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Sammanfattning 
Att ägna sig åt icke arbetsrelaterade sysslor på arbetsplatsen är relativt vanligt. Dessa sysslor 
är svåra att definiera eftersom det är vardagliga och ofta något den anställde gör av rutin. 
Ämnet är även relativt nytt och outforskat vilket gör att vi skapat en frågeställning som lyder: 
 

§ Varför ägnar sig anställda åt privata angelägenheter på arbetstid? 
§ Vad har den administrativa chefen för syn på ämnet privata angelägenheter? 
§ Vad har anställda för syn på ämnet privata angelägenheter? 
§ Stämmer den administrativa chefens och de anställdas syn överens?  

 
Syftet med vår undersökning är att med hjälp av frågeställningen bidra till en utvecklad 
förståelse för ämnet som är privata angelägenheter. Vidare ämnar vi att diskutera en högt 
uppsatt administrativ chefs roll samt förhållningssätt till fenomenet. Forskning visar på att den 
största delen av anställda ägnar sig åt privata angelägenheter, vilket vi menar är intressant 
eftersom det som sagt finns en svårighet i att definiera vad dessa faktiskt är.  

I vår teoretiska referensram ämnar vi ta upp tidigare forskning som är relevant i 
sammanhanget. Privata angelägenheter kan kopplas och förstås ur dels dess relation till 
privatlivet vilket till exempel D’Abate (2005) diskuterar med hennes livssfärer. I samband 
med privata angelägenheter på arbetsplatsen presenterar vi även tidigare forskning i form av 
olika ledningsfilosofier (Yukl 2006), begreppen tillit och lojalitet i organisationssammanhang 
samt hur företagskulturen spelar en stor roll. Vi jämför även dessa perspektiv mot de mer 
formella lagarna som finns i samband ämnet. En del av vår teoretiska referensram har även 
sin grund i Ivarsson och Larssons forksningsansökan till FAS, ”Privata angelägenheter på 
jobbet” (2008).  

Metoden vi har valt att använda oss av för att kunna genomföra undersökningen är 
kvalitativa intervjuer. Detta eftersom vi intresserar oss för orsakerna till beteendet hos 
respondenterna. Vi vill försöka nå en förståelse för varför anställda ägnar sig åt privata 
angelägenheter. Vi har genomfört 10 intervjuer med anställda på ett försäkringsbolag.  

I vår analys och resultadel kopplar vi samman och diskuterar ovanstående teorier i 
relation till vår frågeställning. Privata angelägenheter är ett relativt svårfångat fenomen 
eftersom synen på detta ofta skiljer sig åt och varierar från individ till individ. Privata 
angelägenheter kan omfattas av ett flertal olika aktiviteter och kan även kopplas samman med 
en social aspekt. På så sätt diskuterar vi den administrativa chefens syn, som på ett sätt skulle 
kunna representera ledningen, och de anställdas syn på privata angelägenheter ur ett antal 
olika perspektiv.  

Den avslutande diskussionen vi för syftar till hur de anställda och den administrativa 
chefens perspektiv på privata angelägenheter skiljer sig åt och stämmer överens. Utifrån 
denna framgår det hur de varierande argumenten till viss sammanfaller dock med olika 
utgångspunkt hos parterna.  
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1.1 Inledning 
Redan tidigt i arbetsrelaterad forskning konstaterades det att anställda inte alltid följde 
ledningens krav och önskemål. Mycket forskning bedrevs, av bland annat Frederick W. 
Taylor, för att försöka hitta sätt att hantera och kontrollera detta problem (Huzell 2005). I 
nutida forskningssammanhang används ett antal olika begrepp för att beskriva vad anställda 
gör på arbetstid, som inte är arbetsrelaterat. Begrepp som vanligen används för att beskriva 
dessa icke arbetsrelaterade sysslor är exempelvis motstånd, avvikande beteende och 
kontraproduktivt beteende. Allt anställda gör under arbetstid, som inte kan anses vara arbete, 
har inom ledningsinriktad forskning främst definierats, tolkats och analyserats som ett 
medvetet försök av den anställde till att skada organisationen (Ackroyd & Thompson 1999). 
 Då forskningen främst har intresserat sig av denna typ av medvetet skadliga handlingar 
innebär det att väldigt lite forskning har gjorts gällande mer ”vardagliga” typer av icke 
arbetsrelaterade sysslor på arbetstid. Vanligen utför anställda icke arbetsrelaterade sysslor 
under arbetstid som inte alls är fullt så dramatiska som tidigare forskning framställt. Exempel 
på ”mindre skadliga sysslor” är privat användning av telefon eller att använda sig av 
företagets internetaccess i privat syfte. Studier som gjorts angående ämnet visar dock på att 
ägnandet åt icke arbetsrelaterade sysslor på arbetstid är vanligt. Mellan 75 upp till 96 % av de 
anställda har ett rutinmässigt beteende som kan beskrivas som avsiktligen och medvetet 
avvikande handlingssätt (Harris & Ogbonna 2002). Anställda utför alltså handlingar som 
medvetet avviker från arbetsgivarens syn på arbetet och ”bryter” på så sätt avsiktligen mot 
vad de ur ett ledningsperspektiv, anses tjäna sin lön för. Frågan blir vad detta beteende kring 
vardagliga, rutinmässiga och icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid grundar sig i och 
varför.  
 En viktig punkt i förståelsen av fenomenet är det faktum att människor helt enkelt 
spenderar en stor och väsentlig del av sitt liv på sin arbetsplats. Genom den industriella 
revolutionen skedde en separation mellan arbetet och det övriga, privata livet. Tidigare i det 
gamla jordbrukssamhället var arbete och privatlivet sammanlänkade på så sätt att människor 
exempelvis arbetade på gården som även var deras hem. Men genom industrialiseringen 
började människorna lämna sina hem för att i stället gå till arbetet på fabriken (Hochschild, 
2001). Relationen mellan arbete och övrigt liv betraktas ofta, utifrån ett ledningsperspektiv, 
som två separata sfärer och detta menades vara det bäst lämpade synsättet för 
organisationsledning och styrning. Men då arbetstiden blev allt längre lämnas mindre tid att 
hantera det privata livet, vilket medför att de två sfärerna blir svåra att både förena och att 
tydlig skilja åt (Hochschild, 2001). När mindre tid lämnas för det privata livet, resulterar det i 
att privatlivets delar blir allt mer överfyllda. Detta får vidare konsekvensen att de privata 
aktiviteter ”spiller över” i arbetssfären och aktiviteter som hör privatlivet till utförs på 
arbetstid (D’Abate, 2005). Gränsen mellan sfärerna suddas ut och de gör intrång på varandras 
arenor. Exempel på detta är att anställda tar med arbete hem, likväl som de ringer privata 
telefonsamtal på arbetstid. Att ta med arbete hem ses dock ofta ur ett ledningsperspektiv som 
något positivt då detta anses vara ett tecken på en motiverad, lojal och driven anställd. 
Däremot uppskattar ledningar sällan att de anställdas privatliv inkräktar allt för mycket på 
arbetet, då det istället anses stjäla tid eller uppmärksamhet från arbetsuppgifterna. Detta är ett 
synsätt som gör ämnet än mer intressant att studera då det visar på hur komplext ämnet 
privata angelägenheter på arbetstid faktiskt är.   
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1.2 Syfte & Frågeställning 
Att ägna sig åt företeelser på arbetstid som inte är arbetsrelaterade är ett ämne som det 
forskats mycket kring. Dessa företeelser har främst studerats ur ett motståndsperspektiv.  

Något som det dock inte forskats lika mycket kring är de företeelser på arbetstid som 
inte är arbetsrelaterade, men som heller inte är en extrem form av motstånd. Dessa typer av 
angelägenheter gör inte att tankarna direkt relateras till att vara motstånd, och gränsen mellan 
vad som är tillåtet att göra och vad som inte är tillåtet att göra ofta är hårfin. Det finns en 
svårighet med att forska kring och diskutera ett beteende som på detta sätt är svårt att 
definiera, speciellt då det ofta också är så att arbetsgivare och arbetstagare har olika 
referensramar. Resonemanget kring vad som är rätt eller fel i sammanhanget skapar en fråga 
som är svår att hitta ett enhälligt svar på. Vi menar därför att ämnet är viktigt att diskutera 
kring för att utveckla en förståelse av fenomenet.  

Den forskning som berör ämnet visar på att merparten av alla anställda faktiskt ägnar sig 
åt någon slags privat angelägenhet på arbetstid. Ägnandet åt dessa ses ofta som något 
negativt, inte minst ur ett ledningsperspektiv. Vi anser dock att denna syn både kan och bör 
ifrågasättas. Till exempel kan en paus i fikarummet tillsammans med en ny kollega vara ett 
sätt att skapa en relation och utöka sitt nätverk, vilket borde anses vara någonting positivt. En 
kort paus för att ringa en bekant kan eventuellt göra att den anställde sedan känner sig än mer 
motiverad att fortsätta med sitt arbete.  

Då en snabb utveckling av tekniken har skett under senare tid, har detta bidragit till 
större möjligheter att ägna sig åt privata angelägenheter under arbetstiden. Möjligheterna att 
kontakta och bli kontaktad virtuellt ökar ständigt, och kan mer eller mindre ske utan 
arbetsgivarens vetskap. Vi ser detta som en bidragande faktor till varför ämnet idag bör 
studeras ytterligare, då tekniken också fortsätter att utvecklas.  

Med ovanstående som bakgrund är syftet med vår undersökning att studera ämnet i 
förhoppning om att bidra till att utveckla den förståelse för ämnet vi ovan hävdar behövs. Vi 
kommer i vår undersökning intressera oss för varför de anställda ägnar tid åt angelägenheter 
som inte är arbetsrelaterade under arbetstid. Vidare vill vi diskutera den administrativa 
chefens roll i relation tillämnet, samt dennes förhållningssätt till fenomenet. 

Då forskning som ovan nämnt även visat på att i princip alla anställda ägnar sig åt 
privata aktiviteter på sin arbetstid, men ytterligare vetskap kring det är begränsat, finner vi 
ämnet intressant att studera. Ett dilemma som vi menar medföljer fenomenet är svårigheten att 
avgöra vilka dessa företeelser som får anses som privata faktiskt är. Detta är en faktor som 
ytterligare bidrar till att göra ämnet intressant att studera. 

 För att öka precisionen med vårt syfte har vi skapat frågeställningar vilka vi ämnar 
besvara. Dessa lyder enligt följande: 
 

§ Varför ägnar man sig åt privata angelägenheter på arbetstid? 
§ Vad har den administrativa chefen för syn på ämnet privata angelägenheter? 
§ Vad har anställda för syn på ämnet privata angelägenheter? 
§ Stämmer den administrativa chefens och de anställdas syn överens?  
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1.3 Disposition 
I nästkommande kapitel presenterar vi de teorier och den tidigare forskning som vi anser vara 
mest relevant för vår studie. I kapitlet är teorierna uppdelade på så sätt att vi först valt att 
beskriva de teorier och den tidigare forskning som främst kan kopplas till arbetsgivaren och 
dennes syn på privata angelägenheter. Därefter beskriver vi teorier och forskningsresultat som 
går att använda både i ett arbetsgivar- och ett arbetstagarperspektiv, för att avsluta med teorier 
och forskning som lättare kopplas till arbetstagaren. 

I kapitel tre redogör vi för den metod vi har använt oss av i vår studie samt hur vi har 
gått tillväga. Här görs också en presentation av de personer som deltagit i våra intervjuer. I 
fjärde kapitlet analyserar vi de resultat vi fått fram av vår empiriska undersökning och kopplar 
dessa till teorier och tidigare forskning, presenterade i kapitel två. I kapitel fem besvarar vi 
uttryckligen våra frågeställningar, och kapitel sex ägnas åt en mindre reflektion över övriga 
intressanta aspekter som framkommit i relation till vår undersökning. 

Som bilagor till uppsatsen följer våra intervjuguider. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I vår teoretiska referensram har vi valt att inledningsvis ta upp teorier som främst är ur ett 
ledningsperspektiv. Med dessa teorier som utgångspunkt är vårt syfte att kunna resonera 
kring den administrativa chefens inställning till privata angelägenheter i vår analys och 
diskussionsdel. Vi kommer efter detta att övergå till att beskriva teorier som vi kan använda 
oss av ur både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Slutligen menar vi att våra teorier 
allt mer riktar sig mot att kunna skildra anställdas syn på privata angelägenheter, samt 
bakgrundsfaktorer som påverkar att dessa utförs på arbetstid. 
 

2.1 Från kontroll till eget ansvar 
Att vara anställd på en arbetsplats innebär främst, menar vi, att sälja sin tid. Det vill säga att 
ställa sin tid till förfogande för arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar således för individens tid 
och arbetsförmåga. Då arbetsgivaren ger lön för en arbetsprestation, förväntar sig denna också 
att den anställde ska utföra de arbetsuppgifter och följa de instruktioner som finns, samt inte 
sysselsätta sig med andra (privata) aktiviteter under arbetstiden. I de flesta fall vill 
arbetsgivaren kontrollera och övervaka att de anställda använder sin arbetstid till det som 
ligger i intresse för företaget och är sagt att tiden skall användas till. Arbetsgivaren har en 
formell rätt att övervaka och kontrollera de anställdas arbete, och uppgiften att göra detta 
åligger ofta i praktiken chefer, exempelvis personalchefen. Där det finns anställda finns det 
även en överordnad, likt tanken oligarkins järnlag utgår från, vilket vi kommer att utveckla 
senare. En chef har en ledande funktion och ofta även en sista beslutanderätt, i relation till sin 
egen chef som har sista beslutsrätt efter denne, och på så sätt fortsätter det upp i hierarkin.  

Vi menar att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är den avgörande på 
arbetsmarknaden. Samarbetet mellan dessa parter är många gånger en viktig faktor för 
organisationens välmående och utvecklingsförmåga. Mycket forskning har bedrivits angående 
ledarskap, kontroll och maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket resulterat i 
ett antal olika skolor, eller organisationsteorier. De metoder och tekniker som används inom 
personalpolitiken utmynnar dock mycket från en grundsyn på människan i arbetet.  

Under tidigt 1900-tal och taylorismen var utgångspunkten för den arbetsvetenskapliga 
traditionen att arbete var ett nödvändigt ont. Arbete var ett måste som människor helst 
undvek. Därav ansågs det att människan, i arbetssituationer, måste övervakas och kontrolleras 
för att företaget skulle kunna nå effektivitet (Granberg 2003). De första stämpeluren uppkom 
som en konsekvens av denna tanke om kontroll och övervakning. Närvaro och frånvaro skulle 
registreras då de anställda ansågs vara lata och omotiverade (Granberg 2003). 

Genom arbetsvetenskaplig forskning runt 1940-talet började synen på medarbetaren, och 
vad som effektiviserar och motiverar denne, att förändras. Socialpsykologen Douglas 
McGregor har haft en stor inverkan på denna förändring genom sin Teori X & Y-modell 
(Granberg 2003). Med modellen försökte McGregor beskriva två olika grundsyner på 
människan. Teori X sammanfattade den tidigare synen på människan och menade att 
människor har en medfödd instinktiv motvilja mot arbete. Denna motvilja leder till att 
människor i möjligaste mån försöker undvika arbete och därför är kontroll och ledning viktig. 
Människor ansågs även naturligt föredra att ledas och undvika ansvar och initiativtagande. På 
så sätt bör människor dirigeras genom sanktioner, straff och belöningar (Granberg 2003).  

Teori Y syftade i stället till en grundsyn som menade att arbete är ett lika naturligt 
tillstånd för människan som avkoppling. Då människor av naturen vill arbeta tar de eget 
ansvar och initiativ för de ändamål de finner angelägna. Kontroll och sanktioner blir därmed 
inte nödvändiga för att styra människors arbetsförmåga (Granberg 2003). Vidare i Teori Y 
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menade McGregor att människor lär sig ta ansvar för sina uppgifter, men även söker ansvar 
självmant. På så sätt kopplas motivationen till belöningar. Belöningar behöver dock inte avse 
fysiska ting, så som pengar, utan kan även bestå av ansvar, respekt och uppskattning. 
Människor finner ett nöje i att självmant lösa uppgifter och använda sin kreativitet i 
arbetssituationer (Granberg 2003). Genom Teori X och Y syftade alltså McGregor till att 
ifrågasätta företagsledares grundsyn på människan inom personalperspektivet.  

2.2 Delaktighet och ledarskap 
Många gånger betraktar ledningen utförandet av privata angelägenheter på arbetstid som en 
tidtjuv eller ett avvikande och dysfunktionellt beteende. Utifrån denna syn uppkommer 
således ledningens behov av att kontrollera, övervaka och styra sina medarbetare och dess 
arbetsinsats. En varierande grundsyn på människan i arbetet kan färga och influera 
ledarskapsstilar och ledningens attityd gällande kontroll, förtroende och ansvar gentemot sina 
anställda (Granberg 2003). 

Boken ”Leadership in Organizations” (2006) fokuserar på ledarskap ur olika synvinklar. 
Bland annat diskuteras vikten av en ledare som både delegerar och är delaktig, en ledare som 
skapar ”empowerment” (möjliggörande) hos de anställda. Gary Yukl (2006) skriver att 
beslutsstagandet är en av de viktigaste funktionerna som en ledare har. Beslut angående 
organisering, planerande av arbetet eller utformande av policys är något som påverkar de 
anställda. Ett delaktigt ledarskap gör att anställda blir involverade i beslutsfattandet, vilket i 
sin tur skapar en delaktig atmosfär. När den anställde känner sig delaktig, genom att chefen 
utövar ett så kallat ”power-share”, skapas ett meningsfullt arbete. Vidare menar Yukl (2006) 
att delaktigt ledarskap kan skapa bättre kvalitet i besluten, bättre acceptans för besluten, större 
tillfredsställelse i beslutsprocessen och större utveckling av individens färdigheter. Då 
anställda istället inte tillåts eller inte får en möjlighet att vara delaktiga på sin arbetsplats kan 
det leda till ett stort missnöje. Genom detta skulle även motstånd uppstå.  

I en organisation råder alltid en ordning av under- och överordnade människor, vilket 
den tyske sociologen Robert Michels (Zetterquist 2006) formulerade som ”Oligarkins 
järnlag”. Denna tes menar att i den sociala mekanism som en organisation är, är det 
nödvändigt att det finns en liten del individer som styr. På grund av detta kommer det alltid att 
uppstå vad Michels kallar en ”resursklyfta” mellan ledning och anställda. Klyftan uppstår på 
grund av att information och kunskap endast koncentreras på ledningen. Där någon styr, eller 
blir styrd, kommer det även alltid ske någon form av reaktion. I relation till privata 
angelägenheter skulle dessa eventuellt kunna uppstå då ledningen inte delger de anställda 
tillräcklig med information om organisationen. På så sätt kan alltså en delaktig ledarskapsstil, 
som ger de anställda ansvar och information, resultera i en smidigare och effektivare relation 
mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetssituationen. 

2.3 Arbetsgivarens olika förhållningssätt till privata angelägenheter 
I relation till ledningens syn på icke-arbetsrelaterade sysslor står frågan om legitimitet och 
ledningens hantering av fenomenet. Ledningen har auktoriteten att forma företagskulturen och 
i och med det, definiera vad som ses som accepterat respektive oaccepterat beteende bland 
medarbetarna (Ackroyd & Thompson 1999).  

Ivarsson & Larsson (2008) diskuterar i sin forskningsansökan ”Privata angelägenheter 
på jobbet”, tre olika sätt som ledningen kan förhålla sig till icke-arbetsrelaterade sysslor.  
Dessa är: officiellt förbjudet, tillsynes förbjudet och tillåtet.  

Organisationers främsta mål kan ofta tänkas utgå från en ekonomisk aspekt och privata 
angelägenheter samt icke-arbetsrelaterade sysslor blir något som motsätter sig detta. På så sätt 
är det förståeligt att ett managementperspektiv är att dessa aktiviteter ska motverkas och/eller 
officiellt förbjudas. Ivarsson och Larsson (2008) skriver om det officiellt förbjudna 
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förhållningssättet och hänvisar till en undersökning i The Guardian i oktober år 2000. Artikeln 
visar på att anställdas privata internetsurfande på arbetstid kostar företag ca 35 miljoner dollar 
om året. Artikeln ”Nu surfar vi dubbelt så mycket på jobbet”, publicerad i tidningen Metro 
2008, visar också den på att anställdas privatsurfande kostar. I detta fall framhåller artikeln att 
det privata surfandet anställda i Sverige ägnar sig åt motsvarar en kostnad av ca 430 000 
arbetstillfällen. Ivarsson och Larsson (2008) skriver även att om dessa icke-arbetsrelaterade 
aktiviteter skulle officiellt förbjudas, menar vissa forskare att anställda istället ägna denna tid 
åt att arbeta. Dock kan det vara troligt att anställda fortfarande skulle använda samma tid till 
privata aktiviteter, men andra typer av dem. Genom officiellt förbjuda icke-arbetsrelaterade 
sysslor är det alltså inte givet att tiden som tidigare gick för att utföra aktiviteterna istället 
kommer att läggas på arbete. (Ivarsson och Larsson 2008) 

Det tillsynes förbjudna förhållningssättet som diskuteras i forskningsansökan innebär att 
ledningen inte nödvändigtvis stödjer de anställdas icke-arbetsrelaterade aktiviteter. Så länge 
aktiviteterna dock inte går överstyr eller påverkar anställdas beteende eller handlingar för 
negativt kan ledningen välja att ”se mellan fingrarna” gällande vissa icke-arbetsrelaterade 
sysslor. Detta synsätt grundas mycket på tanken om att organizational misbehaviour inte kan 
elimineras (Hodson 1991).  

Vidare kan ledningen, menar Ivarsson och Larsson (2008), möjligen välja att låta vissa 
icke-arbetsrelaterade aktiviteter passera då de anser att ett förbud i stället skulle orsaka 
motsträviga och motståndsfulla medarbetare. Sådana medarbetare skulle istället kunna orsaka 
en större skada för företaget än vad icke-arbetsrelaterade sysslor gör. Genom att i viss mån 
bortse från anställdas utförande av privata angelägenheter på arbetstid finns tanken att de 
anställda håller sig nöjda. Dessutom finns risken att förlora värdefulla medarbetare om 
missnöjet blir allt för stort, vilket också skulle kunna påverka företaget negativt.  

Ett tillåtande förhållningssätt till privata angelägenheter på arbetstid innebär att dessa 
aktiviteter inte bedöms som skadliga eller ohälsosamma för företaget. Sådana aktiviteter kan 
anses som positiva för företaget, genom att det på sikt medverkar till att forma tillit samt 
lojala, motiverade och engagerade medarbetare, vilket företaget kan använda till sin fördel 
(Ivarsson & Larsson 2008).  

I några fall kan även ledningen ha ett uppmuntrande förhållningssätt till privata 
angelägenheter. Detta är främst i de fall det kan anses vara till nytta för företaget, genom att 
anställda exempelvis håller sig uppdaterade om en viss marknad, konsumentgrupp eller 
teknisk utveckling. I artikeln ”Medarbetarna fuskar bort tre veckor om året” i tidningen Chef 
från 2008 kan vi läsa om hur Bwin Games AB, tillåter både flipperspel och tv-spel som 
”Guitar Hero” på arbetstid. Chefen Peter Diephuis menar att eftersom de anställda arbetar 
mycket med hjärnan finns det ett behov av att ta en paus när de exempelvis kört fast. På så 
sätt uppmuntrar ledningen sina anställda att utföra privata aktiviteter på arbetstid. Vidare i 
artikeln berättar Diephuis att det viktigaste är att medarbetarna vet vad de ska göra och blir 
klara i tid. På så sätt anser chefen att människor växer när de får större frihet och genom det 
skapas ansvar och lojalitet. 

2.4 Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter 
Hur arbetsgivaren än väljer att förhålla sig till privata angelägenheter och i vilken grad de 
väljer att tillåta dem, finns det vissa ”yttre” regler, såsom lagstiftning, att förhålla sig till. 
Dessa yttre regler gäller för alla arbetsgivare och talar om i vilken utsträckning de har rätten 
att kontrollera vad arbetstagaren gör på sin betalda arbetstid.  

Arbetstagarens arbete sker idag i hög grad självständigt under eget ansvar (Hult, 2004). 
Den tekniska utvecklingen har dock också gett arbetsgivaren stora möjligheter att kontrollera 
sina anställda på många olika sätt utan att utöva direktkontroll (SOU 2002:18).  
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Arbetsgivarens grundläggande rättighet att enligt 29/29-principen leda och fördela 
arbetet gäller fortfarande idag, och föreskrivs i 32§ Medbestämmandelagen (MBL). Denna 
arbetsledningsrätt innefattar inte enbart exempelvis ordergivning, utan även kontroll av att de 
anställda fullgör sin skyldighet att följa arbetsgivarens beslut (Westregård, 2002). 
Kontrollåtgärder som vidtas får emellertid inte, enligt 1§ Personuppgiftslagen (PUL), kränka 
arbetstagarens rätt till personlig integritet, varpå informationshämtning från arbetsgivarens 
sida måste ha en saklig grund samt att arbetstagaren måste ha fått information om att sådan 
inhämtning kan ske, 9§ PUL. Kontrollerna får enligt praxis inte heller strida mot god sed eller 
gällande lagar.  

Den elektroniska utrustningen som tillhör arbetsgivaren har denne rätt att bestämma 
över, varför det också är arbetsgivaren som avgör i vilken utsträckning de anställda får bruka 
utrustningen i privat syfte. Denna ”utsträckning” återfinns vanligen i policydokument eller 
riktlinjer på företaget. Vanligen brukar de anställda ges ett visst utrymme för att nyttja 
utrustningen för privat bruk (SOU 2002:18). Då arbetsgivaren förfogar över rätten att 
bestämma över den elektroniska utrustningen, är viss kontroll tillåten att utföra efter att en 
intresseavvägning först gjorts i det enskilda fallet. Åtgärder som utförs i ett syfte att vidhålla 
IT-säkerheten är tillåten (www1). 

I de fall då arbetsgivaren använder sig av kontrollåtgärder för att se om anställda följer 
de interna regler som finns om användningen av Internet och e-mail, är det av en förutsättning 
att de anställda tydligt informerats om vilken användning som är tillåten, samt syftet med 
kontrollerna (www1). 

2.5 Internetpolicy 
Den tekniska utvecklingen har gjort att merparten av arbetsplatserna, och framför allt 
kontorsmiljöer, idag är utrustade med datorer, internet, mobiltelefoner och andra 
kommunikationsverktyg. När individerna lånar egen, ”individuell” utrustning att använda, 
torde det också finnas en ökad risk att utrustningen används på ett sådant sätt som inte är 
önskvärt av arbetsgivaren. På de flesta arbetsplatser finns det därför någon form av policy för 
hur de anställda får använda exempelvis internet och e-post i arbetet. Den största delen av de 
anställda får inom vissa ramar använda den elektroniska utrustningen i privat syfte under 
arbetstid (Datainspektionen, 2005). Dock ger tillåtande av viss privat användning från 
arbetsgivarens sida inte nödvändigtvis denne en legitim rätt att övervaka aktiviteten (Miller, 
Weckert, 2000). Arbetsgivaren har även rätten att bestämma att utrustningen inte ska 
användas i andra syften än legitimt arbetsrelaterade, men det är då viktigt att denna 
ståndpunkt klargörs (Miller, Weckert, 2000). I de fall arbetsgivaren inte anser att det behövs 
några ramar för de anställdas användande av den elektroniska utrustningen, är det ändå av vikt 
att denna riktlinje formuleras (Datainspektionen, 2005). Med andra ord så bör varje 
arbetsplats som använder sig av datorer och internet har någon form av policy för detta. 
Omfattningen och detaljerna i den bör dock vara beroende av den verksamhet som 
arbetsgivare driver, samt storleken på företaget (Datainspektionen, 2005). 

Det är alltid viktigt att balansera individernas rättigheter mot företagets behov, menar 
Miller och Weckert (2000). Enligt författarna är det moraliskt fundamentalt att respektera 
individens integritet och rätt till ett privatliv, på samma vis finns det legitima behov från 
arbetsgivare att övervaka sina anställdas prestationer (Miller, Weckert, 2000). En 
internetpolicy utformas lämpligen med detta i tankarna.  

I Datainspektionens undersökningar, från åren 2003 respektive 2005, framkommer det 
att arbetsgivarna ofta utför sina kontroller i ett säkerhetsmässigt och tekniskt syfte samt för att 
utreda misstankar om brott. Det var vid den första undersökningen (2003) ovanligt att 
arbetsgivaren utförde kontrollerna för att kontrollera vad de anställda gjorde på sin arbetstid. 
Vid den andra undersökningen (2005) hade kontrollerna för detta syfte blivit vanligare. Ett 
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vanligt syfte med kontrollerna som framkom, var att arbetsgivaren gjorde dessa för att försöka 
motverka besök på webbplatser som ansågs oetiska. Datainspektionen kunde även konstatera 
att det finns arbetsgivare som använde spärrprogram i detta syfte, vilket kan vara ett bättre 
alternativ ur integritetssynpunkt då programmet undviker att en närgången och omfattande 
övervakning sker. Ett spärrprogram bidrar också till att minska riskerna för att anställda 
besöker webbplatser som strider mot vad som står i företagets policy (Datainspektionen, 
2005).  

Det är av vikt att de anställda vet vad företaget anser vara missbruk av den elektroniska 
utrustningen. Olämplig användning kan påverka arbetstagarens anställning negativt samt även 
företagets fortlevnad, då arbetstagaren mer eller mindre är företagets ansikte utåt. I policyn 
bör det därför påpekas att allt den anställde gör på internet under arbetstid också indirekt 
innebär att personen gör det i företagets namn (www2). 

2.6 Arbetstidslagen 
Arbetslivet är idag mycket flexibelt i många avseenden och det finns många möjligheter för 
anställda att påverka var och framför allt när arbetet sker. Arbetstidslagen (ATL) är den lag 
som tillsammans med EG:s direktiv 2003/88 reglerar arbetstidens längd och förläggning. ATL 
är på många sätt dispositiv, vilket betyder att andra regler kan bestämmas i kollektivavtal som 
skiljer sig från vad lagrummen säger (Stare, 2002).  

Enligt ATL sätts den ordinarie arbetstiden till 40 timmar/vecka. Övertid anses vara den 
tid som överstiger dessa 40 timmar, eller som enligt 6§ ATL är jourtid. Därutöver finns det  
lagrum som ger möjlighet till att genomsnittsberäkna arbetstiden i perioder per fyra veckor, 
och på så sätt kan anställda arbeta tid som vissa veckor överstiger de 40 timmarna och som då 
fortfarande ses som ordinarie arbetstid. 

Alla anställda som har en arbetsdag länge än 5 timmar har rätt att få en rast därefter, 
exempelvis lunchrast. Bestämmelserna kring rasten är upp till arbetsgivaren att besluta om, 
till exempel rasten längd. Förutom raster har arbetstagaren också rätt till pauser. Skillnaden 
mellan raster och pauser är att rasten är fri tid för den anställde då personen förfogar över 
tiden och kan lämna arbetsplatsen. Pauser är en del av arbetstiden, som exempel kan ges 
kafferasten. Kring pauser finns inga lagregleringar, utan lagstiftaren menar att pauser ska tas 
då och då under arbetsdagen i den mån det finns utrymme för det, för att kunna koppla av från 
arbetet (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Mellan arbetsdagarna måste de anställda ha en sammanhängde ledighet. Denna ska 
enligt 14§ ATL vara minst 36 timmar per sjudagarsperiod, och kallas i lagen för veckovila. 
Vanligen har arbetstagare sin veckovila från fredag eftermiddag till måndag morgon, och då 
uppfylls kravet på vila i 36 timmar nästintill dubbelt (Arbetsmiljöverket, 2005). 

ATL gäller enligt 2§ inte ”… arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har 
förtroendet att själva disponera sin arbetstid.” Med andra ord är lagen inte tillämplig på 
arbete som utförs under förhållanden som arbetsgivaren inte kan anses kunna vaka över, så 
kallat okontrollerat arbete. Lagtexten ska här dock användas restriktivt och vid tveksamheter 
bör utgångspunkten vara att lagen ska tillämpas. När en bedömning ska göras om arbetet får 
anses okontrollerat eller inte, bör det bland annat tittas på i vilken utsträckning arbetsgivaren 
har möjligheter att se när arbetsdagen börjar och slutar för den anställde (Arbetsmiljöverket, 
2005). 

2.7 Företagskultur 
Under början av 1980-talet gav forskare svaret ”företagskultur” när frågan ställdes om hur 
företag och organisationer skulle kunna göras mer produktiv. Företagen skulle ses som mer 
mänskliga institutioner istället för byggnader, slutresultat och strategiska analyser. 
Företagskulturen ansågs påverka allt; från hur individer klädde sig till vad det pratades om på 
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arbetsplatsen. En stark och väl förankrad företagskultur ökade tillfredsställelsen hos de 
anställda, vilket i sin tur ledde till att de arbetade hårdare. Kulturen ska ses som en egenskap i 
organisationen, att jämföras med till exempel antalet anställda eller teknologin som används 
(Zetterquist et al, 2006).  

I artikeln ”Characteristics of Ethical Business Cultures” (2009) samt i boken 
”Organisation och Organisering” (2006) hänvisar författarna till Schein (2004) som definierat 
vad en företagskultur är. Schein menar att företagskulturen, vars synonym även kan vara 
organisationsklimat, är ”ett inlärt beteende av grundläggande antaganden som delas av 
medlemmarna i organisationen”. Detta utvecklar han och menar även att företagskulturen 
måste ha anpassats efter interna och externa problem, och på så sätt fungerat så pass bra att 
gamla organisationsmedlemmar sedan velat lära ut denna till nya medlemmar i 
organisationen. Till slut får företagskulturen en ”tagen för given anda”, som pekar på det 
korrekta sättet att ”uppfatta, tänka och känna.” (Zetterquist et al, 2006: 237).  

Resultat som pekat på en lyckad företagskultur har varit många. Dessa har bland annat 
visat på en lyckad chef som skapat en arbetsplatskultur som uppmuntrar de anställda, det vill 
säga att ledningen skapade normer, värdering och förhållningssätt som ökade produktiviteten. 
Genom att den anställde identifierade sig med kulturen och dess mål behövde denne inte 
längre kontrolleras, de anställda styrde sig själva genom självstyrning (Zetterquist et al, 2006). 
Dock kan en företagskultur som ”styrs” av en ledning eller en chef vara en så kallad 
manipulerande företagskultur. ”Eftersom organisationer skapas av människor, så kommer 
organisationens grundare (eller ägarna eller ledarna) att prägla organisationen med sin egna 
antagande. Även om grundarnas antagande om kulturen formas i mötet med de nya 
medlemmarna är det ledarens antaganden som är den initiala kulturformaren.” (Zetterquist et 
al, 2006: 238).  

2.7.1 Den informella och formella företagskulturen 
Organisationens kultur är något komplext. Det är även en kombination av formella och 
informella strukturer, processer och interaktioner Den formella organisationskulturens 
beståndsdelar har uppkommit ur ledarskap, strukturer och policydokument etcetera. Den 
informella kulturen har skapats ur exempelvis beteenden, roller, ritualer och anekdoter 
(Ardichvili et al, 2009). Medan den formella delen är den rationella delen med beslut och 
fakta, är den informella delen det som bidrar med bland annat motivation och insikt 
(Zetterquist et al, 2006). I samband med privata angelägenheter kan det i den formella 
företagskulturen finnas policydokument som styr huruvida anställda får använda internet och 
telefon i olika syften. Antagandet att det är accepterat att ägna sig åt privata aktiviteter 
eftersom kollegorna gör det, skulle då ligga i den informella företagskulturen.  

2.7.2 Rational Choice Theory & Effort Bargaining 
Privata angelägenheter på arbetstid och anställdas utförande av dessa kan även ställas i 
relation till vilka förutsättningar och möjligheter arbetsplatsen medför, samt de rådande 
normer och värderingar som existerar inom organisationen. Tidiga studier i Storbritannien, 
gällande anställdas arbetsprestation, visade att anställdas arbetsinsats till stora delar baseras på 
en ekonomisk rationalitet (Granberg 2003). Detta innebär att anställda kan hålla tillbaka sin 
nivå av arbetskraft då arbetet inte anses vara värt en högre insats. Teorin om rationella val, 
Rational Choice Theory, syftar till att förklara och förstå människors beteende i relation till 
deras önskningar och uppfattningar. Människor agerar utifrån egna personliga perspektiv och 
motiveras att maximera sin personliga vinning (Kramer & Tylor 1996). Detta innebär i sin tur 
att anställda kan utföra privata angelägenheter på arbetstid om de rådande förhållandena 
tillåter detta och om vinningen kan anses som större än förlusten.  
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Vidare menar Huzell (2005) att anställda arbetar så mycket som de anser att 
arbetsinsatsen är värd, det vill säga så mycket de anser att de får lön för, vilket gör relationen 
och samspelet mellan medarbetarna till en viktig faktor. Hon utgår från Behrends begrepp 
Effort bargaining som innebär att ”anställda sinsemellan kontinuerligt värderar och träffar 
överenskommelser om graden av arbetsinsats i relation till lön” (Huzell 2005:26). Anställda 
skapar därför normer för hur mycket de skall arbeta, i syfte att efterlikna varandras 
arbetsinsatser så mycket som möjligt. Detta skapas och efterlevs i den informella 
företagskulturen. På så sätt kan utförandet av privata angelägenheter på arbetstid förekomma 
genom att det blir ett accepterat beteende mellan medarbetarna. 

2.7.3 Equtiy Theory 
I samband med Rational Choice Theory och Effort Bargaining kan Equtiy Theory relateras. 
Teorin syftar till att beskriva individers (anställdas) beteende i förhållande till den rättvisa 
respektive orättvisa som upplevs. Teorin menar att det finns en relation mellan det som 
individen ger och det hon får tillbaka, exempelvis i arbetsgivar- arbetstagarrelationen. Miner 
(2006) skriver att det som individen ger kan ses som investeringar i denna relation. 
Investeringarna kan bli sedda som relevanta eller icke-relevanta för den motsatta parten 
(arbetsgivaren). Om arbetsgivaren uppfattar investeringarna som icke relevanta, finns det en 
risk för orättvisa i relationen. Om arbetsgivaren dock uppfattar investeringarna som bra och 
därför ger något tillbaka till arbetstagaren, ofta är det lön som är den aktuella 
”återinvesteringen”, måste den också uppfattas som relevant av individen för att hela 
relationen i slutändan ska kunna fungera effektivt. För att arbetstagaren ska kunna skatta 
återinvesteringens relevans, är en tredje variabel viktig – referenskällan. Teorin specificerar 
inte närmare hur det kan tas reda på vilka dessa källor är, menar Miner (2006), men dock 
antas det att det ofta är kollegor som får fungera som sådan.  

Orättvisa upplevs således existera, då förhållandet mellan investeringar och 
återinvesteringar betydande avviker från referenskällan (och dess förhållanden). Ett exempel 
på hur detta praktiskt kan visa sig hos anställda är när de känner sig underbetalda i relation till 
det arbete de lagt ner och hur mycket andra anställda (referenskällor) får betalt för sitt arbete 
(Miner, 2006).  

Orättvisa tar sig uttryck i form av missnöje. Denna i sin tur kan visa sig som antingen 
ilska, vid underbelöning, eller skuld, då individen anser sig vara överbetald. Orättvisan i sig 
blir dock till en motivationsfaktor som används för att försöka balansera upp spänningen. En 
arbetstagare gör det genom att antingen höja eller sänka kvaliteten eller kvantiteten på arbetet 
för att försöka ligga i linje med referenskällans förhållande (Miner 2006). Då orättvisa 
upplevs av en person vara fördelaktig henne, ökar oftast hennes ansträngningar att investera i 
relationen till arbetsgivaren, och tvärtom sker då orättvisan upplevs ofördelaktig henne, 
skriver Miner (2006).  

2.8 Tillit och lojalitet 
Tillit i arbetslivet är ett ämne som utforskats allt mer under de senaste åren. Detta eftersom en 
insikt har vunnits om att tillit kan skapa stora fördelar för en organisation och dess 
medlemmar, menar Roderick M. Kramer (1999). Kramer menar även att definitionerna av 
tillit är många men att de kan delas in i två delar. Författaren skriver att tillit dels kan vara en 
social och etisk aspekt, samtidigt som vissa forskare menar att det finns en strategisk och 
beräknande sida av tillit i organisationssammanhang.  

I samband med att begreppet anställningstrygghet även förändrats blir tillit ett relevant 
begrepp att diskutera, då en tillsvidareanställning inte betyder samma sak idag som det en 
gång gjorde. Frågan kan ställas hur denna utveckling påverkat relationen mellan arbetsgivaren 
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och arbetstagaren. En anställning påverkas formellt av lagar och regler, medan förtroende, 
förväntningar och tillit utgör den informella påverkan (Isaksson, 2001). 

I boken ”Tillitens ansikten” (2001) skriver Kerstin Isaksson om tillit i arbetslivet och 
hur denna förändrades under den senaste lågkonjunkturen under 1990-talet. Tillitens värde 
och betydelse blir därmed något som också är relevant att lägga vikt vid idag, då Sverige än 
en gång befinner sig i en lågkonjunktur 

Då en förändring på arbetsmarknaden inte påverkar huruvida anställda ägnar sig åt 
privata angelägenheter eller vad för angelägenheter det ägnas tid åt, kan dock tilliten och 
lojaliteten till arbetsgivaren göra detta. Aronsson och Karlsson skriver i ”Tillit och 
tillitsproblem” (2001) att ett antagande kan vara att kontrollen på arbetsplatsen tar vid när 
tilliten upphör att existera. Privata angelägenheter kan därmed eventuellt också vara ett tecken 
på brist på lojalitet i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.  

2.8.1 Tillit i ledningssammanhang 
Wettergren (2001) menar att tilliten ofta ses som en resurs av ledningen. Författaren hänvisar 
även till Jones och George som anser att det finns två olika sorters tillit - villkorlig och 
ovillkorlig tillit. Den villkorliga tilliten är förbunden med vissa villkor, det vill säga att den 
andra parten beter sig efter de regler som finns i relationen. Den andra sortens tillit är den 
ovillkorliga tilliten, som grundar sig i identifikation. Wettergren (2001) skriver att den 
villkorliga tilliten är den som tas för given och att denna samtidigt är väldigt utbredd och 
allmän i de flesta organisationer som fungerar ”normalt”. Däremot lyfts den ovillkorliga 
tilliten fram som det eftersträvansvärda. När villkorlig tillit är den rådande normen gör 
individer endast så mycket som behövs göras enligt organisationens regler. Ovillkorlig tillit 
däremot gör att anställda kommer att anstränga sig mer. 

Då dagens företag och organisationer som tidigare nämnts, måste vara flexibla och ha en 
god förmåga att anpassa sig, kräver de omorganiseringar som detta kan medföra också att de 
anställda ständigt är beredda att omidentifiera sin yrkesroll. Ett sätt att skapa en organisation 
som är kontinuerligt flexibel är att verka för ett klimat där det råder frihet under ansvar. Som 
anställd ser individen inte bara till sitt eget bästa i sin yrkesroll utan även till organisationens 
utveckling. Helst ska de anställda fungera som en självstyrande enhet. Detta kan skapa en 
negativ aspekt gentemot ledningen, då frågan kan ställas hur en självstyrande enhet leds. Med 
frihet under ansvar kan arbetsgivaren inte säkert veta att de anställda utnyttjar sin tid och 
kapacitet till max. Är det dock något som går fel så blir det ledningen som får ta ansvaret och 
konsekvenserna. Detta, menar Wettergren (2001), är vad som kan skapa tillitsproblem från 
ledningens sida. Författaren menar även att de nya övervakningsteknikerna endast är ett sätt 
att eliminera dessa tillitsproblem från ledningens sida. Ytterliggare ett sätt att försöka 
kontrollera detta är helt enkelt att ledningen försöker försäkra sig om att de anställda strävar 
efter samman sak som företaget. Dock är dessa kontrollmedel svåra att använda sig av. 
Internetsajten Carerrbuilder.se har gjort en undersökning 2008 som visade att 26 % av 
arbetstagarna inte känner någon lojalitet gentemot sin arbetstagare (www3). Istället är det de 
anställdas egna personliga mål som står i fokus. 21 % angav även att de troligen skulle lämna 
sin anställning inom ca 1 år, vilket inte heller visar på någon lojalitet och/eller tillit till 
arbetsgivaren. 

2.8.2 Lojalitet 
John Corvino (2002) skriver i artikeln “Loyalty in business” att definitionen av lojalitet är en 
helhjärtad tillgivenhet gentemot ett objekt. Objektet kan vara en person eller en grupp av 
personer. På så sätt resonerar författaren att lojalitet gentemot företag inte är passande, 
eftersom företag inte är en person i sig självt. Då det kan vara en brist på lojalitet gentemot 
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organisationen eller företaget, kan lojaliteten istället finnas gentemot kollegor och 
medarbetare. 

Ronald Duska skriver att det viktigaste i samband med lojalitet är kraven på 
självuppoffring i relation till vad individen får för belöning utav detta (Corvino 2002). Duska 
skriver att sådana band inte har en naturlig plats i företagsvärlden, där företagens primära 
uppgift är att gå med ekonomisk vinst. Vinsten kan här istället igen finnas hos kollegorna som 
erbjuder en social vinst i form av vänskap och lojalitet gentemot varandra. Belöningen i 
relation till självuppoffringen är högre när den kommer från kollegor än vad den är när den 
kommer från företaget. 

Rosenberg (2003) ställer sig även frågan om varför människan ska binda sig gentemot 
en arbetsplats när obundenheten är en förutsättning för att kunna vara individuellt 
anpassningsbar, samt även så illojal som dagens flexibla arbetsliv kräver. Rosenberg menar 
att dagens samhälle, med en mycket flexibel arbetsmarknad, gör att begrepp som lojalitet 
gentemot arbetsgivaren inte passar in. Detta eftersom anställda kan anses inte få tillräckligt 
tillbaka, i form av till exempel en tillsvidareanställning som är av en sådan kontinuerlig typ 
som den var för 15 år sedan. 

I relation till Rosenberg menar även Duska att, att tro att man som individ är skyldig sitt 
företag eller organisation lojalitet kräver att företaget ses som en person eller en grupp som 
strävar efter mänsklig förverkling (Corvino 2002). Då företag inte är en person så är detta 
alltså inte möjligt. Om individen gör detta får företaget statusen av en människa, vilket det 
inte förtjänar. Dock skriver Corvino (2002) att ett företag ofta består av en grupp av 
människor, vilket gör att Duskas resonemang inte går att använda sig av till fullo. Även här 
kan gruppen av människor givetvis representera kollegorna. 

2.9 Motstånd & Kontraproduktivt beteende 
Det är vanligt förekommande att anställda ägnar sig åt icke-arbetsrelaterade aktiviteter under 
sin arbetstid. Studier har visat på att upp till 95 % av anställda någon gång har visat på ett 
sådant beteende (Sagie et al 2003). Detta ger naturligtvis allmänna och ekonomiska effekter 
för organisationerna, varför uppmärksamheten som ägnas ämnet inte heller är förvånande 
(Huzell 2005).  

Motstånd är ett begrepp som infattas i organizational misbehaviour. Det kan användas 
för att beskriva vad anställda gör på arbetstid som det inte är meningen att de ska ägna sin tid 
åt. I begreppet ”organizational misbehaviour” finns det tre sätt att beskriva fenomenet på: 
resistance, dissent och misbehaviour (Huzell 2005). Resistance beskriver det formella, öppna, 
organiserade och regelstyrda motståndet, ett konkret exempel är strejk. Dissent handlar om 
språkliga, normativa eller ideologiska meningsskiljaktigheter, exempelvis om hur 
organisationer ska styras. Dissent beskriver ett mer informellt motstånd. Slutligen skildrar 
begreppet misbehaviour ett olämpligt beteende vars intention är att bryta regler. Denna typ av 
motstånd kan vara dolt, oorganiserat och individuellt (Ackroyd & Thompson, 1999). På 
svenska finns inte samma klassificeringar och försök till översättningar blir diffusa, varför 
”motstånd” blir det svenska, samlade begreppet för fenomenet (Huzell 2005). 

2.9.1 Autonomi 
Autonomi (självständighet) är det centrala målet för motstånd i organisationer. De ageranden 
som sker i syfte att uppnå detta är det dock ledningen som har makten att precisera om det är 
acceptabelt eller ej. Anställdas självorganisering bör dock accepteras av ledningen till en viss 
gräns, eftersom detta bidrar till att undvika motsättningar och aggressivitet. Dessutom kostar 
det att kontrollera arbetstagarna för mycket, varför ledningen måste lita på dem. Ytterligare en 
faktor är den moraliska legitimiteten – ledningen kan inte göra saker som man sedan kräver av 
de anställda att de ska avstå ifrån (Ackroyd & Thompson 1999). 
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Ackroyd och Thompson skriver att människan inte är en passiv individ som är lätt att 
forma för organisationen. Detta innebär också att tvång eller övertygelser inte kan användas 
som verktyg av organisationen i detta syfte. En väg för ledningen att välja för att ändå kunna 
kontrollera de anställda är att ge dem frihet under ansvar, så kallat Responsible autonomy. 
Sådant ansvar kan dock lätt ta sig andra uttryck, det vill säga övergå i irresponsible autonomy. 
Detta kan alltså uppstå om ledningen vill ”tvinga” de anställda att identifiera sig med 
företagskulturen. Att arbetstagarna får vara löskopplade till organisationen är viktigt för att 
responsible autonomy ska fungera. Irresponsible autonomy är intern självorganisering 
innehållandes exempelvis ritualer, kopplade till organizational misbehaviour, och är till för 
identifikationens och överlevnadens skull. I ledningens ögon ses dessa aktiviteter som 
oansvariga (Ackroyd & Thompson 1999). 

Richards (2008) menar att motstånd oftast beskrivs som ett negativt och destruktivt 
fenomen. Vissa forskare har anser dock att eftersom avvikande beteenden bryter mot normen, 
kan sådan agerande också verka funktionellt och konstruktivt och därigenom bli till en fördel 
för organisationen. Anställda som frivilligt bryter mot organisationsnormer kan vara en viktig 
faktor ur innovations- och affärsmanskapsynvinkel. Beteendet kan på sikt bidra till att ge 
organisationen konkurrenskraftiga fördelar. Hos de organisationer som inte kan tolerera 
avvikelse visar sig ofta en tendens till oförmåga att anpassa sig, vilket också gör att dessa 
organisationer är mer troliga att misslyckas (Sagie et al 2003). 

2.9.2 Två huvudlinjer 
Inom forskningen om icke-arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid, har begreppet 
”kontraproduktivt beteende” under åren skapat och utvecklat två huvudlinjer. En linje syftar 
till individers personligheter och den roll som dessa spelar i förhållande till sannolikheten att 
personen ägnar sig åt kontraproduktivt beteende. Den andra linjen fokuserar på 
omgivningsfaktorer, och hur de kan leda till kontraproduktivt beteende. Ett exempel på en 
sådan faktor är stress. Forskning menar att kontraproduktivt beteende i organisationer kan 
relatera till olika intressevariabler, så som jobbtillfredsställelse och organisatoriska 
begränsningar (Sagie et al 2003). Exempelvis om den anställde inte tycker om sitt arbete 
speciellt mycket, eller upplever att hon får beröm och uppmuntran för det hon gör, kan detta 
resultera i kontraproduktivt beteende. 
 De försvarsmekanismer som individer använder sig av för att orka med stressen, kan ha 
två olika fokus. Det kan handla om att mekanismerna försöker reducera känslor som relateras 
till stressen genom att exempelvis undvika arbetet. Motsatt kan mekanismerna fokusera på att 
istället försöka eliminera själva stressfaktorerna självt, till exempel genom att prata med 
chefen eller säga upp sig från arbetet. Försvarsmekanismerna som individerna använder kan 
antingen vara till fördel eller skada för organisationen. Det är de skadliga beteendena som 
visar sig i förhållande till stress som anses vara kontraproduktiva (Sagie et al 2003). 

2.9.3 Privata angelägenheter ökar produktiviteten? 
En nyligen gjord studie vid Melbourne University visar dock på att ägnande åt privata 
angelägenheter på arbetstid inte alltid behöver vara skadligt (Coker 2009). De individer som 
ägnar sig åt privata angelägenheter mindre än en femtedel av arbetstiden, ökar sin 
produktivitet under den övriga tiden i förhållande till de som inte gör det. Ibland är 
koncentrationsförmågan låg, varför individer kan behöva fokusera på annat en stund för att 
hitta tillbaka. Alla raster och avbrott bör inte nödvändigtvis innebära en negativ konsekvens 
för personen som berörs. Till exempel, skriver Coker (2009) i sin referensram, så kan ett 
avbrott ge möjligheter till feedback och information som inte är tillgängligt via andra kanaler. 
Avbrott kan också vara positivt på så sätt att individen får en chans att få bort ”irriterande” 
stimuli som annars påverkar arbetet negativt. Om individen även måste hålla visst fokus på 
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det som irriterar, lyckas hon inte heller prestera lika bra som om fokus skulle ligga endast på 
uppgiften. Författaren skriver också i sin referensram att raster är viktiga för att 
prestationsnivån ska kunna vidhållas. Det visas också på att många, korta raster är bättre än 
få, långa för att förhöja prestationerna hos arbetstagarna. 
 Att ”slösurfa” (besöka sidor som inte är av relevans för arbetet) på en liten del av sin 
arbetstid kan uppfattas inte påverka företaget nämnvärt eftersom individer enligt nämnd 
undersökning ovan också presterar bättre i allmänhet om de gör detta. En undersökning gjord 
av tidningen Chef har dock visat på att chefer uppskattar att medarbetarnas privata 
angelägenheter, där internetanvändning för privat bruk ingår, totalt tar 15 arbetsdagar varje år 
(www4). Ekonomiska uträkningar visar även på att kostnader för privat surfande på arbetstid 
kan uppgå till sex miljoner kronor om året (www5). Också Coker (2009) såg i sin 
undersökning att WILB (Workplace Internet Leisure Browsing), det vill säga att 
slösurfande/privatsurfande, inte endast medför positiva effekter. Om tiden de anställda ägnar 
åt privata angelägenheter når en nivå på omkring 12 % av arbetstiden, börjar det ge en negativ 
inverkan; de anställdas förmåga att behålla en god kvalitet på sitt arbete blev svårare, och de 
fick också svårare att färdigställa uppgifter (Coker 2009). 
 Färska studier kring privata angelägenheter på arbetstid pekar på att internet har blivit 
ett viktigt verktyg i de anställdas motstånd i organisationer. Till exempel har observationer på 
anställdas internetaktiviteter visat hur de använder den elektroniska utrustningen för att agera 
mot arbetsgivaren i syfte att visa sitt motstånd eller för att orka igenom arbetsdagen. Internet 
som motståndsverktyg är dock ett nytt subområde inom motståndsteorin, varför det inte finns 
så mycket uttalat kring detta ännu (Richards 2008). 
 För att sammanfatta ovanstående teorier om motstånd och kontraproduktivt beteende, 
menar vi att det till en början kan tyckas vara en större skillnad mellan icke-arbetsrelaterade 
sysslor i begreppen. Kontraproduktivt beteende är något skulle kunna ske som en reaktion på 
stress på jobbet, medan motstånd är något som uppkommer när de anställda upplever att de 
inte får vara delaktiga och ha kontroll över sitt eget arbete. Dock är det så att motstånd blir ett 
samlingsnamn för det logiker, begrepp och aktiviteter som förekommer på arbetsplatsen i 
syftet att skapa sig en så självständig plats som möjligt. Det kan upplevas stressande att inte 
ha den kontrollen som önskas, vilket alltså resulterar i motstånd i form av icke-
arbetsrelaterade aktiviteter och/eller kontraproduktivt beteende av något slag.  
Då individer är olika varierar också deras uppfattning om hur stressfulla situationer är i 
förhållande både till varandra och över tid. På grund av detta är uppfattningen av hur mycket 
kontroll man har samt personlighet två viktiga faktorer att tänka på i sammanhanget.  

2.10 Tillgänglighet 
I artikeln ”Tjänsteresor, tillgänglighet och relationen mellan arbete och familjeliv” (Bergman 
& Gustafsson 2008) används tillgänglighet som ett begrepp för att beskriva de krav som 
privatliv och arbetsliv ställer på individen. Att ständigt finnas tillgänglig är idag ett ”krav” 
många människor lever med. Arbetet kräver tillgänglighet, familjen kräver tillgänglighet och 
kanske finns det också andra delar i individers liv som hela tiden måste ha en möjlighet till 
uppmärksamhet. Parallellt med detta har också individen själv motiv som blir faktorer som 
påverkar hennes tillgänglighet för de olika sfärerna, menar Bergman och Gustafson (2008). 
 Hochschild (2001) menar i sin bok ”The Time Bind” att tillgänglighet, för det aktuella 
företaget i studien, handlade om rumslig tillgänglighet. I princip fungerade det så att ju mer en 
individ visade sig på arbetet desto mer ökade chanserna för befordran. Hur mycket individen 
sen egentligen jobbade, var en annan fråga. Att vara rumsligt tillgänglig likställdes med att 
vara företaget hängiven och lojal. När arbetet kräver plats på detta sätt, blir det allt som ofta 
på bekostnad av övriga (privat)livet. Individer upplever att deras tillgänglighet gentemot 
familj och övrigt socialt liv inte räcker (Allvin et al 2006). Detta kan tänkas bidra till att 
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individen upplever att hon måste ägna sig åt privata angelägenheter under sin arbetstid för att 
återvinna någon form av balans mellan de olika livskontexterna. Allvin et al (2006) menar att 
då balansen upplevs ojämn, leder detta till att individen känner sig stressad. 
 Ny teknik gör det dock idag enklare att vara tillgänglig när och var som helst. 
Arbetsplatser erbjuder personalen lösningar för att kunna tillgodose de personliga behoven. 
En sådan lösning är oreglerad arbetstid, vilken också gör att arbetsgivaren kan utnyttja sin 
arbetskraft maximalt (Allvin et al 2006). Individer som arbetar i denna arbetsform är alltså 
oftast frikopplade i sitt arbete rörande både tid och rum. Med detta menas att 
arbetsuppgifterna inte var tvungna att utföras på bestämda arbetstider och på en bestämd plats, 
utan de anställda kan istället välja var och när de vill utföra sitt arbete (Bergman & Gustafson 
2008). En oregelbunden arbetstid kan ge fördelen att underlätta för individen att separera 
privatlivet och arbetslivet ifrån varandra så exempelvis måttet av ägnandet åt angelägenheter 
rörande familjelivet på arbetstid kan reduceras. Samtidigt kan det också, från en annan 
synvinkel, resultera i en större och konstant tillgänglighet gentemot arbetskontexten. Därmed 
får individen även svårt att veta när det är arbetets tid och när det är privatlivets tid (Allvin et 
al 2006). 
 Tillgänglighet kan visa sig genom olika beteenden hos individen. Beroende på 
sammanhang och kraven som finns på att vara tillgänglig, tillsammans med de eventuella 
förväntningar om tillgänglighet som ligger på en individ, kan alltså tillgängligheten ta sig i 
uttryck på olika sätt. Bergman och Gustafson (2008) skriver att tillgängligheten kan vara 
individen medveten, men också omedveten. Dessutom kan tillgängligheten vara frivillig, 
individen är ”med på” att vara nåbar, precis som den också kan vara påtvingad. En påtvingad 
tillgänglighet ålägger individen att vara nåbar eller kontaktbar trots att detta egentligen är 
emot hennes vilja. 

Allvin et al (2006) beskriver två typer av individer och deras hantering av relationen 
mellan arbetssfären och övriga sfärer. Till att börja med finns det individer vilka anpassar 
eller väver in sitt övriga liv i arbetet. Fokus för dessa individer låg på arbetet, och för att vinna 
balans var det en förutsättning att det övriga livet anpassades till, alternativt främjade, 
arbetssfären. De andra individerna försökte balansera relationen genom att skapa en 
harmonisk situation där de olika livskontexterna integrerades med varandra. Strävan var inte 
fokuserad på balans, utan på att försöka uppnå en jämvikt. Detta förutsatte att möjligheten att 
ha kontroll på alla livssfärer och krav och tillåta att helheten störs av någon del. 

2.11 Relationen mellan privat- och arbetsliv 
I en undersökning gjord av Caroline P. D’Abate (2005) försöker författaren hitta de 
bakomliggande faktorer som gör att anställda ägnar sig åt privata aktiviteter på arbetstid. 
D’Abate (2005) menar att hon i denna undersökning hittade att individen känner krav från tre 
så kallade livssfärer. Dessa tre är en jobb- och karriärsfär, familj- och hemsfär samt en social-, 
personlig- och fritidssfär. Varje sfär kräver olika mycket uppmärksamhet där jobbsfären 
traditionellt dominerar veckodagar, och de andra två sfärerna kräver större uppmärksamhet på 
kvällar och helger. Dessa tre sfärer är aldrig helt separerade från varandra utan istället går de 
ofta in i varandra (D’Abate 2005). Ett exempel på detta är anställda som läser jobbrelaterade 
mail på helgen då de egentligen torde ägna sig åt något fritids- eller familjerelaterat. Anställda 
ägnar sig alltså åt aktiviteter tillhörande andra sfärer, trots att hon huvudsakligen inte befinner 
sig i dem för tillfället. Detta i ett försök att balansera sfärerna, även då dessa enligt 
Hochschild (2001) bytt plats. Vad Hochschild (2001) menar med detta är att hemmet har 
blivit mer ”tayloriserat” och arbetsplatsen blivit platsen för avkoppling och stöd. Med 
bakgrund i detta rationaliserar individer beteendet för att kunna utföra privata angelägenheter. 
Undersökningsdeltagarna i D’Abates artikel (2005) menade att de måste ägna tid åt icke-
arbetsrelaterade aktiviteter eftersom detta till exempel var bekvämt, accepterat i den 
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informella företagskulturen eller fungerade som medicin mot leda. Samtidigt framkom det 
även att tidsbesparing var en stor bidragande faktor till utförandet av de icke-arbetsrelaterade 
aktiviteterna. Det ökande tidskravet diskuterar även Hochschild (2001), som ser att de ökande 
kraven att producera och vara effektiv på arbetsplatsen har medfört att hemförhållanden har 
blivit allt mer komplicerade. Detta i sin tur är en följd av att också mer tid måste tillbringas på 
arbetsplatsen för att leva upp till kraven där. Konsekvensen av detta blir slutligen att hemmet 
blir lidande rörande familjemedlemmar och hushållssysslor, varför Hochschild (2001) menar 
att de anställda ”flyr” till arbetsplatsen för att kunna slappna av samt få bekräftelse och 
uppmuntran. Onekligen blir det ökande tidskravet från arbetsplatsen, och därmed i sin tur 
hemmet, ett komplicerat problem. 
 D’Abate (2005) diskuterar Freidman et al. i sin artikel, och håller med dem i deras 
rekommendation om att arbetsgivare ska relatera till anställda som individer mer än att se dem 
som ”bara” arbetstagare. D’Abate menar att förståelsen för att sfärerna går in i varandra och 
hur de tar sig uttryck, inte hörsammas tillräckligt idag. På många sätt menar hon att 
arbetsgivarna skulle tjäna på att förstå att de anställda alltså aldrig är helt jobbfokuserade 
under arbetsdagen, då man ständigt bär med sig de andra sfärerna. Samtidigt har individen 
idag svårt att skilja på och se konflikten som finns mellan det offentliga och det privata, vilket 
skapat konsekvensen att individen heller inte vet vad plikter och skyldigheter har för 
betydelse (Rosenberg 2003). Rosenberg (2003:221) förstärker denna syn med att tolka 
Gauchet genom att skriva ”när den offentliga sfären försvagas därför att det privata blir 
offentligt och det offentliga privat [blir det] allt mera oklart vad som driver människor att göra 
vad”. Trots detta menar Rosenberg, liksom Aristoteles på sin tid, att det inte går att komma 
ifrån att individen är en social varelse, och därför torde det också var omöjligt att kräva en 
individ som endast är arbetsfokuserad under sin arbetstid. 
 Brent Coker (2009) har dock en annan, mindre komplicerad, hypotes till varför anställda 
ägnar sig åt privata angelägenheter på sin arbetstid. När de anställda arbetat en period och nått 
ett uppsatt steg i sin arbetsuppgift, upplever individerna att de måste vila sin koncentration en 
stund och tar därför en paus och ägnar sig då åt icke-arbetsrelaterade aktiviteter. Coker (2009) 
menar att om företeelsen praktiseras enligt ovanstående borde det vara ett optimalt sätt; det 
vill säga att vila en stund innan en ny uppgift påbörjas. På så sätt vinns ett ökat fokus och en 
ökad effektivitet när anställda väl arbetar. Cokers undersökning tittade dock inte på denna 
hypotes, något forskaren i sin rapport även inte förklarar varför han inte gjort. 
 En viktig aspekt i resonemanget D’Abate (2005) för, är meningen individer lägger i de 
olika livssfärerna. Forskaren menar att hennes undersökning visar på att det finns ett samband 
mellan i vilken sfär de anställda i huvudsak är orienterade och vilka privata angelägenheter de 
ägnar sig åt på arbetstid. I relation till D’Abates diskussion kan Hochschild (2001) ställas, 
som alltså menar att individer söker sig bort från hemmet på grund av ökad stress och 
minskad uppskattning därifrån. Den stress Hochschild skriver om skulle kanske kunna 
dämpas om arbetsgivaren officiellt, inom rimliga ramar, tillät visst ägnande åt privata 
angelägenheter på arbetstid. Personer som är hemorienterade i sin livssfär kan på så sätt 
komma att möta kravet på effektivitet på arbetsplatsen, då Coker (2009) menar att pauser kan 
vara bra för arbetstagare genom att de kan få bort moment och tankar som ligger och stör 
fokusen på arbetet. På så sätt ser också han att privatlivet och arbetet inte går att skilja helt åt, 
och att det därför är bättre att acceptera förekomsten av sfärernas inflytande i varandra. 
D’Abates (2005) undersökning skulle därmed också kunna visa på att anställda som använder 
sina pauser åt exempelvis Facebook, är fritidsorienterade i sin livssfär. 
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3. Metod 
 
I metoden ämnar vi berätta hur vår studie har gått till väga. Inledningsvis återger vi hur vi 
resonerat kring vårt val av metod. Vidare kommer information om vårt urval, det vill säga 
hur vi gått till väga vid valet av företag, intervjupersoner samt vilka begränsningar vi har 
gjort. Detta fortsätter i ett stycke där vi mer utförligt ger information om våra 
intervjupersoner samt ett stycke om vårt tillvägagångssätt i samband med undersökningen. 
Till följd av detta kommer ett stycke om hur vår analys har genomförts, samt hur vår kodning 
gått till väga. Avslutningsvis diskuterar vi begreppen reliabilitet samt validitet i samband med 
vår undersökning.  
 

3.1 Val av metod 
Vi har valt att studera privata angelägenheter på arbetstid och vilken relation arbetsgivare och 
arbetstagare har till detta. För att genomföra undersökningen har vi valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer. Datainsamlingen har skett med anställda på ett försäkringsföretag. 
Metodvalet är baserat på syftet med studien, vilket är för att få en förståelse för privata 
angelägenheter som fenomen. Vi intresserar oss för orsakerna till beteendet och de åsikter och 
tankar anställda har kring ämnet. Vi vill försöka nå en förståelse för varför och av vilka 
orsaker anställda ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid. Eftersom vi intresserar oss 
för individens uppfattningar kring ämnet blir det relativt svårt att på förhand formulera 
förutbestämda svarsalternativ, som vid en kvantitativ enkätstudie. Istället blir kvalitativa 
intervjuer ett bättre lämpat metodval för att få fram medarbetarnas egna tankar. 
Utgångspunkten i vår studie är alltså från ett så kallat subjektivistiskt synsätt då vi främst 
utgår från individers erfarenheter och tankar (Aspers 2007).  

Vidare avser vi i vår undersökning även att ställa medarbetarnas syn på ämnet i relation 
till företagets policys och den administrativa chefens syn och åsikter kring detta. Vi vill alltså 
även jämföra anställdas och chefens perspektiv och då identifiera och möjligen förklara 
likheter och skillnader mellan dem. På så sätt blir även vårt syfte, till viss del, av en 
komparativ karaktär.  

Vid valet av metod vägde vi fördelarna och nackdelarna med kvalitativa intervjuer och 
kvantitativa enkätundersökningar mot varandra. Eftersom vårt undersökningsämne är relativt 
känsligt blev frågan om anonymitet en viktig aspekt. Vid enkätundersökningar kan det vara 
lättare att få deltagarna att känna sig ”osynliga”, dock blir svaren inte lika djupa och ingående. 
Vid kvalitativa intervjuer står däremot intervjupersonens åsikter, värderingar och erfarenheter 
i centrum för forskaren (Bryman 2002). Vid intervjuer kan vi även vara flexibla och så en 
möjlighet att direkt ändra frågor eller ställa följdfrågor utifrån intervjupersonernas svar. På så 
sätt har vi en möjlighet att styra intervjun efter vad som framkommer och på så sätt även 
fördjupa tankar och funderingar som är av intresse för vårt ämne (Bryman 2002). Med detta 
som bakgrund för vår studies syfte anser vi den kvalitativa metoden mest lämplig.  

3.2 Urval  
Undersökningen har utförts på ett försäkringsföretag. Eftersom frågor kring vad anställda gör 
på arbetstid, som inte är arbetsrelaterat, är ett relativt känsligt ämne har intervjupersonernas 
anonymitet vart en viktig och central fråga i undersökningen. Vi menar att ämnet kan vara 
känsligt på så sätt att anställa många gånger vill framstå som goda och effektiva medarbetare. 
Detta ”ifrågasätts” genom att frågor ställs kring vad de anställda gör på arbetstid som inte är 
arbetsrelaterat. Detta kan göra att intervjupersonerna möjligen kan tendera att ge oärliga svar, 
eller ”bättra på svaren” för att framstå som goda medarbetare. Speciellt om de känner att 
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svaren kan spåras tillbaka till dem. Därför har vi vart noga med att personalchefen, som vi 
menar på ett sätt representerar ledningen, inte skall ha någon inblandning alls i vilka personer 
som ingår i undersökningen. Personalchefen, som även benämns som administrativ chef, var 
väl insatt i syftet och undersökningsmetoden och därmed fick vi befogenheten att göra vårt 
urval fritt från dennes insyn. Från personalchefen fick vi en personallista över samtliga 
anställda på försäkringsföretaget och utifrån denna lista tilldelades de anställd ett nummer. 
Sedan drog vi ett antal nummer och de anställda vars nummer som drogs kontaktade vi. Vissa 
av de personer som kontaktades tackade nej av olika anledningar. Några ansågs sig vara för 
upptagna eller var helt enkelt inte intresserade av att delta. Vi drog då nya nummer för att 
kunna samla in en så givande och hanterbar mängd data som möjligt utifrån den tidsram vi 
hade. Genom att välja intervjupersoner på detta sätt kunde vi garantera anonymiteten och på 
så sätt är det enbart vi som har vetskap om vilka intervjupersoner som ingått i 
undersökningen. 

Vid urvalsprocessen valde vi dock att inte ta med personer som befinner sig på en 
chefsposition. Därav ströks dessa personer från listan. Denna avgränsning är gjord främst på 
grund av att vi var tvungna att anpassa undersökningens omfattning efter den snäva tidram vi 
hade. Vi hade även tankar om att chefer på mellannivå hamnar i en viss gränsposition mellan 
att vara anställd och representera ledningen. På så sätt kan det eventuellt vara besvärligt att 
både arbeta nära de anställda men samtidigt verka på en chefsposition och implementera en 
policyn bland de anställda. Samtidigt är mellanchefer inte ansvariga för policyns utformning. 
De utgör så att säga en tredje syn, eller vinkel på vår frågeställning. Denna synvinkel är 
givetvis en intressant aspekt men på grund av bristande tid har vi alltså varit tvungna att gör 
denna avgränsning.  

En intervju gjordes med den administrativa chefen och det är denna och företagets 
internet- och telefonpolicy som representerar ledningssidan i vår undersökning. Då det är den 
administrativa chefen som har det övergripande personalansvaret samt är delaktig i 
utformandet av policyn vi har använt oss av, menar vi att den administrativa chefen kan anses 
representera ledningen i dessa frågor.  

Utifrån personallistan hade vi vidare inte möjlighet att styra vårt val av personer utifrån 
exempelvis ålder, yrkestitel, arbetsuppgifter och liknande. Listan innehöll enbart namn och 
telefonnummer och en kompletterande lista med sådana uppgifter fanns inte att tillgå. Då vi 
inte på förhand visste de anställas titlar har detta inneburit att intervjupersonerna har haft olika 
arbetsuppgifter. Beroende på intervjupersonernas arbetsuppgifter hade de även olika 
”möjligheter” och tillfällen att utföra icke arbetsrelaterade sysslor. Då somliga var mer 
bundna till kontoret och arbetade enligt flextider, arbetade andra ute på fältet med kundbesök 
och enligt oreglerade arbetstider. På så sätt tog intervjupersonerna olika utgångspunkter vid 
svaren på våra frågor och refererade till vissa skilda upplevelser och tankar kring ämnet. Dock 
ser vi det främst som en styrka för vår undersökning genom att vi på så sätt fick en större vidd 
och infallsvinkel, vilket ökar vår chans att bättre tolka och förstå fenomenet. Vi menar även 
att detta har bidragit till att vi kunnat undvika att vår förförståelse eller förutfattade meningar 
påverkat valet av intervjupersoner. Vårt urval kom alltså att bestå av 10 intervjupersoner på 
ett försäkringsföretag, varav en administrativ chef.  

En ytterliggare intressant aspekt är även vad som kan definieras som arbetstid för 
anställda med oreglerad arbetstid, vilket är komplex. Den arbetstid vi därför utgår ifrån är när 
individen själv anser sig utföra sitt arbete. Denna komplicerade fråga är intressant att ta 
hänsyn till, men dock något vi inte närmare kan diskutera i denna undersökning.   

3.2.1 Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna har getts fiktiva namn i undersökningen för att vidare garantera deras 
anonymitet. Anonymiteten är även skälet till att vi inte närmare kan beskriva personernas 
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individuella yrken, arbetssituationer, hur länge de arbetat på företaget och liknande. 
Individuell information av det slaget skulle möjligen relativt enkelt kunna härledas till en 
specifik person och på så sätt röja anonymiteten. Dock menar vi att sådan specifik information 
inte är avgörande för att förstå och läsa intervjupersonernas citat i den vidare analysen. Svaren 
kan med enkelhet förstås utifrån en mer allmän bild av intervjupersonernas arbetssituationer. 
Som grupp kan intervjupersonerna sägas ligga i en ålder mellan ungefär 30-65 år. 
Arbetsuppgifterna varierar till viss del på så sätt att vissa intervjupersoner var mer bundna till 
kontoret som fast arbetsplats, då de arbetad med att exempelvis besvara inkommande 
kundförfrågningar. Dessa personer hade en viss möjlighet att styra sina arbetstider med hjälp 
av flextider. Andra intervjupersoner var mer rörliga i sin arbetsplats då de arbetade mycket 
med kundbesök och liknande. Dessa personer arbetade främst resultatinriktat och enligt så 
kallad obunden arbetstid. Dessa intervjupersoner hade alltså även en möjlighet att själva helt 
styra arbetstiderna.  

3.3 Tillvägagångssätt 
För att få så omfattande svar som möjligt på vår frågeställning valde vi att ställa relativt öppna 
och breda frågor i intervjuerna. Frågorna utgick från olika kategorier eller teman som 
exempelvis ”Vad är din definition av privata angelägenheter?”, ”Vad tycker du om privata 
angelägenheter på jobbet?” och liknande. Utifrån detta lät vi sedan intervjupersonerna prata 
fritt kring ämnet. På så sätt ville vi fokusera på intervjupersonernas svar och undvika att 
precisera frågorna allt för mycket. Vid allt för specifika frågor finns risken att missa viktiga 
alternativa synsätt och aspekter (Bryman 2002). Genom det kan vi även undvika att styra 
intervjupersonerna allt för mycket utifrån vår egen förförståelse kring ämnet (Aspers 2007).  
Intervjuerna valde vi alltså att utföra semi-strukturerat. I och med det använde vi oss av en 
intervjuguide med förhållandevis konkreta teman över de ämnen som skulle behandlas, men 
intervjupersonerna har en stor frihet att besvarar frågorna utifrån dem själva, på sitt eget sätt 
(Bryman 2002). Den semi-strukturerade utformningen innebär även att intervjufrågorna inte 
nödvändigtvis behöver komma i samma ordning som de är ställda i intervjuguiden. De kan 
ställas varierande utifrån intervjupersonernas svar och på så sätt kan även nya frågor läggas 
till som anknyter till ämnet (Bryman 2002).  

Vi utformade även två olika intervjuguider. Den ena användes vid intervju med 
medarbetare och den andra vid intervjun med den administrativa chefen. Till chefen ställde vi, 
utöver de öppna frågorna angående privata angelägenheter, även frågor som rörde företagets 
policy samt vad man har för syn på anställdas utförande av icke arbetsrelaterade sysslor på 
arbetstid. På så sätt ville vi fånga de olika perspektiven, tankarna och åsikterna kring ämnet 
som möjligen kunde finnas hos de olika sidorna i företaget.    

3.3.1 Genomförande 
Innan vi kontaktade de personer som valts ut för intervju bad vi vår kontaktperson på 
personalavdelningen mejla ut ett informationsbrev till samtliga anställda. Där informerades 
det om vilka vi var, vad vår uppsats handlar om, samt att vissa personer slumpmässigt 
kommer att väljas ut för en intervju. Vi ville alltså att de anställda skulle vara lite insatta och 
förberedda då de kontaktades för att därmed möjligen vara mer villiga att delta. De personer 
som valts ut för intervju kontaktades via telefon och med de personer som ville delta bokades 
tid för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes sedan enskilt, under arbetstid och på 
intervjupersonernas arbetsplats. Vid intervjutillfällena var en eller två av oss närvarande. 
Detta gjorde vi främst för att undvika att intervjupersonen skulle känna sig utsatt eller i 
underläge. 

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen återigen informerades lite kort om 
uppsatsens syfte och intervjuns utformning. Vi berättade att de när som helst under intervjun 
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kunde ställa frågor eller avbryta intervjun om de så önskade. Vi informerade även om att 
intervjumaterialet endast kommer att användas till vår uppsats och att all information 
behandlas konfidentiellt. På så sätt ville vi försäkra oss om att vi behandlat och uppfyllt de 
forskningsetiska principerna (1990).  

Därefter ombads intervjupersonerna berätta lite allmänt om hur en typisk arbetsdag såg 
ut, arbetstider, gemenskap med kollegorna och liknande. Anledningen till de mer allmänna 
inledande frågorna var dels för att vi skulle få en bild av intervjupersonens arbetssituation, 
men även för att skapa en trevlig, avslappnad stämning där intervjupersonen bekvämt skulle 
komma in i själva intervjun. På så sätt ville vi skapa en trygghetskänsla hos intervjupersonen 
inför situationen vilket i sin tur kan förhöja intervjuns kvalitet (Aspers 2007) 

Allt efter intervjupersonernas godkännande spelades samtliga intervjuer in med en mp3-
spelare. På så sätt kunde vi senare återge intervjuerna med så stor noggrannhet som möjligt. 
Dessutom fick vi alla möjlighet att ta del av alla intervjuerna, vilket medförde att vi kunde 
undvika att endast en persons uppfattningar färgar den vidare tolkningen och analysen. Vi 
ville även använda mp3-spelaren för att skapa en lugnare intervjusituation, där vi kunde 
fokusera helt på att lyssna på intervjupersonerna och inte skulle behöva avbrytas med att föra 
anteckningar. Intervjuernas längd varierade mellan ungefär 30-60 minuter, beroende på hur 
mycket intervjupersonerna hade att säga om ämnet. Vissa intervjupersoner var mer korta och 
koncisa i sina svar medan andra var mer utförliga.  

En kompletterande intervju genomfördes med den administrativa chefen. Motivet till 
den kompletterande intervjun kom sig av att vi från början främst syftade till användandet av 
dator, internet och telefon som privata angelägenheter på arbetstid. I samband med 
intervjuerna med de anställda framstod det dock att anställda även syftade till andra 
aktiviteter, som utförs utanför kontoret. Denna information såg vi som allt för betydelsefull 
för att bortse från. Då vi inledningsvis inte haft denna aspekt i åtanke vid vår första intervju 
med personalchefen, ansåg vi att det då var nödvändigt att komplettera intervjun med denna 
aspekt, för att på så sätt få en så god möjlighet att jämföra de olika åsikterna som möjligt.  

Samtliga intervjuer har haft karaktären av ett samtal, men med huvudpunkten kring 
intervjupersonernas tankar och åsikter kring undersökningens syfte. Allt efter intervjuns 
utveckling har vi genom frågor och följdfrågor ”styrt” samtalet efter vårt intresseområde. På 
så sätt blir alltså varje intervjusituation ”ny” genom att ingen blir den andra precis lik (Kvale 
1997). Genom detta är vi medvetna om att vi, i egenskap av intervjuare, kan ha en viss 
influens och påverkan på intervjupersonernas svar. Samtidigt, genom samtalets gång, reagerar 
även vi på och styrs av intervjupersonen (Aspers 2007). Eftersom intervjupersonernas åsikter 
och uppfattningar utgör grunden för vår undersökning blir denna typ av samtal nödvändig för 
att få fylliga svar. Intervjusituationerna har alltså inneburit av en viss balansgång mellan att få 
intervjupersonen att känna sig bekväm och trygg, för att kunna lämna ut givande svar, men att 
samtidigt vara lyhörd och ställa ”rätt” följdfrågor för att få som uttömmande information som 
möjligt.   

Efter intervjuerna transkriberade vi dem. Det vill säg att de har skrivits ut i sin helhet där 
även pauser, skratt och liknande har återgetts. Förutom intervjuerna samlade vi även på oss 
skriftligt material i form av policydokument av olika slag. Syftet med att ta del av det 
skriftliga materialet var att få ett komplement till intervjuerna, samt närmare fånga ledningens 
officiella ståndpunkt i ämnet.  

3.4 Analysmetod 
Undersökningsmaterialet har vi tolkat och analyserat utifrån en kvalitativ analysmetod. 
Genom att koppla samman dessa med vår teoretiska referensram är vår förhoppning att vi ska 
se bakom ytan, bakom det förgivet tagna och få en djupare förståelse för våra frågeställningar 
(Aspers 2007). Genom vårt metodval kan vi vidare inte generalisera våra resultat. Dock kan vi 
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möjligen genom en analytisk generalisering, vilket innebär att vi gör vissa genomtänkta 
bedömningar kring hur resultatet från vår undersökning skulle kunna komma att inträffa i 
andra liknande situationer (Kvale 1997), nå en slutsats som eventuellt kan ses som mer 
allmängiltig.  

Analysmetoden vi använt oss av i studien kan beskrivas som influerad av Grounded 
theory (GT) (Strauss & Corbin 1990). Grounded theory kan förklaras som forskningsmetod 
där forskningsmaterialet styr utveckling av teorin. På så sätt utgår forskaren inte från en 
förutbestämd teori. Enligt GT ligger just forskarens fokus på att upptäcka nya sidor och 
aspekter av ett fenomen och inte undersöka huruvida redan befintliga teoriers stämmer. 
(Strauss & Corbin 1990). 

Inledningsvis i vår studie formulerade vi mer oklara och breda frågeställningar så som; 
vad är egentligen privata angelägenheter och varför gör anställda dem? Senare kom dessa att 
kompletteras med frågor kring vad ledningen anser om detta och hur det kan ställas i relation 
till de anställda. På så sätt utgick vi inte från specifika teorier utan använde oss av mer breda 
forskningsfrågor. Detta kan ses som en utgångspunkt i Grounded Theory. Den breda ingången 
på forskningsfrågan enligt GT ger en möjlighet att nå informationsrik och varierande data 
(Strauss & Corbin 1990). Vid analysen har vi främst utgått från vårt empiriska material och 
sedan kopplat teorier i relation till denna. Vår teoretiska referensram utgår alltså från det 
empiriska materialet och utgör ett medel för att förstå, tolka och analysera den och inte tvärt 
om (Strauss & Corbin 1990).  

Enligt Grounded Theory processen bör urval, generering av data, kodning, analys och 
tolkning löpa parallellt och knytas samman i en iterativ process. Den iterativa processen 
innebär att den data som samlats in skall kodas och analyseras och på så sätt ger upptäckterna 
underlag för fortsatt datainsamling. På så fortsätter processen tills det uppstått teoretisk 
mättnad, vilket innebär att ytterligare information inte kan tillföra något nytt till de kategorier 
som utvecklats (Strauss & Corbin 1990). Vårt urval av 11 intervjupersoner är dock snarare 
baserat på hur stor mäng material vi praktiskt och tidsmässigt kunnat samla in och hantera, än 
av teoretisk mättnad. På så sätt finns det en möjlighet att ett större urval och fler intervjuer 
skulle ha kunnat berika vår studie ytterligare.  

Den iterativa processen, menat växlandet mellan datainsamling och analys, har vi till 
viss del använt oss av i vår undersökning. I viss mån har datainsamlingen kompletterats av 
analysarbetet, på så sätt att de senare intervjuerna i viss mån har påverkats av de tidigare och 
gett upphov till en kompletterande intervju. Det verkliga kodnings och analysarbetet 
påbörjades dock alltså främst efter att samtliga intervjuer genomförts. Vår teoretiska 
referensram har även utvecklats och förfinats i takt med analysarbetet. På så sätt har en allt 
mer omfattande analys och kodning resulterat i en allt mer välutvecklad teoretisk referensram.  

3.5 Kodning  
Kodningen och analysen av vår data syftar till att bryta ner och organisera 
undersökningsmaterial. Syftet är att identifiera strukturer, egenskaper och innebörder i det vi 
studerat och på så sätt skapa kategorier och egenskaper (Strauss & Corbin 1990. Efter, 
transkribering och utskrift av intervjuerna börjar vi med vad som av Strauss och Corbin 
(1990) kallas för en öppen kodning. Det innebär att vi gjorde mer enkla noteringar och 
markeringar i texten. Exempelvis strök vi under och markerade vissa ord och stycken, skrev 
kommentarer, tankar och liknande i kanten. I den öppna kodningen handlar det främst om att 
beskriva och förstå vad intervjupersonerna sagt. Därav använde vi oss bland annat av 
vardagliga ord, intervjupersonernas egna ord och vissa arbetsvetenskapliga begrepp.  

Utifrån den öppna kodningen sorterade vi materialet i dels vad den administrativa 
chefen sagt och dels i vad de anställda sagt för att kunna jämföra och finna skillnader 
och/eller likheter. Vid den första kodningen gick vi igenom intervjuerna flera gånger, växlade 
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mellan olika och jämförde dem med varandra. Efter vi kodat intervjumaterialet mer öppet 
fortsatte vi med att ytterligare fördjupa vår analys av materialet. Detta kan relateras till Strauss 
och Corbins begrepp Axial kodning. Den axiala kodningen innebär enligt Strauss och Corbin 
(1990) att data, efter den öppna kodningen, kopplas samman genom att forskaren söker finna 
samband mellan de olika kategorierna. Även om den öppna kodningen och den axiala 
kodningen ses som två relativt skilda processer, blir övergången mellan dem mer flytande i 
vår analys. Även om vi inledningsvis använde oss av en mer öppen kodning, fördjupas 
analysen allt mer i takt med vår ökade förståelse för forskningsmaterial. På så sätt blir 
övergången mellan förstagradens och andragradens kodning mer löpande.   

3.6 Reliabilitet och Validitet 
Validitet står för att en undersökning mäter det som är relevant att mäta och reliabiliteten 
syftar till att mätningen är utförd på ett tillförlitligt sätt. I kvalitativa metodansatser blir dessa 
begrepp till viss del svåra att applicera. Jan Trost (2005) menar att begreppet validitet i stället 
kan ges innebörden giltighet. Giltigheten står för att undersökningen mäter det som den är 
tänkt att mäta och reliabiliteten kan istället ses som en fråga om trovärdighet, hur trovärdigt 
ett underökningsresultat är. Reliabilitet benämns därav som tillförlitlighet (Trost 2005). 
Även andra forskare har önskat definierat begreppen validitet och reliabilitet i samband med 
kvalitativ forskning på annat sätt. Bland annat diskuterar Alan Bryman i sin bok 
Samhällsvetenskapliga metoder (2002) begreppen validitet och reliabilitet och förklarar dem i 
stället som trovärdighet och äkthet. På så sätt blir alltså frågan om begreppens betydelse till 
viss del komplicerad att utreda och även att tillämpa. 

Då vi har använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden förstår vi att frågan om 
giltighet, trovärdighet och äkthet blir något som berörs under hela forskningsprocessen. 
Genom analys och tolkning har vi ämnat skapa oss en djupare förståelse för våra 
frågeställningar och på så sätt gjort noggranna avvägningar kring vilka svar som är relevanta 
för att besvara våra frågeställningar. Vidare menar Trost att vid säkrandet av giltigheten är det 
viktigt att intervjusituationerna är relativt lika för att på så sätt kunna få liknande resultat vid 
ett tillfälle som vid ett annat. Då vi använt oss av en intervjuguide kan vi till viss del nå god 
tillförlitlighet. Intervjuguiden kan användas av andra forskare som då kan nå liknande svar. 
Dock finns alltid möjligheten att en annan forskare exempelvis ställer följdfrågor eller 
ledande frågor som i sin tur kan påverka resultatets utgång. Då intervjuerna utfördes genom 
en semistrukturerad intervjuguide resulterar det i att mycket frihet lämnas åt intervjupersonen 
att diskutera fritt kring frågorna. Dock anser vi att intervjuerna genomfördes under liknande 
förhållanden, exempelvis enskilt på de intervjuades kontor, och att de tillfrågades överlag 
liknande frågor bidrar detta till att säkra tillförlitligheten.  

Genom kodningen och analysen har vi sinsemellan diskuterat hur svaren skall kodas och 
tolkas och på så sätt definierat hur undersökningsmaterialet skall analyseras. Genom detta har 
vi vidare kommit fram till en gemensam tolkning, vilket vi förstår utifrån Bryman (2002) 
säkrar den interna reliabiliteten. Vidare följer författarens tankar om intern validitet. Intern 
validitet syftar till en överrensstämmelse mellan forskningsmaterialet och den teoretiska 
referensram som används vid en undersökning. Då den teoretiska referensramen i vår 
undersökning utgår från vårt undersökningsmaterial menar vi att dessa väl kan kopplas 
samman och på så sätt säkras slutligen den interna validiteten.  
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4. Resultat och analys 
 
I vår resultat och analysdel kommer vi koppla samman ovanstående teorier med resultaten 
från vår undersökning. Här diskuterar vi inledningsvis hur privata angelägenheter på 
arbetstid är något alla ägnar sig åt och relaterar sedan detta till den administrativa chefens 
syn på företeelsen. Vidare har vi även kunnat urskilja en gränsdragning inom ämnet, det vill 
säga om det är tiden eller syftet relaterat till angelägenheterna som är av störst vikt. På så 
sätt kommer vi leda in analysen på vad anställda har för förhållningssätt gentemot privata 
angelägenheter. Detta visar på en rationalisering hos de anställda vilket vi resonerar kring 
samt även en stor betydelse av frasen ”frihet under ansvar”. Då vi även menar att 
tillgänglighet är ett relevant begrepp i sammanhanget analyserar vi detta. Slutligen tas de 
sociala privata angelägenheterna upp där vi även presenterar tre perspektiv vi kunnat 
uppfatta samt tre förklaringar till dessa perspektiv.  
Vi vill även förtydliga att vi syftar till den administrativa chefen som en del av ledningen och 
på så sätt även en slags representant för denna.  
 

4.1 Anställda ägnar tid åt privata angelägenheter  
Privata angelägenheter på arbetstid, i dess mer vardagliga form är ett relativt komplicerat 
fenomen att både fånga och utreda. Inledningsvis kan det anses tillsynes enkelt att avgöra vad 
som är en privat aktivitet på arbetstiden och vad som inte är det, men utifrån intervjuerna med 
våra respondenter blir det tydligt att så inte är fallet. Privata angelägenheter, av vardaglig 
karaktär, är både svåra att definiera och avgränsa. Många gånger är beteendet dessutom så 
taget för givet och normaliserat att det på så sätt ingår i vardagen. Därav reflekterar inte 
anställda över sina handlingar eller sitt beteende kring detta. Många intervjupersoner använde 
just dessa ord inledningsvis när de pratade om privata angelägenheter och menade att ”det 

handlar om vardagsgrejer”, ”det ligger i vardagen” och liknande. Våra respondenter medgav dock att 
de utför aktiviteter som kan ses som icke arbetsrelaterade. Till viss del varierade svaren kring 
vilka aktiviteter respondenterna gjorde, som de ansåg var icke arbetsrelaterade aktiviteter. 
Nedan följer exempel på vad intervjupersonerna gjorde som de ansåg var privata 
angelägenheter: 
 
”Jag kan väl… Det kan vara det här att jag betalar någon räkning eller att jag är inne och kikar på, ja vad kan det 
va… till ex empel bokar någon biljett eller nått sånt. Det som inte är jobb är väl privat”. (Hans) 
 
”Det jag skulle kunna se som privat då som går ihop med jobbet det är då när man använder internet för att titta 
på framförallt nyheter. Jag måste ju hålla mig informerad i tidningar, NWT och VF framförallt då, om vad som 
händer”. (Olle) 
 
”Ja, jag läser information på datorn. En del är arbetsrelaterat, en del inte. Jag läser ju dagens industri och 
aftonbladet. Använder ju datorn till… Ja, privata mejl givetvis. Det kommer privata mejl också, i och med att man 
har kommunikation. Jag använder telefon för att ringa privata samtal. Det är icke arbetsrelaterat”. (Erik) 
 
”Privata är väl kanske när man ringer... jag ringer privat, eller ringer tandläkare eller doktor eller något sånt...” 
(Sara)  
 
”Ja, tandläkare och frisör, det är väl sånna där saker som man… Och läkarbesök kan det va då också. Någon 
gång så har man en lite längre lunch och går ut och handlar också…” (Erik) 
 
”Ja, det kan väl hända ibland kanske. Jag kanske går in till stan ibland och tar ut pengar på bankomaten... om det 
nu räknas som en privat angelägenhet. Eller flexar för att gå till frissan till exempel då, sådana saker”. (Eva) 
 
Privata angelägenheter, förstår vi, innefattar relativt många olika aktiviteter, samtliga av 
vardagskaraktär. Det innefattar användandet av dator och internet för att exempelvis surfa, 
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läsa nyheter och hitta information, skicka e-post och betala räkningar, samt använda telefonen 
för att ringa privatsamtal och boka tider. Det omfattar även aktiviteter som sker utanför 
kontoret och arbetsplatsen, så som besöka läkaren, frisör, bankomat, handla eller uträtta 
ärenden på stan. Privata angelägenheter blir på så sätt, menar vi, ett relativt brett begrepp som 
kan syfta till och även förstås ur flera aspekter. Beroende på vilken utgångspunkt 
intervjupersonen tar, kan åsikten om vad som anses privat eller inte variera. 

4.1.1 En del i vardagen 
Intervjupersonerna var ofta inledningsvis en aning fundersamma och eftertänksamma när de 
tillfrågades vilken privat angelägenhet de själva utförde på arbetstid. Respondenterna menade 
att de gör privata angelägenheter, men vid svaret om vad de gjorde var de ofta en aning 
tveksamma och fick tänka efter en stund. Intervjupersonerna ansåg att privata angelägenheter 
ofta kan anses vara en del av arbetet då aktiviteten både kan relateras till det privata men även 
till arbetet. Detta kan ses som ett led i att privata angelägenheter, av mer vardaglig karaktär, är 
svåra att definiera och avgränsa till skillnad från den mer grova typen av aktiviteter. Dessa 
relateras ofta till motstånd, vilket både Ackoryd och Thompsen (1999) och Henrietta Huzell 
(2005) diskuterat. På så sätt menar vi att privata angelägenheter av vardaglig karaktär inte 
uttryckligen behöver betraktas som anställdas försök till motstånd gentemot ledningen.  

Att intervjupersonerna funderar över vad de anser kan vara privata angelägenheter kan 
även ses som ett tecken på att de inte tidigare har reflekterat över dessa frågor, i alla fall inte i 
någon större omfattning. På så sätt kan vi förstå att privata angelägenheter av denna mer 
vardagliga karaktär är ett utbrett fenomen som även har normaliserats in i arbetssituationen. 
Många intervjupersoner svarade även uttryckligen att privata angelägenheter inte är något 
som de i större omfattning tidigare har reflekterat över. Eva svarade följande på en fråga om 
privata angelägenheter är något som man funderar över, ”Nej. Jag har inte tänkt så... Fast man får ju 

lite en tankeställare när ni kommer och pratar om det...”. Även Hans uttryckte denna åsikt och menade: 
”Nej jag blir lite, hur fan ska man säga… Just det här, vad är det som är godkänt och så där, men det är bra att få 
upp frågan. Det är lite kul när ni kommer och pratar om sånna här grejer”.  
Citaten reflekterar vidare våra tankar om att definitionen och gränsdragningen av privata 
angelägenheter är en komplicerad och inte tidigare vidare bearbetad fråga hos respondenterna. 
Pia menade även att privata angelägenheter blir en del av vardagen genom att man inte 
närmare reflekterar över handlingen:  
 

”Nej, alltså, det är klart man vet att det är en privat angelägenhet men det är liksom ingenting som 
jag går och tänker på... Så länge jag känner att jag är nöjd med det arbete jag gör och så länge jag 
känner att företaget är nöjda med det arbete jag gör så ser inte jag det som ett problem”. (Pia) 
 

Här blir det även tydligt att privata angelägenheter betraktas som normalt och vardagligt, så 
länge allt fungerar. Utifrån citatet kan vi resonera kring hur intervjupersonen möjligen skulle 
ha reflektera mer över frågan, om privata angelägenheter blev ett problem. Om privata 
angelägenheter inte längre kan ses som ett normalt inslag i vardagen eller om de orsakar 
problem för individen skulle personen möjligen fundera mer över frågan. Att privata 
aktiviteter på arbetstid är en närmast oreflekterad handling hos intervjupersonerna, menar vi 
på så sätt kan ställas i relation till den rådande företagskulturen. Intervjupersonernas 
förhållningssätt till privata angelägenheter som ett normalt inslag i vardagen, kan visa på att 
detta är en del i företagskulturen. Beteendet kan alltså baseras på de grundläggande 
antaganden och värderingar som råder inom organisationen (Zetterquist et al, 2006). Genom 
detta blir privata angelägenheter på arbetstid ”taget för givet” och ett vardagligt inslag i 
arbetet. 
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4.2 Ledningen förhållningssätt till privata angelägenheter 
Utifrån Ackroyd och Thompson (1999) förstår vi att ledningen utgör en viktig roll i formandet 
av vad som anses som ett accepterat beteende gällande privata angelägenheter på arbetstid. 
Genom den synen och det förhållningssätt ledningen antar angående privata angelägenheter 
skapar de, utifrån sin sida, en nivå eller gräns för vad som blir accepterat. I teorin menas det 
alltså att ledningen kan anta tre olika förhållningssätt till utförandet av icke arbetsrelaterade 
sysslor; att officiellt förbjuda sådana aktiviteter, att tillsynes förbjuda dem eller att tillåta dem 
(Ivarsson & Larsson 2008). Ur tillåtandet kan ledningen vidare, i vissa fall, även uppmuntra 
beteendet. I praktiken är det dock svårare att göra en klar särskillnad av dessa förhållningssätt. 
På företaget i vår undersökning råder, till viss del, ett tillåtande förhållningssätt. I företagets 
policy gällande internet och e-post användande konkretiseras detta bland annat genom 
meningar som: ”Internet ska i första hand vara yrkesmässig. All annan användning ska ske restriktivt och på 

sådant sätt att Bolagets affärsverksamhet inte berörs”. Även genom punkten ”besök på ”seriösa” sajter är 

tillåtna, under förutsättning att de förekommer i begränsad omfattning” bekräftar detta. På så sätt tillåts viss 
användning i privat syfte men under vissa förhållanden och premisser.  

Policydokumentet klargör även tydligt ett förbud mot att besöka vissa internetsajter, 
exempelvis sidor med rasistiska eller pornografiska budskap. Företaget har även lagt så 
kallade ”varningar” på vissa sidor som kan anses tveksamma i relation till arbetet. Menat hur 
motiverat det verkligen är för en anställt att besöka sidan under arbetstiden, då sidorna 
möjligen kan anses mer relatera till privatlivet. Sedan är det upp till den anställde att själv 
avgöra om de är nödvändigt för dem att gå in på sidan eller inte.  
På så sätt kan vi förstå att företaget har lagt ett eget ansvar på de anställda att i viss mån själva 
avgöra vilka privata angelägenheter man kan ta sig för och vad man ska låta bli.  

4.2.1 Inställningen till policy och regler  
När den administrativa chefen tillfrågades huruvida denne ansåg att det fanns ett behov av 
regler och policys, för att reglera de anställdas beteende, svarade denne: 
 

”Det är som allting annat. Åttio procent eller nittio procent eller vad det nu kan vara, kommer ju inte 
att göra någonting annorlunda ändå. Alltså, folk med sunt förnuft funkar det för. Regler finns inte för 
folk med sunt förnuft. Problemet är väl om, om det inte finns någonting…” (Administrativ Chef) 
 

Vidare menade denne: 
 

”Vi måste ju ha någonting för att kunna agera utifrån… för att göra några åtgärder, så måste vi ha 
sagt att, ha någonting bakom oss. Ja men, det finns faktiskt en policy. Den har du läst, den har du 
kvitterat att du har läst. Nu bryter du emot den, det kan ju… det innebär ju vissa konsekvenser. Nej, 
jag tror inte att man kan leva utan någon form av policy eller regelverk” (Administrativ Chef). 

 
Citaten uttrycker inledningsvis, som vi ser det ledningens (representerade av den 
administrativa chefens), förtroende för de anställdas egen förmåga att fatta rätt beslut och det 
”sunda förnuftet”. Vi ser att chefen tydligt uttrycker en tilltro till det sunda förnuftet och då 
anställda kan anses ha sunt förnuft och en förmåga att själv avgöra rätt och fel finns det inget 
uttryckligt behov av regler och policys.  

Vidare menar vi att denna inställning även kan relateras till tanken om ledningens 
grundsyn på människan i arbetet, Teori X & Y. Teori Y syftar just till tanken om 
arbetsgivarens förtroende till de anställdas egen förmåga att ta ansvar och fatta kloka beslut. 
Samtidigt kompliceras chefens inställning genom det andra citatet. Vi menar att detta 
reflekterar utgångspunkten i Teori X, att kontroll och straff är nödvändiga för att styra 
anställdas arbetsprestation. Policyn stödjer behovet av att sätta gränser och se till att de 
efterföljs. På så sätt blir chefens inställning till regler och policy motsägelsefullt. Tanken om 
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det sunda förnuftet innebär att regler inte är nödvändiga, men då chefen anser att det inte går 
att leva utan regler kan vi ifrågasätta om denne verkligen har en tilltro till det sunda förnuftet, 
hos sina anställda. Vi anser att dessa kontraster visar på en stor komplexitet. Möjligen menar 
chefen att sunt förnuft existerar och att denna har ett förtroende till detta, men frågan blir om 
denna anser att de anställda verkligen har det och om chefen kan lita på det. På så sätt menar 
vi att även synen på privata angelägenheter blir komplex, genom att detta ställs i relation 
tanken om det sunda förnuftet. Det sunda förnuftet tillåst just, till viss del, reglera utförandet 
privata angelägenheter. Den administrativa chefens syn på de anställda kan vidare färga på 
vilket sätt ledningen väljer att betrakta och förhålla sig till privata angelägenheter på arbetstid.  

4.3 Vart går gränsen? 
Genom att privata angelägenheter tillåts, under vissa restriktioner, blir frågan om avgränsning 
en intressant aspekt. Tanken om att privata angelägenheter ska ske restriktivt och inte störa 
företagets affärsverksamhet lämnar alltså ett förhållandevis brett utrymme för individens egna 
tolkningar. Varför även ”det sunda förnuftet” kan menas baseras på de egna gränser individen 
sätter. Genom detta menar vi även att det blir komplicerat att avgöra när gränsen passeras, 
eftersom det står i relation till vems gränser man utgår ifrån. Intressant blir frågan om hur ”det 
sunda förnuftet” formas och om ledningens syn och förhållningssätt till privata 
angelägenheter samstämmer med de anställdas åsikter och tankar.   

För att definiera vart gränsen går utgår respondenterna främst från vilket typ av aktivitet 
som utförs samt hur lång tid som tillägnas denna. Tiden och vad man gör blir alltså de 
viktigaste kriterierna för att bedöma vad som anses som tillåtet och vad som inte är det. Dock 
blir tiden och vad man gör varierande betydelsefullt i olika sammanhang. Intervjupersonerna 
vittnar i sina svar om en stor komplexitet i frågan, de tenderar att stundtals bedöma tiden som 
det viktigaste kriteriet för att sedan mena att aktiviteten och syftet med handlingen styr var 
gränsen går.  

Den administrativa chefens bedömningskriterier för vart gränsen går utgår främst och 
relativt självfallet, från relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och den ekonomiska 
aspekten av fenomenet. Arbetsgivaren menar att de anställda får sin lön för att utföra de 
arbetsuppgifter denna är tänkt att göra, vilket medför resonemanget att arbetsgivaren ”inte vill 
betala för att anställda gör annat under arbetstiden” (Granberg 2003). Det vill säga utförandet 
av privata angelägenheter. Arbetstiden och den tid privata angelägenheter tar från arbetstiden 
är därav, vad vi förstår, en viktig aspekt vid gränsdragningen från ledningens sida. Den 
administrativa chefen svarade följande på en fråga om vad denna anser är tillåtet och inte 
tillåtet att göra, i privat väg under arbetstid: 

 
”Ja, i viss mån titta på rubriker på aftonbladets förstasida, tycker jag är okej. Alltså, håller man sig 
inom en rimlig gräns… Säg en kvart om dan då. Fem, tio minuter, fem minuter. (skratt) Tio minuter 
om dagen då, då tycker jag det är okej så att säga. Men lägger man mycket mer tid på det så… då 
tycker jag inte att det är tillåtet”.  
 

Vidare ställdes följdfrågan om tiden var det som ansågs som det viktiga för gränsdragningen, 
mer än vilka aktiviteter som utfördes. Svaret blev då: ”Ja, det är tiden ja. Det tycker jag. Du får ju betalt 
för att sitta och jobba helt enkelt. Då ska du ju inte göra någonting annat, som du ska göra hemma” (Administrativ 
chef). 
Chefen utrycker här genom sitt svar att det framförallt är tiden som är den viktigaste aspekten. 
I och med detta utrycker chefen, som vi ser det, åsikten om att privata angelägenheter främst 
kan betraktas som en tidtjuv. Privata angelägenheter anses alltså framför allt ta tid från 
arbetsuppgifterna och då arbetsgivaren betalar för den anställdes arbetsprestation blir frågan 
om tid en viktig aspekt vid gränsdragningen. I citatet uttrycks även svårigheten med att avgöra 
hur mycket tid som anses som för mycket. Chefen tvekar mellan en kvart, ner till fem minuter 
om dagen för vad som kan anses som tillåtet. Svårigheten med att definiera hur mycket tid 
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som verkligen kan anses som tillåtet tror vi även kan tyda på att den administrativa chefen 
egentligen inte anser att privata angelägenheter är så tillåtet överlag, vilket i viss mån kan 
jämföras med Ivarsson och Larssons (2008) tre olika syner på hur ledningen kan förhålla sig. 
Fem minuter menar vi kan anses vara en ytterst kort tid att faktiskt hinna göra någon aktivitet 
på. Det är därför en trolig tanke att anställda lägger längre tid än så på att utföra privata 
angelägenheter. Då chefen anser att tiden är en viktig aspekt vid vad som anses som tillåtet 
kan det tolkas som att denna överlag inte anser att privata angelägenheter är tillåtet, vilket 
Ivarsson och Larsson (2008) åter igen diskuterat.    

Att chefen anser att tiden är viktig blir alltså tydligt, men vart gränsen går handlar då om 
en viss bedömning. Ord som ”i viss mån” och ”inom en rimlig gräns” blir exempel på just den 
subjektiva bedömningen respondenten utgår från vid gränsdragningen.   

4.3.1 Relationen mellan tid och aktivitet 
Vidare vid gränsdragningen av privata angelägenheter på arbetstid står tiden i relation till vad 
man gör. En svårighet med att definiera vart gränsen går för vilka aktiviteter som är tillåta 
eller inte, är att vissa aktiviteter kan anses tangera med arbetet. I frågan om användandet av 
olika internetsidor blir resultatet att vissa sidor både kan anses fylla ett privat syfte så väl som 
ett arbetsmässigt. På så sätt blir det åter igen svårt att avgöra vart gränsen skall sättas. På en 
fråga angående detta uttryckte chefen just denna svårighet: 
 

”Ja, vi kan väl säga att mer fritidsbaserade sidor kanske kan vara lite… ja man vill ju inte att tio-i-
topp ska ligga på sidor som handlar om skidåkning eller någonting annat, utan det ska ju vara 
arbetsrelaterade sidor då va. Sen kan ju vissa sidor vara både och. Vi har ju Dagens Industri som 
är en sida som många tittar på då. Det är ju både arbete, men det kan ju finnas ett egenintresse 
också.”(Administrativ chef)  

 
På en annan fråga, gällande om den administrativa chefen anser att det finns en skillnad i att 
läsa en tidning på internet eller i pappersform följde svaret: 
 

”Ja, det var väl kanske mer tiden då tror jag. För tiden… Satt de med tidningen bara för att bläddra 
lite skulle jag inte säga något. Men om man kom tillbaka efter en kvart, tjugo minuter och de 
fortfarande sitter och läser tidningen, skulle jag kanske reagera” (Administrativ chef). 
 

Genom detta resonemang menar vi att den administrativa chefen, åter igen, ger uttryck för att 
tiden är en viktig och betydande aspekt. Handlingen, det vill säga huruvida en anställd läser 
en tidning och i vilken form, verkar till viss del ha mindre betydelse i relation till den tid 
aktiviteten tar från arbetstiden. Chefen mottsätter sig alltså utförandet av privata 
angelägenheter på grund av den tid det tar. Dock kan tanken om aktivitetens betydelse 
kompliceras. Chefen menar att denne skulle reagera på om den anställde läste tidningen, i 
pappersform i en kvart, men en kvarts surfande på internet har tidigare definierats som något 
tillåtet. Frågan blir om chefen skulle tillåta att en anställd läser en tidning på internet i en 
kvart. Till viss del kan vi därav ifrågasätta om det verkligen är tiden som blir den avgörande 
aspekten eller om det är aktiviteten i sig.   

Vidare kompliceras frågan om vad de anställda gör i de fall där säkerheten kan anses 
riskeras. I de fall där en privat aktivitet kan medföra en säkerhetsrisk för företaget, exempelvis 
internetsidor som kan medföra virus och liknande får handlingen, eller främst konsekvensen 
av handlingen en betydelse. Chefen menade att: ”det är ju inte utifrån det personliga nyttjandet utan det 

är ju utifrån risken att det blir smitta”. Chefen menade även att: 
 
”Sen är det ju liksom konsekvenserna… Utifrån de konsekvenser som blir av nedladdningar också 
då. Det ställs i proportion. Kan ju liksom inte ge avsked för att någon laddar ner en mp3-låt. Men 
om man laddar ner en mp3-låt som då i sin tur har inneburit andra konsekvenser då… att 
nätverken står stilla så kan företaget tappa flera miljoner kronor. Då ligger man lite mera risigt till”. 
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Utifrån citaten kan vi förstå att vilken privat aktivitet som utförs får en viss betydelse, 
beroende på vilka konsekvenser den innebär för företaget. Möjligen är inte aktiviteten i sig 
den avgörande aspekten, men den blir till viss del avgörande utifrån dess konsekvenser. Vi 
förstår det som att ett beteende, en aktivitet, till viss del accepteras så länge det inte påverkar 
företagets verksamhet. Detta realterar vi till Ackroyd och Thompsons (1999) tankar om 
Responsible autonomy. Dessa menar att individen inte är passiv och på så sätt lätt kan formas 
efter organisationen. Anställda kommer alltså till viss del alltid att utgå från sig själv och sina 
egna motiv. Ett sätt för ledningen att ändå kontrollera sina medarbetare blir att ge dem frihet 
under ansvar, Responsible autonomy. Vi menar att chefen möjligen utgår från att de anställda 
inte helt kan styras och väljer därför att till viss del ge dem frihet under ansvar som en form av 
kontrollverktyg. På så sätt kan vissa privata aktiviteter möjligen tillåtas eller bortses ifrån, så 
länge se inte påverkar verksamheten, men när den går ut över verksamheten får den alltså en 
betydelse.   

4.3.2 Grova företeelser lättare att avgränsa 
Även i de fall där privata angelägenheter kan ses som grova har aktiviteten en stor betydelse. I 
dessa fall är det även tydligt att det är lättare att definiera vart gränsen går. På en fråga 
angående användandet av spelsajter på arbetstid svarade den administrativa chefen: 
 

”Där går väl gränsen till vad man ska göra på sin arbetstid då i alla fall. Där går man över gränsen 
vad man ska göra. Man ska inte sitta och spela om pengar på sin arbetstid, lika lite som man ska 
sitta och dricka alkohol på sin arbetstid.” 
 
Intervjuaren: ”Är det lättare då att hantera det?” 
 
”Mmm, det blir det ju. Det är ju en klar gräns då. Bedömningar är ju alltid svåra”.  
 

Som den administrativa chefen uttrycker det anser denna att spel är en grov företeelse, som 
till och med kan jämställas med att dricka alkohol. Vi menar att detta kan tolkas som ett 
exempel på att individen utgår från sitt eget perspektiv vid gränsdragningen av privata 
angelägenheter på arbetstid. Chefens inställning och förhållningssätt till spelande blir så en 
grund för att betrakta detta som grova företeelser och på så sätt kan chefen enklare avgränsa 
dessa. Genom detta förstår vi att sådant som anses som grova företeelserna är lätta att 
definiera och därigenom sätta tydliga gränser. Mer vardagliga privata angelägenheter, så som 
exempelvis internetanvändande, privata telefonsamtal och liknande, menar vi blir svårare att 
hantera på så sätt att de inte lika tydligt kan definieras och avgränsas. Därför blir subjektiva 
bedömningar det individen får utgå ifrån.   

4.4 Anställdas förhållningssätt till privata angelägenheter  
När de anställda bedömer vart gränsen går för utförandet av privata angelägenheter på 
arbetstid utgår de främst från, vad vi förstår, sig själva och sin personliga vinning i relation till 
kollegorna. Tidigare studier visar på är icke arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid ett vanligt 
förekommande fenomen på arbetsplatser (Sagie et al. 2003), något som även våra 
intervjupersoner påvisar. Intervjupersoner anser, som vi förstår det, att det är accepterat att 
ägna sig åt privata angelägenheter på arbetstid, under vissa förutsättningar. Främst menade 
intervjupersonerna att privata angelägenheter inte får gå ut över arbetet eller kollegorna.  
Mats menade att: 
 

”Är det att det är något som tangerar med arbetet, då tycker ja att det är okej. Sen då, om det är att 
det inte är på belastning av en kollega, eller framförallt en kund... då, nej. /…/ jag kommer ju liksom 
i tredje hand, jag får inte sätt mina intressen för mycket över de andra. Om inte kunden får hjälp 
eller service eller vad det nu kan vara så går det inte bra för företaget och då drabbar det mig i 
slutändan… 
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Här uttrycker Mats just tanken om att privata angelägenheter kan accepteras men det bör inte 
gå ut över kollegorna, kunden eller företaget. Mats uttryck tyder på att hans förhållningssätt 
till privata angelägenheter ligger i enlighet med ledningens syn. Tanken om att privata 
angelägenheter kan accepteras till viss del, så länge det inte går ut över företagets verksamhet, 
är även det förhållningssättet ledningen i form av den administrativa chefen ger uttryck för. Vi 
menar ett detta eventuellt kan ses som att ledningen har vart framgångsrik i sin önskan om att 
implementera detta tankesätt i företagskulturen. På så sätt kan eventuellt tanken om frihet 
under ansvar som ett kontrollmedel för ledningen ses som bekräftad. Eventuellt kan även 
Mats resonemang tyda på att han har en god förståelse för ledningens förhållningssätt. Detta 
skulle han kunna ha fått genom exempelvis, utbildning inom företaget, att han tidigare haft en 
mer ledande position eller liknande. På så sätt kan ledningen alltså ha implementerat sitt 
synsätt i Mats. Ytterligare en tanke är att Mats möjligen har en önskan att framstå som en god 
medarbetare. Därför förstärker han eventuellt de egenskaper och åsikter som ledningen anser 
som ”rätta” och hans svar speglar tydligt ledningens och den administrativa chefens åsikter. 

4.4.1 Privata aktiviteters relation till arbetet 
En aspekt intervjupersonerna betonade var huruvida privata angelägenheter kan anses ställas i 
relation till arbetslivet. Om aktiviteten kan anses tangera med arbetet ses den som mer tillåten. 
Intervjupersonerna tenderade, som vi förstår det, att i större utsträckning än ledningen basera 
gränsdragningen, för vilka privata angelägenheter som anses som tillåtna, utifrån vilka 
aktiviteter som utförs. Mats menade att: 
”Det är inte acceptabelt att gymma då [menat gå på gym, vår anmärkning]. Tycker jag. Visst är det så att om 
tid ges så ska man naturligtvis få läsa aftonbladet för det tillhör ju också… tycker jag, att vi ska vara uppdaterade 
om vad som händer i omvärlden…” 
Utifrån Mats kan vi förstå att de anställda skiljer mellan olika typer av privata aktiviteter 
vilket i sin tur utgör grunden för vilka aktiviteter som anse som tillåtna och vilka som inte är 
det. Detta förtydligades vidare när respondenterna tillfrågades vad de inte ansågs okej att göra 
på arbetstid. Stina menade att: 
 

”Jag kan väl tycka att vissa saker lämpar sig inte, man sitter inte här och kollar HM-katalogen och 
beställer kläder… Vi är ju här för att jobba och då är det väll det vi ska hålla på med. Likadant att 
man kanske inte ska vara inne på Blocket… sen vet jag att vår skadeavdelning /…/ använder sig 
av Blocket men det är väl mest för att se om stöldgods eller annat kommer ut... Men det kan man ju 
säga är arbetsrelaterat då //”.  

 
Som vi förstår det anser Stina att titta på kläder kan ses som en ren privat angelägenhet. Detta 
kan alltså inte anses relatera till arbetslivet och därför tycker Stina att det inte är en ”lämplig” 
aktivitet att göra på arbetstid. Tanken om internetsajten Blockets användning baserar hon på 
dess möjliga relation till arbetet. Inledningsvis menar hon att Blocket inte är en sajt man bör 
vara inne på under arbetstiden men genom att hon sedan ser en viss relevans till arbetslivet 
blir sajten mer tillåten. På så sätt förstår vi att aktivitetens ansedda relevans till arbetslivet har 
en betydelse för individens gränsdragning för vad som ses som tillåtet. 

På vidare frågor om varför vissa aktiviteter inte var okej svarade Olle: 
 
”Du har ju inte någon egentlig nytta av det i det arbete du utför utan det är ju rent privat. Väderlek 
kan ju vara en sådan grej... [personen hävdar att detta kan vara av relevans för vissa 
anställda, vår anmärkning] /../ Men det kan ju också liksom vara väldigt privat... Syftet med det 
hela är egentligen det som avgör, är det för din semester du ska kolla det eller är det för det du 
jobbar med?” 

 
Vi menar genom detta att anställda många gånger gör skillnad i vilka aktiviteter som utförs 
och i vilket syfte. På så sätt utgår inte de anställda från tidsperspektivet vid gränsdragningen 
på samma sätt som ledningen gjorde. Genom detta kompliceras gränsdragningen för vilka 
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aktiviteter som anses som tillåtna, då vissa aktiviteter kan ”försvaras” genom sin relevans till 
arbetslivet. Samma handling kan alltså anses vara privat eller kopplad till arbetslivet, 
beroende på vad syftet är. Vi menar att på så sätt kan även respondenterna, i viss mån, 
rättfärdiga sitt beteende genom att vissa aktiviteter kan sägas ha relevans för arbetet.  

4.4.2 Ansvar gentemot kollegorna 
Relationen och förhållandet till kollegorna utgör, som vi förstår det, en viktig aspekt vid hur 
anställda förhåller sig till privata angelägenheter. Intervjupersonerna menar att utförandet av 
privata angelägenheter inte får gå ut över kollegorna. Stina uttryckte följande: 
 

”Om jag skulle sitta och surfa eller springa iväg och göra ärenden, ja då märks det ganska snart. 
Man har ju alltid ansvar mot andra arbetskamrater också. Vi är ju x [antalet borttaget, vår 
anmärkning] stycken här och det funkar ju inte om någon sticker iväg och gör en massa grejer. 
Och så är ju det flesta, även om de är stora avdelningar så är ju många små grupper med samma 
arbetsuppgifter”. 

 
Respondenternas tankar om ansvar gentemot sina kollegor kan relateras till Kramers 
forskning om tillit i arbetslivet. Vi menar att respondentens ger uttryck för en form av 
villkorlig tillit (Kramer 1999). Den villkorliga tilliten baseras på de regler som finns mellan 
parterna i en relation. Vi menar att villkoret i relationen är att en individ inte gör privata 
angelägenheter som kan gå ut över en kollega, under förutsättningen att denne gör det samma.  
Mats uttryckte en liknande åsikt när han sa: 
 

”Jag får ju också anpassa mig. För är det säg, magsjukepidemi här och jag ska till frissan… ja då 
får jag väll naturligtvis skippa frissan. Men om man ska till tandläkaren eller om det är akut, jag har 
ont, ja men då är det omständigheter som jag inte kan råda över. Men i sådana fall där man kan 
råda över det och det blir en belastning för arbetskollegorna, ja men då får jag vika mig och boka 
om”. 

 
Genom att intervjupersonen anpassar sina privata aktiviteter på så sätt att kollegor inte 
drabbas ser vi även kopplingar till tanken om lojalitet mellan individer. Genom att 
respondenten ”offrar” sina behov till förmån för kollegorna blir det ett tecken på en rådande 
lojalitet. Anställdas utförande av privata angelägenheter menar vi alltså kan förstås utifrån den 
rådande tillit och lojalitet anställda känner emot varandra. På så sätt kan anställda även utgå 
från känslan av tillit och lojalitet till sina kollegor när de avgör vilka privata aktiviteter som 
kan anse som okej eller inte.  

4.4.3 Skuldkänslor gentemot kollegorna 
I relation till den rådande lojaliteten mellan anställda, angående utförandet av privata 
angelägenheter, kan skuldkänslor uppkomma hos dem som bryter mot de villkor tilliten 
baseras på. Många respondenter menar att de inte reagerar över huruvida kollegor gör privata 
angelägenheter eller inte, så länge det inte går ut över dem själva och andra. Vi anser att de 
anställda på så sätt har format en överenskommelse kring hur man förhåller sig till privata 
angelägenheter vilket tilliten vidare grundas på. Det råder alltså en acceptans i själva 
företagskulturen kring utförandet av privata angelägenheter på arbetstid, under förutsättning 
att de följer överenskommelsen. I relation till detta ställer vi begreppet Effort Bargaining 
(Huzell 2005). Begreppet syftar till hur anställda sinsemellan kommer överens som graden av 
arbetsinsats och på så sätt skapar normer för arbetsnivån (Huzell 2005). Genom den rådande 
normen för arbetsnivå definieras även, menar vi, till viss del hur mycket utrymme som lämnas 
åt utförandet av privata angelägenheter. Gränsen för vad som anses som tillåtet att göra, 
angående privata angelägenheter, utgörs på så sätt av en bedömning av den egna vinningen i 
relation till kollegorna.  
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Skuldkänslorna intervjupersonerna uttrycker angår alltså främst kollegorna och inte 
företaget i sig, vilket kan förstås genom att individer främst känner skuld till personer och inte 
till ett abstrakt företag (John Corvino 2002). Flertalet av våra intervjupersoner uppger att de 
inte känner någon direkt skuld gentemot arbetsgivaren när de ägnar sin arbetstid åt privata 
angelägenheter. Istället upplever de skuld gentemot sig själva eller sina arbetskamrater. Eva 
menar att hon förut ”… haft dåligt samvete för det men det har jag faktiskt slutat med nu... huvudsaken är att 

vi kommer överens...”. Hon talar här om ett tidigare dåligt samvete gentemot sina kollegor. Idag 
menar Eva dock att de har en så pass bra kommunikation och att alla vet hur det fungerar, de 
behöver inte dras med dåligt samvete om de till exempel slutar tidigare en dag. Detta är 
ytterligare ett exempel, menar vi, på det Huzell (2005) diskuterar kring hur Effort Bargaining 
formar den informella företagskulturen. Den eventuella skulden torde därmed uppkomma och 
upplevas då en individ avviker från den gemensamma överenskommelsen som skapats. Dock 
upplever anställda, som nämnt, inte en skuld gentemot arbetsgivaren. Stina uttryckte detta på 
följande sätt: 
 
”Om jag måste gå in och kolla något eller så /…/ känner jag liksom lite dåligt samvete. Men det är utifrån mig 
själv. Det är inte så att jag känner om någon chef kommer in och ser vad jag gör utan det kan jag stå för”. 

 
Intervjupersonernas tankar om en upplevd skuld utifrån dem själva och vart detta 

kommer ifrån anser vi vara en intressant fråga. Via exempelvis policydokumentet om 
internetanvändande vet de anställda att det är tillåtet att använda internet och e-post för privat 
bruk i viss utsträckning. Ändå finns det tecken från några intervjupersoner som visar på en 
liknande skuld som den Stina nämner. En tanke är att ledningen någonstans ändå inte tycker 
att detta brukande är helt accepterat och även har lyckats bygga in denna uppfattning väl 
”dolt” i företagskulturen, så att det som Zetterquist et al (2006) skriver blir ett sätt att tänka 
och känna. 

En annan tanke menar vi, utifrån Equity Theory, är att anställda som upplever skulden 
utifrån sig själva, vet att de ägnar sin tid åt aktiviteter de egentligen inte har betalt för. De blir 
alltså överbelönade i förhållande till investeringen i arbetet och känner därmed skuld i 
förhållande till sina referenskällor, exempelvis kollegor. 

Att de anställda ”skäms” för att de ägnar sig åt privata angelägenheter och upplever 
skuldkänslor gentemot arbetsgivaren är inget den administrativa chefen har erfarit. Citat 
rörande detta från chefen lyder ”Och har dom det uppe [tidningars nätupplagor, vår anmärkning] så 

skäms man ju inte, då tycker man att det är okej.” Detta kan, menar vi, tyda på den företagskultur som 
råder, skapad av både informella regler, såsom normer, och formella regler, såsom 
policydokumenten, gör att de anställda upplever viss aktivitet i privatlivets sfärer under 
arbetstiden är accepterad. Det finns alltså till viss del accepterade ”ursäkter” att ägna sig åt 
privata angelägenheter på arbetstid. 

4.5 Arbetsgivaren förstår 
Arbetstiden ser den administrativa chefen helst ägnas endast åt just arbete. Vi upplever att det 
ändå finns en viss förståelse för att privatlivet ibland ”måste” göra anspråk på tid i 
arbetssfären. Den administrativa chefen säger att de anställda främst bör tänka rationellt och 
utifrån en tidsaspekt, då de ämnar ägna sig åt privata aktiviteter under arbetstiden. 
 
”Alltså, det är ju tidsaspekten. Om du åker förbi ett ställe och det tar fem minuter att gå in och hämta eller köpa 
någon grej då… Skulle jag åka iväg och köpa någon grej då tog det en halvtimme, tre kvart för mig då. Bara för 
jag måste ta mig dit.” 
 
Vi menar på detta sätt att om förhållandena tillåter, och skadan inte kan anses bli större än 
vinningen, att det ges en viss tillåtelse till att ägna tid åt aktiviteter som inte ingår i arbetets 
sfär. Om aktiviteten dock tenderar att ”slå över” och påverka organisationens verksamhet 
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och/eller individens arbete på något sätt, menar chefen att det krävs ett godkännande från 
ledningen så att aktiviteten inte krockar med företagets intressen. 

Den administrativa chefen tror att de anställda ägnar sig åt privata angelägenheter av 
blandade skäl; ”Det passar väl då… /…/ kanske har en massa annat du ska ha uppstyrt när du kommer hem”, 
vilket också är ett uttalande som visar på att resonemanget ovan ,om att chefen har en viss 
förståelse för att privatlivet kommer in i arbetslivet, stämmer. Privata aktiviteter tror chefen 
också kan ske som en konsekvens av att anställda har för lite att göra, det vill säga att de inte 
kan fylla sin dag med arbete. Chefen säger också att aktiviteterna kan bero på att tekniken 
finns tillgänglig. Den tekniska utrustningen tillhör dock företaget, och är arbetsverktyg som 
arbetstagaren lånar för att utföra sitt arbete. Därmed torde ledningen mena att denna 
utrustning endast är tillgänglig arbete, även om det också går att kommunicera privat via den. 

I relation till Equtiy Theory (Miner 2006), menar vi att ledningen vinner på att acceptera 
ett visst mått av privata angelägenheter, detta gör att de anställda upplever att de får något 
tillbaka av sina investeringar i arbetet och relationen till arbetsgivaren. Anställda kunde lika 
gärna ha struntat i den ”extra” tid de sitter kvar efter arbetsdagens slut. Den återinvestering de 
upplever från arbetsgivarens sida, i form av acceptansen för privata angelägenheter, gör dock 
att de är villiga att anstränga sig ytterligare för att investera i relationen till arbetsgivaren.  
Pia: ”Sen kanske det är så att jag sitter kvar tio minuter på kvällen för att hinna det jag skulle om jag har suttit 
och ägnat tio minuter åt någonting annat då” 

4.6 Anställdas rationalisering 
Av de anställda vi har intervjuat pratar alla om någon form av ”ursäkt” eller, för dem, 
rationellt argument till varför de ägnar sig åt sina privata angelägenheter då det egentligen är 
meningen att de ska arbeta med de arbetsuppgifter de har. De anställda verkar även 
gemensamt ha skapat villkor och normer för sin arbetsinsats, vilket också inkluderar normer 
för hur privata angelägenheter ska hanteras. Detta är vanligen någon som sker, enligt teorin 
Effort Bargaining (Huzell 2005), och som blir en del av företagskulturen. Den allmänna 
uppfattningen (normen) verkar vara att så länge deras ägnande åt privata angelägenheter inte 
påverkar företaget de arbetar för, och det finns motiv för att utföra dem, kan de anställda ägna 
sig åt aktiviteter av privat karaktär. Erik säger: ”Man måste tänka rationellt när man gör någonting! Kan 

man bara motivera sig att man gör det så är det okej”. Utifrån teorin om rationella val ser vi att så länge 
den privata aktiviteten innebär en större vinning för egen del, än vad den eventuell skada 
orsakar företag (Kramer & Tylor, 1996), är det motiverat att utföra denna. Det kan också visa 
på att en eventuell skada kan påverka arbetstagarens egen anställning genom att företaget 
påverkas av att den anställde inte utför sina arbetsuppgifter till belåtenhet eller avviker från de 
mål, riktlinjer och regler företaget har. Mats uttryckte detta då han menade: 
 

”För mig är det liksom varför är jag här? Jo jag är här för att göra något bra för en kund. Sen är det 
också att om det går bra för kunden, om kunden tycker att det är bra, så går det bra för företaget 
och sen går det bra för mig. /…/ Om inte kunden får hjälp eller service eller vad det nu kan vara så 
går det inte bra för företaget och då drabbar det mig i slutändan. Så den inställningen tycker jag att 
man ska ha…” 

  
Mats resonemang kan förstås ur tanken om rationella val och kopplas till begreppet Rational 
Choice. Kramer och Tylor (1996) menar att människor utgår från sitt personliga perspektiv 
för att maximera den personliga vinningen. Vi anser att Mats svar, på ett sätt, även belyser hur 
individen främst utgår från sin egen personliga vinning. Mats resonemang visar på att 
individen tjänar på företagets framgång och förlorar på dess motgång. På så sätt styr 
individen, Mats, sina handlingar utifrån vad han möjligen anser att han får ut mest nytta av. 
Om individen anser att privata angelägenheter stör företagets framgång allt för mycket och i 
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slutändan sin egen vinning, torde sådana aktiviteter undvikas. Men om individen anser att den 
vinner mer på att utföra privata angelägenheter torde den utföra sådana handlingar.  

I slutändan blir det den privata ekonomiska situationen som blir utgångspunkten, och 
ekonomin, enligt Granberg (2003) är ofta det anställda rationaliserar sin arbetsinsats utifrån. 
Vi tror att detta beteende kan syfta till att få sfärerna att gå ihop med den största ekonomiska 
vinningen. Anställda skulle kunna arbeta exempelvis deltid, för att kunna utföra mer av sina 
privata angelägenheter på just privat tid, men detta skulle också resultera i en minskad 
ekonomisk inkomst. Detta skulle i sin tur skulle kunna leda till att privatlivet inte fungerar 
som individen önskar. Sfärerna blir därmed beroende av varandra för att livet ska kunna få en 
balans. 

4.6.1 ”Man måste ha en paus” 
Att man behöver en rast eller paus för att orka med arbetet är något anställda motiverar och 
rationaliserar sitt ägnande åt privata angelägenheter med. Återigen citerar vi Erik som menar 
att: ”Du måste ta denhär breaken. Du måste ta denhär kaffepausen. Du måste göra det här för att… Annas 

funkar det inte…”. Uttalandet överstämmer bra med det Coker (2009) skriver angående att pauser 
är bra för att individen ska kunna hitta tillbaka till sin effektivitet och sin koncentration.  

Anställda menar också att de måste pausa ibland för att göra saker som hör privatlivets 
sfärer till, eftersom att det inte går att göra på exempelvis kvällstid eller för att det ligger och 
stör det fokus som ska vara tillgängat arbetet. Detta är förenligt både med det Coker (2009) 
säger och företagets administrativa chefs uttalande. Frågan är dock hur långt beteendet kan 
rationaliseras utifrån dessa två tankar om pauser. 

Med utgångspunkt i Equity Theory kan det tänkas att de anställda använder pauser som 
en metod för att sänka kvaliteten och/eller kvantiteten på sitt arbete om den återinvestering de 
får från arbetsgivaren inte anses godtagbar. Att ägna sig åt privata angelägenheter blir en 
protestyttring då individen anser sig vara underbelönad i förhållande till vad de får tillbaka, 
det vill säga en motivering i form av att individen anser sig kunna ägna sig åt dessa aktiviteter 
eftersom lönen ändå är så dålig (Miner 2006). Alternativt kan pausen också användas för att 
sänka arbetsnivån till en överstämmandes med sin referenspunkts då individen upplever sig 
överbelönad, det vill säga de ägnar sig åt lite privata saker för att få färre kvantitativ och/eller 
kvalitativ arbetstid. Här krockar dock Equtiy Theory med den åsikt de anställda yttrar genom 
citatet ovan, och genom sina utlägg om att pauser och ägnande åt privata sysslor gör att de blir 
effektivare efter detta. 

Hur många och långa pauser de anställda tar per dag är inget som kommit upp för 
diskussion under våra intervjuer. Det finns heller ingen lagreglering som anger längd och 
antal, utan arbetstidslagen säger att sådana ska tas under arbetsdagen då det finns utrymme för 
dem. En fastare yttre reglering existerar alltså inte, varför vi menar att bedömningen av när 
pauser ska tas bör ligga hos arbetstagaren då det torde vara denne som har kontrollen över hur 
det egna arbetet fortskrider. Vår uppfattning utifrån de delar i intervjuerna som berört pauser, 
är också att så är fallet. Arbetstagaren kan alltså rationalisera sina egna pauser och ägnande åt 
privata angelägenheter med bedömningen att det passar att göra det just nu. Den rådande 
informella företagskulturen kan dock vara av sådant slag att den utgör referenspunkt för 
pausernas antal och längd (Ardichveli et al 2009).  

4.7 Frihet under ansvar 
Människan är inte en passiv individ som är lätt att forma efter mallar som passar 
organisationen menar Ackroyd & Thompson (1999). Författarna menar att ledningen måste ge 
de anställda frihet under ansvar, menat responsible autonomy, när man vägleder och 
kontrollerar de anställda.  
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Utifrån de intervjuer vi har gjort har det framkommit att frasen frihet under ansvar har 
två olika betydelser på försäkringsbolaget vi studerat. Den administrativa chefen har ett 
synsätt medan de anställdas har ett annat och dessa skiljer sig till viss del åt.  
För den administrativa chefen betyder frihet under ansvar att anställda får utföra sina 
arbetsuppgifter hur du vill (i stort sett) så länge dessa är klara i tid, samt håller den standard 
som förväntas. Tanken är att ”rätt” resultat måste levereras, vid rätt tidpunkt, men hur en 
anställd kommer fram till detta resultat, och under vilka tider denna arbetar spelar mindre roll. 
Den administrativa chefen uttrycker sig enligt följande på frågan om vad frasen frihet under 
ansvar innebär för ledningen; ”Att man har frihet att göra sitt arbete”. Chefen menar att ”grundprincipen 

är ju det att… att man ska göra sitt jobb”. Chefen är på så sätt resultatinriktad, vilket troligen kan 
anses som varken chockerande eller ovanligt eftersom en organisations främsta mål torde vara 
att gå med vinst.  

Ackroyd & Thompson (1999) menar att en väg för ledningen att kunna kontrollera de 
anställda är att ge dem frihet under ansvar, vad de kallar responsible autonomy. Att vara 
löskopplad till organisationen är viktigt för de anställda, då de om de blir för starkt 
kontrollerade kan övergå till irresponsible autonomy. Genom att anställda tillåts utföra sina 
arbetsuppgifter när och hur de vill, så länge resultatet når upp till företagets standard, gör att 
de fortfarande får vara löskopplade. När anställda ges frihet under ansvar, en responsible 
autonomy, kan det även leda till ökad lojalitet gentemot företaget. På så sätt kan frihet under 
ansvar vara en väldigt framgångsrik filosofi från ledningens sida, framförallt om de lyckats 
med att implementera denna väl (Zetterquist et al 2006). Vi menar också att det medvetna 
valet att implementera tankesättet som är att arbeta med frihet under ansvar även är att skapa 
ett delaktigt ledarskap. Yukl (2006) menar att för ledningen att nyttja ett så kallar ”power-
share”, då anställda till exempel får vara delaktig i planerandet av arbetet, skapar större 
tillfredsställelse och utveckling av färdigheter hos individen. Det är viktigt att det inte uppstår 
en så kallad ”resursklyfta” mellan de anställda och ledning, då information endast 
koncentreras gentemot ledningen (Zetterquist et al 2006). När ledningen styr och tar beslut 
kommer det alltid bli till en reaktion hos de anställda. Skulle ledningen använda sig av för 
hårda kontroller och inte alls tillåta en delaktighet från de anställdas sida i beslutsprocessen 
skulle de privata angelägenheterna eventuellt kunna övergå till en grövre form av motstånd 
som till exempel maskning. Vare sig man kallar det frihet under ansvar, responsible autnomy 
eller ”power-share” så är det viktigt att de anställda får vara delaktiga.  

4.7.1 Anställdas syn på frihet under ansvar 
I samband med de intervjuer vi har genomfört har samtliga respondenter på ett sätt eller ett 
annat pratat om frihet under ansvar. Medan vissa har använt sig av frasen uttryckligen har 
andra sagt samma sak fast med andra ord. Till skillnad från ledning kopplar dock de anställda, 
som vi förstår det, samman frihet under ansvar med privata angelägenheter. Medan den 
administrativa chefen menar att frihet under ansvar är att anställda får göra sina 
arbetsuppgifter hur de vill och när, så länge de presterar rätt resultat, ser de anställda istället 
frihet under ansvar som att de får göra vad de vill med den tid de har på sin arbetsplats. Flera 
anställda menar att så länge de hinner med sina arbetsuppgifter får de balansera privatlivet 
med arbetslivet som de behagar. Detta menar vi visar återigen på att anställda aldrig är helt 
frikopplad från de sfärer som inte är arbetslivssfären (D’Abate 2005). En anställd uttrycker 
sig tydligt och säger att ”Jag har vissa mål jag måste uppnå och jag har en viss arbetsmoral, jag ska göra 

mitt jobb. Sen hur jag väljer att göra jobbet, när jag väljer att göra jobbet... har mindre betydelse...”. Vi menar, 
likt D’Abate (2005), att de anställda alltid har de andra sfärerna med sig. De fritids- och 
familjeorienterade sfärerna ställer så pass stora krav att de aldrig helt kan bortses från, och 
därför tar de sig i uttryck i privata angelägenheter på arbetstid. Som anställd råder åsikten att 
”Jag får surfa, ringa, läsa tidningen och så vidare, så länge jag klarar av mina arbetsuppgifter och levererar rätt 
resultat”.  
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Detta är även, anser vi, implementerat i företagskulturen, vilket gör att 
intervjupersonerna inte ifrågasätter kollegor som ägnar sig åt privata angelägenheter. Vi 
frågade om man skulle reagera på att en kollega läste tidningen under arbetstid och fick bland 
annat svaret att ”Nej, det skulle inte berör mig ett dugg. Det är ju så... att med ett sånt här jobb... så har man 

frihet under ansvar...” (Pia). I följande mening säger även Pia att ”jag litar på att mina kollegor gör sitt jobb 

och jag skulle aldrig lägga mig i hur de hanterar det. För jag vet att alla gör det de ska.”. Som vi förstår det 
anser alltså de anställda att de själva och kollegorna får ägna sig åt privata angelägenheter på 
arbetstid så länge man vet att man klarar av det i relation till sina arbetsuppgifter.  

4.8 Tillgänglighet i arbetslivet 
Oreglerade arbetsformer och flextider där individen själv har stor möjlighet att påverka hur 
och när arbetet utföras, menar respondenterna medför frihet under ansvar. Genom att 
individen själv ansvarar för och har en möjlighet att styra arbetstider och andra aktiviteter är 
en tanke att det torde underlätta kombinationen av den arbetsorienterade sfären och den 
privata sfären. Dock medför dessa arbetsformer ett krav på tillgänglighet. Tillgängligheten 
kan riktas mot såväl arbetslivet som familjelivet vilket medför att sfärerna kan tendera att 
flyta ihop och på så sätt bli svårare att skilja åt, vilket även D’Abate diskuterar (2005).  

Den administrativa chefen ser helst att de anställda på företaget skiljer sina sfärer åt så 
gott det går. Chefen menar att de anställda får lön för att arbeta, och inte för att göra något 
annat som de egentligen kan/ska utföra när de är hemma. Dock menar chefen att det kan 
finnas fördelar med att stundtals vara tillgänglig för privatlivet, eftersom detta sedan kan få de 
anställda att lägga sin fulla tillgänglighet på arbetet. ”Det hela går ju ut på att de ska göra en fullgod 

arbetsinsats hos oss då”. Är det något som stör de anställdas koncentration och fulla fokus i 
arbetet, är det bättre att det åtgärdas, för annars ”så drabbas ju både vi och den enskilde av det”. Ett 
visst mått av tillgänglighet gentemot andra sfärer är alltså tillåtet, som vi ser det.  
Flertalet av de intervjupersoner som deltagit i vår undersökning har haft så kallad oreglerad 
arbetstid. De har inte, så att säga, betalt för tiden de jobbar. De har betalt för att utföra sina 
arbetsuppgifter inom den eventuella tidsram som finns uppsatt, samt det som förväntas av 
dem, exempelvis tillgänglighet. I en sådan situation har chefen svårare att kontrollera i vilken 
sfär den anställde befinner sig, då de anställda i stor utsträckning får planera sin egen tid. 
Samtidigt gör denna arbetsform att företaget kan utnyttja sina anställdas arbetskraft på ett helt 
annat sätt än de kan utnyttja den arbetskraft som har reglerad arbetstid. Merparten av de 
anställda vi intervjuat och som arbetar enligt oreglerad arbetstid, upplever att arbetsliv och 
privatliv breder ut sig över varandra och gränserna mellan dem blir mindre tydliga, vilket 
även D’Abate (2005) och Hochschild (2001) diskuterar.  
 Att arbeta enligt oreglerad arbetstid menar den administrativa chefen inte betyder att den 
fysiska närvaron kan utebli helt. Chefen menade att: ”det krävs kanske att man är på plats både ur 

psykologisk synpunkt [exempelvis inte dagdrömma, vår anmärkning] och ur arbetsmässig synpunkt”.  Detta 
kan eventuellt visa på att trots de tekniska möjligheter som idag skapar en ökad tillgänglighet, 
finns fortfarande kravet eller önskan om en rumslig tillgänglighet kvar. Vi ställer oss även 
frågan om det möjligtvis är den tillgängligheten som värderas högst. Hoschchild (2001) menar 
att det är den rumsliga tillgängligheten som visar på hängivenhet och lojalitet. När närvaro 
värderas högt leder detta möjligtvis även till en naturlig och medveten vilja att vara där, även 
för de individer som har oreglerade arbetstider. Detta kan i sin tur medföra att den stressen 
som Allvin et al (2006) berättar om, det vill säga att man känner stress då man försöker 
återvinna balansen mellan de olika sfärerna, uppstår. På så sätt kan ägnandet åt privata 
angelägenheter ta en större plats på kontoret både för anställda med oreglerad och reglerad 
arbetstid.  
 I vår intervju med den administrativa chefen, visar denne dock en viss förståelse för att 
privatlivet till viss del ”inkräktar” på arbetssfären. ”… det finns som jag säger, privata samtal, det gör 
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man ju. Men det får ju inte bli för mycket” (Administrativ chef). Citatet visar ändå på, menar vi, att det 
finns någon typ av gräns för hur stor tillgänglighetsgrad som är tillåten. Den är dock inte helt 
tydlig och på så vis inte heller tydligt kommunicerad till de anställda. Policydokumenten för 
användandet av internet och mobiltelefon reglerar även och påverkar huruvida man som 
anställd kan vara tillgänglig gentemot sin privata sfär.  

4.8.1 Den oreglerade arbetstiden 
De intervjupersoner som arbetar enligt formen oreglerad arbetstid ser att sfärerna lätt flyter in 
i varandra. Samtidigt menar dessa anställda att det är resultaten som produceras som är det 
viktiga, inte när och hur mycket tid arbetssfären ägnas. Det viktigaste blir istället att dess krav 
uppfylls tillfredsställande. En av våra intervjupersoner, Olle, menar att ”det här med att finnas plats 

är jag inte heller styrd av, jag går ju att nå hela tiden”. Rumstillgängligheten tillskrivs därmed inte den 
vikt ledningen lägger på den, och som Hochschild (2001) menar att den kan ge sken av. De 
anställda menar att de är tillgängliga genom tekniken, en teknik som arbetsgivaren ofta förser 
dem med. Dock försöker ändå de anställda med oregelbunden arbetstid till viss del anpassa 
sig till de ”fasta” arbetstiderna, exempelvis genom att börja och sluta arbetsdagen på ungefär 
de tider som anställda med fasta tider gör. Vi menar att detta eventuellt sker som ett försök för 
att uppnå en balans eller jämvikt mellan de olika sfärerna, det vill säga att man försöker skapa 
någon slags gräns för de olika sfärerna för att stressen på så sätt inte ska ta alltför stor 
överhand. En allt för flytande gräns, utan planerade arbetstider, kan möjligen göra att arbetet 
tar en plats som blir på bekostnad på privatlivets sfärer och dess behov, menar Allvin et al 
(2006). På motsatt sätt kan det också resultera i att privatlivet inkräktar på den tid som är tänkt 
att vara ägnad åt arbete.  
 Vi menar att det är svårt att definiera huruvida det finns något som kan kallas för privata 
angelägenheter på arbetstid för anställda som arbetar efter oreglerad arbetstid. Detta eftersom 
man på så sätt hela tiden är tillgänglig gentemot alla sfärer. De anställda kan hävda ömsom 
fritid, ömsom arbete, utan att ledning och arbetskollegor många gånger torde kunna 
argumentera för annat (bortsett från fasta tider såsom inbokade möten med andra anställda 
etcetera). Då lagen, som ofta ses som en slags yttersta referenspunkt angående arbetstider, inte 
heller reglerar detta arbetssätt resulterar det i ytterligare svårigheter att skilja på vilken sfär 
individen befinner sig i.  
 Att arbeta efter så kallad ”flextid” skulle också kunna tänkas användas för att hävda 
privat tid på ungefär samma sätt som den oreglerade arbetstiden. Flextid är dock något som 
ska tjänas in och ska registreras. Individen ”måste” på så sätt visa på att denne tagit så kallad 
tillåten tid, för att under en period av arbetsdagen inte vara tillgänglig och därmed även ha 
rätten att ägna sig åt aktiviteter rörande privatlivets sfärer. 

4.8.2 Synen på tillgänglighet 
En av våra respondenter, Niklas, diskuterar hur hans olika intressen och hans stora 
engagemang i aktiviteter på fritiden gör att han på så sätt ägnar mer tid åt privata 
angelägenheter tillhörande privatlivets sfär. Han säger att ”då är det kanske annorlunda, att det blir 

ännu mer…” och syftar till att han är engagerad privat på olika sätt, och att det därför blir ”mer”. 
Desto mer krav och ökad arbetsbörda, samt en ökad tillgänglighet, måste ofrånkomligen 
fortfarande hanteras under samma mängd tid. Vi menar att vi därför skulle kunna anta att 
desto fler krav individen lever med från olika sfärer som en konsekvens av sitt engagemang, 
desto mer föreligger ”risken” att sfärerna tränger in i varandra. Majoriteten av 
intervjupersonerna bekräftar också denna tanke, då de dels menar att de tydligare känner att 
sfärerna går in i varandra idag än vad de gjorde förr. Samtidigt talar de också om en tidspress 
som allmänt gör det svårt att hinna med (D’Abate 2005).  
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 Oavsett hur mycket en individ har att göra i de olika sfärerna och hur mycket 
tillgänglighet dessa kräver menar Sara att: ”när det fungerar liksom så tänker man ju inte på det”. Ett 
sådant uttalande kan vidare tyda på att individer som, så att säga ”inte tänker på det” upplever 
en balans alternativt jämvikt, beroende på personlighetstyp (Allvin et al 2006). Oberoende av 
hur individerna hanterar relationen mellan de olika sfärerna, har de på ett för dem 
framgångsrikt sätt lyckats anpassa privatsfärerna till arbetssfären eller integrerat sfärerna med 
varandra. De kanske med andra ord gör vissa privata angelägenheter på arbetstid. Dock kan 
det även tyda på att de mer eller mindre frekvent är tillgängliga för arbete på fritiden. Med 
andra ord ser vi att det finns ett givande och tagande sfärerna emellan. 

4.8.3 Att ge och ta  
Några av de personer som deltog i våra intervjuer pratade om ett givande och tagande mellan 
de olika livssfärerna. Till exempel säger Pia att förfogandet av en företagsmobil exempelvis 
innebär att man tar arbetsrelaterade samtal samtidigt som man är hemma med sjukt barn. 
Dock menar hon även att hon också ringer privatsamtal på arbetstid. ”… det är ju lite så där ge och 

ta”, som hon uttrycker det. Andra intervjupersoners stämmer in i detta uttalande, att det så att 
säga jämnar ut sig i slutändan angående givande och tagande. De anställda gör privata saker 
på arbetstid, samtidigt som de även är tillgänglig gentemot arbetet i större eller mindre skala 
när de huvudsakligen befinner sig i sina privata sfärer. Detta menar vi återigen igen visar på 
att sfärerna flyter in i varandra. 
 Att vinna balans och vara rättvis i de olika sfärerna är viktiga resonemang i samband 
med företeelsen ge och ta. Några respondenter uppger att de försöker återskapa rättvisan 
mellan sfärerna genom att kompensera den uteblivna arbetstiden, som blir konsekvensen av 
privata angelägenheter, med övertid eller liknande i slutet på arbetsdagen. Vi menar att dessa 
individer kan tänkas vara en sådan person Allvin et al (2006) beskriver, som vill skapa 
jämvikt och en harmonisk situation. Dessa personer önskar inte en övervikt på någon sida 
eftersom det då kommer att störa helheten. 
 Ett annat exempel på givande och tagande är när privatlivet påkallar så pass stor fokus 
och tillgänglighet, att arbetssfären måste stå tillbaka. För att kompensera arbetet och försöka 
upprätthålla en jämvikt gentemot kraven, uppger en av de intervjuade personerna att 
mobiltelefon finns med för att tillgängligheten ändå ska finnas där för arbetet. Detta blir en 
medveten tillgänglighet, om den sedan är frivillig eller i grunden ofrivillig, kan vidare 
diskuteras (Bergman & Gustavson 2008).  

4.8.4 Privatlivet får inte störa tillgängligheten för arbetet 
Både anställda med fasta arbetstider och anställda som arbetar med oreglerad arbetstid, menar 
att privatlivet inte får inkräkta på arbetet på ett sådant sätt att det stör tillgängligheten, framför 
allt inte de tider då det är bestämt eller förutsatt att arbetstagaren ska vara tillgänglig i arbetet. 
Om en anställd tar av arbetstiden för att göra privata saker kan detta påverka kollegorna 
negativt, exempelvis genom en ökad arbetsbörda. Framför allt upplever vi att intervjupersoner 
med fasta arbetstider och som delar sina arbetsuppgifter med andra, som menar att deras 
privata aktiviteter kan ge negativa konsekvenser för kollegor. 
  Den uteblivna tillgängligheten kan vara omedveten, exempelvis har inte individen 
uppfattning om hur lång tid privatsamtalet tar. Det kan också vara en medveten 
otillgänglighet, som att telefonen vidarekopplas till växeln för att individen inte vill bli störd 
(Bergman och Gustafson 2008). Intervjuerna som vi har gjort har dock påvisat att vare sig 
otillgängligheten är medveten eller omedveten, skapar det irritation hos kollegorna som berörs 
av den. Vi menar att även här kan tanken om lojalitet, som Corvino (2002) diskuterat, kan 
kopplas in; ”då tar jag från arbetstiden, jag gör mig otillgänglig, kollegorna får ta eventuella samtal…” säger 
Mats när vi pratar om att göra privata angelägenheter. Mats menar att det inte är okej att bete 
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sig på detta sätt. Samtidigt menar en Pia att det inte finns något uttalat om att exempelvis 
privatsamtal inte är tillåtet på arbetstid. Detta är att jämföra med administrativa chefens 
uttalande ”det som inte är förbjudet är tillåtet”. Vi menar att chefen utifrån uttalandet syftar till att 
bestämmelser är nödvändiga för att reglera anställdas beteenden. Om det inte finns regler för 
vad anställda får och inte får göra, finns risken att de anställda kan hävda att de får göra allt 
som ledningen inte uttryckligen sagt är förbjudet. Intervjupersonens citat ovan är ett tydligt 
exempel på att denna ”risk” blivit verklighet.  I policyn för mobiltelefoner står det att dessa är 
ett arbetsverktyg och att privata samtal ska betalas av den enskilde. Dock finns ingen sådant 
för vanliga telefoner, varför privata samtal här torde vara tillåtna på en annan nivå.  

4.8.5 Teknisk tillgänglighet 
Genom dagens teknik som underlättar möjligheterna för tillgänglighet, utökas också 
möjligheterna till att utföra privata angelägenheter på arbetstid (Allvin et al 2006). Då fasta 
telefoner kan kopplas till mobiltelefonen och denne i allt större utsträckning alltid finns med, 
kan privata sysslor bli en del av arbetslivet. Mobiliteten innebär en kombinering, eller 
tidseffektivisering om man så vill, när de anställda kan befinna sig i olika sfärer samtidigt. 
Samtidigt kan mobiliteten också bli negativ om tillgängligheten är ofrivillig, vilket kan 
relateras till Bergman och Gustafson (2008). Privatlivet får tack vare tekniken en möjlighet att 
inkräkta på arbetssfären trots att individen möjligen önskar avskärma sig från denna. Olle 
berättar till exempel om mail han får från sina barns idrottsklubbar ”men det försöker man ju hålla 

ner”.  Likt exemplet med Olle kan individen bli kontaktad via mail i ett privat syfte som måste 
svaras på, vilket därmed gör ägnandet åt det privata till ett nödvändigt ont vid tillfället. 
Samtidigt kan det hävdas att teknik går att stänga av eller avskärma sig från, vilket gör att det 
kan hävdas att sådan tillgänglighet vi nu resonerar kring alltid är frivillig. Individen 
godkänner på så sätt att denne blir kontaktad på arbetstid av privatlivets sfärer.    
 I samband med de intervjuer vi har genomfört har de anställda diskuterat huruvida 
internet kan fungera som ett tillgänglighetsverktyg. Vi är av uppfattningen att merparten av 
respondenterna har en mer negativ än positiv syn på forum så som till exempel Facebook och 
MSN, genom vilka privatlivet kan komma att tränga in i arbetssfären. En respondent, Olle, ser 
dock en eventuell fördel i dessa forum då information på så sätt kan skicka över nätet till 
kollegor som befinner sig på annan ort, vilket därmed även medför en större tillgänglighet på 
telefonen. Olle menar att det alltså finns en praktisk aspekt på användandet av framför allt 
MSN, men att detta inte är något som praktiseras av den anställde idag. Han menar även att 
dessa tillgänglighetsverktyg inom en snar framtid kommer att bli en central och viktig fråga 
för de anställda, då dagens yngre generationer kommer in i arbete. Tillgänglighet för dessa 
generationer är något mer naturligt och Olle menar också att dessa generationer inte skiljer på 
privatliv och kommande arbetsliv på samma sätt som många av de anställda på 
arbetsmarknaden idag gör. ”Det blir ett sätt att leva tillslut... att är man inte ute på nätet så finns man inte” 
säger han. Vi menar att Olles uttalande skulle kunna visa på en sak. Att tillgängligheten kan 
komma att bli mer konstant gentemot alla livssfärer, och att de privata angelägenheterna och 
arbetet därmed kommer att ske än mer parallellt än vad fallet är idag. 

4.9 Privata angelägenheter som en social aspekt 
En förutsättning för att en organisation ska vara företagsam är att anställda och ledning känner 
för företagskulturen på samma sätt. Företagskultur kan till exempel innebära hur anställda 
förhåller sig till och ser på fenomenet fikaraster och pauser i allmänhet (Ardichvili et al 2009).   

Den administrativa chefen på försäkringsbolaget är positivt inställd till privata 
angelägenheter i samband med fikaraster, detta eftersom: ”då bygger man också relationer som gör 

att det är lättare sen, ur ett arbetsmässigt, att prata med denhär personen” (Administrativ chef). Fikarasten, 
förstår vi, är viktig eftersom det är här som de sociala aspekterna finns, att bygga sociala 
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nätverk inom företaget. Att fika och ta en paus ingår i företagskulturen och är något som inte 
bara är okej, utan även uppmuntras, trots att man här är privat. 

Dock kan det diskuteras huruvida anställda verkligen är privata eller inte i detta 
avseende. När fikat blir så pass implementerat i företagskulturen som det visas på i detta fall, 
skulle fikarasterna och pauserna mycket väl kunna ses som en arbetsuppgift i sig. Detta menar 
vi alltså skulle kunna visa på att man eventuellt inte är helt privat i denna aspekt. Istället kan 
det ses som att anställa endast är en form av privat, som ”passar” företaget och 
företagskulturen. Vi menar att man som anställda delar med sig av sin familje- och fritidssfär, 
men gör det endast på ett sätt som passar och gynnar företaget. Dock kan även denna tanke 
ifrågasättas då man som anställd eventuellt endast vill ge en bild, bilden av en själv som en 
mönsteranställd som gör det bästa för företaget.  Möjligen vill man ge uttryck för att man är 
den sorts privat som ”passar”, men i själva verket inte alls identifierar sig med detta tankesätt  

4.9.1 Socialt privat i företagets tjänst 
Under fikat menar den administrativa chefen att man inte ska prata jobb, man ska prata annat 
för att koppla av, komma bort och tänka på annat. Chefen säger följande när vi diskuterar just 
fikarasterna: ”Man bygger relationer så att säga. Bättre än om bara pratar arbetsuppgifter. Då pratar man lite 

om en film eller nått”. Fikat förstår vi kan ses som någonting positivt från ledningssidan eftersom 
anställda ägnar sig åt detta tillsammans. Man arbetar alltså ur ett socialt perspektiv på 
företaget, där det är viktigt att bygga relationer. Den sociala faktorn förstår vi gynnar företaget 
och de anställda, dock på lite olika sätt.  

Den administrativa chefen menar att sociala privata angelägenheterna kan skapa bättre 
relationer mellan de anställda. Under fikapauser kan anställda dela med sig av vad som händer 
i deras liv utanför arbetsplatsen. På så sätt kan respondenterna, som vi ser det, dela med sig av 
sin familje- och fritidsorienterade sfär i ett sammanhang som egentligen enbart torde relatera 
till arbetet, eftersom man befinner sig på sin arbetsplats. Detta förstår vi är någonting positivt, 
sett utifrån arbetsgivaren, som enligt D’Abate (2005) skulle tjäna på att se de anställda som 
individer istället för anställda. Individer bär alltid med sig den familje- och fritidsorienterade 
sfären, i vilken situation de än befinner sig i, och likt D’Abate (2005) skriver är det sällan 
någon är helt arbetsorienterad i sin livssfär. Individer bär alltså alltid med sig de andra 
sfärerna och det är dessa man får ge uttryck för i samband med fikaraster. Ur ett 
ledningsperspektiv kan detta betraktas som positivt på så sätt att när anställda fått ventilera sin 
familje- eller fritidssfär kan de kanske lättare acceptera och koncentrera sig på arbetssfären. 
Vi menar att det dock kan ifrågasättas huruvida en individ någonsin helt och enbart kan 
koncentrera sig arbetssfären, som ett resultat av att denna fått ventilera de andra sfärerna. De 
andra sfärerna är alltid närvarande och kan inkräkta, till exempel i form av ett samtal från ett 
barn i behov av läxhjälp, vilket individen sällan kan styra eller kontrollera. 

Den administrativa chefens resonemang kring pauser förstår vi även ställs i relation till 
en kostnadsaspekt. Den sociala privata aspekten av pauser uppmuntras enbart så länge som 
inte själva arbetstiden påverkas i allt för stor omfattning. Den administrativa chefen menar att 
de sociala privata angelägenheterna måste ske ”i rimlig omfattning”, och skall på så sätt helst inte 
påverka själva arbetet. Pauser är på så sätt ett medel för att skapa bättre produktion, det vill 
säga att pauserna finns för att anställda sedan helt ska kunna ägna sig åt sitt arbete.  

4.9.2 Man löser inga problem ensam på sitt kontor 
I frågan om pauser på arbetstiden förstår vi att den administrativa chefen anser att en mycket 
viktig aspekt är de problem som kan lösas i samband med fikaraster och pauser. Problem som 
uppstår kan lösas under dessa informella träffar, vilket givetvis gynnar företaget. Individen 
”jobbar” på så sätt trots att det är paus. Därför uppmuntrar ledningen, som vi ser det, de 
anställda att delge kollegor sina andra sfärer i samband med raster och fikapauser, men den 
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arbetsorienterade sfären ska alltid vara i centrum. Man får inte glömma bort att det är den 
sfären som är den relevanta i sammanhanget, den får aldrig släppas helt.  

Trots att företaget uppmuntrar raster, samt att det står i lagen att dessa måste 
tillhandahållas, menar vi att dessa endast ett medel för att främja företaget. Vilket inte 
behöver ses som vidare chockerande eftersom företagets yttersta syfte troligtvis är att gå med 
vinst. Den administrativa chefen uttrycker även, i relation till fikapauserna, att denne inte 
tycker det är okej ”att ta med sig sitt kaffe och sätter sig på rummet”. Detta främjar inte företaget ur 
någon synvinkel eftersom man går miste om den sociala aspekten samt chansen att koppla 
bort den arbetsorienterade sfären. På så sätt förtydligas ytterligare tanken om att pauser ses 
som ett medel för att gynna företaget. 

Som vi ser det menar alltså den administrativa chefen att det givetvis är okej att 
anställda tar en paus, så länge denna inte är för lång. Det ständiga tidkravet går inte att bortse 
ifrån. En liten paus gör eventuellt att företaget förlorar pengar på grund av att den anställde 
inte arbetar, men dessa tjänas senare in ur andra perspektiv. Bland annat genom den sociala 
aspekten, samt chansen att tänka på något annat en stund, för att sedan kunna koncentrera sig 
helt på sitt arbete vilket även Coker (2009) diskuterar. Vi menar dock att det är intressant att 
ledningen lägger en relativt stor vikt vid en faktor, den sociala faktorn, som faktiskt inte direkt 
går att mäta ur en ekonomisk aspekt.  

4.9.3 Den sociala medarbetaren 
Likt den administrativa chefen som anser att fikaraster och pauser är av stor vikt, känner även 
de anställda. Samtliga respondenter i undersökningen menar att privata angelägenheter som är 
sociala, det vill säga som sker tillsammans med andra kollegor, är viktiga. Dessa skapar en 
bra atmosfär. Människan är ständigt en social varelse och detta kan inte bortses ifrån även om 
individen kanske inte alltid arbetar på en social arbetsplats (Rosenberg 2003). På så sätt hittar 
alltså anställda medel för att ge uttryck för denna sorts privata angelägenheter, i samband med 
fikaraster och liknande. Lagstiftningen säger även att arbetsgivaren måste ge utrymmer för 
raster och pauser vilket gör att arbetsgivaren även till viss del ”tvingas” till att ta hänsyn till 
den sociala faktorn.  

Då intervjupersonerna delar med sig av sina andra sfärer på arbetsplatsen, där den 
arbetsorienterade sfären torde vara ständigt i fokus, bidrar det till att de lär känna varandra på 
ett privat plan. Vilket i sin tur bidrar till en positiv stämning. Pia menar att: ”det höjer 

arbetsglädjen att lära känna varandra under dessa sociala pauser”. Detta menar vi även ytterligare kan 
visa att individen alltid bär med sig den familje- och fritidsorienterade sfären, eftersom dessa 
är viktigast (D’Abate 2005). Pia säger även att ”det blir aldrig så att man måste”, och syftar till att 
man aldrig måste prata om arbetet under fikrasterna. Istället prata man om något annat, vilket 
torde vara något familje- eller fritidsorienterat. 

Givetvis händer det dock att intervjupersonerna även pratar om arbetsrelaterade saker 
under en fikarast, eftersom detta eventuellt är den enda tiden som man träffa sina kollegor 
under dagen. Här återfinns alltså ett tidkrav igen, menar vi. När anställda har ett problem som 
måste lösas med hjälp av en kollega och fikarasten är många gånger den enda stunden under 
dagen man ses, löser man problemet då. Det kan eventuellt visa på, menar vi, att vissa 
anställda har en stor lojalitet gentemot arbetsgivaren samt att dessa även är delvis 
arbetsorienterade i sin livssfär. Pia menar att man bara pratar jobb under fikarasten ” ... om det 

känns naturligt och rätt. Det är aldrig att man gör det om jag inte vill eller om den andra inte vill eller så...”. På så 
sätt kan alltså vissa individer möjligen vara mer arbetsorienterade i sin livssfär vilket bidrar 
till att dessa naturligt väljer att prata om arbetet på rasten (D’Abate 2005).  

Precis som den administrativa chefen kan även de anställda reflektera över vad det 
kostar i pengar när de ägnar sig åt dessa sociala privata angelägenheter. Pauserna är dock 
något som anställda menar inte går att värdera i pengar, den förlorade inkomsten återfinns 
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som en social inkomst hos de anställda. Åter igen blir det intressant att se hur stor fokus som 
läggs på den så kallad sociala inkomsten trots att den, som de anställda säger, inte går att mäta 
i pengar.  

4.9.4 En social vinning 
Vid intervjutillfällena diskuterade vi och respondenterna en undersökning som visar på att 
amerikanska företag varje år förlorar flera miljoner dollar i samband med utförandet av 
sociala privata angelägenheter. Respondenterna menade dock att pengarna som förloras inte 
kan jämföras med den sociala vinsten som återfås kollegor emellan. Olle diskuterade detta 
och menade att om de sociala stunderna inte fanns, ”hur effektiv blir man då... då kanske det på något 

sätt inte fungerar i arbetet, vinsten eller förlusten blir lika stor...”. Respondenterna jämställer på så sätt den 
ekonomiska förlusten med sociala vinsten och dessa ses som likvärdiga. Olle fortsätter sedan 
och diskuterar även den ekonomiska förlusten genom att säga:  
 

”Jag tror man får ta det lite med en nypa salt. Det är klart, skulle man sitta och jobba effektivt hela 
tiden så… men så fungerar vi ju inte. Vi måste ju kunna ha en återhämtningsbit och tänka på något 
helt annat, det måste man göra bland och ett bra sätt är ju att prata med kollegorna på jobbet.”. 

 
Sociala privata angelägenheter blir på så sätt något som främst måste ske ansikte mot ansikte. 
Att vara social med kollegor på MSN eller liknande menar respondenterna inte är accepterat 
på samma sätt. Dock kan detta accepteras, förstår vi, om det medför att tillgängligheten till 
arbetet ökar. Olle, som diskuterar detta med oss länge, svarar på frågan huruvida det är 
skillnad på att vara social över till exempel internet eller inte och säger: 
 

”Jag är ju så töntigt gammalmodig så jag tycker ju att det är skillnad då. Jag har väldigt svårt för det 
här, om man ser det här med chattsidor eller Facebook, MSN och hela den biten som barnen håller 
på med. Jag förstår mig inte riktigt på det, att man inte kan prata över telefon... men som sagt, jag 
är ju en annan generation, det är väl de det hänger på... Men speciellt då om jag skulle sitta och 
chatta med någon i huset här då... Egentligen är det ju precis samma sak som att pratas vid men 
jag uppfattar det som att då är vi inne på mer privat karaktär /.../ Däremot givetvis, om det skulle 
vara så att man hade kollegor på ett annat kontor någonstans, då kan jag se en variant på det för 
då spärrar du inte telefonen. Du kan skicka iväg information över nätet och samtidigt kan du hela 
tiden vara nåbar över telefonen.”.  

 
Olle pekar dels på vad han menar kan vara en generationsfråga. Som vi förstår det kan yngre 
generationer möjligen ha en större förståelse för nya teknikmöjligheter och lättare komma att 
använda det i sin vardag på arbetsplatsen. Olle pekar även på vikten av att den sociala 
kontakten sker person mot person. Han menar att den sociala kontakten möjligen kan ses som 
samma oberoende om den sker via internet eller ansikte mot ansikte. Dock menar han att den 
känns olika, han uppfattar det som att den är av mer privat karaktär när den sker via internet, 
vilket är en intressant aspekt. Finns det dock en mer arbetsmässig vinning med den sociala 
kontakten via internet, som att tillgängligheten gentemot kunden ökar, anses det som okej att 
istället konversera över nätet. Möjligen är nya teknikmöjligheter, så som chattsidor och 
liknande relativt nytt för Olle. Detta kan medföra att det naturligt anses som en privat 
angelägenhet, men genom en större förståelse för hur tekniken kan kopplas ihop med arbetet 
kan användningen alltså ”försvaras” genom sin relevans till arbetslivet. Därav blir 
användandet av denna även mer accepterad.    

4.9.5 Företagskulturen reglerar pauserna 
Som vi diskuterat tidigare är det inte bara lagen som reglerar huruvida pauser eller raster tas 
på en arbetsplats, även företagskulturen påverkar detta. Samtliga respondenter, anställda samt 
den administrativa chefen, menar att pauser och att ”ta en fika” är accepterat. Olle säger till 
och med att han tror att ”alla gör det”. Respondenterna menade även många gånger att de inte vet 
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hur de har ”lärt sig” att det är okej att fika och ta pauser, prata om annat och vara social. Vi 
menar dock att det med största sannolikhet är något man lärt sig genom den inofficiella 
företagskulturen där man socialiserats in i denna. Tanken om att ”alla gör det”, kan på så sätt 
förstås som en del av den informella företagskulturen som skapats (Zetterquist et al 2006). 
Möjligen är det så att detta nu ligger så djupt att man som anställd inte längre reflekterar över 
det. Sara säger när vi frågar varifrån hon lärt sig att detta beteende är okej att: 
 

”Det vet jag inte, det har jag ingen aning om! (Skrattar). Jag har ju jobbat här hur många år som 
helst... eller om jag lärt mig av alla de andra, det vet jag inte. Det kanske är som man ser det, att 
man tror att alla andra gör så. Det blir så eftersom alla andra gör det ju...”.  

 
Vad Sara berättar är en tydlig beskrivning av en socialisering inom den informella 
företagskulturen. Den informella företagskulturen är djupt rotat vilket gör att man som 
anställda inte längre reflekterar över denna (Ardichvili et al 2009).  

Dock ställer vi oss undrande till hur den informella företagskulturen har skapts, då 
ledningen faktiskt accepterar och uppmuntrar sociala privata angelägenheter inom en viss 
tidsram. Vi menar att det troligtvis inte är en slump att kulturen skapats eftersom den även 
gynnar företaget. Till viss del skapas bilden av en bra organisation som bryr sig om sina 
anställda. Dels skapas även anställda som torde vara mer nöjda, vilket leder till att dessa gör 
ett bättre jobb och på så sätt gynnar företaget. Den administrativa chefen och anställda kan på 
så sätt ses som överens angående synen på de sociala privata angelägenheterna. Detta menar 
vi kan visa på att det råder en bra och fungerande företagskultur, informell eller formell, där 
båda strävar åt samma håll. Dock kan denna tanke problematiseras genom att de anställda och 
chefen möjligen har olika avsikt med pauserna. Då chefen menar att det gynnar företaget ur 
en ekonomisk aspekt ser troligtvis de anställda en mer personlig vinning med pauserna. Därav 
menar vi är det troligt att anställda tar pauser exempelvis även utan kollegors sällskap, vilket 
då inte på samma sätt kan anses gynna företaget.    

4.9.6 Osociala privata angelägenheter är inte okej... 
Som vi ser det är sociala privata angelägenheter något som uppmuntras på företaget. Det ses 
till och med som en självklarhet, dock är motsatsen inte accepterad. Att ägna sig åt privata 
angelägenheter som inte är sociala i samband med pausen eller fikastunden, till exempel ta sin 
fikapaus framför sin egen dator i sitt arbetsrum, är inte accepterat. Sara menar att man ställer 
sig frågan ”har dom inte nått att göra eller?” om man ser en kollega sitta framför datorn och 
göra privata saker. Däremot menar hon att hon inte tänker samma sak om hon ser en kollega 
sitta i fikarummet. Som vi förstår det ses det till och med som något positivt att man som 
anställd visar att man kan vara social. Att sitta i fikarummet sänder där med ut en signal om 
att man vill vara social, till skillnad från om man sätter sig på sitt rum, vilket istället visar på 
den exakta motsatsen. Här är företagskulturen alltså så pass djupt rotad och inbyggt socialt att 
de anställda även ser kollegor som är osociala som något negativt. Att inte delta i de sociala 
privata angelägenheterna är att inte bidra till det sociala klimatet. Olle säger ”... att vara den som 

sitter ute på nätet, han tillför ju ingenting i så fall...”. Han menar även att det kan bli till ett större 
problem; ”... risken har vi ju annars att vi har personer som inte deltar /.../ eller som inte vill delta 
överhuvudtaget i kontakt med övriga arbetskamrater och det skapar ju en stämning på jobbet som är ganska 
trist.”. 

Vi menar att detta även visar på att det är den informella företagskulturen utformar och 
ger de anställda vissa regler och förväntningar att förhålla sig till. Den informella kulturen har 
uppkommit ur till exempel beteenden och roller (Ardichvili et al 2009). I detta fall skulle 
beteendet vara just att man inte fikar på så sitt rum. På så sätt är det tidvis väldigt tydligt vad 
som är acceptabelt, önskvärt samt även ett krav, och ibland vad som inte är det.  
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Att bryta mot den rådande normen i företagskulturen, som innebär att man som anställd 
ska vara social gentemot sina kollegor och prata privat på pauser och raster, är inte accepterat. 
Mats svarar på frågan om det är skillnad på att sitta och surfa på nätet eller prata med 
kollegor, och menar att man måste visa att man är social eftersom kollegor annars kan undra; 
”För sitter jag bara inne på mitt rum så blir det lätt att folk undrar vad det är för fel på honom liksom.”. Dock är 
det ständiga tidskravet en faktor som alltid står över alla andra, Mats säger även; ”Men man ska 
ju inte tvinga individen heller för det kan ju vara att man har jättemycket att göra när de andra fikar, man måste 
fixa och betala och då tycker jag det är okej, absolut.”. Utifrån detta menar vi att det blir tydligt att om 
arbetet kräver att man måste strunta i sin rast eller paus är det accepterat, arbetssfären går åter 
igen före familje- och fritidssfären eftersom man som anställd befinner sig på sin arbetsplats. 
Detta kan även, menar vi åter igen, visa på en lojalitet eller ansvarskänsla gentemot företaget 
och/eller kollegor, genom att respondenterna avsäger sig kravet på en rast eller paus och 
istället ägnar sig åt sitt arbete.  

Tidskravet gör även att en respondent, Pia, svarat lite annorlunda. Pia menar att man inte 
tycker det är farligt att en kollega spenderar sin tid framför datorn då alla jobbar efter ”frihet 

under ansvar”. Hon säger även ”Jag litar på att mina kollegor gör sitt jobb och jag skulle aldrig lägga mig i hur 

de hanterar det”. Pia kan avstå från kollegors sociala del på arbetsplatsen då hon istället antar att 
dessa kanske har annat att göra. I den sociala aspekten på arbetsplatsen finns en tillit mellan 
kollegorna. Tilliten säger ”att du sitter här och pratar med mig eftersom du har tid med det”, 
en slags frihet under ansvar.  

4.9.7 ... men socialt privata angelägenheterna kan uppmuntras 
Att fika och vara social i fikarummet är accepterat både av den administrativa chefen och av 
de anställda. Det blir tydligt att båda är överens om vikten av rasterna och den sociala 
aspekten. Företagskulturen, som inbegriper att sociala privata angelägenheter är accepterat 
och även uppmuntrat, är väl implementerad från ledningssidan. Dock är tiden som nämnt 
fortfarande en viktig faktor, det finns en gräns för hur länge man får sitta och fika och ”prata om 

ditten och datten” som den administrativa chefen utrycker sig. Även syftet och utformningen av 
den privata aktiviteten är en aspekt respondenterna tar hänsyn till. Då de privata 
angelägenheterna ses som socialt främjande kan de uppmuntras:  

 
”Vi har personalfester och sådana där saker och det är ju ändå relaterat till arbetsplatsen, så att 
även om det kanske sker på icke arbetstid, att vi kanske har domhär vårfesterna och höstfesternna 
och allt vad det kan vara, så är ju egentligen det privat men det är ihoplänkat med arbetet...” (Olle).  

 
Privata angelägenheter som är sociala gör, som vi förstår det, att man kan se ett undantag i 
relation till exempel alkohol tillsammans med arbetet.  

Att göra vad som egentligen anses som något privat tillsammans på arbetsplatsen som 
till exempel att ha en fest, visar på hur arbetslivet koloniserat den privata sfären eftersom 
fester främst torde vara något fritids- eller familjeorienterat (D’Abate 2005). På så sätt kan vi 
även vidare ifrågasätta hur privat eller personlig man faktiskt är i samband med dessa 
aktiviteter då de kan anses ske i ”företagets tjänst”. Likt vi resonerat tidigare kan dessa 
aktiviteter mer komma att bli till en arbetsuppgift än en tid för att dela med sig av familje- 
eller fritidssfären utan någon anknytning till arbetet.   

Ur ett ledningsperspektiv kan det vidare ses som positivt att respondenterna anser att de 
alltid ämnar vara tillgänglig för kunden trots att man är social och privat gentemot kollegor. 
”Jaa... sen fikar vi ju då vid kvart i 9 ungefär då och vi har ju bärbara telefoner så att de tar vi ju med oss” säger 
Sara. Detta torde vara det ultimata för företaget då man både är social, främjar det sociala 
klimatet på arbetsplatsen, samt är tillgänglig för kund.  

Ytterliggare en positiv aspekt är att arbetssfären hos vissa anställda är den som 
dominerar under arbetsdagen och det är detta man faktiskt ägnar sin tid åt, privata 
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angelägenheter är ett sekundärt behov. ”Vissa dagar blir det inte fika och vissa dagar kanske jag sitter i 25 
minuter istället... Och vissa dagar har jag fika ihop med att man snackar jobb... För ofta kan det ju vara så att det 
är den stunden på dagen som vi har tid att prata med varandra...” säger Pia.  
Sociala privata angelägenheter är en viktig aspekt för både ledning och anställda, genom att 
det kan ses som något positivt som bidrar till en ökad trivsel på arbetsplatsen. Det är även 
något som skapar en kostnad genom uteblivet arbete, men här väger som nämnt de sociala 
fördelarna tyngre då kostnaderna istället tjänas in på andra sätt. Bland annat genom en ökad 
trivsel och lojalitet gentemot arbetsgivaren, kollegor och liknande. Att inte vara social är som 
vi ser det alltså inte ett alternativ i företagskulturen. Intressant är dock återigen att de sociala 
aspekterna ses som en enorm fördel, trots att företaget faktiskt inte uttryckligen och direkt kan 
mäta hus pass stor fördel denna faktiskt är.  

4.10 Positiva aspekter på privata angelägenheter  
Den studie Coker (2009) har gjort visar på att inte allt ägnande åt privata angelägenheter 
behöver vara något negativt. Att ägna sig åt sociala privata angelägenheter är något som ses 
med positiva ögon på hos försäkringsbolaget. Vi har dessutom i vår undersökning upptäckt att 
det finns flera aspekter som kan anses positiva när man pratar om ämnet privata 
angelägenheter på arbetstid. Dessa har vi delat in aspekter som är positiva för hela företaget 
samt aspekter som är positiva för de anställda.  

4.10.1 Positivt för arbetsgivaren 
Den administrativa chefen uttrycker sig kort om de eventuella fördelar som kan komma av 
ägnande åt privata angelägenheter. Chefen menar dels att de anställda ”får bättre internetvana”, 
vilket återigen pekar på att privata aktiviteter är accepterat så länge företaget kan tjäna på 
dessa. Chefen uttrycker även att det finns en fördel med att låta anställda ägna sig åt privata 
angelägenheter om det resulterar i att ett problem fås bort. De anställda kan då uppleva en 
mindre stress i privatsfären och därmed lägga bättre koncentration på sitt arbete. Den 
administrativa chefen säger om ovanstående att: 
 

 ”Det kan ju finnas fördelar då att man kanske får ett problem löst som man annars sitter och 
funderar på och inte mår så bra av”  

 
och berättare vidare att 

 
 ”Det hela går ju ut på att de ska göra en fullgod arbetsinsats hos oss då. Och vad är det som stör, 
stör att de inte kan göra arbetsinsatsen? Och har man då ett problem som man inte kan lösa för att 
man inte kan göra det på arbetstid så drabbas ju både vi och den enskilde av det.  /.../ då tycker jag 
att då kan man lösa det.”.  

 
Synsättet är alltså att privata angelägenheter är tillåtet på arbetstid om dessa gynnar 

företaget till viss del. Att anställda och ledningen till stor del dock verkar vara överens över 
hur pass mycket de anställda får ägna sig åt privata angelägenheter visar återigen på en styrka 
i företagskulturen (Zetterquist et al 2006).  

Intressant, menar vi även, är hur företagskulturen har kommit att bli så stark som den är 
då ledningen genom den administrativa chefen faktiskt uttrycker en slags exploaterande åsikt. 
Vi menar att den exploaterande andan finns i nyttjandet av behovet de anställda har att ägna 
tid åt sin familje- eller fritidsorienterade sfär. På så sätt kan de anställda helt fokusera på den 
arbetsorienterade sfären, då de fått lösa sitt privata problem. 
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4.10.2 Positivt för arbetstagaren – en modell 
Det aspekter som de anställda ansåg vara positiva med de privata angelägenheterna har vi valt 
att kategorisera för att tydligare visa på fenomenet. Dessa kategorier benämner vi som den 
kunskapsutvecklande aspekten, den stressreducerande i arbetssfären och den 
stressreducerande i familje- och fritidssfären.   
Dessa tre kategorier som de anställa uttrycker menar vi även kan ifrågasättas. Vi kommer att 
diskutera detta och erbjuda tre förklaringar till varför de anställda menar att dessa aspekter är 
positiva.  

En positiv aspekt de anställa uttryckte i samband med de privata angelägenheterna var 
ett så kallat kunskapsutvecklande.  
Tre anställda menade att en viktig aspekt var att man kunde lära sig något av att ägna sig åt 
privata angelägenheter, det var alltså ett sätt att hålla sig uppdaterad i vad som pågår utanför 
organisationen.  Sara besvarar till exempel sin egen fråga ”Du menar till exempel att om jag går in på 

Aftonbladet så kan jag lära mig något som har med jobbet att göra?”  med ett enkelt ”Ja”. Mats säger också 
att ”Visst är det så att tid ges så ska man naturligtvis få läsa Aftonbladet för det tillhör ju också… tycker jag, att vi 

ska vara uppdaterade om vad som händer i omvärlden och så vidare...”. Sara och Mats menar alltså att de 
privata angelägenheterna är något de ägnar sig åt eftersom de lär sig något. Som anställda 
menar de att de håller sig informerade och värnar om sin allmänbildning, vilket vidare gynnar 
företaget. Hans sammanfattar sig eget beteende och säger om ”det här surfandet” att ”för min del 

tycker jag att jag är väl mer arbetsorienterad”. Hans menar att det därför är viktigt för honom att ”hålla 
sig lite uppdaterad”.  

Vår andra kategori har vi utvecklat utifrån de anställda som hävdar att ägnande åt 
privata angelägenheter fungerar stressdämpande för dem i förhållande till sitt arbete. Denna 
kategori har vi valt att kalla stressreducerande i arbetssfären. 

Flera av respondenterna nämnde att de minskade sin stressnivå i relation till 
arbetetssfären då de ibland kunde ägna sig åt privata angelägenheter. Erik och Stina var de 
som argumenterade mest för detta, medan andra respondenter endast ibland nämnde det kort.  
Erik sa till exempel att han kände sig mindre stressad om han ”fick” göra saker under 
arbetstid som han kanske inte hunnit med privat. ”Om jag går och klipper mig då på arbetstid, så mår 

jag mycket bättre när jag kommer tillbaka och då gör jag ett mycket bättre jobb när jag kommer tillbaka”. Stina 
påpekade även vikten av att stressen minskade och menade att det var okej att ägna sig åt 
privata angelägenheter så länge detta inte påverkade arbetsinsatsen. Som Stina uttryckte i 
egna ord ”så länge jobbet inte blir lidande”. Erik säger även att han ”slappnar av på ett annat sätt” om 
han får göra lite privata saker på arbetstid. Vi menar att denna synpunkt är positiv eftersom 
den syftar till att minska stressen i relation till arbetet för den anställde. På så sätt skulle 
individen även kunna göra vad hon vill i samband med sin rast eller paus. I denna kategori är 
det själva vilan som framhålls vara av vikt, eftersom denna fungerar som en metod för att 
vinna ny energi.  

Att stressnivån minskar genom att tillåta en viss grad av privata angelägenheter som 
pausaktivitet skulle eventuellt även kunna leda till en ökad lojalitet från de anställda gentemot 
företaget, något som dock torde vara svårt att mäta. Corvino (2002) menar att lojalitet 
gentemot ett företag inte är lämpligt då lojalitet är något individen känner gentemot en person 
eller en grupp. Dock skulle lojaliteten kunna öka gentemot ledningen om privata 
angelägenheter tillåts till en viss grad. Corvino hänvisar till Duska (2002) som menar 
lojaliteten är kraven på självuppoffring i relation till vad individen får för belöning utav detta. 
Självuppoffringen skulle i detta fall kunna vara att de anställda rättar sig efter de regelverk 
och policydokument som finns, i utbyte mot belöningen som är en tillåtelse att ibland göra 
något privat.  
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Den tredje kategorin vi har kunnat urskilja är ytterligare ett slags stressreducerande, men 
istället i relation till de anställdas familje- och fritidssituation. Vi har valt att benämna denna 
kategori som stressreducerande i familje- och fritidssfären.  

Pia säger att det hon tycker är positivt med att kunna ägna tid åt privata angelägenheter 
är att det dåliga samvetet gentemot privatlivet kan dövas. Hon menar att om hon exempelvis 
inte, i ett privat syfte, hunnit få tag på en person kvällen innan, så är detta lätt att fixa under 
arbetstid. På så sätt lättas det dåliga samvetet och Pia menar att hon kan arbeta bättre. Hon 
reducerar en stress som uppkommit i samband med något privat. Olle pratar om samma sak 
men uttrycker sig lite annorlunda. Han menar att om han får bort ett problem ur sin 
tankeverksamhet, kan koncentrationen sedan bli bättre. Olle: ”Eller om du vill ha det här med 
läkemedel eller sjukhus och sjukdomar att göra... att det känns så akut att du måste få den informationen helt 
enkelt... så tror jag att man kan uppfatta det som positivt att... liksom få bort det...”.  Olle menar här att om 
han får ägna tid åt att exempelvis boka en läkartid, gör detta att han kan släppa den tanken och 
sedan ägna sitt fortsatta arbete större koncentration. Stressen som fanns i den 
familjeorienterade sfären reduceras alltså på så sätt.  

I denna kategori, menar vi, tar individen tid från arbetet för att jämna ut en obalans som 
finns i privatlivet och som upplevs som stressande. Denna typ av stress är även något som 
Allvin et al. (2006) resonerat kring. Obalansen upplevs mellan sfärerna, och oftast är det de 
privata sfärerna som får stå tillbaka på bekostnad av arbetssfären. När stressen kan reduceras i 
de privata sfärerna, reduceras även stressen på arbetsplatsen.  

D’Abate (2005) har diskuterat hur en individ aldrig är helt arbetsorienterad i sin livssfär, 
vilket även de två respondenternas åsikter ovan visar på. Att ”döva sitt dåliga samvete” eller 
känna sig lättad när ett problem elimineras, som egentligen inte är arbetsrelaterat, visar på att 
de privata sfärerna ständigt är närvarande hos individen. Dessa sfärer menar D’Aabate (2005) 
ofta också är de sfärer individen upplever som mer primära, vilket kan visa på varför de 
anställda tar tid från sitt arbete för att istället ägna sig åt privata problem.  

4.10.3 Det positiva kan diskuteras  
Ovanstående tre kategorier där anställda uttrycker olika synpunkter om varför privata 
angelägenheter är något positivt, menar vi kan ifrågasättas och diskuteras utifrån tre olika 
förklaringar. Efter varje förklaring tydliggör vi hur denna kan relateras till de tre kategorierna. 
Dessa tre förklaringar är: 
 
I. Den anställde känner sig bättre till mods då den menar att det inte är något fel i 

dennes beteende, utan istället något som är positivt för företaget.  
§ Individen menar att det är gynnande för företaget om denne exempelvis får ägna tid åt 

aktiviteter som kan ses som privata. Detta gör att individen känner sig bättre till mods 
som anställd, samtidigt som det hävdas att aktiviteterna är bidragande till 
organisationen. Individen anser sig själv vara en bra anställd i grund och botten. 
(Kunskapsutvecklande) 

 
§ Individen rationaliserar sitt beteende genom att hävda att stressnivån i arbetet minskar 

om denne får ta en paus och ägna sig åt privata angelägenheter. Minskad stress gynnar 
också företaget i längden, menar intervjupersonerna tillhörande denna kategori. 
(Stressreducerande i arbetssfären) 

 
§ Här menar vi att individen går ett steg längre som anställd; Då individen har möjligheten 

att ägna sig åt privata angelägenheter som reducerar stressen i de privata sfärerna, gör 
detta även att stressen i arbetssfären minskas. Den minskade arbetsplatsstressen gör att 
individen känner sig bättre till mods, och återigen menar våra intervjupersoner att när 
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detta minskar i längden gynnar det företaget. (stressreducerande i familje- och 
fritidssfären.) 

 
II. Den anställde vill kompensera för att man faktiskt gjort något som egentligen är fel 

- ägnande åt privata angelägenheter på arbetstid.  
§ Då individen vet att företaget egentligen inte uppskattar att anställda läser exempelvis 

Aftonbladet, menar de istället att det faktiskt är något positivt med att ägna tid åt den 
typen av aktivitet. Individen rationaliserar sitt beteende med att hävda att de faktiskt lär 
sig något. (Kunskapsutvecklande) 

 
§ Då företaget egentligen inte uppskattar att anställda ägnar tid åt privata aktiviteter på 

arbetstid, menar den anställde att det egentligen finns något positivt med detta. 
Respondenterna hävdar att de upplever sig vara mindre stressade i sitt arbete om de får 
ta pauser (där de ägnar tid åt privata aktiviteter) under arbetstid, eftersom de då sedan 
kan arbeta bättre. (Stressreducerande i arbetssfären) 

 
§ Likt ovan menar anställda även här att ägnandet åt privata angelägenheter resulterar i 

någonting positivt, trots att företaget ogillar detta. Respondenterna menar att om de får 
ägna tid åt privata angelägenheter gör detta att de bli mindre stressade i de privata 
sfärerna, vilket på så sätt gör att de kan fokusera mer på arbetssfären, det vill säga arbeta 
bättre. (stressreducerande i familje- och fritidssfären.) 
 

III. Det är endast en åsikt man uttrycker. Vi menar i samband med alla perspektiv att vi 
inte kan, eller vill/ska, utesluta att de anställda helt enkelt uttrycker en egen åsikt.  

4.10.4 Vidare tankar om positiva aspekter 
Utöver de tre kategorierna ovan kom det även upp övriga intressanta aspekter i samband med 
frågan om vad som kan vara positivt med privata angelägenheter, både ur den anställdes och 
ledningens perspektiv.  

Eva säger till exempel när vi diskuterar frågan ovan att ”Sen ska man ju vara rädd om sådana 

saker också... för de kan ju försvinna... det ska ju inte utnyttjas till 100 %...”. Detta menar vi är intressant 
eftersom vi kan anse att det som är tillåtet på företaget att göra i privat syfte, inte är vidare 
omfattande. Dessa angelägenheter handlar främst om att surfa på internet en kortare tid, ta en 
mindre paus med en kollega eller liknande. Intressant är att anställda är så passa rädda om 
dessa ”saker” trots att de inte är så till synes ansenliga.  

Ytterliggare en tänkvärd aspekt var något som sa Pia uttryckte, ”Jag har dålig koll på hur vår 

ledning agerar...” angående vad som kan se som positivt ur ett ledningsperspektiv kring privata 
angelägenheter. Hon utvecklar sig och säger att ”Vet inte ledningen om att vissa privata angelägenheter 
sköts på arbetstid... då har ledningen problem (skratt)”.    

Vidare var ett intressant perspektiv att de anställda uppskattade att inte var för hårt 
kontrollerade. Erik uttrycker sig väldigt tydligt kring detta och förklarar att  
 

”Sen är det ju en viktig sak också om det blir för mycket förbud, jag får inte göra så /.../ och då 
kommer jag få ett regelverk som blir väldigt fyrkantigt och då blir jag stressad så fort jag går utanför 
det här regelverket /.../... då kommer jag att känna mig olustig så fort jag råkar göra någonting. /.../ 
Tänk om någon ser mig, tänk om någon får reda på det här. Och så mår jag dåligt, och så ska jag 
försöka kompensera det här genom att göra något annat som är mycket bättre då. Och det är inte 
säkert att det blir bra, för då gör jag det fort och slarvigt istället, för att kompensera tiden jag har 
tappat. Så att om man har ett mjukare regelverk så skulle man kunna få ett bättre jobb på 
företaget.”.  
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Stina uttrycker sig lite mer kortfattat och säger att ”inte för mycket förbud eller förhållningsregler utan 

att de litar på att vi tar ansvar för det arbete vi har” och menar till att detta är positivt. Sara säger även i 
sin intervju att hon upplever det positivt att inte vara så detaljstyrd, vilket gör att hon känner 
sig friare i sitt arbete och därför presterar bättre. Mats menar angående samma sak, att det är 
bra att det inte finns ”för mycket pekpinnar” och säger även att ”en gladare medarbetare gör oftast ett 

bättre jobb”. Yukl (2006) diskuterar vikten av att vara en ledare som skapar ”empowerment”, det 
vill säga möjliggörande. En delaktig ledare skapar en större möjlighet till utveckling på 
arbetsplatsen. För mycket kontroll istället för delaktighet, skulle kunna leda till motstånd på 
arbetsplatsen. Michels (Zetterquist et al 2006) menade även att det alltid kommer uppstå en 
resursklyfta i situationer där det finns någon som styr och någon som blir styrd. Det kommer 
alltid att uppstå någon form av reaktion i förhållande till detta. De anställda vi intervjuat 
menar att de inte upplever att organisationen är för detaljstyrd med många pekpinnar. De 
torde på något sätt uppleva en slags delaktighet i beslut och i sin situation, vilket gör att 
resursklyftan Michaels talar om minskar. 

Vi menar dock även att Stinas och Eriks tankar om att de presterar bättre utan en allt för 
hård kontroll möjligen kan diskuteras. En tanke kan vara att anställda helt enkelt inte vill bli 
utsatta för allt för hård kontroll, vilket Ackoryd och Thompsen (1999) även resonerar kring. 
Därav framhäver de anställda de positiva aspekterna i större omfattning än vad som eventuellt 
är motiverat. Vi menar att man kan diskutera hur mycket bättre de faktiskt presterar till följd 
av mindre kontroll. Dock menar vi även att det man faktiskt kan undvika med minskad 
kontroll är anställdas utövande av motstånd, något som kan ses som positivt.  

4.10.5 Positivt för mig är positivt för ledningen 
I våra intervjuer har vi frågat de anställda vad de kan se som positivt med att ägna tid åt 
privata angelägenheter, dels för dem själva och dels för ledningen. Utifrån svaren har det visat 
sig att dessa fördelar, eller positiva aspekter, inte skiljer sig åt. De anställda menar att vad som 
är positivt för mig, är positivt för ledningen. De menar att om de får ägna tid åt privata 
aktiviteter ur ett kunskapsutvecklande perspektiv, ett stressreducerande perspektiv eller ett 
privat stressreducerande perspektiv, kommer de att göra ett bättre jobb. Anställda menar att 
ägnande åt privata angelägenheter i alla dessa aspekter gör att de som individer mår bättre. 
Detta gör alltså att de producerar bättre, och det gynnar företaget. Dessutom menar de 
anställda att de också kommer känna sig bättre till mods om de upplever att de bidrar med till 
företaget, eller kompenserar för att de ägnar tid åt något de egentligen vet är fel. Alternativt 
kan det naturligtvis också vara så att de intervjuade anställda uttrycker en åsikt som de vet är 
”bra”, och som stämmer överens med de policydokument som finns. 
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5. Slutsats & Diskussion 
 
I vår diskussion kommer vi att knyta samman de resonemang vi fört genom vår resultat och 
analysdel. Här kommer vi även att besvara vår frågeställning som lyder enligt följande: 
 

§ Varför ägnar sig de anställda åt privata angelägenheter på arbetstid? 
§ Vad har den administrativa chefen för syn på ämnet privata angelägenheter? 
§ Vad har anställda för syn på ämnet privata angelägenheter? 
§ Stämmer ledningen och de anställdas syn överens?  

 

5.1 Varför ägnar sig de anställda åt privata angelägenheter på arbetstid? 
Först och främst vill vi förtydliga att vi endast väljer att besvara denna fråga utifrån de 
anställdas synsätt. Detta eftersom arbetsgivaren endast kan spekulera i de anställdas syften till 
att ägna sig åt privata angelägenheter på arbetstid.  

I relation till varför anställda ägnar sig åt privata angelägenheter menar vi att dessa 
aktiviteter dels bottnar i att de olika livssfärerna tränger in i varandra. På så sätt kräver dessa 
sfärer uppmärksamhet när det egentligen inte är ”dess” tid. Vi menar även att individens 
önskan om ett balanserat liv är ytterliggare en grund till varför man ägnar sig åt privata 
angelägenheter. De anställda ägnar sig åt de privata sysslorna på arbetstid för att vinna balans 
i sina privata livssfärer. På så sätt minskas stress och eventuella skuldkänslor inför den sfären 
som ofta får stå tillbaka när arbetet tar en stor plats i individers liv. Att göra privata 
angelägenheter på arbetstid sker alltså i ett syfte av en personlig vinning. Vi menar även att 
detta sker med en önskan om en, vad vi har uppfattat, så liten åverkan på arbetssfären och 
företaget som möjligt.  

Till exempel menar vi att anställda i större utsträckning ringer korta privata samtal till 
läkaren, eftersom detta är ett måste. På så sätt är antalet sociala privata samtal, det vill säga 
samtal till den privata sfären, lägre.  

I vår undersökning har några intervjupersoner diskuterat hur privata angelägenheter på 
arbetstid gör att det kan finnas ”tid över till annat” när de kommer hem. Vi menar att denna 
tid över till något annat kan syfta till den anställdes sociala relationer. Dessa torde kunna vara 
vad som främst blir lidande när arbetets, och privatlivets, ”måsten” tar överhanden.  
Våra respondenter menar vidare att de ägnar sig åt sociala aktiviteter av mer privat karaktär 
under sin arbetstid, som till exempel att fika, då detta bygger relationer med kollegor. Det ger 
även ett utrymme för en stunds paus från arbetet. På samma sätt är tiden för fika och paus 
officiellt tillåten av arbetsgivaren samt även inarbetat i företagskulturen. Vi menar att det gör 
att det blir svårt att så kallat avvika från denna aktivitet av privat karaktär. Den sociala 
aspekten väger tungt.  

Förutom att ta dessa av arbetsgivaren tillåtna pauser och raster, menar de anställda att de 
även måste ta mindre raster till och från under dagen för att orka med arbetet samt för att 
kunna fortsätta vara effektiv. Vi menar att detta skulle kunna visa på, draget till sin yttersta 
spets, att den anställde tar pauser för att kunna arbeta effektivt och bra. Detta i sin tur gör att 
personen antingen får ut sin lön, eller eventuellt även höjer den, och på så vis kan upprätthålla 
eller förbättra sin balans i privatlivet. Ekonomisk rationalitet är med andra ord ytterligare en 
utgångspunkt för individens ägnande åt privata angelägenheter på arbetstid menar vi.  

Utifrån de svar våra respondenter gett oss har vi även kunnat se till mönster som vi 
kunnat sammanställa till tre olika aspekter. Detta menar vi är grunden till varför anställda 
ägnar sig åt privata angelägenheter under arbetet då aspekterna är vad respondenterna menar 
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är positivt med dessa. Aspekterna vi kunnat urskilja är ett kunskapsutvecklande, samt ett 
stressreducerande dels i arbetssfären samt ett stressreducerande i fritids- och familjesfären.  
De stressreducerande aspekterna syftar till en metod för de anställda att minska sin stress i 
relation till de privata angelägenheterna. Dock menar vi att utgångspunkten för dessa är olika. 
Då den anställde gör privata angelägenheter i ett stressreducerande syfte för fritids- och 
familjesfären menar vi att det finns en obalans i dessa som måste jämnas ut. Här menar vi att 
individen ”tar tid” från arbetet när man gör privata angelägenheter för att försöka se till 
obalansen. Då stressen minskar i relation till dessa sfärer kan även stressen minskas i 
arbetssfären. Syftet i denna aspekt är att göra något privat. I aspekten för stressreducerande i 
arbetssfären är det istället själva pausen eller rasten som är den privata angelägenhetens syfte. 
Vi menar att den anställde har skapat en metod för att ta en paus och samla energi för att 
sedan öka sin effektivitet. På så sätt skulle man kunna skapa denna paus genom att göra 
privata angelägenheter som är i stort sett vad som helst. I en tredje aspekt menar de anställda 
även att de ägnar sig åt privata angelägenheter i syfte att vinna kunskap. Detta menar 
individen sedan kan vara till fördel för företaget. 

Vi menar även att vi kan tydliggöra varför man menar att dessa tre aspekter är positiva 
genom tre förklaringar. Dessa är att anställda dels känner sig bättre till mods då man menar att 
man inte gör något fel då man ägnar tid åt privata angelägenheter. På så sätt rationaliserar den 
anställde sitt beteende och syftar till att angelägenheterna faktiskt gynnar företaget. Dels 
menar vi även att de anställda vill kompensera för att man gjort något som man faktiskt vet att 
ledningen inte uppskattar, det vill säga att den anställde gjort privata angelägenheter på 
arbetstid. Som en tredje förklaring menar vi att de anställda endast uttrycker sin sanna åsikt, 
något vi inte kan bortse från.  

5.2 Vad är den administrativa chefens syn? 
Vi ställer oss frågan vad ledningen har för syn på ämnet privata angelägenheter och i samband 
med vårt resultat menar vi att den administrativa chefen uttrycker delade åsikter.  
En del av ämnet privata angelägenheter regleras genom det sunda förnuftet hos de anställda.  
Dessa får själva avgöra vad som är accepterat och inte. Samtidigt finns även policydokument, 
en mer formell del till skillnad från det mer informella sunda förnuftet, som reglerar de 
privata angelägenheterna. På så sätt menar vi även att ledningens syn på privata 
angelägenheter blir komplicerad. Här ställs regler och policydokument mot det sunda 
förnuftet. Detta skapar en relativt otydlig gräns angående vad som är tillåtet eller inte, vilket 
givetvis även skapar komplexitet i frågan om när man passerat gränsen. Ledningen uttrycker 
även genom policydokument samt genom den genomförda intervjun att de har ett synsätt som 
menar att privata angelägenheter är tillsynes tillåtet.  

Vi har även diskuterat hur ledningen, inte så oväntat, menar att den ekonomiska 
aspekten i samband med privata angelägenheter är den viktiga aspekten. Detta eftersom de 
anställda faktiskt får betalt för att arbeta, inte ägna tid åt annat. På samma sätt är även tiden ett 
viktigt perspektiv. Då privata angelägenheter är en tidstjuv förlorar företaget pengar på grund 
av uteblivet arbete. Något som givetvis inte är positivt. Då ledningen ändå menar att man inte 
kan förhindra ägnandet åt privata angelägenheter är acceptansen för dessa motvillig.   
Tiden man ägnar åt privata angelägenheter står även i relation till syftet med dessa. Vissa 
aktiviteter ligger på gränsen mellan arbete och privatliv vilket i sin tur även skapar en 
svårighet. Grova företeelser så som till exempel spel om pengar på arbetstid är lätt att 
definiera, privata angelägenheter av mer vardaglig karaktär blir dock desto svårare. 

Ett perspektiv som den administrativa chefen dock alltid måste relatera till är 
konsekvenserna de privata angelägenheterna kan få för företaget. Privata angelägenheter får 
inte skada varken de verktyg som är utlånade till anställda, så som datorer eller mobiltelefoner 
eller liknande, eller företagets anseende. På så sätt är ett visst beteende accepterat, avgörande 
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vad konsekvensen av detta blir för företaget. Här får den anställde åter igen utgå från 
policydokument och sina subjektiva bedömningar.  

I samband med subjektiva bedömningar, eller frihet under ansvar som är ett uttryck av 
stor vikt i relation till företaget, menar arbetsgivaren att man som anställd får arbeta hur man 
vill, det vill säga bestämma över arbetsförfarandet. Preferenserna är att man blir klar i tid samt 
att arbetet når upp till en viss standard, man får även arbeta i stort sett under vilka arbetstider 
man vill. På så sätt lämnar uttrycket frihet under ansvar mycket tillövers för hur man kan 
hantera sina privata angelägenheter. Detta menar vi även pekar på en tydlig filosofi hos 
ledningen som på något sätt valt detta arbetssätt samt implementerat detta tankesätt i 
företagskulturen. 

När vi har diskuterat vad ledningen har för syn på privata angelägenheter har aspekten 
sociala privata angelägenheter varit av stor vikt. Den administrativa chefen är positivt inställd 
till dessa, det vill säga att man ägnar sig åt privata angelägenheter som är sociala i samband 
med till exempel fikaraster. Det är viktigt att bygga sociala nätverk inom företaget. Det är 
även viktigt eftersom man behöver koppla bort sitt arbete en stund och tänka på annat, det vill 
säga ventilera sin familje- och fritidsorienterade sfärer i en tid då arbetssfären egentligen ska 
vara i fokus.  

En viktig syn den administrativa chefen uttrycker i samband med sociala privata 
angelägenheter är det problem som kan lösas under till exempel fikarasten. Till exempel kan 
en social stund med en kollega under en paus leda till att den anställde lättare söker kontakt 
med denna i samband med ett arbetsrelaterat problem, och därmed får hjälp att lösa ett 
problem. Den arbetsorienterade sfären ska alltid stå i centrum, man ska alltid vara 
arbetsfokuserad trots att man har en liten paus och ägnar sig åt privata angelägenheter. Dock 
har vi diskuterat huruvida man faktiskt är privat eller inte i samband med fikaraster och 
liknande eftersom det faktiskt är så pass uppmuntrat av ledningen att det kan ses som en 
arbetsuppgift. I relation till sociala privata angelägenheter har vi även flera gånger med stort 
intresse ställt oss undrande till att ledningen, som är väldigt ekonomisk i sitt synsätt, lägger en 
väldigt stor vikt vid de sociala aspekterna som faktiskt inte går att värdera.  

De sociala privata angelägenheterna måste även som sagt ske ”i rimlig omfattning” 
vilket visar på att tidskravet alltid är aktuellt. Pauserna är medel för att skapa bättre 
produktion. 

Den administrativa chefen uttrycker även en syn som visar på att det finns vissa positiva 
aspekter med privata angelägenheter. Denne menar bland annat att man som anställd kan få en 
bättre internetvana i samband med privata angelägenheter på sin dator. Dessutom menar den 
administrativa chefen att det är positivt att ägna en stund åt privata angelägenheter om det 
resulterar i att man får ett problem ur världen. Vilket givetvis gynnar företaget. Vi har 
diskuterat hur detta kan visa på exploaterande åsikt från ledningens sida. Eventuellt utnyttjar 
man de anställdas privata sfärer i ett arbetsrelaterat syfte.  

Då de privata sfärerna alltid är tillgängliga, menar den administrativa chefen att detta 
kan ge fördelar. Åter igen kan en viss fokus i de privata sfärerna under en begränsad tid leda 
till att man sedan lägger total fokus på sitt arbete. En viss tillgänglighet gentemot de andra 
sfärerna är alltså tillåtet.  

Då den administrativa chefen är medveten om att dessa handlingar inte går att förbjuda 
helt, eftersom de på något sätt alltid kommer att uppstå och därför inte helt kan elimineras, är 
det tillåtet att ägna tid åt privata angelägenheter. Dock är denna tillåtenhet inte något 
uppmuntrat från ledningen sida, då det stjäl både pengar och tid. Finns det dock något som 
visar på att man tjänar pengar på de privata angelägenheterna, till exempel en social aspekt, så 
är detta genast mer accepterat.  
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5.3 Vad är de anställdas syn? 
Ledningens syn varierar mellan tillåtet till inte uppmuntrande och de anställdas syn är precis 
lika svår att definiera.  

Vi menar att man som anställd tycker att privata angelägenheter är något man kan ägna 
tid åt på arbetsplatsen. Klarar man av sitt jobb, det vill säga levererar bra resultat inom den 
satta tidsramen samt att det inte drabbar kollegorna, kan man göra något privat med tiden som 
”är över”. På så sätt menar vi även att man som anställd är av åsikten att man får balansera sin 
familje- och fritidssfär under dessa preferenser, det vill säga i relation till att man klarar av sin 
arbetssfär. Detta är även positivt eftersom man alltid bär dessa sfärer med sig, man är aldrig 
helt jobbfokuserad i sin livssfär (D’Abate 2005). I samband med detta menar de anställda 
även att man accepterar att kollegor ägnar tid åt privata angelägenheter, givetvis även här 
förutsatt att man klarar av detta i relation till arbetsuppgifterna. Vi menar att det är så pass 
inplementerat i företagskulturen att man inte ifrågasätter kollegor som ”gör annat”. På samma 
sätt menar de anställda att deras privata angelägenheter inte får påverka kollegorna negativt, 
vilket vi menar pekar på en lojalitet kollegorna emellan. Dock känner man ingen skuld 
gentemot arbetsgivaren när man gör något privat.  

Synen på sociala privata angelägenheter är positiv. Dessa skapar en bra atmosfär 
eftersom man under fikaraster och liknande är social samt får dela med sig av sin familje- 
eller fritidsorienterade sfär. Dock känner även de anställda av det ständigt närvarande 
tidskravet vilket gör att man även måste prata arbetsrelaterade saker under pauser och 
fikaraster ibland. Detta menar vi även kan visa på att man eventuellt är delvis arbetsorienterad 
i sin livssfär.  

Vi menar även att de anställda anser att dessa fikaraster tillsammans med kollegorna inte 
går att värdera i pengar då den förlorade inkomsten återgäldas i form av en social inkomst. 
Här är det återigen intressant att se till hur stor fokus denna sociala inkomst faktiskt får, då 
den trots allt inte går att reellt mäta. I relation till detta är en aspekt även att detta sociala 
måste ske ansikte mot ansikte, vilket de intervjuade och vi, menar kan vara en 
generationsfråga.  

Precis på samma sätt som sociala privata angelägenheter är accepterat och även 
uppmuntrat från de anställdas sida, är ett osocialt beteende inte godtagbart. Företagskulturen 
är så pass djupt rotad, det vill säga att ”på den här arbetsplatsen är man social”, vilket gör att 
fikapauser för sig själv inne på sitt eget kontor inte är accepterat. Här menar vi även att det är 
den informella företagskulturen som numer upprätthåller dessa regler som de anställda måste 
förhålla sig till. Dock kan de anställda helt strunta i fikaraster och pauser om arbetet kräver så, 
arbetssfären går på så sätt före familje- och fritidssfären eftersom man befinner sig på en 
arbetsplats. I samband med sociala privata angelägenheter finns en tillit mellan kollegorna, 
tilliten säger att arbetskamraten endast fikar och göra privata angelägenheter om man har tid 
med det, en slags frihet under ansvar kollegorna emellan.  

En viktig aspekt vi nämnt är hur arbetslivet koloniserat privatlivet, eller hur ledningen så 
att säga exploaterar de anställda. Fikaraster och pauser är en plats för att vara privat, dock har 
vi ställt oss frågande till hur privat man egentligen är. När det är så pass implementerat att 
man ska vara social, även under till exempel firmafester och liknande, så kan detta uppfattas 
som en arbetsuppgift. Arbetslivet koloniserar privatlivet, eller ledningen utnyttjar de 
anställdas privatliv. Man tvingas på ett sätt att vara ett slags ”arbetsprivat”.  

Även om de anställda ägnar tid åt privata angelägenheter, så är man alltid tillgänglig 
gentemot arbetet. På så sätt menar de anställda, vilket vi dock kan ifrågasätta, att privata 
angelägenheter är ett sekundärt behov. Samtidigt nämner respondenterna i intervjuerna att 
dessa ”fördelar” som de privata angelägenheterna är inte får utnyttjas till 100 %, de ska inte 
tas för givet. På så sätt menar vi att de anställda visar att man förstår att ledningen inte anser 
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att det är helt accepterat att ägna tid åt detta. Detta visar återigen att företeelsen som är privata 
angelägenheter, är svårt att definiera.  

De anställdas syn på privata angelägenheter menar vi är positiv, får man ägna tid år 
privata angelägenheter så kan man eliminera problem, vilket gör att man arbetar bättre. Detta 
är dock inget man reflekterat speciellt mycket över, det vill säga vad man egentligen gör när 
man inte arbetar, eftersom detta uppenbarligen har fungerat bra. På så sätt menar även de 
anställda att privata angelägenheter inte är ett problem. Vilket i sin tur gör det svårt för oss att 
definiera.  

5.4 Stämmer den administrativa chefens och de anställdas syn överens? 
Ovan har vi försökt redogöra för ledningens samt de anställdas syn på privata angelägenheter 
i samband med vår undersökning. Vad som även kan vara intressant är huruvida ledningens 
och de anställdas syn stämmer överens, något som torde vara av allra största vikt för företaget. 
Att inte dela samma visioner och synsätt visar på en ofördelaktig organisation. 
Ledningens syn på att arbeta med frihet under ansvar är att bestämma över sitt eget 
arbetsförfarande. De anställda menar istället att frihet under ansvar är att bestämma över sin 
arbetstid, vilket gör att man ibland kan ägna tid åt privata angelägenheter.  

På så sätt är företagskulturen en viktig del i en organisation då denna kan vara en 
indikator på den är en sund. I vår undersökning har vi visat på den formella kulturen i 
samband med privata angelägenheter, som är policydokument, samt den informella kulturen 
som istället är det sunda förnuftet i relation till privata angelägenheter. De anställda menar i 
vår undersökning att det sunda förnuftet, eller så kallad frihet under ansvar, är en otroligt 
viktig aspekt vilket vi menar visar på att de anställda mer relaterar till den informella kulturen. 
Arbetsgivaren menar vi, representerar den formella delen, vilket även torde visa på att man 
lägger störst vikt vid dokument som reglerar de privata angelägenheterna. Då formellt ställs 
mot informellt skapas en otydlighet vilket vi menar kan vara ett problem. Man kan ställa sig 
frågan om vilket som väger tyngst, de anställdas informella synsätt, eller arbetsgivarens 
formella dokument? På så sätt menar vi att det inte finns något enkelt svar, då båda delarna är 
viktiga i företagskulturen och i relation till att förstå privata angelägenheter. Dock är detta 
något som kan påverka företaget, då synen till viss del skiljer sig åt mellan ledning och 
anställda.  

Anställda vill ägna sig åt privata angelägenheter på arbetstid, eftersom man känner en 
press från fritids- och familjesfären som inkräktar på arbetslivssfären. Därför kan heller inte 
ledningen ha en syn på privata angelägenheter som helt otillåten, eftersom dessa företeelser 
skulle ta sig i uttryck på andra sätt. Då ledningen istället har en motvillig acceptans till dessa, 
det vill säga att man accepterar privata angelägenheter till viss del, är detta vad de anställda 
får anpassa sig till. På så sätt menar vi att synen på privata angelägenheter till viss del 
stämmer överens. De privata angelägenheter som är etiskt fel, det vill säga att till exempel 
surfa på pornografiska sidor, anser både anställda och administrativa chefen är fel. Vilket är 
en relativt förväntad upptäckt, då detta är en relativt normal begränsning på arbetsplatsen.  

Den administrativa chefen uttrycker även att konsekvenserna av privata angelägenheter 
är viktiga. Något som vi menar att de anställda eventuellt inte reflekterat över på samma sätt. 
Chefen menar att användandet av utlånade verktyg, som en dator eller mobiltelefon, inte får 
skada företaget. Som anställd får man även inte försämra företagets anseende. Här menar vi 
att de intervjuade och den administrativa chefens syn inte riktigt är delad, då man som 
anställd eventuellt inte ser sin mobiltelefon som ”lånad”. Företagets anseende är eventuellt 
inte heller av störst vikt för den enskilde anställda då man kanske hellre väljer att surfa på en 
”tveksam” sida på internet för att upprätthålla sin fritidssfär, istället för att tänka på att man 
skada företagets anseende genom besöket på sidan.  
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I samband med våra intervjuer har många anställda diskuterat sociala privata 
angelägenheter. Den sociala faktorn är viktig för både den administrativa chefen och de 
anställda. Tankesättet att det är viktigt att umgås med kollegor under fikarasten är 
överensstämmande.  

Den administrativa chefen menar även att de sociala privata angelägenheterna måste ske 
i rimlig omfattning, vilket de anställda kanske få svårt att identifiera sig med. Anställda kan 
identifiera sig med tanken om att det ska ske i rimlig omfattning men kommer ändå att utgå 
från sin egna subjektiva bedömning. Vi menar att det blir svårt för anställda att identifiera sig 
med den administrativa chefens benämning ”i rimlig omfattning”, vilken är väldigt relativt. 
Speciellt då de anställda inte är arbetsorienterade i sin livsfär, utan istället lägger störst vikt 
vid sin familje- och fritidssfär. Vad som är rimligt kan bli svårt att definiera men dock något 
som ledningen och företaget skulle kunna tjäna på om man lyckas.  

Vi menar även att det här kan finns en till viss del exploaterande tanke utifrån ledningen, 
vi har även sagt att arbetslivet koloniserat privatlivet. Dessa tankar kan anses vara väldigt 
extrema och möjligtvis är detta inte en medveten handling från företagets sida. Det visar även 
på att de anställdas och ledningens syn på sociala privata angelägenheter kanske stämmer 
överens till en början. Det vill säga att både arbetsgivare och arbetstagare är för att man är 
social i samband med raster och pauser. Dock kan det även visa på, om man går ett steg 
längre, att arbetsgivaren överdriver sin önskan om att man ska vara social under till exempel 
fikaraster. Givetvis tjänar företaget på detta men det kan även ställas i relation till vad 
individen förlorar, som till exempel möjligheten att vara helt privat. Istället blir man som vi 
har diskuterat en slags ”arbetsprivat” som passar företaget. Vilket i slutändan kan vara väldigt 
påfrestande för individen då arbetssfären är den minst viktiga för denne. Detta menar vi även 
visar att det är en omöjlighet för den anställde att likt företaget önskar, vara helt 
arbetsorienterad i sin livssfär.  

Vi menar dessutom att den fokus som de sociala privata angelägenheterna får från både 
ledning och anställda, där båda har en positiv syn på dessa, eventuellt inte är befogad då det 
faktiskt inte går att räkna på om dessa är värda något.  

Vi vill dessutom ifrågasätta den informella företagskulturen som säger att det är fel att 
sitta på sitt rum och göra privata angelägenheter under fikarasten, det vill säga att man inte är 
social med kollegor. Då det inte går att mäta denna sociala faktor kan en tanke vara att det nu 
är så pass implementerat i den informella företagskulturen så att det tas för givet. 
Sammanfattande menar vi att individen även kan behöva en paus från att vara social, vilket 
man i så fall kan få då man tar en paus för sig själv. Detta visar ytterliggare på att de sociala 
företeelserna på företaget skulle kunna vara en arbetsuppgift som vilken som helst, eftersom 
det finnas ett slags ”tvång” att utföra den. Utför man inte sina arbetsuppgifter så utför man 
inte sitt arbete på rätt sätt, vilket absolut inte är positivt.  

Den sociala aspekten kan ytterligare diskuteras menar vi, då den administrativa chefens 
och de anställdas syn på dessa till viss del stämmer överens. De anställda menar att man kan 
strunta i raster och pauser ibland, till fördel för arbetet. Den administrativa chefen vill också 
att man ska delta i dessa och vara social, men samtidigt vill denne att man ska arbeta. Här 
menar vi att det är svårt att avgöra vad som är viktigast, att vara social vilket företaget tjänar 
på eller att arbeta, vilket företaget uppenbarligen tjänar på.  

Att privata angelägenheter som pauser är medel för att skapa en bättre produktion, eller 
eliminera problem, är både arbetsgivare och arbetstagare överens om. Dock finns det en 
skillnad mellan den administrativa chefen och de anställda synsätt. Som anställd menar man 
att privata angelägenheter gynnar mig, ”jag får mer kunskap” eller ”jag blir mindre stressad” 
till exempel. Detta gör sedan att jag kan producera bättre, vilket givetvis är positivt för 
företaget. 
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Den administrativa chefen ger istället bilden av först och främst tänka på hur företaget 
gynnas ekonomiskt, vilket vi heller inte ifrågasätter eftersom detta synsätt inte på något sätt är 
nytänkande. 
 

Arbetsgivaren 
 
 
 

A. Tjäna pengar B. Ha ett gott anseende 
 
 

3. Vilket gör att företaget kan 
 
 

1. Mår jag bra 2. mår företaget bra 
 

Arbetstagaren 
 
 
(Den administrativa chefen har främst uttryckt ett ekonomiskt synsätt och de anställda i sin tur främst 
ett välmående synsätt. På så väljer vi att inte diskutera arbetstagarens relation till arbetsgivarens 
anseende.) 
 
Vi har valt att illustrera vår slutsats med modellen ovan. Denna menar vi visar, väldigt 
förenklat, hur arbetstagaren syftar till att han/hon själv är viktigast. Får arbetstagaren ägna sig 
åt vissa privata angelägenheter till och från, surfa på nätet, prata med en kollega, läsa en 
tidning och så vidare så mår man bättre. Detta i sin tur gör att man arbetar bättre och hjälper 
företaget att, kort och koncist, tjäna mer pengar. Vilket även är vad arbetsgivaren vill. Vi 
menar att aspekterna hos arbetsgivare och arbetstagare sammanfaller, dock är utgångspunkten 
hos dessa olika. Båda verkar för samma sak, det vill säga att företaget ska tjäna pengar, men 
syftet är olika. Arbetstagarens syfte är denne själv i första hand vilket leder till en ekonomisk 
positiv aspekt för företaget. Arbetsgivarens syfte är ekonomiskt från början. Då syftet för båda 
parter slutligen är en ekonomisk faktor menar vi att synen på privata angelägenheter stämmer 
överens. När utgångspunkterna dock är så pass olika som de faktiskt är, menar vi även att 
synen på privata angelägenheter inte alls stämmer överens.  
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6. Reflektion 
 
I vår reflektion tar vi upp vidare tankar kring livssfärernas sammanslutning. Vi resonerar 
även kring en generationsfråga som vi tycker är intressant samt den tekniska utvecklingen 
som vi menar att man måste ta hänsyn till. Detta stycke är även tankar som eventuellt skulle 
kunna inspirera till vidare forskning 
 
 
I början av industrialismen stämplades anställdas närvaro in för att arbetsgivaren skulle ha ett 
konkret bevis på deras rumsliga tillgänglighet (Granberg 2003). Med dagens teknik där det 
går att nå individer överallt och hela tiden, blir ett sådant bevis mindre och mindre 
nödvändigt. Tillgängligheten blir via tekniken mer eller mindre konstant, och kontrollen som 
förr gjordes via stämpelklockan är nu endast ett telefonsamtal eller e-mail bort. Den exakta 
tiden för individens tillgänglighet i arbetet tycks bli alltmer flytande, och verkar istället 
övergå till att förväntas finnas då någon efterfrågar tillgängligheten. På grund av detta 
förefaller gränserna mellan individens olika livssfärer idag vara svåra att markera tydligt; 
individen är privatlivets sfärer tillgänglig då hon befinner sig i arbetssfärens kontext, och 
omvänt gentemot arbetssfären då hon befinner sig i någon av privatlivets sfärer.  
Den gräns som industrialismen förde med sig, som separerade bondesamhällets arbete och 
privatliv åt, verkar återigen idag tendera att bli mer och mer utsuddad och otydlig. Dagens 
yngre generationer har från unga år levt med dator, internet och mobiltelefon ständigt 
tillhands och torde därför också vara vana vid att mer eller mindre alltid vara kontaktbara på 
något sätt. Det är också ett faktum, vilket kan konstateras genom att ”bara se sig om på stan”, 
att ungdomar också kommunicerar med sin omvärld i en större utsträckning än vad dagens 
äldre generationer gör. Verkliga möten med omvärlden verkar ha blivit mindre relevanta, då 
det går att hantera och upprätthålla balansen liver, med vänner, familj och göromål, via 
exempelvis SMS och telefonsamtal. När dagens unga generationer växer upp med detta 
beteende som omedvetet inlärt, torde tillgänglighetskravet inte heller verka lika påfrestande 
för dem som för de äldre generationerna. 
 Denna inlärda tillgänglighet skulle alltså kunna komma att vara positiv för företag och 
organisationer, när generationerna nu börjar komma ut på arbetsmarknaden. Vanan av att 
hantera olika krav på uppmärksamhet finns redan där. Samtidigt behöver detta inte hävdas 
vara ett positivt beteende, då arbetet blir ytterligare en faktor med stora krav på individerna 
som dessa generationer generellt sett ännu inte får anses ha erfarit i någon nämnvärd 
utsträckning. Problem med att prioritera och skilja på sfärerna kan göra att individerna 
kommer att känna att de inte räcker till, vilket i sin tur kan bidra till att balansen i livet 
upplevs ojämn och stress uppkommer (Allvin et al, 2006). 
 Då kravet på tillgänglighet idag verkar öka samtidigt som gränserna mellan sfärerna 
upplevs mer otydliga, kan detta vara ett tecken på att vi återigen är på väg till en struktur 
liknande bondesamhällets. På arbetsmarknaden skulle detta i framtiden kunna visa sig genom 
att åtta timmars arbetsdag dör ut och att det blir vanligare att arbetsgivaren främst köper 
individens tillgänglighet (och arbetskraft) under 24 timmar. Arbetet blir därmed främst i 
formen resultatbaserat på oreglerad arbetstid.  

Inom en snar framtid kan en teknisk generationsklyfta alltså komma att uppstå på 
arbetsplatser. Denna klyfta kan eventuellt även komma att påverka förståelsen för beteenden 
mellan yngre och äldre generationer i förhållande till hur teknik utnyttjas och de sätt 
generationerna arbetar på. De nya möjligheterna som bland annat chattfunktioner, MSN, 
SMS, Facebook och liknande bidrar med nya möjligheter att utföra arbetet. Internetsidor som 
tidigare enbart ansågs fylla ett privat syfte kan mycket väl komma att ha betydelse i arbetet, 
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genom att bland annat effektivisera arbetet, skapa sociala nätverk och kontakter, hitta nya svar 
och synsätt på arbetsuppgifter och liknande. Därav borde det vara av vikt att kollegor får en 
förståelse för de eventuellt olika beteendena, för att undvika anklagelser och konflikter som 
inte är befogade. Genom en gemensam diskussion kan ömsesidiga referenspunkter skapas 
mellan de anställda och ledning i förhållandet till synen på privata angelägenheter på 
arbetstid. Det torde också vara viktigt att arbetsgivaren får en förståelse för hur och varför 
anställda kan använda sig av teknikutvecklingen, och tillgängligheten denna för med sig, i sitt 
arbete.  

Det är dock inte bara i framtiden det är viktigt att ha referenspunkter och regler att 
förhålla sig till i arbetslivet, även idag är dessa ett viktigt inslag i arbetsliv. Policydokument är 
många gånger en metod som arbetsgivaren använder sig av för att klargöra vilka hur den 
tekniska utrustningen får användas av anställda under arbetstid. Användandet av 
policydokument och deras utformning blir en intressant fråga i relation till arbetsgivarens 
önskan om att reglera de anställdas utförande av privata aktiviteter på arbetstid. Många gånger 
är dessa mer vardagliga aktiviteter svåra att både definiera och avgränsa och de har ofta 
normaliserats in i företagskulturen. Frågan blir då huruvida policydokument verkligen kan 
begränsa eller överlag påverka anställdas utförande av privata angelägenheter på arbetstid. 
Möjligen kan de riktlinjer och begränsningar som policyn uttrycker skydda tekniken, men 
anställdas privata aktiviteter kvarstår.  

Arbetsgivaren kan, till viss del, begränsa utförandet av privata angelägenheter genom att 
så att säga, ”bygga in” en kontroll i systemet. Det kan innebära att anställda arbetar 
resultatinriktat och att lönen baseras på provision och resultat. På så sätt minskar möjligen 
anställdas motivation att utföra privata angelägenheter. Genom att anställda är beroende av 
varandra, på så sätt att arbetsuppgifter baseras på hur kollegan utför sitt arbete eller liknande 
bidrar till att kollegor ”kontrollerar” varandra. Ingen vill helt enkelt bli drabbad av att 
kollegan utför privata angelägenheter. På så sätt kan arbetsgivaren alltså skapa en 
kontrollfunktion i själva systemet.  

Då både arbetstagare och arbetsgivare har referenspunkter att förhålla sig till, skapas en 
trygghet och säkerhet. När den tekniska utvecklingen och kraven på tillgänglighet i så väl 
arbetssfären som den privata sfären ställs i relation till privata angelägenheter, måste frågan 
diskuteras ur ett större perspektiv. 
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Bilaga 1: Intervjuguide anställd 
 

§ Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?  
o Uppgifter, raster, kommer, går, lunch? 
o Tycker de om ditt jobb, trivs du? 
o Känner du att det är utmanande? 
o Bra gemenskap på jobbet? 
o Vad tycker du om din närmaste chef? 
o Känner du dig uppskattad? 
 

§ Vad tycker du är en privat angelägenhet på jobbet? 
o Hårfrisör, är det ett privat syfte? 
o Läkare, är det ett privat syfte? 
o DN/Svenskan, i allmänbildande syfte, privat? 
 

§ Vad gör du som är privata angelägenheter? 
o Finns det något du tycker är okej/inte okej? 
o Något som ledningen inte skulle uppskatta? 
 

§ Tankar/känslor kring privata angelägenheter på jobbet? 
o Vart går din gräns för privata angelägenheter, finns det något som inte är okej? 
 

§ Ser du något positivt med de privata angelägenheterna? 
o Finns det något positivt för företaget? 
o Tycker du att det borde vara förbjudet/tillåtet? 
 

§ Varför gör du privata angelägenheter? 
o Paus, tråkigt, tidssparande, jobbar bättre efter, alla andra gör det? 
 

§ Hur känner du kring kollegor som gör privata angelägenheter på jobbet? 
o Finns det någon gräns? 
o Har någon gått över gränsen? 

 
§ Tycker du det är skillnad på att ta 5 minuter i fikarummet, eller 5 minuter på 

aftonbladet.se? 
 

§ Vad tror du ledningen anser om privata angelägenheter? 
o Alla gör det! 
o Om du vet att man helst inte vill, varför gör du det då? 

 
§ Tror du att din chef gör privata angelägenheter på arbetstid? 

o Vad tycker du om det? Är det okej? 
o Är det skillnad på dig och på din chef? 

 
§ Ledningen har stängt ner vissa sidor som man inte får gå in på, hur känner du kring 

det? 
 

§ Känner du till att det finns en policy? 
o Kan du berätta något om den/vad tycker du om den? 
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Bilaga 2: Intervjuguide chef  
 

§ Vad innebär er policy? 
o Hur kom policyn till? 
o Tycker du att policyn är bra? 
o Är den bra i praktiken? 
o Hur tillämpas den? 
 

§ I vilken utsträckning tror du att policyn följs? 
o Är den informell trots att den är formell? 
o Hur hanterar ledningen privata angelägenheter? 

 
§ Vad tror du att de anställda tycker om policyn/om privata angelägenheter? 
 
§ Vad är din definition av privata angelägenheter? 

o Är det skillnad på sidor på nätet och sidor på nätet? 
o Okej att köpa en tröja på lunchen, okej köpa tröja på nätet på jobbet? 

 
§ Vad av privat karaktär är inte okej? 

o Kategorisera/indela? 
 

§ Har du något exempel på någon som tagit en privat angelägenhet för långt? 
o Hur hanterades det? 
o Varför tycket man att detta var att gå för långt? 

 
§ Kan du se någon fördel med att man gör privata angelägenheter på jobbet? 

o Vad vinner företaget på att ha en policy? 
o Etiskt rätt? 
o Medarbetarna mer produktiva? 
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Bilaga 3: Internet & e-postpolicy 
Vi vill här poängtera att vi tagit bort företagsnamnet och ersatt detta med endast ”företaget”. 
 
1. Inledning 

Syftet med detta dokument är att man som medarbetare och uppdragstagare vet vilka 
regler som gäller för Internet och e-post inom företaget. 

 
2. Utgångspunkter och regler 
 

2.1. Utgångspunkten är att Internet och e-post är arbetsredskap som ska användas för att 
stödja och utveckla bolagets affärsverksamhet. Det innebär att all användning som – 
direkt eller indirekt – inverkar menligt på affärsverksamheten, inte är tillåten. 
E-post och Internet är arbetsverktyg och skall användas på samma sätt som 
exempelvis telefon, brev och tidningar. 

 
2.2. Bolaget äger all information i IT-systemen som framtagits eller på annat sätt 

behandlats i eller i anslutning till tjänsten. 
 

2.3. Vid surfande på Internet lämnar medarbetaren elektroniska spår efter sig på besökta 
sajter. Det är därför särskilt viktigt att tänka på hur man använder Internet och e-post 
eftersom man gör det i bolagets namn. 

 
3. Användning av Internet 
 

3.1. Internet är avsett för informations- och kunskapsspridning i tjänsten. Användning av 
Internet ska i första hand vara yrkesmässig. All annan användning ska ske restriktivt 
och på sådant sätt att Bolagets affärsverksamhet inte berörs. 

 
3.2. Besök på ”seriösa” sajter är tillåtna, under förutsättning att de förekommer i 

begränsad omfattning.  
 
3.3. Följande användning av Internet är aldrig tillåten med bolagets utrustning. 

 
3.3.1. De inställningar som finns i installerade program får inte ändras för att detta kan 

sänka säkerhetsnivån. 
 

3.3.2. Att direkt lyssna på musik från Internet kräver mycket stor datorkraft och är 
därför inte tillåtet. 

 
3.3.3. Att se på videosänt material (exempelvis från Youtube), livesändningar osv. 

Detta är endast tillåtet om det är arbetsrelaterat då detta tar mycket bandbredd. 
 

3.3.4. Att delta i diskussionsgrupper, så kallade chatgrupper eller dylikt eller att skriva 
insändare eller liknande där oklarhet kan uppstå om huruvida man företräder 
Bolaget eller inte. 

 
3.3.5. Att ladda ner musik, program eller andra typer av filer. Undantaget är filer som 

är arbetsrelaterade, dock aldrig program.  
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3.3.6. Att besöka sajter som har ett innehåll som är diskriminerande eller på annat sätt 
bryter mot Bolagets etiska regler, innefattande sajter som till innehållet är 
pornografiska, rasistiska, oetiska eller på annat sätt väcker anstöt eller ger uttryck 
för extrema politiska åsikter eller andra extrema åsikter eller innehåller olaglig 
information.  

 
3.3.7. Att besöka spelsidor där spel om pengar förekommer (exempelvis Svenska Spel, 

ATG, Unibet). 
 
4. Användning av e-post 
 

4.1. Användning av e-post ska i huvudsakligen avse tjänstemeddelanden. Att skicka e-
post privat från bolaget är i princip detsamma som använda bolagets brevpapper för 
privat bruk 
E-post är arbetsverktyg och skall användas på samma sätt som exempelvis bolagets 
telefon, brev och tidningar. 

 
4.2. E-post som skickas till bolagets elektroniska adress eller som finns i bolagets datorer 

betraktas som Bolagets e-post. 
 

4.3. Det är inte tillåtet att läsa någon annans e-post utan medgivande av administrativ 
chef. 

 
4.4. Tänk på 

 
4.4.1. att kontrollera med IT-funktionen i bolaget om osäkerhet finns angående 

bifogade filer.  
4.4.2.  
4.4.3. att utgående e-post från bolaget (från företagets domäner) uppfattas som 

företagets eftersom bolaget står som avsändare. 
 

4.4.4. att säkerheten är bristfällig vid distribution utanför företagsgruppen liksom att 
utan säkerhetsverktyg (tex certifikat), går det inte att verifiera en avsändares 
identiteter eller att ett e-postbrev inte manipuleras. 

 
4.4.5. att undvika att skicka onödig e-post. Överväg om mottagaren verkligen behöver 

aktuell information. Kopiafunktionen används endast för att informera de som är 
direkt berörda av innehållet. E-postmeddelanden till mottagare utan direkt 
anknytning till innehållet orsakar merarbete och minskar överskådligheten bland 
mottagarens inkommande e-postmeddelanden. 

 
4.4.6. att det inte är lämpligt att skicka känsliga personliga uppgifter eller annan 

känslig information med e-post. Personer utanför bolaget har möjlighet att läsa 
meddelandet. Informationen i ett e-post meddelande är lätt åtkomlig och även lätt 
att ändra/förvanska, man kan likna det med att skicka informationen på ett 
vykort. Kryptering bör användas vid dessa meddelanden. 

 
4.4.7. att massdistribution av e-post ska användas restriktivt. Information som ska nå 

en större målgrupp ska publiceras på Intranätet. 
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4.4.8. Samtliga dokument som bifogas till ett e-postmeddelande ska beskrivas så att 
mottagaren vet vad filerna innehåller samt vilket program som har använts. 
Filerna som bifogas får sammanlagt inte överstiga 4 Mb per e-postmeddelande, 
vid behov att skicka meddelande överstigande 4 Mb kontakts IT-funktionen. Det 
kan finnas begränsningar över hur stora e-postmeddelanden mottagaren kan ta 
emot. 

 
4.5. Följande användning av e-post är aldrig tillåten med bolagets utrustning. 
 

4.5.1. E-post trafik för personlig vinning, tex affärsaktiviteter utanför bolaget . 
 
4.5.2. E-posttrafik med någon som står för värderingar som är diskriminerande eller på 

annat sätt står för extrema politiska åsikter eller som tillhandahåller 
pornografiska produkter. 

 
4.5.3. E-post trafik av kedjebrevskaraktär, elektroniska gratulationskort och julkort 

mm. 
 

4.5.4. Vidarebefordran av sådan e-post som avses i 4.5.1-4. 
 
5. Kontroller och spårning 
 

5.1. All användning av Internet och e-post från PC ägd av företaget ska ske genom 
brandvägg och proxy ägd av företaget. 
 

5.2. Skyddsmekanismer för att förhindra varumärket att förknippas med oetiska 
Internetsidor skall tillämpas. Detta i form av en varningstriangel vid besök på sidor 
som kan innebära ovanstående och dels i form av ett utropstecken där sidan är spärrad 
från åtkomst. 

 
5.3. Företaget förbehåller sig rätten att genomföra kontroller och spårning av 

Internetanvändning för enskild användare. Vid genomförande sker det i samverkan 
med berörd fackförening och personalchef. 

 
5.4. Det är inte möjligt för enskild chef, anställd eller någon annan att ensam genomföra 

kontroll och spårning. Alla former av kontroller regleras i 
arbetsmarknadslagstiftningen och kollektivavtal. 
 

6. Åtgärder vid brott om denna policy 
 

6.1. Den som – i förekommande fall efter tillsägelser – inte rättar sig efter denna policy 
ska i första hand fråntas sin tillgång till Bolagets datasystem. Beslut om detta fattas av 
administrativ chef efter samråd med Vd. 

 
6.2. Brott mot policyn kan innebära allvarliga arbetsrättsliga åtgärder. 
 
6.3. Närmaste chef ska anmäla varje misstänkt brott mot denna policy till administrativ 

chef. 
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