att de upplevda kraven inte behöver komma från 

omgivningen, utan även kan komma av en individs egna intresse och engagemang för arbetet. 

I en studie av Allvin et al. (2006, s. 150) framkommer det att ett antal personer har svårt att 

stänga av och begränsa sig från arbetet just för att det känns lustfyllt snarare än att trycket 

kommer från kollegor eller chefer. Det finns alltså positiva sidor och en del saker kan personer 

styra över själva. Andra orsaker till upplevda krav är att individen känner sig osäker i vad som 

förväntas i gällande tillgängligheten och hur mycket tid man bör lägga ned på arbetet. Det kan 

även handla om en rädsla över att bli utlämnad för den som inte hänger med i utvecklingen och 

det snabba tempot (Allvin et al. 2006, s. 150). 
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Enligt Sallinen et al. (2003, s. 35 f) är det viktigt att ett mer koncentrationskrävande arbete kan 

utföras i en ostörd miljö för att individen inte ska tappa fokus. En förutsättning för detta är att 

se till att inte vara tillgänglig hela tiden. Sallinen et al. (2003, s. 35 f) exemplifierar detta tydligt 

genom redogörelsen för att de flesta människor föredrar att posten delas ut en gång om dagen. 

Det vore besvärligt om breven kom löpande under dagen med ett brev i taget, men mailen 

däremot, kommer lite när som helst under dygnet, vilket gör att man tittar i inkorgen flera 

gånger om dagen. 

  

2.3.1 Tillgänglighetens olika former 

Bergman (2011, s. 106 ff) beskriver att det går att vara tillgänglig på olika sätt och tar därför 

upp olika former av tillgänglighet. En form benämner hon som förutsägbar eller oförutsägbar 

tillgänglighet. Det handlar om huruvida tillgängligheten för familj och arbete kan vara 

förutsägande eller inte. Saker som är förutsägbara är lättare att planera för och kan upplevas ge 

bättre kontroll över situationen. Med oförutsägbar tillgänglighet menas att individen måste 

kunna vara tillgänglig med kort varsel för oväntade, icke planerade situationer. Det kan handla 

om att behöva stanna kvar på arbetet längre än planerat, att behöva arbeta hemifrån eller behöva 

åka iväg och arbeta på en annan ort. Den andra formen Bergman (2011, s. 112) tar upp är absolut 

eller partiell tillgänglighet. För att vara absolut tillgänglig handlar det om att personen behöver 

finnas på plats under en viss tid för att något ska kunna utföras där och då. Vid andra tillfällen 

kan det räcka med att individen endast är anträffbar via sin telefon eller mail, alltså vid en viss 

tidpunkt, men inte på en bestämd plats och detta kallas då för partiell tillgänglighet. Bergman 

(2011, s. 112) menar att det kan vara svårt att inte låta tiden för arbetet respektive det övriga 

livet gå in i varandra på grund av den ökade tillgängligheten. Den tredje formen som Bergman 

(2011, s. 114 f) tar upp är fri eller påtvingad tillgänglighet, vilket handlar om att individen 

antingen upplever att tillgängligheten är självvald eller inte. Vissa personer kan känna sig mer 

tillfreds med att vara tillgängliga i större utsträckning än andra då de kan känna sig bekräftade 

genom sina arbeten. Den sista formen Bergman (2011, s. 117) tar upp är reflexiv eller oreflexiv 

tillgänglighet. Denna form handlar om huruvida individen är benägen till att reflektera kring 

sin tillgänglighet eller inte. Alltså om det är något personen funderar mycket kring eller tvärtom, 

att personen inte lägger så stort fokus på att tänka på hur tillgängligheten påverkar en. 

  

2.4 Kommunikation 

Den digitala tekniken har även påverkat hur människor kommunicerar och samspelar med 

varandra inom arbetslivet (Bordi et al. 2018, s. 29; SOU 2015:28, s. 136). Genombrottet av 

internet har skapat stora möjligheter till att kunna kommunicera digitalt med andra människor, 

världen över (Bruzelius & Skärvad 2017, s. 64 f). Kommunikationsflödet och utbytandet av 

information har ökat, enligt Vuori et al. (2018, s. 1 f). Sallinen et al. (2003, s. 24 f) beskriver 

att arbete är positivt för människors välbefinnande om det sker i rätt mängd och på ett lämpligt 
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sätt. Mycket ligger i det sociala då arbetstagarna får möjlighet att känna sig delaktiga och känna 

samhörighet med andra genom arbetet. 

  

Enligt Wajcman och Rose (2011, s. 948 f) går en mycket stor del av arbetsdagen åt till att 

kommunicera med andra människor och majoriteten av kommunikationen sker via någon form 

av digitalt hjälpmedel. Det finns olika sätt att kommunicera på och det absolut vanligaste är, 

enligt Bordi et al. (2018, s. 35) och Wajcman och Rose (2011, s. 948 f) att skicka mail. I en 

tidigare enkätundersökning gjord av Mackenzie (2010, s. 529) visar resultaten att en hög andel 

arbetstagare upplever att den digitala kommunikationen på arbetsplatsen har ökat, främst genom 

mail och att det traditionella sättet att kommunicera på, ansikte mot ansikte har minskat. Detta 

gäller både kommunikationen med kollegor och framförallt med chefer och har förändrats under 

relativt kort tid. Även Wajcman och Rose (2011, s. 941) menar att det har hänt mycket med 

kommunikationen då människor tidigare kommunicerade mer fysiskt, ansikte mot ansikte, 

medan de idag kommunicerar allt mer digitalt. Idag kan arbetstagare ha tillgång till sin jobbmail 

via sin laptop eller smartphone. Många upplever krav på att vara tillgängliga för arbetet via sin 

mail utanför arbetstid, vilket framgår i flera studier (Mackenzie 2010, s. 529 ff; Bordi et al. 

2018, s. 37 f; Van Laethem et al. 2018, s. 7; Vuori et al. 2018, s. 13). 

  

Enligt Morandin et al. (2018, s. 353) är det inte ovanligt att se människor som samlas inför 

exempelvis ett jobbmöte, stå med varsin telefon och kommunicera digitalt istället för att umgås 

och prata med de som är fysiskt närvarande. Mackenzie (2010, s. 529 f) hävdar att arbetstagare 

och chefer ständigt är uppkopplade och kommunicerar allt mer digitalt både med varandra och 

med utomstående parter. Författarna menar att chefer och medarbetare tidigare hade större 

kontroll genom att kommunikationen skedde via fysiska möten. Digitaliseringen kan göra det 

svårare att kontrollera hur mottagaren uppfattar det som kommuniceras ut på en arbetsplats, 

vilket kan leda till missförstånd när exempelvis en chef vill förmedla något till sina arbetstagare. 

Trots att arbetstagare som arbetar hemifrån kan behöva rapportera och hålla kontakt med 

kollegor och chefer varje dag, så menar Mackenzie (2010, s. 529 f) att de går miste om den 

fysiska kontakten. I vissa fall går det till och med arbeta i ett land och bo i ett annat och 

exempelvis hålla digitala möten, utan att parterna måste träffas fysiskt (Mackenzie 2010, s. 530; 

Morandin et al. 2018, s. 353). 

  

2.5 Balans mellan arbete och övrigt liv 

Genom att en del arbetstagare har möjligheten att arbeta när som helst under dygnet har 

arbetstiderna blivit mer oregelbundna för dessa personer och gränsen mellan arbetet och det 

övriga livet är inte lika skarp och tydlig som tidigare (Sallinen et al. 2003, s. 9 ff). Även Bordi 

et al. (2018, s. 29) belyser otydligheten mellan gränserna och menar att det kan göra att en del 

arbetstagare får svårt att finna balans i tillvaron och inte vet när de förväntas vara tillgängliga 

och inte för arbetet. 
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Det finns flera olika definitioner på begreppet work life balance. Enligt Noon et al. (2013, s. 

342, egen översättning) handlar det om individens förmåga att på ett verksamt sätt hantera 

sfärerna arbete och övrigt liv utan att tillfredsställelsen för en av sfärerna försvagas av den 

andra. Det kan se olika ut från individ till individ gällande vad som anses vara en godtagbar 

balans mellan sfärerna och det beror mycket på individens värderingar och den rådande 

situationen. Bergman och Gardiner (2007, s. 401 f) beskriver på liknande sätt begreppet work 

life balance som ett försök i att hantera olika krav som ställs i livet och få dessa att hamna i 

balans med varandra. Byrne (2005, s. 53) beskriver begreppet som en process som handlar om 

att försöka finna balans mellan sitt arbete och livet i övrigt. Hon menar att det är avgörande att 

prioritera saker i livet för att både kunna få tid till att fokusera på saker i sitt övriga liv, men 

även för att kunna känna kontroll över arbetet. Byrne (2005, s. 55) menar vidare att upplevelsen 

av balans är viktig för många då det kan hjälpa arbetstagare att känna större motivation och 

engagemang i arbetet genom att det blir mer tillåtet att kunna fokusera på sitt övriga liv 

emellanåt när det behövs. Dessa olika beskrivningar av work life balance är väldigt lika och 

visar på att det handlar just om en subjektiv upplevelse där varje individ kan må bra av olika 

saker. 

  

Sallinen et al. (2003, s. 11) delar in tiden i två delar, en faktisk arbetstid, då individen aktivt 

arbetar och en skenbar fritid, då individen inte befinner sig på arbetet, men ändå utför arbete på 

något sätt ifrån en annan plats, som exempelvis hemmet. Det kan alltså vara svårt att dela upp 

livets sfärer och inte låta de gå in i varandra. Aronsson (2018, s. 13) beskriver att människor 

har ett behov av att känna kontroll över tillvaron och att det på så sätt är viktigt att känna att 

man har balans. Work life balance är inte alltid så enkelt utan kan ses som en önskan av att 

kunna balansera de olika kraven samtidigt utan att de behöver konkurrera med varandra 

(Bergman & Gardiner 2007, s. 401 f). Författarna kopplar ihop begreppen work life balance 

och tillgänglighet genom att förklara att tillgängligheten belyser obalansen som kan uppstå 

mellan de olika sfärerna, då det är svårt att vara fullt tillgänglig för något och samtidigt uppleva 

balans och kontroll över den andra sfären. 

  

Numera ligger ett stort ansvar på individen i att hålla koll på var gränsen går mellan arbetet och 

det övriga livet (Allvin et al. 2006, s. 18). Det handlar alltså om att den digitala tekniken och 

den ökade tillgängligheten har gjort det enklare för människor att kunna arbeta oberoende av 

tid på dygnet eller om de befinner sig på en annan plats än just på arbetsplatsen. Ju mer flexibelt 

arbetet är, desto mer otydlig kan gränsen bli gentemot fritiden, då det oftast innebär en hög grad 

av flexibilitet i när, var och hur arbetet kan utföras. Allvin et al. (2006, s. 10) menar att 

arbetstagarens kontroll i arbetet har ökat medan arbetstagarens kontroll över arbetet har 

minskat. Flexibiliteten kan upplevas som att individen har kontroll och frihet i att bestämma 

hur denne ska gå tillväga för att utföra arbetet, men det kan samtidigt göra det svårare att ha 

kontroll över arbetets ramar och vilka förväntningar som ställs på arbetstagaren. Allvin et al. 

(2006, s. 18) menar att saker som arbetstagare ofta mår dåligt över i arbetet handlar just om 

svårigheter i att sätta gränser och känna efter hur mycket denne ska anstränga sig. Många 

upplever även att kraven som ställs för arbetet är orimliga, som att behöva stå till sina chefer 
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och kollegors förfogande både genom exempelvis telefonsamtal i bilen på väg till arbetet, 

genom mail och möten under arbetstid och genom mail och telefon efter arbetstid, både på 

kvällar och helger. Dock påpekar Allvin et al. (2006, s. 130) att olika individer kan se på 

balansen mellan arbetet och det övriga livet på olika sätt. En faktor som påverkar detta är vilken 

typ av relation individen väljer att ha till sitt arbete, hur pass viktigt det anses vara och hur stor 

plats av ens liv arbetet tillåts att få. Författarna menar alltså att individen kan påverka sin 

situation själv. 

  

Det har gjorts ett flertal studier om work life balance och flexibilitet. Resultatet av Bergman 

och Gardiner (2007, s. 400 ff) visar att flexibla arbeten antingen kan begränsa eller öka 

möjligheterna för balans mellan livssfärerna. De har även kunnat se att det i de allra flesta fall 

är arbetet som väger tyngst av sfärerna. I sökandet av balans inkräktar arbetet många gånger på 

det övriga livet och även fast kraven från det övriga livet finns där, så får de inte lika stort 

utrymme som arbetet. Byrne (2005, s. 54) redogör för en liknelse där arbetet är en gummiboll 

som alltid studsar tillbaka oavsett vad som händer, medan det övriga livet där familjen och 

andra relationer ingår, är en boll gjord av glas. Denna är mycket skörare och tål inte för mycket 

slitage. Vad författaren försöker säga med detta är att det alltid finns arbeten, även om de kan 

vara mer eller mindre intressanta för individen, men det övriga livet är inte utbytbart utan måste 

vårdas. 

  

2.5.1 Strategier för att hantera balansen 

Inför detta arbete har vi ställt oss frågan gällande vems ansvar det är att upprätthålla en god 

balans i tillvaron och använda den digitala tekniken i arbetet på ett rimligt sätt. Mellner (2018, 

s. 43) anser att både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar och tar därför upp en del råd 

till båda parterna. För arbetstagarens del handlar det bland annat om att sätta upp egna, rimliga 

gränser för när arbetet ska utföras och när personen ska vara ledig. Det är även viktigt att vara 

öppen mot sina kollegor och chefer och lyfta eventuella problem eller oklarheter för att kunna 

förstå varandra och komma överens. På liknande sätt som Bergman (2011, s. 117) belyser 

vikten av att vara reflexiv och fundera kring sin tillgänglighet, menar Mellner (2018, s 43) att 

det är betydelsefullt att reflektera kring sin användning av den digitala tekniken för att kunna 

bli medveten om sitt beteende och eventuellt göra någonting åt det. 

  

Både Gillberg (2018, s. 25) och Mellner (2018, s. 43) anger att arbetsgivaren bör vara mycket 

tydlig gentemot arbetstagare och andra berörda parter med vilka regler och förväntningar som 

gäller. Morandin et al. (2018, s. 355) anser att ett sätt att bli mer medveten om vilka effekter 

den digitala tekniken kan få för arbetstagare är genom att diskutera det öppet på arbetsplatsen 

och inte minst med nya medarbetare. Det är bra att redogöra för vilka förväntningar 

medarbetarna har på sig redan från start, gällande tillgänglighet på eller utanför arbetsplatsen 

för att skapa trygghet och kontroll hos medarbetarna (Morandin et al. 2018, s. 355). Mellner 

(2018, s. 43) menar att något som inte bör glömmas bort är att alltid försöka agera som en 
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förebild då arbetstagarna ofta iakttar och tar efter ledares normer och beteenden. Som chef eller 

arbetsgivare är det exempelvis inte lämpligt att skicka ut mail sent på kvällen då andra kan 

påverkas negativt av detta och känna sig tvingade till att svara. Om en arbetstagare lyfter ett 

problem gällande tillgängligheten är det dessutom viktigt att försöka stötta och hjälpa denne 

med att prioritera utvalda arbetsuppgifter och avlasta där det behövs för att visa att problemen 

tas på allvar (Mellner 2018, s. 43). 

  

Mellner (2018, s. 39 ff) beskriver olika strategier som individen kan använda sig av för att 

kontrollera balansen mellan arbetet och det övriga livet och en vanlig sådan är att skilja sfärerna 

genom tid och rum. Individen kan antingen avsätta bestämda platser eller bestämda tider för då 

arbetet ska utföras eller tvärtom, för saker i det övriga livet och under dessa tider och platser får 

den andra sfären inte störa. Då platsen kan ha stor betydelse kan individen ha en viss plats i sitt 

hem eller någon annanstans dit denne går för att arbeta och de övriga platserna i hemmet blir 

då enbart till för det övriga livet. 

  

Mellner (2018, s. 39 ff) anger även att individen kan stänga av ljudet på sin smartphone, eller 

helt stänga av den om det är möjligt för att arbetet inte ska inkräkta på det övriga livet. Om det 

inte är samma dator eller smartphone som används i arbetet som i det övriga livet, kan en 

strategi också vara att lämna dessa hjälpmedel på arbetsplatsen och endast använda dem där, 

under den faktiska arbetstiden. Eftersom att jobbmailen ofta finns tillgänglig i både telefonen 

och datorn kan individen även sätta upp bestämda tider för när mailen ska kollas och besvaras. 

Vidare kan individen bestämma att inget arbete får utföras på helgerna eller efter ett visst 

klockslag. Ytterligare strategier som kan användas för att koppla bort arbetet under tiden för 

det övriga livet, är att ägna sig åt fysisk aktivitet, avslappningsövningar eller att umgås med 

vänner. Mellner (2018, s. 39 ff) menar att socialt umgänge är en effektiv metod för att föra bort 

tankarna från arbetet. 
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3. Metod 
Följande kapitel är en redogörelse för hur vi har gått tillväga och praktiskt genomfört studien. 

Här beskrivs vår förförståelse, metodval och datainsamlingsteknik, skapandet av 

intervjuguiden, urval, information om respondenterna, hur genomförandet och bearbetningen 

av intervjuerna gick till, validitet och reliabilitet samt hur vi förhållit oss till de etiska 

riktlinjerna. 

 

3.1 Förförståelse 

Enligt Lantz (2007, s. 23) har den som genomför en studie alltid en förförståelse som denne bör 

vara medveten om då det kan påverka sådant som val av den teoretiska referensramen och 

utformning av intervjuguiden. Både förförståelsen och den teoretiska referensramen ligger till 

grund för intervjuns innehåll och frågeområden (Lantz 2007, s. 49). 

  

Den förförståelse som vi haft med oss är att vi tänkt att den digitala tekniken har fått en väldigt 

stor roll i dagens arbetsliv. Det har blivit något som alla måste förhålla sig till och kunna hantera. 

Vi har båda hört människor diskutera hur de försöker få ihop vardagen och har märkt att många 

upplever att arbetet tar väldigt stor plats i livet. Vår föreställning har varit att de som använder 

digital teknik i arbetet oftast har någon form av kontorstjänst, arbetar mycket administrativt och 

har stor frihet i att kunna bestämma själv över sitt upplägg. En förutfattad mening har varit att 

dessa arbetstagare väljer att arbeta mycket hemifrån och att det då kan vara svårt att sätta gränser 

och känna att de kan vara helt lediga under sin fritid. Vi har även tänkt att den digitala tekniken 

gjort att människor i allmänhet pratar mindre med varandra, då det är lättare att skicka ett 

meddelande eller se vad någon har för sig på olika sociala medier. Samtidigt har vi tänkt att det 

finns fördelar med tekniken, då det kan underlätta balansen om någon kan vara flexibel och 

arbeta när det passar en själv. 

  

Vi tror att de flesta upplever både för- och nackdelar med digitaliseringen. Dessa tankar har 

påverkat valet av forskningsområde och styrt syftet till att bli relativt öppet. Det har även 

påverkat en del av den teori vi valt att läsa in oss på. Sedan har vi försökt tänka fritt gällande 

frågeställningar och intervjuguide. 

  

3.2 Metodval 

Vid varje undersökning finns ett problemområde eller en fråga som forskaren önskar kunna 

besvara genom datainsamling och analys (Lantz 2007, s. 18). Ett första viktigt moment i en 

undersökning är därför att tydliggöra problemet eller frågan och varför forskaren vill studera 

detta. Den digitala utvecklingen i samhället har gjort arbetslivet mer digitaliserat. Detta är ett 

ämne som berör många människor och något som vi märkt har börjat diskuteras allt mer. Vårt 

forskningsområde blev på så sätt digital teknik i arbetslivet. För att göra det mer specifikt 
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formulerade vi sedan ett syfte och tre frågeställningar. Dessa har ändrats och omformulerats 

något under studiens gång. 

  

Trost (2010, s. 25) anger att forskaren måste ställa sig frågan om det passar sig bäst med en 

kvalitativ eller en kvantitativ inriktning och det är främst syftet som ska avgöra metodvalet. 

Trost (2010, s. 32) menar att om det är förståelse för hur människor väljer att tänka eller agera 

som forskaren söker efter, så är kvalitativ metod bäst lämpad, då det handlar om att undersöka 

mönster och att få en förståelse för något. Då studiens syfte handlar om att försöka skapa en 

fördjupad förståelse av respondenternas upplevelser och känslor, så valde vi därför att rikta in 

oss på en kvalitativ undersökning. 

  

Som datainsamlingsteknik valde vi att göra intervjuer. Lantz (2007, s. 9) förklarar att den som 

använder sig av intervjuer bör vara kritisk och se till att förhålla sig till studiens syfte för att 

intervjuerna ska få ett värde för analysen. Den typ av intervju som vi använt oss av i denna 

studie väljer Trost (2010, s. 42 f) att benämna som kvalitativa intervjuer. Valet av 

datainsamlingsteknik gjordes gemensamt då vi kom fram till att intervjuer är ett intressant sätt 

för att kunna komma människor in på djupet inom det valda ämnet. Dessutom är det ett effektivt 

sätt att samla in information på då varje intervjusituation kan gå till på liknande sätt även om 

innehållet kan variera. Det var alltså tidseffektivt då vi kunde uppskatta ungefär hur lång tid 

intervjuerna skulle ta, men även väsentligt för studiens syfte då vi fick chansen att möta olika 

individer med olika tankar och erfarenheter. 

  

3.3 Skapande av intervjuguiden 

Lantz (2007, s. 17) förklarar att det är viktigt att inte börja med intervjuandet för tidigt. Innan 

datainsamlingen sker måste syftet, frågeställningar, teori och metod konkretiseras, så att 

undersökaren får en bild av hur dessa hänger samman. Dessutom är det bra om den som ska 

intervjua hinner förbereda frågorna ordentligt. En intervju kan struktureras på olika sätt så att 

respondenten antingen får stor frihet eller tvärtom, får små möjligheter att sväva ut (Lantz 2007, 

s. 29 f). Om intervjun är öppen innebär det att intervjuaren ställer öppna frågor och på liknande 

sätt får respondenten svara väldigt fritt. Motsatsen till det är en strukturerad intervju, vilket 

innebär att alla frågor är helt formulerade innan och respondenten får välja på olika 

svarsalternativ. Ett mellanting till dessa varianter är en halvstrukturerad intervju, vilket är det 

vi använt oss av.  Det innebär att forskaren bestämmer vissa frågeområden till intervjuguiden 

som sedan används under intervjun till att ställa frågor och följdfrågor inom respektive område 

(Lantz 2007, s. 31 ff). Den är alltså inte helt öppen, men inte heller helt förutbestämd och 

strukturerad. 

  

Enligt Trost (2010, s. 39) kan intervjuerna se olika ut genom att intervjuaren anpassar ordningen 

och ställer lämpliga följdfrågor utefter de svar som kommer fram. Detta innebär att intervjun 

har en låg grad av standardisering. Trost (2010, s. 25) beskriver att en kvalitativ intervju 
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kännetecknas av att intervjuaren ställer lättförståeliga frågor för att sedan låta respondenten ge 

djupgående svar. I de intervjuer vi har gjort har vi utgått ifrån samma intervjuguide vid varje 

intervju, men sedan låtit varje respondent påverka ordningsföljden samt vilka frågor som har 

behövts utvecklats. Vissa frågor valde vi att gräva lite mer djupgående i genom att ställa 

följdfrågor och be respondenten att försöka utveckla sina tankar. I vår studie finns därav en 

förhållandevis låg grad av standardisering. Vi började med att dela in forskningsområdet digital 

teknik i arbetet i olika teman; flexibilitet, tillgänglighet, kommunikation samt balans mellan 

arbete och övrigt liv. Under varje tema har vi sedan skrivit ned alla frågor vi har kommit på 

som vi kände har en koppling till frågeställningarna och som kändes relevanta för studien att få 

svar på. Under processen med att skapa intervjuguiden har sedan en del frågor tillkommit och 

andra har tagits bort då de inte kändes relevanta för att besvara frågeställningarna. Vår 

slutgiltiga intervjuguide som har använts vid alla intervjuer består av 50 frågor som 

kompletterats med olika följdfrågor under intervjuerna. 

  

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 78) kan den som genomför intervjuer använda en så kallad 

tratt-teknik. Det betyder att forskaren inleder med frågor av mer allmän karaktär för att sedan 

längre in i intervjun skifta till frågor som är mer specifika. Då respondenten till en början får 

vara mer öppen kan tekniken vara aktiverande och peppande för intervjupersonen. Vid 

formuleringen av frågorna är det även bra att tänka på att frågorna inte är för långa eller att de 

blir ledande och kan påverka respondentens svar (Patel & Davidsson 2011, s. 78). Vid 

genomförandet av en intervju kan det vara relevant att ställa några bakgrundsfrågor, exempelvis 

gällande personens ålder eller familjesituation (Lantz 2007, s. 58). Vi valde att ha med några 

inledande frågor som vi tänkte skulle vara relevanta för analysen av de övriga frågorna. Dessa 

fokuserade bland annat på respondentens familjesituation samt avstånd till och från 

arbetsplatsen (se bilaga 2). Dessa är exempel på saker vi tänker kan kopplas till frågeställningen 

om balans mellan arbete och övrigt liv. Vi försökte tänka ut innan vad som kunde vara relevant 

att veta om personerna, men försökte undvika frågor om onödiga saker som vi ändå inte skulle 

få användning av i analysen. Trost (2010, s. 53) menar att forskaren som genomför en kvalitativ 

intervju bör rikta in frågorna på hur respondenten upplever något, snarare än varför för att 

kunna förstå personen. Vi har försökt formulera frågorna i intervjuguiden så att de ska 

möjliggöra för personerna att kunna beskriva hur något känns eller upplevs och inte bara kunna 

svara ja eller nej. Däremot håller vi inte helt med Trost (2010, s. 53) då vi även anser att det är 

viktigt att utveckla svaren som respondenten ger genom att fråga just varför de upplever saker 

på ett visst sätt. Det har vi tänkt på under alla intervjuer för att få en djupgående förståelse för 

deras upplevelser och vi har även formulerat om frågorna en del under arbetets gång för att 

möjliggöra den typen av svar från respondenterna. 

  

Inspirationen till intervjuguiden växte fram under arbetet med att ta fram den teoretiska 

referensramen när vi sökte relevanta artiklar och litteratur. För att få inspiration har vi läst andra 

uppsatser om digitalisering, men vi har sedan tänkt ut egna frågor till intervjuguiden som vi 

anser är relevanta just för denna studie. Frågorna i intervjuguiden fokuserar, på samma sätt som 

den teoretiska referensramen, på ett ämne i taget kopplat till digital teknik i arbetet. 
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3.4 Urval 

I studien har vi valt att fokusera på människor i arbetslivet som vi tänker berörs av digitalisering 

och digital teknik. I valet av respondenter har vi därför utgått ifrån vissa kriterier. Vi ville göra 

en arbetsplatsnära studie och fokusera på arbetstagare inom ett och samma företag som 

använder digital teknik i det dagliga arbetet. Vi valde ett stort företag av praktiska skäl. Dels 

ville vi ha alla respondenter på samma företag och trodde att det skulle underlätta att få tag på 

personer som ville delta eftersom vi hade en tidsaspekt att förhålla oss till. Vi ville även att 

respondenterna skulle ha möjlighet till viss mån av flexibilitet i arbetet gällande tid eller rum. 

Dessa kriterier hade vi då vi tänkte att denna typ av arbetstagare kan påverkas mycket av den 

digitala utvecklingen som ständigt pågår i samhället. Vi var även intresserade av om personer 

har olika inställning till digital teknik i arbetet beroende på om de bor nära eller långt ifrån 

arbetsplatsen. Därför var även ett av kriterierna att ha med båda dessa grupper i vårt urval, så 

att en del av respondenterna bor på orten där arbetsplatsen ligger och en del bor på en annan 

ort. För dessa respondenter varierar avståndet till orten mellan ca 30 till 60 minuter med bil. 

  

Företaget som respondenterna arbetar på är ett stort industriföretag i Värmland. Vi tänker inte 

att valet av företag egentligen har så stor betydelse för studiens ämne, utan att en liknande studie 

ska kunna genomföras med hjälp av ett annat företag eller med arbetstagare från olika 

arbetsplatser. Däremot känns det positivt att alla arbetar på samma företag då vi tänker att det 

kan vara lättare att se mönster och liknande när intervjumaterialet ska analyseras i och med att 

respondenterna då exempelvis har samma policys att förhålla sig till och använder samma typ 

av digital teknik i arbetet. 

  

Trost (2010, s. 138 f) beskriver att ett strategiskt urval kan användas till att få tag på önskvärda 

personer till en studie. I och med att vi hade vissa kriterier, så har vi använt oss av ett sorts 

strategiskt urval. En av oss har tidigare haft kontakt och samarbetat med en person som arbetar 

på företaget. Därför kontaktade vi personen inför detta arbete för att se om hon hade möjlighet 

att hjälpa oss. Via henne fick vi sedan kontakt med en annan person på företaget som hjälpte 

oss att hitta respondenter. På så sätt har vi även använt oss av ett bekvämlighetsurval. Trost 

(2010, s. 140) beskriver bekvämlighetsurvalet som en form av strategiskt urval, vilket handlar 

om att använda sig av de personer som finns tillgängliga och är lätta att få tag på. Vi anser inte 

att ämnet digital teknik är känsligt och vi tror att företaget gärna vill kunna använda denna 

analys och resultat för att få en uppfattning om sina arbetstagares inställning till den digitala 

tekniken. Vi tror därför inte att det finns någon baktanke med att dessa respondenter har valts 

ut mer än att de själva fick välja att delta och förmodligen då ser ämnet som intressant att 

diskutera. 

  

3.5 Information om respondenterna 

Vi planerade till en början att vi skulle genomföra tio intervjuer och fick därför med hjälp av 

vår kontaktperson kontaktuppgifter till tio personer som hade gått med på att delta. Vi fick 
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sedan endast tag på åtta av personerna, då två av dem inte svarade på vårt mail när vi kontaktade 

dem. Vi hade ont om tid så vi valde att inte ta kontakt med dem en ytterligare gång utan nöjde 

oss med de åtta som svarat och bokade in intervjuer med dessa. Det resulterade alltså i att vi 

genomförde åtta intervjuer totalt. Respondenterna har anonymiserats i studien genom att vi gett 

dem fiktiva namn och inte anger deras exakta ålder eller yrkestitel. 

  

De åtta respondenterna är mellan 25 och 50 år. Vissa bor på orten och har nära till arbetsplatsen 

medans andra bor utanför orten och har en längre resväg till och från arbetsplatsen. En av 

respondenterna som pendlar har ett kortare pendlingsavstånd än de andra. Alla respondenter 

åker huvudsakligen bil till och från arbetsplatsen, förutom en av dem som bor nära som även 

cyklar ibland. Gemensamt för alla respondenter gällande digital teknik är att alla huvudsakligen 

använder en laptop och en smartphone i arbetet. Alla respondenter har mestadels administrativa 

arbetsuppgifter med stora ansvarsområden och majoriteten har en chefsroll. Alla är 

tillsvidareanställda och arbetar heltid. 
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Tabell 1. Presentation av respondenterna 

Fiktiv 

Namn 

Avstånd till 

arbetsplatsen 

Avtal om arbetstid Arbetar på annan 

plats 

Arbetstid per 

vecka 

Lilly Bor på orten Förtroendearbetstid Mestadels på plats. 

Enstaka gånger 

hemifrån kvällstid. 

42–43 timmar 

periodvis 

Jacob Bor på orten Flexibel arbetstid Mestadels på plats, 

Enstaka resor. Någon 

timme då och då 

hemifrån kvällstid. 

50–55 timmar 

periodvis 

Mikael Bor på orten Flexibel arbetstid Mestadels på plats. 

Cirka en timme i 

veckan hemifrån. 

40 timmar 

Lars Bor på annan 

ort 

Flexibel arbetstid Minst en dag i veckan 

på Karlstadkontoret. 

Ej hemifrån. 

40 timmar 

Morgan Bor på annan 

ort 

Förtroendearbetstid 60% på plats, resten på 

Karlstadkontoret. 

Hemifrån kvällstid vid 

behov. 

45–50 timmar 

periodvis 

Rut Bor på annan 

ort 

Flexibel arbetstid Mestadels på plats. 

Hemifrån varannan 

fredag. Hemifrån 

kvällstid vid behov. 

45–50 timmar 

periodvis 

Jesper Bor på annan 

ort 

Flexibel arbetstid Minst en dag i veckan 

på Karlstadkontoret. 

Ej hemifrån. 

40 timmar 

Harry Bor på annan 

ort 

Förtroendearbetstid 60% på plats, 40% på 

annat ställe i världen. 

En dag varannan vecka 

hemifrån samt 

kvällstid vid behov. 

40–80 timmar 

periodvis 
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3.6 Genomförande av intervjuer 
Trost (2010, s. 54 f) belyser skillnader mellan en kvalitativ intervju och ett samtal. Han menar 

att det handlar om att låta respondenten och dennes berättelser vara i fokus och att denne gärna 

får uppfatta det som ett samtal medan den som håller i intervjun måste komma ihåg att hålla sig 

till ämnet och inte påverka respondenten med sina egna tankar och åsikter. Även Lantz (2007, 

s. 10 f) anser att det finns betydande skillnader mellan ett samtal och en intervju. Medan ett 

samtal fungerar genom att båda parterna har jämställda roller, så har den som intervjuar och 

respondenten olika roller då den ena ställer frågor och den andra svarar. Vi tänkte därför på att 

försöka hålla situationen avslappnad för respondenten medan vi själva höll koll på vad personen 

svarade och såg till att hålla oss till ämnet. För att göra detta så pratade vi lite med varje 

respondent innan vi inledde intervjun så att personerna inte skulle uppleva att vi gick för snabbt 

in på intervjun. 

  

Gällande platsen för intervjuerna har varken intervjuaren eller respondenten alltid möjlighet att 

bestämma var intervjun ska ske (Lantz 2007, s. 73). Om det är möjligt bör intervjuaren försöka 

tänka på det och även förhindra störningsmoment som telefoner eller andra människor som kan 

höra vad som sägs. Vi fick hjälp av vår kontaktperson att boka mötesrum för intervjuerna så att 

vi kunde sitta ostört. Vi delade upp intervjuandet och gjorde fyra intervjuer var. De två första 

genomfördes enskilt med en av oss intervjuare och en respondent. De sex övriga intervjuerna 

genomfördes med en respondent och oss båda närvarande, men det var bara en av oss som höll 

i intervjun medan den andra lyssnade och flikade in med följdfrågor. Fem intervjuer 

genomfördes på respondenternas arbetsplats med tre intervjuer under en dag och två intervjuer 

nästkommande dag. Vi planerade det medvetet för att få chans att känna av hur de första 

intervjuerna kändes och se om någonting behövdes justeras. Intervjuerna kändes bra för oss och 

även för respondenterna som svarade att det kändes bra när vi avslutade med att fråga om de 

hade några tankar eller funderingar kring det vi pratat om. Vi kände därför inte att vi behövde 

ändra något gällande tiden eller frågorna efter de första intervjuerna. De fem första intervjuerna 

gjordes på arbetsplatsen med de arbetstagare som bor på orten, förutom en respondent som bor 

på en annan ort, men ändå ville genomföra intervjun där. Tre intervjuer genomfördes senare 

samma vecka under en dag i Karlstad. Dessa gjordes med de arbetstagare som bor på en annan 

ort och arbetar på annan plats emellanåt. Två av dessa gjordes på företagets kontor i Karlstad 

och en gjordes på Karlstads universitet, efter respondenternas önskemål. 

  

Gällande tiden för intervjuerna diskuterar Lantz (2007, s. 73) att ett vanligt misstag är att 

intervjuaren underskattar hur lång tid som behövs för att hinna få svar på allt som är tänkt. Vi 

försökte vara medvetna om detta genom att sätta upp en tidsram på 45 - 60 minuter för varje 

intervju och därigenom få lite spelutrymme om någon skulle ta lite längre eller kortare tid. Innan 

intervjuerna försökte vi även uppskatta hur lång tid respektive frågeområde skulle kunna ta och 

sedan hålla koll under intervjuerna att vi hunnit igenom halva intervjuguiden ungefär efter halva 

tiden. Vi informerade också respondenterna om tidsåtgången innan intervjun och i 

informationsbrevet så att de skulle vara förberedda på detta och inte känna sig stressade. Detta 
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fungerade bra och de flesta intervjuerna varade i ungefär 50 minuter, där den kortaste intervjun 

tog 32 minuter och den längsta tog 60 minuter. 

  

Trost (2010, s. 74 f) menar att det finns olika inställningar till om en intervju bör spelas in eller 

inte. En fördel är att det går att lyssna på materialet i efterhand och då kunna fokusera på 

detaljer, som hur respondenten betonar något. Den som intervjuar kan då fokusera på 

respondenten under hela intervjun utan att behöva tänka på att skriva ned allt som sägs. Trost 

(2010, s. 74 f) tar även upp nackdelar, såsom att det är tidskrävande att lyssna och skriva ned 

allt material i efterhand, att tekniken kan krångla och att det kan vara så att en del personer inte 

vill bli inspelade. Vi vägde fördelar och nackdelar mot varandra och kände att fördelarna vägde 

tyngre. Vi valde därför, med varje respondents godkännande, att spela in intervjuerna och bara 

göra vissa stödanteckningar under själva intervjuandet för att exempelvis inte tappa bort oss om 

vi ställde följdfrågor. Alla respondenter tyckte att det var okej att bli inspelade eftersom att vi 

förklarade att materialet skulle raderas när uppsatsen var färdig. 

 

3.7 Bearbetning av intervjumaterialet 

Direkt efter varje intervju satte vi oss och diskuterade huvuddragen av vad som framkommit 

och om vi hade några särskilda tankar kring detta. Eftersom vi delade upp intervjuandet på tre 

dagar, så hade vi möjlighet att börja bearbeta materialet redan samma dag som intervjuerna 

gjordes. Enligt Trost (2010, s. 74 f) är det möjligt att efteråt skriva ut allt som sagts i den 

inspelade intervjun i ord för att verkligen kunna granska materialet ordentligt. Då alla intervjuer 

spelades in, så satte vi oss enskilt med de intervjuer vi själva hållit i och lyssnade igenom 

materialet. Vi transkriberade materialet genom att skriva ned allting ordagrant samtidigt som vi 

lyssnade på inspelningarna. Då vi behövde pausa varje inspelning emellanåt för att hinna skriva 

med allting, så tog denna del av arbetet ganska lång tid. Dock kände vi att det ändå var värt 

arbetet då vi kunde vara säkra på att vi fick med alla detaljer som kan vara betydelsefulla för 

analysen. 

  

För att få en tydligare bild av respondenterna gjorde vi sedan en kort sammanfattning av de 

inledande frågorna för respektive person. Vi valde sedan ut det som kändes viktigt att belysa 

och sammanställde det i en tabell (se tabell 1). Ett exempel på information som framgår i 

tabellen är om de bor på orten där arbetsplatsen ligger eller på en annan ort. Detta anser vi 

exempelvis är relevant då det kan påverka hur respondenterna upplever sin balans mellan 

arbetet och det övriga livet. En viktig aspekt vid denna sammanställning var att säkerställa att 

vi inte lämnade ut för mycket information om respondenterna, då de som tar del av denna 

uppsats inte ska kunna se vilka personer som har deltagit. 

  

Vid analys av materialet blev det första steget att läsa igenom alla utskrifter ordentligt. Sedan 

valde vi att fetmarkera de delar som vi ansåg kändes betydelsefulla för analysen, exempelvis 

om två personer svarade väldigt olika på samma fråga eller tvärtom, gav väldigt lika svar. Även 
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sådant som vi tänkte kunde vara bra att använda som citat markerades med fetstil för att vi 

skulle få en tydligare överblick av den stora textmassan. För att förenkla arbetet har vi använt 

oss av samma teman både i den teoretiska referensramen, i intervjuguiden och i analysen. Vi 

har därav använt huvudbegreppen ur teorin som kategorier för att strukturera upp 

intervjumaterialet. Genom bearbetningen av materialet blev det tydligt vilka delar av teorin som 

tillhörde respektive frågeställning. Kategorierna digital teknik och digitalisering, flexibilitet och 

kommunikation lades därför under den första frågeställningen, tillgänglighet under den andra 

frågeställningen och kategorierna balans mellan arbete och övrigt liv samt strategier för att 

hantera balansen under den tredje frågeställningen. Citat och relevant information om sådant 

som exempelvis handlar om flexibilitet har lagts under kategorin flexibilitet under 

analysarbetet. Alla kategorier har markerats med olika färger under analysen för att göra texten 

mer lättöverskådlig. Nedan är ett exempel på hur vi kategoriserat utdrag ur intervjuerna: 

  

Jag ringer ju ofta. Ja jag skickar mail också, men det är ju smidigt. Säg att jag är på semester. 

Jag var till fjällen nu för några veckor sen och då tar jag ju på kvällar och sitter och svarar på 

mail liksom. Jag får ju många mail på kvällen, men jag väljer ju att inte svara först jag 

kommer till jobbet. 

  

Kategori: Kommunikation - blå färg. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Enligt Lantz (2007, s. 10) handlar en studies validitet om att resultaten är giltiga och 

reliabiliteten om att resultaten är tillförlitliga. Det är viktigt för att intervjuerna ska få ett värde. 

Även om inte allt går att redovisa ska intervjuaren alltid försöka tydliggöra tillvägagångssättet 

för studien och visa hur slutsatserna har dragits (Lantz 2007, s. 10). Betydelsen av validitet och 

reliabilitet skiljer sig åt mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Enligt Patel och Davidsson 

(2011, s. 105 f) går det inte att definiera några regler för hur validiteten i en kvalitativ studie 

ska garanteras, då varje forskningsprocess är unik. Vidare anger de att validiteten ska gälla 

genom hela forskningsprocessen då forskaren ska sträva efter att utforska fenomen, få förståelse 

och sedan beskriva sina tolkningar. På liknande sätt beskriver Trost (2010, s. 133) att en studies 

validitet handlar om att forskaren enbart ska hålla sig till det som är väsentligt för att få svar på 

det som ska undersökas. 

  

Vi har strävat efter hög validitet genom hela forskningsprocessen. Vi har arbetat länge med att 

gå igenom relevant litteratur. Vi har både läst i böcker och sökt efter artiklar i databaser för att 

få fram så mycket som möjligt. Genom att titta på tidigare forskning inom digitalisering och 

digital teknik i arbetslivet har vi bildat oss en god förståelse för ämnet. Detta för att sedan kunna 

undersöka just det vi tänkt undersöka. Det har hjälpt oss vid utformningen av intervjuguiden 

och även vid genomförandet av intervjuerna. Vi anser därför att vårt empiriska material håller 

en god kvalitet. 
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När en forskare väljer att göra intervjuer, vilket vi har gjort, anser Patel och Davidsson (2011, 

s. 107) att intervjuerna bör transkriberas efteråt, det vill säga skrivas ut i ord. I och med att det 

som sägs i en intervju ska ändras från talspråk till skriftspråk är det viktigt att tänka på att det 

kan ske feltolkningar vid transkriberingen då exempelvis gester, kroppsspråk och mimik 

försvinner. Det är bra att ha detta i åtanke då bearbetningen av materialet sedan kan komma att 

påverka validiteten. Vi har därför valt att lyssna på och transkribera våra intervjuer tätt efter att 

intervjuerna har gjorts för att komma ihåg så mycket som möjligt. Vi har hela tiden varit 

medvetna om att det kan ske feltolkningar och för att undvika att det ska uppstå har vi skrivit 

ut intervjuerna så exakt som det bara går utifrån det som kom fram av våra inspelningar, vi har 

alltså inte tagit bort eller lagt till ord utan endast skrivit ned det som våra respondenter sagt. Vi 

har även markerat när respondenterna varit tysta eller funderat länge på en fråga genom att vi 

skrivit (tyst paus) eller (tänker efter) i utskrifterna. 

  

När det kommer till en studies reliabilitet handlar det enligt Trost (2010, s. 131) om att inte låta 

några slumpmässiga faktorer påverka respondenterna och därmed även studiens resultat. 

Däremot menar Trost (2010, s. 132) att människor är föränderliga och därför är det i kvalitativa 

studier svårt att säkerställa att situationen alltid är densamma. Även Patel och Davidsson (2011, 

s. 106) förklarar att om intervjuaren skulle få skilda svar från en respondent som skulle ha 

intervjuats mer än en gång, behöver det inte vara ett tecken på att reliabiliteten är låg. Istället 

kan det innebära att personen har ändrat sitt tankesätt, fått ny kunskap eller att det är en 

annorlunda stämning jämfört med under den tidigare intervjun. Intervjuerna i denna studie har 

gått till på lite olika sätt för de olika respondenterna, men vi anser inte att studiens reliabilitet 

har påverkats negativt av att frågorna exempelvis har ställts i olika ordning och innefattat olika 

följdfrågor. Ingen av intervjuerna har innefattat några slumpmässiga störningsmoment såsom 

att någon kommit in i rummet eller att respondentens telefon har ringt. Att vissa intervjuer 

genomförts med oss båda närvarande och andra enbart med en av oss i rummet anser vi inte 

heller har haft en negativ inverkan på reliabiliteten. Varje enskild intervjusituation är ändå unik 

och anpassad efter respondenten. Patel och Davidsson (2011, s. 104) menar att ljudinspelaren 

är ett bra verktyg som forskaren kan använda sig av för att kontrollera reliabiliteten genom att 

kunna lyssna på det inspelade materialet och säkerställa att uppfattningen av svaren är rätt. För 

att se till att vår studie skulle få en god reliabilitet valde vi som nämnt att spela in alla intervjuer 

för att sedan kunna lyssna på dem flera gånger och på så sätt har vi kunnat säkerställa att våra 

tolkningar av svaren blivit rätt. 

 

3.9 Forskningsetik 

Både Trost (2010, s. 123) och Lantz (2007, s. 57) beskriver att det är oerhört viktigt att forskaren 

håller sig till de etiska kraven inom all forskning och att respondenterna blir informerade om 

dessa. Respondenterna ska inte uppleva att deras integritet kränks varken under intervjun eller 

efteråt när materialet bearbetas och rapporteras (Trost 2010, s. 123). Det är avsevärt viktigt att 

den som ska intervjuas känner till förhållandena och att denne inte behöver svara på sådant 
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personen inte känner sig bekväm med. Vidare menar (Trost 2010, s. 123) att respondenten kan 

uppleva det som obekvämt att inte svara på en fråga när intervjun väl har påbörjats, då 

respondenten inte vill vara till besvär för intervjuaren. Därför försökte vi ha detta i åtanke när 

vi utformade intervjuguiden och även under själva intervjuerna, både när vi ställde frågorna 

som vi tänkt ut innan och när det dök upp följdfrågor. Vi ville inte att respondenterna skulle 

känna sig obekväma på något sätt, utan våga öppna upp sig och därför försökte vi ställa öppna 

frågor där personerna själva kunde välja hur de ville svara och formulera sig. 

  

För att säkerställa att vi hållit oss till de etiska kraven har vi utgått från Vetenskapsrådets 

riktlinjer. Det finns ett grundläggande individskyddskrav som kan delas in i fyra kategorier 

(Vetenskapsrådet s. 6): 

  

Informationskravet innebär att information ges om studiens syfte, att deltagandet är helt 

frivilligt och att personen när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. 

  

Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonen måste ge sitt samtycke till att medverka och 

själv bestämmer över detta. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att alla personliga uppgifter om de som medverkar i studien ska 

behandlas konfidentiellt, det vill säga hanteras varsamt så att inga obehöriga får tillgång till 

informationen. 

  

Nyttjandekravet handlar om att det material som samlas in under intervjuerna enbart kommer 

att användas för studiens syfte och ingenting annat. 

  

Vi har förhållit oss till dessa genom hela arbetsprocessen och informerat respondenterna om 

dessa inför intervjuerna genom ett informationsbrev (se bilaga 1) som skickades ut via mail. Vi 

har även gått igenom dessa vid varje intervjutillfälle för att säkerställa att alla tagit del av 

informationen och förstått allting. 
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4. Analys och resultat 

Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur användningen av digital teknik i 

arbetet upplevs samt hur arbetet tar sig in i sfären det övriga livet. I följande kapitel redovisas 

vår analys och resultat där vi kopplar samman den teoretiska referensramen med vårt insamlade 

intervjumaterial. Vi har valt att använda frågeställningarna vid analysen och har därför dessa 

som underrubriker. Den första delen av analysen handlar således om respondenternas 

upplevelser av digital teknik i arbetet. Vidare fokuserar analysens andra del på hur 

respondenterna upplever tillgängligheten för arbetet genom den digitala tekniken. Den tredje 

delen handlar om den digitala teknikens påverkan på balansen mellan arbete och övrigt liv. 

  

Respondenterna som ingår i studien har olika arbetsroller. Alla har arbeten där det ingår mycket 

administrativa arbetsuppgifter och majoriteten har någon form av chefsroll. Det innebär att de 

har egna arbetsuppgifter och ansvarar över en arbetsgrupp. Alla respondenter använder digital 

teknik i arbetet i form av en smartphone och en laptop. Dessa används till mycket stor del då 

de både arbetar i olika program och har ett intranät där allt arbete sparas så att det kan göras 

åtkomligt för varandra och de ska kunna arbeta på olika platser. Den digitala tekniken används 

även för att kommunicera med varandra, främst via mail som de har tillgång till både i sin 

smartphone och laptop. De flesta anser att de har kunnat använda mail och datorprogram i 

arbetet länge, men att det har skett en hel del förändringar sedan de började använda bärbara 

enheter som kan förflyttas till olika platser och tas med hem. Därav ville vi ta reda på deras 

olika upplevelser av den digitala tekniken. 

 

4.1 Vilka upplevelser kan kopplas till användningen av digital teknik i arbetet? 

Upplevelserna av att använda digital teknik i arbetet är av både positiv och negativ karaktär 

bland respondenterna. Vi börjar med att gå in på de fördelar som framkommer ur det empiriska 

materialet. 

 

4.1.1 Fördelar med digital teknik i arbetet 

Det finns en gemensam bild bland respondenterna då alla generellt sett har en positiv eller 

väldigt positiv inställning till digitalisering och digital teknik. Den digitala tekniken kan ses 

som apparater eller kunskapssystem, enligt Berglund och Schedin (2009, s. 169 ff). I arbetet 

använder alla respondenter laptops och smartphones, det vill säga apparater, men det viktiga är 

egentligen funktionerna i dessa, alltså systemen. Att apparaterna är enkla att flytta på gör att de 

betraktas som väldigt funktionella. För att få en tydligare överblick av respondenternas 

upplevelser har vi delat in dessa i olika teman. De teman vi kopplar samman med positiva 

upplevelser av att använda digital teknik i arbetet handlar om ökad flexibilitet, ökad effektivitet 

och kontroll. 
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4.1.2 Upplevelser av ökad flexibilitet 

Flexibilitet i arbetet handlar om att arbetstagaren upplever viss möjlighet till variation i arbetet 

(Berglund & Schedin 2009, s. 82). Från vårt empiriska material kan vi se att fördelarna med 

digital teknik främst handlar om att arbetet blir friare och mer flexibelt för när och var det kan 

utföras. Det illustreras genom detta citat: “Förr i tiden när man hade allt i pärm, då var du 

tvungen att vara på plats för att få ut information. Nu kan jag sitta anywhere och koppla upp 

mot systemet och komma åt allting. Det är ju otroligt smidigt.” 

  

Enligt Allvin et al. (2006, s. 168 f) möjliggör flexibilitet i arbetet att individen själv kan 

bestämma när och var det passar att utföra arbetet. Gemensamt för alla respondenter är att de 

upplever arbetet som ganska eller väldigt flexibelt och ser detta som mycket positivt. Det beror 

på att de alla har arbeten där det är möjligt att i olika utsträckning själv välja när och var de 

utför delar eller det mesta av arbetet. De behöver inte alltid sitta på plats och arbeta, utan kan 

svara på mail eller liknande på sin bärbara dator eller smartphone, så länge det finns 

internetuppkoppling. Följande säger Morgan: 

  

Jag kan ha webbmöten, så jag behöver inte alltid vara på plats och telefonmöten… Tidigare 

har jag haft regelbundna möten i Stockholm och de åker jag inte alltid på utan de kan jag vara 

med på hemifrån eller var som helst ifrån. Det sparar ju tid också och pengar. På så sätt är 

man mer flexibel utan att kunna delta på plats då. 

  

4.1.3 Upplevelser av ökad effektivitet 

Flera upplever att arbetet går snabbare mer hjälp av den digitala tekniken jämfört med tidigare 

då de använde papper och penna i större utsträckning. Att tempot har ökat kan kopplas till 

studien av Vuori et al. (2018, s. 11) om att digital teknik kan göra arbetet mer effektivt, då saker 

kan utföras snabbare. Mikael anser att det finns många fördelar: 

  

Man är alltid tillgänglig. Det är ju så och det behöver man ju vara. Sen är det ett hjälpmedel, 

jag menar alla program man har. Man slipper ju ha saker i huvudet. Jag har post-it lappar 

över hela skärmarna liksom på kontoret. Det gör jag digitalt och förr hade man ju riktiga post-

it lappar som satt uppe, men nu sitter de i datorn liksom. 

  

Här ser vi att tillgänglighet både handlar om att kunna vara tillgänglig för andra och om att 

informationen blivit mer lättillgänglig för individerna. Vuori et al. (2018, s. 11) menar att 

produktiviteten kan öka hos arbetstagare som kan arbeta obundet av tid och rum. Att det är 

lättare att dokumentera saker digitalt så fler kan få tillgång till information samtidigt från olika 

fysiska platser upplevs som mycket positivt bland respondenterna. Det gör att arbetet inte 

behöver stanna upp om alla inte befinner sig på arbetsplatsen samtidigt. Det innebär också att 

de inte behöver störa varandra så ofta i arbetet och att de på så sätt kan arbeta mer produktivt 

och effektivt. Vissa respondenter anser till och med att den digitala tekniken är en nödvändighet 

och en förutsättning för att de ska kunna arbeta. En person menar att de skulle behöva utöka 

personalstyrkan om de skulle sluta använda digital teknik och en annan säger att hon lika gärna 
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kan åka hem om hon glömt datorn, eftersom hon ändå inte kommer kunna göra någonting 

vettigt. Det menar vi beror på det som Berglund och Schedin (2009, s. 194) och Vuori et al. 

(2018, s. 1) anger om att digital teknik har påverkat arbetslivet mycket och att många anser att 

det är självklart att det mesta sköts digitalt numera. Det framkommer även positiva upplevelser 

som överensstämmer med vad Vuori et al. (2018, s. 1 f) beskriver om att den digitala tekniken 

kan utföra en del arbetsmoment som tidigare krävde mänskliga resurser. Det ser vi bland annat 

genom citatet av Morgan: 

  

Systemen sköter allt och då försvinner den typen av uppgifter som är lite tråkig. Hos oss så 

är målet att få bort den typen av uppgifter och så de här tio personerna som vi är nu, syftet är 

att två, tre som håller på med de här uppgifterna, de ska istället ägna sig åt mer värdeskapande 

uppgifter som är mer strategisk karaktär då. 

  

Den typ av uppgifter som beskrivs som tråkiga handlar om enklare administrativa saker, som 

att exempelvis söka upp information och klistra in i ett Exceldokument. Detta ska istället tas 

över så mycket som det går av tekniken så att datorerna automatiskt letar upp den relevanta 

informationen som arbetstagarna behöver. En del ser alltså fördelar med att vissa saker har och 

ska automatiserats eftersom de kan använda sin kompetens till mer komplexa arbetsuppgifter. 

Utifrån detta ser vi att automatiseringen är en stor fördel och att detta kan kopplas ihop till de 

ovan nämnda fördelarna, ökad produktivitet och effektivitet. Detta på grund av att många 

upplever att de kan vara mer produktiva och att arbetet blir mer effektivt om de inte behöver 

lägga tid på sådana arbetsmoment som datorerna kan sköta åt dem. 

 

4.1.4 Upplevelser av ökad kontroll 

Enligt Berglund och Schedin (2009, s. 196) kan digital teknik i arbetet upplevas kontrollerande, 

genom att chefer exempelvis kan hålla koll på arbetstid och frånvaro. Det uppfattar vi som en 

negativ aspekt. Från vårt empiriska material kan vi däremot se att detta snarare upplevs som 

positivt. Respondenterna som har flexibel arbetstid registrerar när de börjar och slutar för dagen 

digitalt. Det upplevs som positivt då både de själva kan hålla koll och inte arbeta för mycket, 

men också för att cheferna kan se när och hur mycket alla arbetar. Upplevelserna är även 

positiva kring att digitala program som används i arbetet kan hjälpa till att kontrollera om någon 

skrivit fel eller glömt att fylla i något viktigt innan informationen skickas vidare. Det var ingen 

som såg negativt på kontrollen, vilket vi anser motsätter teorin av Berglund och Schedin (2009, 

s. 196) i det här fallet. 

  

Något som också kan kopplas till detta är kommunikation. Bordi et al. (2018, s. 29) och SOU 

(2015:28, s. 136) menar att kommunikationen i arbetslivet har förändrats i och med 

digitaliseringen. Enligt Bordi et al. (2018, s. 35) och Wajcman och Rose (2011, s. 948 f) är mail 

det vanligaste kommunikationsmedlet, vilket vi kan se tendenser av även i denna studie. Lilly 

anger: “Det är möten, mail och telefonsamtal under arbetstid. Efter arbetstid är det i huvudsak, 

alltså 99 % är mail och där känner jag också att jag undviker att ringa. Mail känns mer okej.” 

Flera menar att mail är bra då motparten själv kan välja när denne vill öppna mailet och svara 
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när det passar. Personen får även möjlighet att fundera på det som står i mailet och kan då 

förbereda ett tydligt svar så att de inte måste maila fram och tillbaka så många gånger för att 

förstå varandra. På så sätt måste kollegorna inte störa varandra så ofta när de sitter och fokuserar 

på sina olika arbetsuppgifter. Det kopplar vi till teorin av Wajcman och Rose (2011, s. 949 f) 

om att en fördel med digital teknik är att människor kan uppleva ökad kontroll då de själva kan 

välja när de vill svara på ett mail. 

 

4.1.5 Nackdelar med digital teknik i arbetet 

Trots att många saker med den digitala tekniken upplevs som positiva så kan vi även se en del 

negativa upplevelser av den digitala tekniken. De teman vi kopplar till negativa upplevelser av 

digital teknik i arbetet handlar om minskad effektivitet, ökade krav och sociala behov. 

 

4.1.6 Upplevelser av minskad effektivitet 

Vissa respondenter använder två skärmar till datorn på arbetsplatsen för att få en bättre 

överblick över sitt arbete. En nackdel som upplevs med detta är att mailen alltid är öppen på 

den ena skärmen, vilket gör att respondenterna blir avbrutna i arbetet när det kommer mail. 

Även om de egentligen inte måste titta på mailen som kommer direkt, så är det distraherande 

för många. Flera upplever att det är svårt att behålla sitt fokus när de sitter och arbetar med en 

administrativ arbetsuppgift på datorn om det plingar till när ett mail kommer på den andra 

skärmen. Det gör att de ofta tappar bort sig och får lägga tid på att försöka komma in i sitt fokus 

igen efter att de kollat igenom mailen. Därav anser vi att det säger emot Wajcman och Rose 

(2011, s. 949 f) som menar att det är positivt när arbetstagaren blir avbruten för att det skapar 

variation i arbetet. Vi ser snarare att det gör arbetstagaren mindre effektiv. 

  

Enligt Vuori et al. (2018, s. 11) kan arbetstagare ibland förlita sig för mycket på att tekniken 

ska fungera och därför kan det uppstå problem i arbetet när den faktiskt inte gör det. Vi kan se 

en koppling till vårt empiriska material gällande detta. En negativ upplevelse som framkommer 

ur intervjuerna handlar om att internet plötsligt kan sluta fungera när personerna sitter och 

arbetar med något viktigt dokument. Arbetet kan då behöva avbrytas eller, i värsta fall göras 

om på nytt. Då den digitala tekniken har bidragit till ett snabbare tempo i arbetslivet tänker vi 

att människor har vant sig vid detta och de gånger det inte tar en sekund att öppna ett nytt 

dokument, så kan det skapa frustration. Detta är dock inte något som många respondenter 

upplever så ofta, utan det har skett vid ett fåtal tillfällen. Därför är det inget stort problem bland 

respondenterna, men det är ändå en upplevelse som lyfts fram som negativ. I och med att vissa 

ser tekniken som en förutsättning för arbetet och de flesta därav är mer eller mindre beroende 

av att den ska fungera felfritt, så kan vi dra slutsatsen om att digital teknik kan göra 

arbetstagarna sårbara i vissa lägen. När arbetet måste göras om så blir det även mindre effektivt. 
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Tidigare brukade kollegorna ringa och bjuda in, medan det idag ständigt kommer digitala 

mötesinbjudningar. En del respondenter upplever att det därav har blivit lättare att kalla 

varandra till möten och att folk inte tänker sig för innan de bjuder in varandra. De tänker sig 

inte för om alla personer som bjuds in faktiskt behöver delta. Oavsett om respondenterna väljer 

att delta på ett möte eller inte, så måste de lägga tid på att gå igenom och svara på alla 

mötesinbjudningar som kommer och gärna förklara varför de inte vill delta vissa gånger. Vissa 

saker som är tänkt att göra arbetet mer effektivt kan på så sätt bli mer tidskrävande av att 

kommunikationen sköts digitalt. Utifrån detta kan vi konstatera att digital teknik i arbetet både 

kan bidra till ökad respektive minskad effektivitet. Det är alltså både en positiv och en negativ 

upplevelse kopplat till digital teknik. När tekniken fungerar och används på rätt sätt ökar 

arbetstagarnas effektivitet, men när den inte fungerar som tänkt så minskar istället effektiviteten 

hos arbetstagarna. Vi kan därav se att myntet har två sidor och att upplevelserna av den digitala 

tekniken både styrs av arbetstagarna och den rådande situationen 

 

4.1.7 Upplevelser av ökade krav 

Som nämnt ovan beskriver Vuori et al. (2018, s. 11) att digital teknik kan öka effektiviteten. 

Trots att flera respondenter upplever det som en fördel, så upplever en del också att när de 

lyckas utföra sina arbetsuppgifter snabbare än förväntat, så uppkommer nya krav från företaget. 

Det händer att tidsramarna kortas ned och att de blir tilldelade fler arbetsuppgifter. De som 

arbetar snabbt tjänar alltså inte alltid på det då det inte innebär någon tid för vila, utan istället 

ökade krav. 

  

En annan negativ aspekt av digital teknik som både Vuori et al. (2018, s. 11) och Allvin et al. 

(2006, s. 68) anger handlar om att den stora tillgången till information som arbetstagare får 

genom den digitala tekniken ibland kan leda till ett överflöde. Detta överensstämmer med flera 

respondenters upplevelser. Vissa använde till och med ordet informationsöverflöde och menar 

att det finns många olika informationskällor på företaget som inte uppdateras samtidigt, vilket 

gör att de ibland får olika information om samma saker. Flera anser att det finns risker med att 

den digitala tekniken tillhandahåller så mycket information eftersom alla inte vet hur det ska 

hanteras. Rut säger följande: 

  

Det är väl just det här när det är väldigt mycket, att ta tiden att spara ner på ett systematiskt 

sätt så att det blir logiskt och sökbart för alla. För vi är ju fler som kanske är inne i samma 

mappar… Vi har en spänning i min grupp från 26 till 64, så det är klart att datavanan ser lite 

olika ut. En del som gör kopior på kopior (skrattar). 

  

Hon förklarar att hon och kollegorna ofta arbetar i digitala dokument och när flera kan ha 

tillgång till informationen samtidigt, gäller det att tänka sig för så att de andra kan hitta 

dokumenten de söker efter. Då en del har för vana att spara kopior av befintliga dokument, så 

blir det snabbt väldigt mycket information som måste hanteras. 
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På arbetsplatsen har det införts en mötespolicy som reglerar hur möten ska hållas då många 

upplever det som stressande att behöva lägga så mycket arbetstid på möten. Nästan alla 

respondenter nämnde detta, men en person sa att han nyss fått reda på det trots att han arbetat 

där i flera år. Trots att det finns regler, så är de alltså inte helt tydliggjorda för alla. Även detta 

kan vi koppla till informationsöverflödet som både Vuori et al. (2018, s. 11) och Allvin et al. 

(2006, s. 68) anger kan innebära att individen har svårt att hantera den stora mängden 

information som den digitala tekniken möjliggör. Flera respondenter anser att det är ett problem 

och vi kan på så sätt se ett mönster i att de ökade kraven och informationsöverflödet är en 

negativ upplevelse av digital teknik i arbetet. 

  

Enligt SOU (2015:28, s. 147 f) behöver arbetstagare ha digital kompetens för att använda digital 

teknik. Söderström (2010, s. 15 f) anger att en del digitala system som används i arbetet kan 

skapa stress och frustration, då de inte är anpassade för användarna. Eftersom alla 

respondenterna använder digital teknik i arbetet, så undrade vi om de anser att de har hängt med 

i utvecklingen och har kunskapen som behövs. Trots att upplevelserna av digital teknik i arbetet 

framstår som mestadels positiva, så upplever en person att det finns ett visst motstånd till detta 

på arbetsplatsen. Särskilt i början innan arbetstagarna har vant sig vid ett nytt datorprogram. 

Detta säger Rut: 

  

Vanliga saker som Outlook skulle jag behöva ha mycket mer kunskap om… Men det har jag 

inte hunnit sätta mig in i, liksom hinner inte riktig med där utan jag kör ju listor bredvid. Men 

jag vet att det går att göra allt i datorn, men där är jag inte än. 

  

Vi anser att det dels beror på en rädsla och okunskap för hur man ska göra och att många 

egentligen skulle vilja kunna mer än de kan i dagsläget. Respondenten känner att hon inte har 

tid till att sätta sig in i datorsystemen och skulle egentligen vilja lära sig mer. Det stora 

problemet kan vi se handlar om tidsbrist och att de hinner glömma bort det som de en gång lärt 

sig på en utbildning eller av en kollega innan det är dags att använda kunskapen. Följande säger 

Harry: 

  

Jag har bakgrunden för att ta till mig ny teknik, men det händer ju så mycket saker så man 

behöver ju hela tiden läsa på… Det gäller att få tiden i arbetet att hänga med och den tiden 

finns inte alltid om man säger så. För då är det någonting annat som ska göras och oftast så 

förstår inte organisationen och cheferna att det inte bara att läsa in sig på två timmar det här 

utan de kanske tar två veckor för att få en förståelse. 

  

Upplevelserna kopplar vi till Sallinen et al. (2003, s. 24 f) som belyser vikten av tid för 

upplärning för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt. I vårt empiriska material kan vi se en 

del brister i detta då respondenterna både upplever att de inte har tid för att lära sig och inte 

heller har möjlighet att uppdatera kunskaperna de besitter. En sak som stod ut i intervjuerna 

gällande detta är kunskaper i Excel. Majoriteten upplever att de inte har tillräckliga kunskaper 

i programmet, trots att det används mycket. De flesta kan använda programmet till viss del, 

men anser att det skapar frustration om de klickar på en funktion och programmet gör något 

helt annat än de tänkt sig. På så sätt blir arbetet mindre effektivt och en del får ta hjälp av en 
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kollega eller försöka googla fram en lösning. Det kan kopplas till att digital teknik kan skapa 

känslor av press och krav om det gör att användaren måste anstränga sig mer än vanligt och blir 

avbruten i arbetet när denne måste kalla på hjälp (Bordi et al. 2018, s. 31). Detta stärker också 

vår analys kring att effektiviteten och den digitala tekniken både har sina för- och nackdelar. 

 

4.1.8 Upplevelser av sociala behov 

En annan negativ aspekt är enligt Mackenzie (2010, s. 529 f) att digital kommunikation i text 

kan skapa missförstånd. Ur det empiriska materialet kan vi se att det ibland upplevs som svårt 

att veta om mottagaren tagit del av informationen. Flera respondenter påpekar att alla uttrycker 

sig på olika sätt i text och att en person kan tro att en viss ton lyser igenom, men att motparten 

sedan tolkar det på ett helt annat sätt. En person sa att de gånger hon är på dåligt humör så kan 

hon uppleva att personer som mailar henne är korta i tonen, trots att fallet egentligen inte är så. 

Respondenternas upplevelser överensstämmer alltså till stor det med teorin om att digital 

kommunikation kan leda till oklarheter och att det upplevs som negativt. Flera menar att det 

ibland är betydligt lättare att söka upp en kollega och prata med varandra istället för att skicka 

ett mail. Däremot upplever de att många inte tänker på detta och inte tar sig tid till att träffas 

fysiskt. Deras sociala behov blir därav inte alltid tillgodosedda på det sättet respondenterna 

skulle vilja. 

  

Enligt Sallinen et al. (2003, s. 24 f) är arbetet ett bra sätt för människor att få känna social 

samhörighet. De flesta har fysisk kontakt, så gott som dagligen, med sina närmaste kollegor. 

De från andra avdelningar, som befinner sig längre bort väljer man oftast att maila istället. 

Gällande fysiska möten har respondenterna olika inställning. Spontana, korta möten upplever 

alla som trevligt. De flesta anser att det är enkelt att få till dessa då alla på ens avdelning sitter 

med dörrarna öppna in till varandra. En person påpekar dock att det inte finns så många 

naturliga mötesplatser med kollegor från andra avdelningar och därför träffas man inte så ofta 

som många skulle önska. 

  

En del respondenter upplever att det egentligen känns bättre att ringa och prata med kollegorna, 

men att vissa högre uppsatta chefer inte har tid att prata och att det därför är mer effektivt att 

maila om de vill få svar. Då en del föredrar att maila medan andra hellre ringer kan vi se en 

diversifierad bild, vilket innebär spridda upplevelser kring mailandet. 

  

Mackenzie (2010, s. 530) och Morandin et al. (2018, s. 353) beskriver att människor kan befinna 

sig på olika platser och ändå mötas digitalt. Flera respondenter tycker att det är bra, men anser 

ändå att den digitala tekniken inte kan ersätta mänsklig kontakt och att fysiska möten. Harry 

menar följande: 

  

Det är fortfarande viktigt med det här sociala, att man stämmer av på måndagsmöten eller 

vad det kan tänkas vara för nånting, om vad som är på gång under veckan och då tycker jag 

att man måste vara där fysiskt. Annars förloras mänskliga intryck, för när du sitter över ett 
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bord och står med datorn på nått ställe med webbkamera så ser du kanske inte hela gänget 

och du får inte riktigt den här känslan. 

  

Morandin et al. (2018, s. 353) menar att det är negativt att människor ofta är uppslukade av 

telefonen istället för att prata med varandra. Det var inte något som direkt framkom i 

intervjuerna, men vi kan se en liknelse till detta. Respondenterna anser att alla ska vara fullt 

fokuserade på varandra under möten, men medger samtidigt att de själva ibland måste hålla koll 

på telefonen och lämnar mötesrummet om det ringer. Vissa upplever också att en del kollegor 

försöker smyga med telefonen under bordet vid möten och tror att det inte ska märkas eller störa 

de andra. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen om att den digitala tekniken kan upplevas som 

distraherande och få människor att tappa fokus från de sociala stunderna som är viktiga för att 

trivas i arbetet. 

 

4.2 Hur upplevs tillgängligheten för arbetet genom den digitala tekniken? 

Eftersom att tillgänglighet är en väldigt central del av den digitala tekniken, så har vi valt att ha 

en egen del om just detta. Upplevelserna av att vara tillgänglig för arbetet är både positiva och 

negativa. Under arbetstid finns en gemensam bild då alla respondenter upplever att de behöver 

vara tillgängliga för chefer och kollegor. Detta kan tyckas är självklart, men då detta är ett stort 

företag där alla avdelningar inte arbetar fysiskt nära varandra, så innebär det att de måste finnas 

tillgängliga via den digitala tekniken för många av de som inte är fysiskt nära. I citatet ser vi 

hur Jacob upplever detta: 

  

Ingen säger att du måste kunna svara, utan det är jag själv. Tillgängligheten för mig betyder 

mycket för min egen skull för då förväntar jag mig samma sak av andra. Om jag aldrig kan 

svara eller om jag aldrig är på plats kan inte jag förvänta mig att andra ger samma respons 

till mig. 

  

Det här kan kopplas till det som enligt Bergman (2011, s.114 f) kallas fri eller påtvingad 

tillgänglighet. Respondenten upplever tillgängligheten som självvald. Vi anser dock att det 

finns en viss påtvingad tillgänglighet då de flesta upplever att de behöver vara tillgängliga för 

andra om de själva ska kunna få tag på sina kollegor. Vårt empiriska material visar alltså att det 

handlar om att båda parter måste ge och ta och trots att tillgängligheten kan uppfattas som fri, 

så är den till viss del också påtvingad från omgivningen. 

  

Enligt Håkansta och Bergman (2018, s. 8 f) är mobilerna numera små och lätta att bära med sig. 

Vi tänker att en smartphone kan ses som en variant av dator som är smidigare då mycket 

information kan lagras på samma sätt som på en dator, men är lättare att förflytta till olika 

platser, då den får plats i fickan. Utvecklingen av den digitala tekniken gör att det numera går 

att arbeta via sin smartphone. Enligt Allvin et al. (2006, s. 103 f) har den digitala tekniken och 

flexibiliteten bidragit till ökade möjligheter att vara tillgänglig för arbetet även när individen är 

ledig. De flesta respondenterna använder samma smartphone i arbetet som i sina övriga liv, men 

även för de som har olika enheter så brukar alltid arbetstelefonen följa med hem. De flesta har 
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olika datorer för arbetet respektive sina övriga liv, men brukar ta med datorn hem ändå. Den 

enda som lämnar den på arbetsplatsen gör det då han inte har tillåtelse att arbeta hemifrån. 

Enligt respondenten verkar det vara en oskriven regel på hans avdelning, trots att ingen har sagt 

det rakt ut. Han har inte heller en sådan säker nätverksuppkoppling som krävs för att kunna 

komma åt allt när man arbetar hemma. Därför ser han ingen anledning att flytta datorn fram 

och tillbaka varje dag. För majoriteten är det alltså ändå enkelt att vara tillgänglig för arbetet 

när de är lediga. Detta lyfts fram som positivt i flera intervjuer. Morgan pekar på sin smartphone 

och säger följande: “Ja men det är klart att den här har ju inte funnits hela livet och möjligheten 

att jobba extra hemifrån med den här datauppkopplingen. Där har det hänt otroligt mycket.” 

Även datorerna har blivit lättare att bära med sig, vilket också betraktas som positivt. Några 

berättar att de har använt datorer länge, men tidigare var de stationära och kunde bara användas 

till vissa arbetsmoment. Numera används bärbara datorer, vilket underlättar väldigt mycket då 

det går att utföra vissa arbetsuppgifter hemma lika väl som på arbetsplatsen, såsom att kolla 

mailen, skriva rapporter och följa upp hur produktionen går. Det är mestadels administrativa 

saker som görs hemifrån under respondenternas lediga tid. 

  

Allvin et al. (2006, s. 150) menar att tillgänglighet kan upplevas som kravfylld för vissa och 

kraven kan både komma från omgivningen och sig själv. I denna studie kan vi se att det till en 

stor del handlar om krav respondenterna ställer på sig själva och beror främst på att de 

uppskattar sina arbeten. Någon medger att arbetet tar mycket energi, men att hon tycker att det 

är väldigt kul och att det därför är positivt. Likaså berättar en annan att han tycker om att jobba 

och nästan ser det som en hobby och därför lägger han ned mycket tid på det även när han är 

ledig. Andra respondenter upplever att många chefer tar med sig arbetet hem allt mer och att 

det känns som att det börjat gå per automatik för många. En person menar att arbetet därav 

kräver en hel del uppoffringar från fritiden då det förväntas att man ska vara tillgänglig även 

när man är ledig. För de flesta beror det på att det är många möten som tar upp tiden under 

arbetsdagen som gör att andra arbetsuppgifter oftast inte hinns med och måste då göras på 

fritiden. Det kan vara arbetsuppgifter som att svara på mail, förbereda sig inför nästkommande 

möten eller administrativa uppgifter som halkat efter. Även detta kan kopplas till fri eller 

påtvingad tillgänglighet (Bergman 2011, s. 114 f). Vi kan urskilja två olika upplevelser av detta. 

En sida av respondenterna upplever tillgängligheten för arbetet som fri då deras stora 

engagemang för att de vill arbeta även under sin fritid. Den andra sidan av respondenterna 

upplever istället tillgängligheten för arbetet som påtvingad då de tagit efter sina chefers 

beteenden och upplever att de blir tvungna att offra mycket av sin fritid. De anser att det krävs 

att de lägger ned mycket tid och visar framfötterna för att kunna klättra i sina positioner. Det 

krävs mer av en som chef än som vanlig anställd, därav räcker inte den ordinarie arbetstiden till 

vilket gör att det inte blir ett helt fritt val att behöva utföra arbetsuppgifter på fritiden. Flera av 

respondenterna anser att det är bättre att ta lite tid från sitt övriga liv och arbeta en stund 

hemifrån på kvällen än att behöva leva med stressen över att inte hinna med. 
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4.2.1 Inställningar till att maila utanför arbetstid 

De upplevda kraven på tillgänglighet kan också handla om en osäkerhet gällande vad chefer 

och kollegor förväntar sig, enligt Allvin et al. (2006, s 150). Främst gällande att maila kollegor 

efter arbetstid kan vi konstatera att det är en diversifierad bild bland respondenterna. För att 

tydliggöra de olika inställningarna till att skicka mail utanför arbetstid har vi delat in 

respondenternas attityder i olika kategorier, vilket vi visar med hjälp av olika citat. Kategorierna 

är positiv inställning, medveten inställning och negativ inställning. 

  

Det första citatet av Morgan är ett exempel på den positiva inställningen. Dessa respondenter 

upplever inte några problem varken med att själv maila eller ta emot mail från andra. 

  

Mail spelar ingen roll, det kan folk skicka när dem vill och det kan jag också skicka när som 

helst, det är inga problem… Sen vet jag, en del blir irriterade när det kommer ett mail klockan 

tio på kvällen och sådär (skratt). Det spelar ingen roll för mig, de får skicka sina mail när de 

vill och jag skickar när jag vill. 

  

Den här respondenten medger att han vet om att andra kan påverkas av mailandet, men eftersom 

han inte upplever det som ett problem varken för sig själv eller för andra så hanterar han inte 

mailen på ett medvetet sätt. Vi anser därför att han enbart är positivt inställd till skillnad från 

de övriga kategorierna som beskrivs nedan. Följande citat av Harry visar istället den medvetna 

inställningen. Dessa personer är medvetna om att det kan upplevas som stressande för andra att 

få mail när de är lediga och tänker en del på detta. De kan även själva påverkas negativt av det, 

men de kan också uppleva en stress över att inte svara på de mail som kommer och därför brukar 

de ändå maila en del utanför sin arbetstid. 

  

Så länge man har gjort upp så är det inga problem, men annars tycker jag man ska hålla sig 

till arbetstid. Ringa framförallt. Maila ser inte jag riktigt som problem, men däremot ska man 

vara medveten om att det kan stressa folk att se att man har mailat klockan 23:58. Det kan 

stressa mig på det sättet att jag vill oftast beta av inkorgen. 

  

Det sista citatet av Mikael illustrerar en negativ inställning. Dessa personer anser inte att det 

bör mailas utanför arbetstid och gör inte detta själva om det inte är absolut nödvändigt någon 

enstaka gång. Personerna är väldigt medvetna om hur det kan upplevas som negativt ”Desto 

högre upp man kommer, desto senare mail får man. Man kan ofta få söndagar eller en sen kväll 

kan man få om det kommer uppifrån. Man ser ju vilken tid de sänder också” 

  

Dessa citat kommer från respondenter som alla har någon form av chefsposition på företaget. 

Här kan vi se en koppling till Mellner (2018, s. 43) som menar att chefer ska vara förebilder 

och inte bör skicka mail sent på kvällarna då andra kan påverkas negativt. Det sista citatet ovan 

kommer från en respondent som anser att det främst är cheferna på företaget som skickar ut 

sena mail. Det finns alltså upplevelser av att cheferna inte förespråkar att man ska vara helt 

ledig under sin fritid. De som har en positiv attityd till mailen menar att de som inte vill vara 

tillgängliga under tiden för sitt övriga liv inte måste gå in och svara på mailen som kommer. De 

som är medvetna respektive negativa till mailen menar däremot att även om de egentligen kan 
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välja själva att inte svara, så upplever de att en del ändå förväntar sig att de svarar. Utifrån vårt 

empiriska material kan vi alltså se att upplevelserna är spridda, men att majoriteten upplever 

krav på att vara tillgänglig för arbetet via sin mail, även om det inte är uttalat på företaget.    

  

Bergman (2011, s. 106 ff) benämner en form av tillgänglighet som förutsägbar eller 

oförutsägbar. Det handlar om att tillgängligheten kan vara planerad för antingen arbetet eller 

övrigt liv. Den kan även vara oplanerad om det dyker upp något i antingen arbetet eller det 

övriga livet som individen måste hantera spontant. Vi kan se ett mönster i att det mesta av 

arbetet som respondenterna sköter hemifrån utanför arbetstid är planerat i förväg. Därav är 

tillgängligheten för arbetet i dessa fall förutsägbar. Ett exempel på detta är följande citat av 

Jacob: “Jag brukar skriva ikapp en del saker hemma för att inte bli stressad inför nya uppgifter 

som kommer in. Jag går in jämt innan jag går hem och gör en lista på vad jag behöver göra 

hemma eftersom jag kanske måste hinna med det tills imorgon.” 

  

De som vanligtvis inte arbetar mer än 40 timmar i veckan brukar inte ta med sig arbetet hem. 

Ett undantag är Mikael som måste vara tillgänglig genom sin arbetstelefon dygnet runt. Även 

detta kopplar vi till Bergman (2011, s. 106 ff) gällande oförutsägbar tillgänglighet. Då han inte 

vet när telefonen kommer ringa kan han inte planera sin tillgänglighet på samma sätt som de 

flesta andra och därav är den oförutsägbar. Det kan även kopplas till absolut eller partiell 

tillgänglighet (Bergman 2011, s. 112). Mikael anser inte att det är betungande att behöva ringa 

och ta emot samtal under sin lediga tid. Han upplever inte att hela kvällen går åt till arbetet och 

behöver endast vara partiellt tillgänglig för arbetet samtidigt som han kan ägna fokus åt annat. 

Till skillnad från Mikael upplever Harry att hela kvällen ofta går åt till arbete om han arbetar 

hemma. Så här beskriver han att en kväll kan se ut: 

  

För det mesta kan det bli att jag kommer hem fyra, fem och äter mat. Så kanske man hinner 

greja saker och ting, mailar lite grann också och sen gör man upp att vi kör igång klockan nio 

igen. Sen kan vi sitta och jobba lite grann och prata lite grann. Ibland blir det från klockan 

nio till elva eller tolv. Men normalt sett kan jag nog säga att när det är mycket så går kvällarna 

åt, även när jag kommer hem efter arbetet. 

  

Trots att Bergman (2011, s. 112) anger att absolut tillgänglighet både handlar om närvaro i tid 

och rum, så anser vi att denna typen av tillgänglighet som respondenten upplever kan kopplas 

till detta. Även om han sitter hemma och arbetar och alltså inte är fysiskt närvarande på 

arbetsplatsen under kvällstid, så upplever respondenten att arbetet tar fullt fokus från det övriga 

livet. Han hinner inte med andra saker under dessa kvällar när han arbetar hemifrån utan blir 

uppslukad av sitt arbete. Därav ser vi att han blir absolut tillgänglig för arbetet då han betraktar 

platsen där han arbetar som sin tillfälliga arbetsplats. 

 

4.2.2 Policy och diskussion på arbetsplatsen 

Enligt Mellner (2018, s. 43) och Gillberg (2018, s. 25) är det bra om arbetsgivaren tydliggör 

förväntningarna på tillgängligheten. Vi var därför nyfikna på om arbetsplatsen har någon policy 
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angående tillgängligheten och den digitala tekniken. Det finns en mobilpolicy, men den berör 

främst privata angelägenheter och säkerhet under arbetstid. Det finns ingen policy om hur den 

digitala tekniken ska hanteras utanför arbetstid. Då vi tidigare presenterat respondenternas olika 

inställning till att skicka mail utanför arbetstid, så kan vi konstatera att det finns olika attityder 

till tillgängligheten. En del önskar att det fanns några riktlinjer att förhålla sig till. De flesta är 

däremot överens om att det är individens ansvar att bestämma hur tillgänglig man ska vara. Vi 

tror dock att det är svårt att lägga allt ansvar på individen då alla tänker olika. Enligt Morandin 

et al. (2018, s. 355) är det bra att ha öppna diskussioner på arbetsplatsen om dessa saker. Vi 

ville därför veta om tillgängligheten och tekniken brukar diskuteras på arbetsplatsen. Det är inte 

något som uppmärksammas från ledningens sida, men vissa arbetsgrupper diskuterar saker som 

att det mailas mycket. Lilly berättar: 

  

Vi har haft uppe till diskussion om att lägga fördröjning på mail så det skickas först dagen 

därpå. Det har varit i perioder väldigt mycket aktivt dygnet runt mailande för att det har varit 

mycket att göra och särskilt för de som pendlar tror jag. Så för att få ihop vardagen kan det 

bli så att det dom inte hinner på dagen för att de måste hämta barn och sånt där, tar dom på 

kvällen. 

  

Andra berättar att de kan säga till varandra om någon tittat i telefonen för mycket i fikarummet 

eller under möten, då det kan störa och medföra att även andra blir ofokuserade. En del har 

kommit överens om att mobilen ska läggas bort under möten för att det blir ett störningsmoment 

som gör alla mindre fokuserade. Många har en tendens att ta upp telefonen både för privata 

ärenden, men också för att svara på mail från kollegor eller kunder. Vissa har därför bestämt att 

de inte ska ha med sig mobiltelefonen till fikarummet för att de under den tiden ska vara sociala 

och prata med varandra. Vi frågade respondenterna om de anser att det skulle behövas någon 

policy för den digitala tekniken, men de flesta är överens om att det inte skulle fungera. Harry 

säger följande: 

  

Vissa saker kanske borde förtydligas men jag tror inte att man ska gå ut och säga att man inte 

får maila efter 17:00 eller så. Däremot borde man ha en diskussion om det så att man får en 

förståelse för att det finns en mottagare som kan bli stressad… Samtidigt är det också att då 

skapar man en in-flexibilitet… Men i dagsläget tycker jag inte att man har gjort upp 

spelreglerna tillräckligt. 

  

Enligt Mellner (2018, s. 43) är det viktigt att hålla koll på arbetstagarnas välmående och stötta 

dem om det blir för mycket. En person som har mycket att göra menar att han får bra stöd av 

sin chef och hjälp att prioritera när det behövs. En annan sa först att: “Om man skulle se att 

ohälsotalen skenar iväg, så måste man såklart göra någonting åt problemet”, men kom en stund 

senare fram till att det inte är klokt att vänta tills det gått så långt. Majoriteten anser ändå inte 

att det att det vore bra med en policy och att det är upp till var och en och till de närmaste 

kollegorna att hålla koll på varandras välmående. 
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4.3 Hur påverkar den digitala tekniken balansen mellan arbete och övrigt liv? 

Gränsen mellan arbetet och det övriga livet är inte lika tydlig som tidigare då en del arbetstagare 

numera har möjligheten att kunna arbeta när och var som helst (Sallinen et al. 2003, s. 9 ff). 

Denna otydlighet menar Bordi et al. (2018, s. 29) kan göra att arbetstagare får svårt att finna en 

balans i tillvaron. Vi anser att den digitala tekniken är en bidragande faktor till detta eftersom 

det möjliggör att individen ständigt kan vara tillgänglig för arbetet oavsett om personen arbetar 

eller är ledig. 

 

4.3.1 Flexibilitetens inverkan på balansen 

Inom företaget har arbetstagarna olika avtal där både flexibel arbetstid och förtroendearbetstid 

förekommer. Sallinen et al. (2003, s. 25) menar att individuellt reglerade arbetstider främjar 

möjligheterna för flexibilitet. Alla respondenter arbetar heltid och därför ville vi ta reda på om 

flexibiliteten och tillgången till digital teknik påverkar hur mycket de arbetar. Grönlund (2004, 

s. 152) anger att flexibla arbetstider kan kännas stressande om kraven från både arbetet och 

familjen upplevs som höga samtidigt. Vi kan se tendenser till detta bland respondenterna. 

Endast ett fåtal anger att de brukar hålla sig till de 40 timmarna som är avtalat för en 

heltidstjänst. De flesta går en bra bit över detta med alltifrån ett par timmar extra till betydligt 

mycket mer än så. 

  

Flexibel arbetstid beskrivs av Kecklund (2018, s. 51) som individens möjlighet att under vissa 

ramar kunna påverka arbetsdagens start- och sluttid. Företaget har flexibel arbetstid mellan 

vissa tider på morgonen och eftermiddagen, vilket innebär att även de som inte har 

förtroendearbetstid har möjlighet att styra sina arbetstider till viss del. Här skiljer det sig en del, 

då vissa arbetar mer, medan andra håller sig till arbetstiderna. För en del är det ett aktivt val att 

inte låta arbetet ta över för stor del av det övriga livet och för andra handlar det om att det räcker 

med att utnyttja flextiden tillräckligt. Rut berättar: 

  

Jag har ju flex. Man kan flexa mellan klockan sju och nio eller fyra och sex. Sen kan man ju 

kompa ut och så. Man kan om man har för mycket komp, ta en halv dag ledigt och ta 

flexkomp. Jag försöker att bli bättre på det för annars så tar de ju timmarna. 

  

Andra respondenter har förtroendearbetstid, vilket enligt Kecklund (2018, s. 51) innebär ett 

stort utrymme av frihet för individen. De personer som inte registrerar sin arbetstid har inte så 

bra koll på hur mycket de faktiskt arbetar. Morgan säger följande: 

  

Mellan 45 och 50 timmar. Jag räknar inte timmar, utan gör det som krävs. Jag kan åka hem 

vid fyra, käkar och gör lite grejer och sen kan jag sätta mig vid datorn på kvällen. Och så har 

du fortfarande alla mail som kommer in. Så en heldag med möten, vilket det tenderar att bli 

rätt mycket. Oftast ska man förbereda sig inför mötet på något sätt och det är något man ska 

göra efter mötet och samtidigt kommer alla de här mailen. 
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Detta säger Harry: 

  

Oj du det blir ganska många. Det varier nog mellan kanske 40 och 80 timmar kan jag tänka 

mig. Jag har totalt helt fri arbetstid. Jag får jobba när jag vill, hur jag vill bara jag fixar mina 

uppgifter ungefär. Så tycker jag att det är kul. Då blir det gärna att det blir nån extra timme, 

men det överskrider för det mesta 40 timmar i veckan. 

  

Allvin et al. (2006, s. 35) beskriver att flexibilitet genom förtroende innebär att arbetsgivaren 

ger sitt förtroende till arbetstagaren att sköta sitt arbete på ett lämpligt sätt. Gillberg (2018, s. 

24) menar däremot att arbetsgivaren då förväntar sig att arbetstagaren ska kunna vara tillgänglig 

för arbetet även under sin lediga tid. Ingen av de med förtroendearbetstid arbetar 40 timmar 

eller mindre och Harry menar att han vissa veckor arbetar dubbelt så mycket. Vi tänker att 

många arbetar mer än de ska, men att några timmars extra arbete också kan upplevas som mer 

än det är i faktisk arbetstid. Om individen bryter av med andra saker emellan, som att umgås 

med familjen eller laga mat och sedan fortsätter jobba senare kan det upplevas som att hela 

kvällen går åt till arbetet. Oavsett är det respondenternas upplevelser och därför betraktar vi 

dem som betydelsefulla för analysen. Om arbetsgivaren ger förtroende till arbetstagaren anser 

vi att det är viktigt att tydliggöra förväntningarna. Annars kan det leda till att arbetsgivaren inte 

blir nöjd med resultatet. Vi anser att flexibiliteten fungerar bra om arbetstagaren själv kan 

bestämma över sin tid. Om däremot både arbetsgivaren och personer i ens övriga liv förväntar 

sig ens tillgänglighet samtidigt kan flexibiliteten få negativa effekter, som att personen kan 

känna sig utarbetad och få svårt att hantera sin balans. 

 

4.3.2 Möjligheten till flexibel arbetsplats 

Flexibel arbetsplats innebär enligt Allvin et al. (2006, s. 47) att kunna arbeta från olika platser. 

Majoriteten har möjlighet att arbeta hemifrån. Alla anser att de är i behov av sin smartphone 

och laptop både för att kunna arbeta från arbetsplatsen och från en annan plats, så den digitala 

tekniken är därmed mycket betydelsefull. Allvin et al. (2006, s. 103 f) anger att flexibiliteten i 

dagens arbetsliv har gjort människor mer tillgängliga. Vi kan se att en del har svårt att sätta 

gränser mellan arbetet och det övriga livet. Det är lätt att kolla mailen på sin smartphone när 

och var som helst, vilket de flesta gör och är då tillgängliga för arbetet utanför arbetstid. De 

flesta av respondenterna upplever att det är så mycket mailande att det är svårt att hinna med. 

Många berättar att alla mail som kommer inte är relevanta och kommer till rätt personer. Ofta 

handlar det om att kollegorna lägger till flera personer i mailkonversationerna för att de tänker 

att de kan vilja ta del av informationen. Det resulterar i att det blir väldigt många mail att gå 

igenom. Även om de inte alltid måste svara på alla mail som kommer, så måste de ändå lägga 

tid på att gå igenom dessa för att se vilka som är relevanta och inte. Följande säger Morgan: 

  

Ett exempel är ju det här med mailen, att man kommer hem efter att ha jobbat en hel dag och 

sen har du 53 mail ändå som helst behöver tittas på innan nästa dag.. Det kommer väl in 100–

120 mail per dag säkert. 
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Det går nästan inte en dag på året först man kollar mailen... Kommer det ett rödljus tar man 

upp telefonen och kollar lite mail. Jag tycker det är skönt att beta av mail under tiden också… 

Det är väl någon tydlig gräns för vissa… Men jag kan ligga i en solstol eller sitta i liften och 

ta upp mailen (skratt). Eftersom det kommer så mycket mail, så när man kommer tillbaka 

första dagen efter semestern så har du ju hela mailkorgen. Det är hysteriskt mycket mailande, 

så är det. 

  

I det senaste citatet ovan ser vi ett tydligt exempel på att det är svårt att hålla isär arbetet och 

det övriga livet. Byrne (2005, s. 53) anger att work life balance handlar om att kunna hantera 

båda sfärerna arbete och övrigt liv och finna en balans mellan dessa. Det kan vi se att personen 

försöker göra. Han prioriterar sin mail även under tiden för sitt övriga liv för att försöka få 

balans i tillvaron. Just den här personen anser inte att han påverkas negativt om han är ledig och 

måste gå in på sin mail emellanåt. Flera respondenter har dock svårt att släppa arbetet och 

känner av att det kan bli för mycket på fritiden, däribland Lars: 

  

Jag skulle säga att mailen är nog den värsta boven för väldigt många... Den tar mycket tid, 

man flyttar med sig jobbet mer hem, man förväntas svara och man skickar mail fram och 

tillbaka. Man glömmer bort det mänskliga. Det finns fördelar med mail och den här biten 

men det finns lika mycket nackdelar tycker jag. 

  

En del respondenter förklarar att deras jobb innebär stor frihet och att det aldrig blir riktigt 

färdigt. Därför känner de att de måste göra saker hemma på kvällarna. En person kan däremot 

inte jobba hemifrån på grund av att han inte har fått tillåtelse eller har en säker 

nätverksuppkoppling. I intervjun framkommer det att han skulle vilja ha möjligheten då han ser 

positivt på det. En annan berättar att han precis har ordnat en säker nätverksuppkoppling, men 

ser det enbart som en nödlösning. Han vill inte behöva ta med sig arbetet hem för att få känna 

sig ledig under sin fritid. 

  

Vi kan se en polariserad bild bland upplevelserna av att ta med sig arbetet hem. Den ena sidan 

har en öppen inställning till detta då det kan underlätta balansen om de tillåter att arbetet får lite 

extra fokus från det övriga livet.  Detta illustreras genom följande citat av Lilly: “Ibland kan det 

bli så att jag tänker att, nej men nu behöver jag åka hem, nu. Fastän jag inte är klar. Och då 

sätter jag mig någon timme hemma senare”. Den andra sidan har en sluten inställning då de 

anser att det inte alls är positivt för balansen att arbeta under sin lediga tid. Följande citat av 

Lars är ett exempel på det: “Arbeta hemifrån: Nej, det försöker jag låta bli. Jag tycker att det 

blir påfrestande… Man tar av fritiden om man sätter sig hemma och börjar jobba hemifrån”. 

  

Majoriteten anser ändå att det är positivt att kunna arbeta hemifrån efter arbetstid med hjälp av 

den digitala tekniken, då det hjälper dem att hinna med arbetet och motverka stresskänslor. 

Däremot tänker vi att de flesta förmodligen inte skulle välja att arbeta utanför arbetstid om de 

faktiskt hann med allt under arbetstid. Tidsbristen är alltså en viktig aspekt som gör att det 

emellanåt är svårt att uppleva balans mellan arbetet och det övriga livet. 
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4.3.3 Avstånd till arbetsplatsen 

Då vi både har intervjuat personer som bor nära arbetsplatsen och personer med ett längre 

avstånd så ville vi se hur de upplever att restiden fungerar. De som bor längre ifrån nyttjar 

möjligheten för flexibel arbetsplats mer. Det anser vi beror på att de upplever det som positivt 

för balansen. Vissa av de med ett längre avstånd börjar ofta arbetsdagen redan i bilen med att 

tänka igenom arbetsdagen och ringa en del samtal. Harry säger att “Ibland kan det vara gött när 

det bara är tyst när man reser hem över och få ladda batterierna”. Respondenten som har hälften 

så långt till arbetsplatsen som de andra som pendlar tycker att tiden är lagom för att hinna byta 

fokus mellan arbetet och det övriga livet när hon åker till eller från jobbet, men skulle inte vilja 

ha en längre väg. På så sätt ser vi att restiden kan fungera som avkoppling och vara bra för 

balansen genom att de antingen ägnar sig åt arbete eller får tid att koppla av. 

  

De som bor på orten och har nära till arbetsplatsen upplever det som positivt. För dem är det 

inte lika viktigt att kunna arbeta från en annan plats under arbetstid jämfört med de som bor 

längre ifrån. Vissa menar att möjligheten finns, men under arbetstid krävs det oftast att de är 

fysiskt tillgängliga på arbetsplatsen. Det kan kopplas till Bergman (2011, s. 112) som redogör 

för absolut och partiell tillgänglighet. Dessa respondenter upplever att de måste vara absolut 

tillgängliga i både tid och rum under arbetstid. Andra respondenter som arbetar från olika 

platser upplever att det ibland räcker med att vara partiellt tillgänglig via den digitala tekniken 

för sina chefer och kollegor. 

  

Företaget har även ett kontor inne i Karlstad som gör det möjligt att arbeta därifrån. Det innebär 

att de som har en längre resväg inte behöver åka till arbetsplatsen fem dagar i veckan. Även det 

upplevs som positivt för balansen då vissa menar att den långa resvägen skulle kännas mer 

påfrestande om de behövde åka varje dag. Däremot finns det blandade upplevelser. En person 

berättar att han samåker och måste anpassa sig efter andra. Han upplever det långa avståndet 

som jobbigt och att dagarna i stort sett bara går åt till arbete då restiden stjäl mycket av den 

övriga tiden. Han önskar att det gick att arbeta fler dagar i veckan i Karlstad, men i nuläget så 

har han inte fått godkännande till att göra det mer än på fredagar. Lars är en av de personer som 

har större frihet till att själv styra över detta: 

  

Jag jobbar nog mer här än de flesta. Jag tänkte nu bara på dem som bor i Karlstad och har 

ungefär samma avstånd. En slags grundregel är att man är en dag här. Men allt beror ju på 

hur mycket möten man har och det är inte så mycket som binder mig. Så jag tror att jag har 

lite mer tid här än vad många andra har som pendlar. 

  

Jesper anser att han blir mer effektiv i arbetet då han kan sitta ifred och inte blir störd av någon 

när han arbetar i Karlstad. Däremot tycker han att det är trevligare på arbetsplatsen då han är 

mer social och pratar med kollegorna. Morgan säger istället så här: 

  

Man träffar andra personer och det är bra för man kan bolla lite saker som man inte skulle 

gjort annars. Sen kan jag tycka att det är väldigt skönt att sitta en hel dag själv och jobba på. 

I längden kanske det inte är så roligt, men då och då är det riktigt bra. Men jag tror det är bra 

med möten, träffa människor och nya idéer kan komma upp. 
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Enligt Håkansta och Bergman (2018, s. 7) kan personer som nyttjar arbetsplatsflexibiliteten 

känna sig mer ensamma jämfört med de som arbetar från sin arbetsplats. Av svaren från 

respondenterna ovan kan vi se att det sociala är viktigt för dem båda, men att deras behov kan 

tillgodoses på olika sätt. Den ena anser att hans sociala behov påverkas negativt när han arbetar 

på kontoret i Karlstad. Den andra belyser vikten av att få träffa sina kollegor, men menar att det 

är fördelaktigt att sitta på Karlstadkontoret eftersom han kan diskutera med kollegor från andra 

avdelningar. Däremot anser han att det är bra att vissa dagar är helt mötesfria och kunna sitta 

ostört. Bland respondenterna finns en polariserad bild av hur det är att arbeta från kontoret i 

Karlstad jämfört med från arbetsplatsen. Dock framgår det att de flesta föredrar att arbeta från 

arbetsplatsen när det handlar om att få sina sociala behov tillgodosedda. 

  

En del arbetar hemifrån vissa dagar eller tidpunkter. Fördelen är att de kan arbeta ostört och 

mer effektivt, men även här är den sociala aspekten påtaglig. Det framkommer att flera saknar 

social interaktion och därför inte arbetar hemifrån så ofta. Det kopplar vi till Sallinen et al. 

(2003, s. 13) och Byrne (2005, s. 55) som anser att de mänskliga behoven behöver tillgodoses. 

De menar att den digitala teknikens möjligheter till att arbeta hemifrån kan göra människor 

mindre sociala. Utifrån det kan vi se att det upplevs som mer positivt att arbeta från 

arbetsplatsen än från någon annan plats, vare sig det är hemma eller på Karlstadkontoret, när 

det handlar om de sociala behoven. Vi anser att individen behöver få sina sociala behov 

uppfyllda emellanåt för att uppleva balans i tillvaron och att många därav väljer att arbeta från 

arbetsplatsen. Även om människor kan umgås med vänner och familj på sin fritid och få 

behoven tillfredsställda då, så tänker vi att arbetet är en viktig del i detta då många tillbringar 

en stor del av livet just till att arbeta. 

 

4.3.4 Familjens syn på balansen 

Enligt Sallinen et al. (2003, s. 11) kan tiden betraktas som två separata delar, en faktisk arbetstid 

och en skenbar fritid. Under skenbar fritid är individen egentligen ledig men utför ändå arbete. 

Många är även tillgängliga för arbetet efter arbetsdagens slut, vilket leder till att familjen ibland 

inte alltid får fullt fokus hemma. Vi ställde frågan “Hur ser din familj på att du kan vara 

tillgänglig för arbetet genom tekniken?” Vissa upplever inga problem alls, men vet att familjen 

påpekat det som negativt i deras tidigare arbeten och tänker på balansen och att inte arbeta under 

sin lediga tid. De flesta upplever att familjen påverkas emellanåt, exempelvis genom att barnen 

kommenterar att respondenterna blir frånvarande när de jobbar hemma på kvällar och helger. 

Vi kan se ett mönster gällande att det skapar dåligt samvete av att inte hinna ägna den tid för 

familjen som de egentligen vill. På liknande sätt är det för arbetet. Utför de inte sitt arbete som 

planerat, så leder det till stress och de kan då ändå inte fokusera fullt på familjen när de är 

lediga. Det blir på så sätt en ond cirkel där båda sfärerna kan påverka varandra negativt när 

individen inte upplever balans. 
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4.3.5 Reflektion 

Bergman (2011, s. 117) och Mellner (2018, s. 43) betonar betydelsen av att reflektera kring sin 

tillgänglighet och användningen av digital teknik. Vi var nyfikna på om respondenterna 

reflekterar över vilken roll den digitala tekniken har i arbetet och det övriga livet. Några har 

upplevt problem i tidigare arbeten och är därav medvetna om vilka konsekvenser det kan få. 

Vissa kan komma på sig själva med att det blir för mycket mailande och får lägga ifrån sig 

arbetstelefonen. Några brukar inte reflektera alls och tycker bara att det känns naturligt att 

involvera digital teknik i arbetet. Genom dessa svar kan vi se att vissa reflekterar mer än andra 

och att det därav finns en diversifierad bild gällande vikten av reflektion. 

 

4.3.6 Strategier för hantering av balansen 

Enligt Byrne (2005, s. 55) kan balans hjälpa individen att bli motiverad i arbetet. Vi ser balans 

som en subjektiv upplevelse då vi tänker att varje person mår bra av olika saker. För en kan det 

fungera bra för balansen att jobba lite hemma på kvällen och en annan kan uppleva det som 

negativt. Därför menar Mellner (2018, s 39 ff) att individen kan använda sig av strategier för 

att kontrollera balansen mellan arbete och övrigt liv. Vi frågade därför om respondenterna har 

några strategier för att hantera sin balans och koppla bort arbetet när de är lediga. Då 

respondenterna har olika strategier, så har vi valt att tydliggöra dessa genom att dela in dem i 

olika kategorier. 

  

De som skiljer på tiden kallar vi den första. Enligt Mellner (2018, s. 39 ff) är en strategi att inte 

utföra något arbete efter ett visst klockslag. En del respondenter gör detta genom att de avsätter 

vissa bestämda tider för arbetet när de är hemma. Rut är en av dessa: 

  

Har jag en timme hemma så får det va klart, då ska det inte vara något mer. Då lägger jag 

undan det i min väska och stänger igen, så där är jag disciplinerad. Det finns en viss tid som 

är riktat till det hemma men annars är det jättelätt att det blir hela dagar och då tror jag att det 

är nära att du går in i en vägg. 

  

Ett sätt för att inte bli avbruten och störd i sitt arbete kan enligt Mellner (2018, s. 39 ff) vara att 

sätta upp bestämda tider för när mailen ska hanteras. Lilly använder sig av denna strategi: 

  

Jag har försökt göra så nu att jag har en timme på morgonen och en timme innan jag går hem 

som jag hanterar mail. Och så försöker jag (skratt) låta inkorgen vara under dagen. Jag har 

även stängt av plupp upp notiser och sånt där för om man sitter och jobbar så störs jag inte 

och blir avbruten av att det hela tiden kommer upp notiser, vilket jag nog gjorde förut. 

  

Hon försöker göra någonting åt sin situation och undvika störningsmoment som kan påverka 

hennes balans även när hon är på jobbet. Det är raka motsatsen till personen som tar upp och 

kollar sin jobbmail vid varje rödljus. Det kan vi dock se som en form av strategi för honom, för 

att inte känna att mailen hänger över honom hela tiden och att han inte missar något viktigt. 
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De som skiljer på platsen är också en kategori. Endast en person skiljer helt på arbetet och 

övrigt liv då han inte arbetar hemma överhuvudtaget. Andra respondenter arbetar hemma 

emellanåt, men har då bestämda platser i hemmet där de endast arbetar.  På så sätt blir alla andra 

delar av hemmet endast till för det övriga livet. 

 

De som lägger undan tekniken är också en kategori som kan urskiljas bland respondenterna. 

Mellner (2018, s. 39 ff) tar upp att en strategi kan vara att antingen stänga av ljudet på sin 

telefon eller stänga av den helt. Några respondenter stänger av ljud och aviseringar på sina 

smartphones när arbetsdagen är slut och försöker lägga bort telefonen när de kommit hem. Om 

det kommer mail eller sms kan de själva välja om de vill uppmärksamma det och svara eller 

inte. Strategin av Mellner (2018, s. 39 ff) kan vi därav även koppla samman med den positiva 

sidan av digital teknik som Wajcman och Rose (2011, s. 949 f) tar upp gällande att individen 

kan bestämma själv när denne vill svara på mail, till skillnad från om en person kallar på ens 

fysiska närvaro. 

  

Som nämnt tidigare tar majoriteten med sig både sin laptop och smartphone hem oavsett om de 

tänkt arbeta hemma eller inte. Det är alltså ingen som använder sig av strategin som enligt 

Mellner (2018, s. 39 ff) handlar om att lämna kvar tekniken på arbetsplatsen för att kunna vara 

helt ledig under tiden för sitt övriga liv. Den enda som lämnar datorn på arbetsplatsen gör det 

för att han inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Vi ser därför inte att han gör det som en 

medveten strategi. 

  

De som byter fokus är den sista kategorin. Alla respondenter som pendlar från Karlstad väljer 

att arbeta från kontoret i Karlstad minst en gång i veckan. Oftast på fredagar då de vill kunna 

komma hem snabbt och ta helg. Det ser vi som en strategi för att fokusera på och få mer tid för 

familjen och sitt övriga liv. Fler strategier som kan tillämpas är att ägna sig åt fysisk aktivitet 

eller umgås med vänner (Mellner 2018, s. 39 ff). De flesta av respondenterna tränar och känner 

att det är ett bra sätt för att släppa fokus från arbetet. Alla känner dock inte att de hinner träna 

så ofta på grund av att arbetet tar mycket tid och energi. Vi kan se att respondenterna prioriterar 

ledig tid med de nära och kära och försöker ägna tid med dem som får en att må bra för att 

automatiskt tänka på annat än jobb när de är lediga. 

  

4.3.7 Upplevd återhämtning och balans 

Då många arbetar väldigt mycket var vi nyfikna på om respondenterna hinner återhämta sig när 

de är lediga. De flesta känner faktiskt att de hinner att återhämta sig, men vissa anser att det 

beror på ledighetens längd och att det i perioder kan vara svårare. Vissa upplever att de har 

mycket att göra och tycker att det känns som att veckorna går för fort. Därför hinner de inte 

alltid vila upp sig under helgen. Semestern är däremot en period då de flesta kan slappna av och 

återhämta sig. Det finns några som arbetar på semestern, genom att svara på mail eller telefon 

men de upplever att de inte stör återhämtningen i stort. 
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Allvin et al. (2006, s. 10) menar att kontrollen i arbetet har ökat hos arbetstagaren medan 

kontrollen över arbetet har minskat. Vi kan se ett mönster bland våra respondenter om att ha 

kontroll över arbetet är betydligt svårare än att ha kontroll i arbetet. De är inte alltid lätt att veta 

vilka förväntningar som ställs på en och ramarna för arbetet är svåra att kontrollera. Många 

ställer höga krav på sig själva och mycket tid läggs ned på den digitala tekniken. 

  

Vi avslutade intervjuerna med att fråga om respondenterna upplever att de har balans mellan 

arbetet och sitt övriga liv och även här kan vi se en diversifierad bild. Några upplever att de har 

en god balans. En del med ett längre avstånd känner också balans, men upplever restiden som 

påfrestande för balansen. Vissa jobbar på att inte arbetet ska ta så stor del av livet medan andra 

säger att det är en medveten strategi att arbeta mycket för tillfället för att förhoppningsvis få det 

lugnare längre fram. Majoriteten anser att de skulle behöva ha en bättre balans och att det alltså 

inte riktigt har balans i dagsläget. Vi kan se att arbetet för de flesta väger tyngst av sfärerna. 

Vårt empiriska material kan därav stärkas med resultatet som Bergman och Gardiner (2007, s. 

400 ff) fått fram i sin studie gällande att arbetet oftast tar större plats i livet än de övriga delarna. 
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5. Sammanfattande diskussion 

Detta kapitel inleds med att studiens syfte och frågeställningar tydliggörs. De besvaras 

uttryckligen utifrån den analys som har gjorts på intervjumaterialet. Avslutningsvis kommer en 

diskussion gällande några tankar och förslag till fortsatt forskning inom området samt ett 

kritiskt resonemang kring studiens styrkor och svagheter. 

  

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att skapa en fördjupad förståelse för hur användningen av digital teknik 

i arbetet upplevs samt hur arbetet tar sig in i sfären det övriga livet. Vi har kommit fram till att 

den digitala tekniken påverkar dem positivt i arbetet genom att det underlättar att kunna arbeta 

vid olika platser och tidpunkter, med hjälp av en smartphone eller laptop. Arbetstagarnas övriga 

liv påverkas istället negativt av att digital teknik används i arbetet. Det beror på att de kan vara 

tillgängliga för arbetet även under sin lediga tid. En del har därför svårt att finna balans och 

känner att arbetet får större fokus än det övriga livet. 

  

Nedan besvaras följande frågeställningar som studien bygger på: 

·      Vilka upplevelser kan kopplas till användningen av digital teknik i arbetet? 

·      Hur upplevs tillgängligheten för arbetet genom den digitala tekniken? 

·      Hur påverkar den digitala tekniken balansen mellan arbete och övrigt liv? 

 

5.1.1 Vilka upplevelser kan kopplas till användningen av digital teknik i arbetet? 

De positiva upplevelserna av att använda digital teknik i arbetet handlar om flexibilitet, ökad 

effektivitet och upplevd kontroll. Flexibiliteten är väldigt central då smartphones och laptops 

möjliggör att arbetet kan utföras från olika platser, vid olika tidpunkter. Den ökade 

effektiviteten visar sig genom att tempot har ökat och många arbetsmoment kan skötas snabbare 

när det numera involverar digital teknik. Vissa saker har automatiserats och sköts av datorer 

och arbetstagarna kan vara mer produktiva och effektiva. Det handlar även om att informationen 

är lättillgänglig och går att dela med kollegorna i digitala dokument. De behöver inte störa eller 

låna fysiska dokument av varandra. Ökad kontroll upplevs genom att respondenterna kan hålla 

koll på sin arbetstid och systemen kan dubbelkolla information som arbetstagarna missar. Det 

handlar även om att den digitala kommunikationen gör att den som får ett mail själv kan 

kontrollera och välja när denne vill och har tid att svara. 

  

De negativa upplevelserna handlar om minskad effektivitet, ökade krav på individerna och att 

sociala behov åsidosätts. Minskad effektivitet visar sig då respondenterna blir störda i arbetet 

när det kommer nya mail i inkorgen. Det kan uppstå frustration och sårbarhet när tekniken går 

långsamt eller inte fungerar som den ska. Det är också tidskrävande att kommunicera digitalt 

då exempelvis många mötesinbjudningar måste hanteras. Vi kan alltså se att effektiviteten både 
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kan öka och minska genom digital teknik. Det är därav både en positiv och en negativ 

upplevelse. De ökade kraven upplevs genom att respondenterna får fler arbetsuppgifter på 

kortare tid om de lyckas göra färdigt saker snabbt. Kraven innebär också att behöva hantera 

mycket information som finns i den digitala tekniken. Det kan uppstå problem och leda till ett 

överflöde av information. Det är också ökade krav på att kunna hantera tekniken i arbetet och 

hänga med i utvecklingen, vilket inte upplevs hinnas med alla gånger. Att de sociala behoven 

inte alltid tillgodoses upplevs genom att många väljer att kommunicera digitalt istället för att 

prata med varandra, vilket kan leda till missförstånd. En del vill ringa, men upplever krav på 

att maila för att kunna få kontakt med cheferna. Det upplevs att de mänskliga intrycken 

försvinner genom att möten hålls digitalt och att folk blir distraherade under fysiska möten när 

det ringer eller kommer mail. 

  

5.1.2 Hur upplevs tillgängligheten för arbetet genom den digitala tekniken? 

Digital teknik gör arbetstagarna mer lättillgängliga då de kan bära med sig sin smartphone eller 

laptop. Därav är det enkelt för alla respondenterna att vara tillgänglig för arbetet utanför 

arbetstid. Tillgängligheten för arbetet upplevs antingen som fri och självvald eller som 

påtvingad. Främst är den fri genom intresset för arbetet och krav arbetstagarna ställer på sig 

själva. För de som upplever att tillgängligheten förväntas av dem är tillgängligheten istället 

påtvingad. Upplevelserna av att maila utanför arbetstid är spridda. En grupp ser inga problem 

alls, en annan grupp ser problemen men gör inget åt dem och en tredje grupp ser stora problem 

och blir stressade över att andra mailar sent och undviker det därför själva. Det mönster vi kan 

urskilja gällande tillgängligheten genom den digitala tekniken är att det finns två olika 

upplevelser av detta. Den ena sidan upplever det som positivt att digital teknik ökar 

möjligheterna för tillgänglighet och den andra sidan upplever de ökade möjligheterna för 

tillgängligheten som något negativt och svårt att kontrollera. 

 

5.1.3 Hur påverkar den digitala tekniken balansen mellan arbete och övrigt liv? 

Den digitala tekniken påverkar balansen positivt för en del då den möjliggör arbete hemifrån, 

vilket kan minska känslor av stress. De som bor på en annan ort upplever det som positivt för 

balansen att kunna arbeta från olika platser via tekniken och att resan till och från arbetsplatsen 

kan användas till att arbeta från sin smartphone. Dessa personer använder då tekniken till att ta 

telefonsamtal eller ha telefonmöten eller till att skriva och svara på mail om de inte kör bilen 

själva. För vissa andra är upplevelsen av obalans påtaglig och därför används olika strategier 

för att hantera detta. 

  

De flesta kan fortsätta jobba när de kommit hem genom tekniken. Arbetet tar därför fokus från 

det övriga livet. Individerna måste själva sätta gränser för när de ska arbeta eller vara lediga. 

Tekniken har ökat tempot i arbetet och tidsbristen som uppstår när kraven ökar påverkar 

balansen negativt. En del upplever att de arbetar uppemot dubbelt så mycket som de borde och 
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att kvällarna går åt till arbetet. Endast ett fåtal väljer att inte använda den digitala tekniken till 

att arbeta hemma då det är negativt för balansen. De flesta upplever att familjen och det övriga 

livet får då mindre fokus när de arbetar hemma. Då de sociala behoven behöver tillgodoses för 

att individen ska uppleva balans anser de flesta att det är negativt att arbeta för mycket från 

andra platser. De får inte samma sociala interaktion som på arbetsplatsen om de har digitala 

möten eller kontakt via mail. Arbetet får oftast mer utrymme än övriga livet då digital teknik 

möjliggör arbete både under arbetstid och ledig tid. Utifrån detta ser vi att den digitala tekniken 

som används i arbetet mestadels påverkar balansen på ett negativt sätt. 

  

5.2 Diskussion 

Med bakgrund till att arbetslivet blivit mer digitaliserat har ämnet varit intressant att studera. 

Inför studien frågade vi oss vems ansvar det är att upprätthålla en balans i tillvaron och se till 

att den digitala tekniken i arbetet används på ett rimligt sätt. Vi anser att intresset och ansvaret 

bör vila hos både arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan tydliggöra 

förväntningarna på arbetsplatsen. Arbetstagaren har ett ansvar över att tydliggöra eventuella 

problem som upplevs eller visa om något känns otydligt. Byrne (2005, s. 54) beskriver att 

arbetet kan ses som en gummiboll medan det övriga livet kan liknas vid en boll av glas. 

Författaren menar att det övriga livet är värdefullt och måste hanteras varsamt. Vi tänker att det 

är viktigt att ta hand om sig när man är ledig för att orka med både arbetet och annat i livet. Vi 

menar att det därför gynnar båda sfärerna om individen försöker hantera sin balans och funderar 

över hur den digitala tekniken påverkar en om man ständigt är tillgänglig. 

  

Vi anser att vi har fått en fördjupad förståelse för hur digital teknik upplevs av människor i 

arbetslivet. Inför studien hade vi en förförståelse om att arbetet tar stor plats i livet och att det 

kan vara svårt att få tid över till annat. Vi tänkte att den digitala tekniken i arbetet kan ha en 

negativ inverkan, då människor har möjlighet att ta med sig arbetet hem. Dessa tankar anser vi 

bekräftas genom studiens resultat. Den digitala tekniken kan upplevas på olika sätt. Många 

positiva upplevelser kan samtidigt vara negativa. Ett exempel är att man kan vara tillgänglig för 

arbetet hemifrån. Det kan upplevas positivt då individen får större frihet och kan slutföra sitt 

arbete hemifrån som egentligen var tänkt att hinnas med under arbetstid. Å andra sidan kan det 

upplevas negativt då individen kan känna krav på att behöva arbeta hemifrån eftersom det inte 

finns några direkta ursäkter till att inte göra det. Gränserna har därmed suddats ut mellan 

sfärerna, vilket överensstämmer med vår förförståelse. Vi tänkte även att människor måste 

kunna tekniken i sitt arbete numera. Där har vi fått ny insikt om att många upplever svårigheter 

med att hantera tekniken och program som är tänkt att fungera som hjälpmedel i arbetet. Alla 

upplever alltså inte att de kan använda all digital teknik, eller har tid att lära sig fullt ut, även 

om det förväntas av dem. 

  

Styrkor med studien anser vi är att vi skapat och använt oss av en väl genomtänkt intervjuguide 

med relevanta frågor. Den och vår teoretiska referensram anser vi har bidragit till att vi fått fram 
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ett empiriskt material av god kvalitet. En nackdel anser vi är att det endast var åtta respondenter 

i urvalet. Därför går det inte att generalisera vårt resultat till att gälla alla. Det är dock inte heller 

tanken med denna kvalitativa studie. Däremot kan vi anta att en del av de upplevelser vi fått 

fram går att applicera på andra människor i arbetslivet som använder digital teknik. 

  

Då tekniken och arbetslivet ständigt utvecklas anser vi att det behövs flera studier om ämnet i 

framtiden. Förslag genom att göra en liknande studie med ett större urval för att fånga fler 

människors upplevelser eller med arbetstagare på en annan arbetsplats för att se om andra har 

liknande upplevelser som våra respondenter. Det vore även intressant att använda observationer 

som ett komplement till intervjuerna för att få en tydligare bild av hur mycket, när och var 

arbetstagare använder den digitala tekniken till att arbeta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

  

Hej! 

Tack för att du vill delta i vår intervjustudie. 

  

Vi heter Elin Siltanen och Zandra Nordmark och läser sista terminen på Personal- och 

arbetslivsprogrammet på Karlstads universitet. Vårt examensarbete handlar om 

digitaliseringens påverkan på människor i arbetslivet. Vi anser att det är ett viktigt och aktuellt 

ämne som berör många i och med den ständiga, tekniska utvecklingen. 

  

Syftet är att skapa en fördjupad förståelse för hur användningen av digital teknik i arbetet 

upplevs samt hur arbetet tar sig in i sfären det övriga livet. För att kunna göra detta är dina 

upplevelser mycket värdefulla för oss. 

  

Vårt önskemål är att få spela in intervjun om du samtycker till detta, då det skulle underlätta 

vårt arbete. Vi uppskattar att intervjun kommer ta ca 40–60 minuter. 

  

I intervjun kommer vi att förhålla oss till de etiska riktlinjerna: 

Informationskravet - Din medverkan är helt frivillig och du får när som helst avbryta intervjun. 

  

Samtyckeskravet - Vi behöver ditt samtycke för att genomföra intervjun. Du får själv bestämma 

om du vill delta eller inte. 

  

Konfidentialitetskravet - Dina personliga uppgifter kommer att hanteras varsamt då ingen 

obehörig kommer kunna ta del av materialet. Personuppgifterna kommer att anonymiseras i 

uppsatsen och det inspelade ljudfilerna kommer raderas efteråt. 

  

Nyttjandekravet - Intervjumaterialet kommer enbart att användas i denna uppsats. 

  

Vi hoppas att detta låter intressant för dig. Om du har några frågor eller funderingar kring 

intervjun, så får du gärna kontakta oss! 

  

Med vänliga hälsningar 

Elin Siltanen och Zandra Nordmark 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

  

Inledande frågor 

1.     Hur gammal är du? 

2.     Hur ser din familjesituation ut? 

3.     Hur tar du dig till och från jobbet? 

4.     Hur lång resväg har du till och från jobbet? 

5.     Hur upplever du att det fungerar? 

6.     Vad har du för arbetstitel? 

7.     Vad består dina arbetsuppgifter utav? 

8.     Vilken anställningsgrad har du? 

9.     Hur många timmar arbetar du per vecka? 

10.  Hur många timmar av arbetet utförs på annan plats än på arbetsplatsen? 

  

Digital teknik och tillgänglighet 

11.  Vad är din inställning till digital teknik? 

12.  Vilken digital teknik använder du i ditt arbete? 

13.   Kan du ta med dig tekniken hem? 

14.  Använder du samma teknik i ditt övriga liv som i arbetet? 

15.  Vilka fördelar upplever du med att använda tekniken i ditt arbete? 

16.  Vilka nackdelar upplever du med att använda tekniken i ditt arbete? 

17.  Upplever du att tekniken har förändrats under ditt arbetsliv? 

18.   Upplever du att du har den kunskap som krävs för att hantera tekniken i ditt arbete? 

19.  Vad är din inställning till att skicka mail eller ringa utanför arbetstid? 

20.  Upplever du att du själv kan kontrollera när du ska vara tillgänglig och inte? 

21.  Upplever du krav på att vara tillgänglig genom tekniken under arbetstid? 

22.  Upplever du krav på att vara tillgänglig genom tekniken utanför arbetstid? 

23.  Finns det någon policy eller liknande på arbetsplatsen som reglerar hur den digitala 

tekniken ska användas på och utanför arbetstid? 

24.  Uppmärksammas/diskuteras ämnet på något annat sätt på arbetsplatsen? 

25.  Hur ser din familj på att du kan vara tillgänglig för arbetet genom tekniken? 

  

Flexibilitet i arbetet 

26.  I vilken utsträckning uppfattar du ditt arbete som flexibelt? 

27.  Hur har digitaliseringen påverkat möjligheterna för flexibilitet i ditt arbete? 

28.  Hur upplever du ditt arbetstempo? 

29.  Skulle du vilja förändra ditt arbetstempo? 

30.  Har du möjlighet att själv påverka dina arbetstider? 

31.  Har ni något system för tidrapportering? 

32.  Har du möjlighet att arbeta hemifrån eller på en annan plats än arbetsplatsen? 
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33.  Hur upplever du att kulturen på arbetsplatsen är kring att ta med sig arbetet hem eller 

arbeta på annan plats? 

34.  Hur ofta arbetar du hemifrån/på annan plats? 

35.  Jämfört med dina kollegor, anser du att du arbetar hemifrån/på annan plats mer, mindre 

eller lika mycket? 

36.  Meddelar du någon chef/kollega om du arbetar hemifrån/på annan plats? 

37.  Vad gör du när du arbetar hemifrån/annan plats? 

38.  Hur anser du att din effektivitet påverkas av att jobba hemifrån/på annan plats? 

39.  Om du arbetar hemma (t ex kvällstid), är det något du planerar i förväg eller handlar 

det om att det dyker det upp oväntade saker? 

  

Kommunikation 

40.  Hur och när kommunicerar du med dina kollegor och chefer? 

41.  Upplever du att kommunikationen har förändrats genom teknikutvecklingen? 

42.  Vilka fördelar upplever du med att kommunicera digitalt? 

43.  Vilka nackdelar upplever du med att kommunicera digitalt? 

  

Balans mellan arbete och övrigt liv 

44.  Upplever du att företaget tar hänsyn till att du har ett övrigt liv utanför arbetet? 

45.  Upplever du att du hinner återhämta dig från arbetet när du är ledig? 

46.  Upplever du att restiden till och från arbetet ger dig tid att koppla av? 

47.  Har du några strategier för att koppla bort arbetet när du är ledig? 

48.  Tar du ofta med dig jobbet hem eller brukar du göra färdigt arbetet under arbetstid? 

49.  Brukar du reflektera över vilken roll den digitala tekniken har i ditt liv? 

50.  Upplever du att du har balans mellan ditt arbete och ditt övriga liv? 

  

Avslut: Har du några tankar/funderingar kring det vi precis har pratat om? 
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