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Sammanfattning 
 
I vår studie undersöker vi vad arbetstagare gör på arbetet som inte är arbetsrelaterat och av 
mer privat karaktär och varför de gör dessa sysslor. Anledningen till att vi valt denna 
frågeställning är för att vi tycker det är ett intressant ämne att undersöka. Samt att vi vill 
skaffa oss kunskapen om vad de anställda sysselsätter sig med på arbetstid, som inte ingår i 
de ordinarie arbetsuppgifterna.  
 
Teoridelen ska hjälpa läsaren att senare förstå resultat och analysdelen, därför tar vi 
inledelsevis upp kort historik angående hur ledningen kan styra sina anställda. Vi fortsätter 
att beskriva vad de anställda gör på jobbet och om dessa sysslor kan kallas för motstånd. 
Men även varför de anställda gör dessa sysslor och en rad anledningar till det såsom 
missnöje, oklara roller eller för att de kan. Vi frågar oss sedan vad ledningen kan göra åt 
det? Vad ledningen kan göra är exempelvis att bättre anpassa och stödja de anställda i 
arbetet. I slutet av teorin delen går vi igenom olika förklaringar till dessa beteenden, som kan 
vara att de anställda känner sig missgynnade samt om man ska göra något åt det? Det finns 
här inget angivet svar men kontentan är ändå att det kan vara svårt att gör något åt det då 
organisationsmedlemmar ärver varandras beteenden och handlingssätt. Det är då svårt för 
ledningen att bryta denna kedja som sker informellt i gruppen. 
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att anställda sysselsätter sig med privata göromål 
på arbetstid. De sysslor som utförs är bland annat, betala räkningar och surfa privat på 
Internet, ringa privatsamtal, boka frisörtid eller fika. En av de största anledningarna till 
varför dessa sysslor utförs är för att möjligheten finns att utnyttja vissa resurser och för att de 
anställda har tid över. De anställda anser att detta beteende är accepterat så länge alla i 
arbetsgruppen sköter det ”snyggt” och inte utnyttjar dessa fördelar i för stor utsträckning. Vi 
avslutar vår uppsats med en avslutande diskussion som är skriven utifrån våra egna tankar 
och åsikter, men som även innefattar vilka konsekvenser vi tror att denna blandning av 
arbete och fritid kan få på sikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Icke arbetsrelaterade sysslor, motstånd, arbetstagare, automni. 
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1. Inledning  
 
När människor är på arbetet förväntar sig arbetsgivaren att de ska följa de restriktioner som 
arbetet avser och inte engagera sig i icke arbetsrelaterade sysslor. Men så är ofta inte fallet, 
då människor vill blanda in sitt privatliv i arbetet av olika anledningar. Det kan vara att de 
anställda gör andra sysslor på jobbet just för att de har tid över eller att företagskulturen 
tillåter att de smiter iväg en timma eller två och till exempel klipper sig på betald arbetstid. 
Vi är inte intresserade av att undersöka de synlig motståndet som stöld, sabotage och strejk 
(Oliphant och Oliphant 2001) utan mer de dolda småsysslorna som inte direkt märks. Den 
tid som hör till de anställdas flextid är inte heller av intresse för vår undersökning, då det är 
den betalda arbetstiden som vi har för avsikt att studera. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att vi vill skapa en djupare förståelse för vad anställda gör på arbetet. 
Vi vill undersöka om arbetstagare endast utför arbetsrelaterade sysslor på arbetstid, eller om 
det är så att anställda även tar sig tid för att utföra privata göromål. Vår tanke bakom denna 
studie är att vi tror att somliga anställda gör vissa ting som inte är arbetsrelaterade, just för 
att de inte tar så allvarligt på att dessa sysslor utförs. Vi har valt att undersöka olika yrken 
inom tjänstesektorn, på grund av vi tror att dessa arbetstagare ofta blandar in sitt privata jag i 
arbetet till skillnad från en anställd vid exempelvis ett löpande band. Vardagslivet är ständigt 
påtagligt inom tjänstesektorn och vi tror att det då kan vara lättare för dessa anställda att 
blanda arbetsliv med privatliv, då det ofta finns tillgång till resurser som Internet, telefon 
och firmabil.  
 
 
Syftet har lett till följande frågeställningar: 
 

• Vad gör anställda för icke arbetsrelaterade/privata sysslor på arbetstid? 
• Varför gör anställda icke arbetsrelaterade/privata sysslor på arbetstid? 
 

 
 

1.2 Disposition 
Första delen i uppsatsen behandlar varför vi valt ämnesområdet samt vårt syfte och 
frågeställning. I andra delen tar vi upp valet av metod samt studiens tillvägagångssätt. Del 
tre är teoridelen vilket hanterar ämnet vi valt att undersöka, denna del skapar en grund för 
läsaren för att det sedan ska bli enklare att förstå och sätta sig in i analyskapitlet. Den fjärde 
delen hanterar resultat och analys där vi har sammanfört teorier med vårt resultat av 
intervjuerna. Resultatet och analysen har vi medvetet valt att blanda ihop, för att göra det är 
lättare för läsaren att skapa sig ett sammanhang. Till sist har vi gjort en avslutande 
diskussion för att bringa fram vår slutsats av studien.  
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2. Teoretisk referensram 

I denna del tar vi upp tidigare teorier och forskningar som belyser ämnet som 

vi har valt att studera. Här kopplar vi samman teorierna med varandra för att 

få en djupare förståelse till vår studie. För att skapa en begriplig uppfattning 

till vår undersökning, vilket har skapat betydelsen till vårt resultat.  

 

2.1 Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare 
Anställda får betalt av arbetsgivaren att utföra ett visst arbete, ofta handlar det om att 
arbetsgivaren köper arbetstagarens tid. I de fallen är ofta en stämpelklocka inblandad för att 
ledningen vill ha kontroll och formell makt över de anställda. Arbetsgivaren förväntar sig att 
arbetstagaren ska utföra de uppgifter, önskemål och instruktioner som de har betalt för och 
inte sysselsätta sig med annat under arbetstid. Andra gånger är inte tiden det primära i 
arbetet utan istället ska en viss uppgift utföras, då är antalet timmar inte det viktiga utan 
resultatet av arbetet. Insikten om att människor tillbringar en stor del av sina liv på 
arbetsplatsen har lett till att de anställda ”tar tid” i anspråk till sig själv och sitt privatliv i 
stor utsträckning (Bang 1999:15). Enligt Harris och Ogbonna (2002) är utförandet av icke 
arbetsrelaterade sysslor på arbetstid så vanligt som att mellan 75 till 96 % av de anställda har 
ett rutinmässigt beteende som kan beskrivas som ett avvikande handlingssätt. Om vi utgår 
från Ackroyd och Thompson (1999) så kan dessa icke arbetsrelaterade sysslor ses som 
Organizational Misbehaviour, det vill säga ett beteende som inte är accepterat inom 
organisationen. De menar att allt som ledningen inte tycker att de anställda ska vara på 
arbetsplatsen är ett motstånd inom organisationen. Här nedanför redogör vi för tre olika 
skolors synsätt i avseendet att styra och kontrollera sina anställda för att undvika motstånd, 
så att de anställda bara sysslar med arbetsrelaterade göromål på arbetstid. 

 

2.2 Hur kan ledningen styra de anställda? 
Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är en av de viktigaste byggstenarna i 
arbetslivet, det är viktigt att samarbetet dem emellan fungerar. Vi har valt att beskriva tre 
olika skolor som behandlar denna maktrelation och olika sätt att styra de anställda. De 
skolor vi valt att ta upp nedan är: Scentific Management, Human Relations och Labour 
Process Management. Vi valde dessa tre på grund av att vi ville ha med olika skolor som 
behandlar maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Enligt ett Scentific management synsätt är det morot kontra piska som är det fundamentala i 
ledningens strävan efter att styra sina anställda. Det var när ledningen försöker kontrollera 
de anställdas arbetstakt som det uppkom missnöje och motstånd utfördes inom 
organisationer. Fredrick W. Taylor (1998 [1911]:38) trodde sig kunna motverka motstånd 
genom att redan i anställningsurvalet mer noggrant välja ut vilka medarbetare som passade 
för jobbet och han ansåg sig då få en högre kvalitet på sina anställda. Taylor (1998 [1911] 
ibid) ansåg att ju högre kontroll arbetsgivaren hade på sina anställda desto mindre motstånd 
utförde medarbetarna. Så var ofta inte fallet, utan det visade sig i Hawthornestudien som 
utfördes 1924-1932 att det var när de anställda kände att de fick sin röst hörd och viss 
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uppmärksamhet på deras privata situation, som gjorde att de arbetade på ett sätt som 
ledningen eftersträvade och mindre motstånd upplevdes (Kalling et al, 2006:98f). 
 
Det visade sig att det var de sociala faktorerna som påverkade produktionsnormen och 
ekonomin, inte lönen som Taylor först trodde. Hawthornestudien som är grunden till Human 
Relations (Granberg 2003:532) förespråkar att tillfredställda människors behov och de 
sociala faktorerna. Rörelsen menar då att moralen kommer att öka och de anställda ska då 
samarbeta bättre med ledningens krav. Elton Mayos (Kalling et al 2006, kap 5) Human 
Relation bygger till skillnad från Taylors styrning med kontroll istället på sociala relationer. 
Mayo såg samarbetet och god kommunikation mellan människor som viktiga byggstenar.  
 
Labour Process traditionen är även det en skolbildning som behandlar maktrelationen mellan 
ledning och anställd, likt Scentific Management. Ett begrepp som man pratar om i detta 
sammanhang är ”strukturerad antagonism” som innefattar att de anställda utför ett utstuderat 
motstånd när de känner sig missnöjda. För det är när de anställda känner sig för hårt 
kontrollerade som detta motstånd kan utvecklas. För att få ut det mesta av de anställda och 
organisationen måste ledarna kontrollera och i viss mån förändra organisationen, för att få ut 
ett så stort ekonomiskt överskott som möjligt. Det finns ofta en rädsla för förändring hos de 
anställda, vilket inte alltid bygger på osäkerhet utan kan också handla om att de anställda 
inte vill förändra sina arbetsuppgifter. Detta skapar en ständig dragkamp mellan arbetstagare 
och arbetsgivare strävan åt olika håll. Medan ledningen strävar efter att kontrollera 
produktionen och arbetsprocessen, så strävar de anställda efter autonomi i arbetet. Det vill 
säga att de vill ha mer frihet och själva vara med och styra sina arbetsuppgifter (Huzell 
2005:3f). Detta hävdar även de största teoretiker inom motståndsteorin, Ackroyd och 
Thompson, att det ständigt sker en dragkamp mellan produktion, tid, arbetstagare och 
arbetsgivare. För om arbetstagaren sysselsätter sig med andra ting än arbetsrelaterade sysslor 
anser Ackroyd och Thompson (1999: ibid) att ledningen ser det som motstånd eftersom 
arbetstagaren inte är enhetlig med organisationen mål. Vi kommer att i nästa rubrik mer 
ingående beskriva vad som är ett dåligt uppförande inom organisationen. 
 

2.3 Dåligt uppförande inom organisationen 
De mest omtalande forskare inom området som tar upp misbehaviour i organisationer och 
behandlar ämnet motstånd är Ackroyd och Thompson (1999:27). De står på de anställdas 
sida och är inte ledningsvänliga som till exempel Scentific Management. De har skapat en 
teori och en modell som innefattar ”Organizational misbehaviour”. Ackroyd och Thompson 
(1999:2) definition på begreppet är“Anyhing you do at work you are not supposed to do“. 
Bland annat på grund av att Organizational misbehaviour uppkommer inom fyra aspekter 
som arbete, tid, produkt och identitet och kring dessa pågår en ständig dragkamp mellan vem 
som kontrollerar arbetstid, produktion etcetera. Deras teori bygger på att de anställda ser sig 
mer som individer på arbetet, vilket gör att de ofta agerar efter sitt eget bästa än för 
organisationens. Ett från ledningens sida dåligt uppförande är när de anställda inte följer de 
regler eller normer som företagsledningen har satt upp, det är det som är misbehaviour inom 
organisationen (Ackroyd och Thompson 1999:12). Det har diskuterats mycket om dessa 
sysslor är ett motstånd eller inte, vi kommer att ta upp begreppet motstånd för att ge en 
klarare bild på hur det kan tolkas och skillnader mellan teoretikers uppfattningar. 
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2.4 Motstånd 
Relationen mellan ledning och anställd kan vara en orsak till varför anställda sysselsätter sig 
med icke arbetsrelaterade sysslor på arbetstid för att skapa autonomi i sitt arbete. Eftersom 
motstånd kan uppstå då anställda till exempel känner sig för hårt kontrollerade i sin 
arbetsroll, så vill vi kort skriva om begreppet. Det finns olika sätt för de anställda att 
protestera mot sådant som de känner sig missnöjda med. Vilket kan visa sig i ett organiserat 
motstånd i form av sabotage, strejk eller stöld men det kan lika väl vara ett icke organiserat 
motstånd såsom att till exempel surfa privat på Internet eller göra andra privata ärenden på 
arbetstid. Det senare kan vara svårare att kontrollera då det inte är lika lätt att tyda inom 
organisationen. Ett till synes icke organiserat motstånd är oftast inte en egentlig 
motståndshandling. I stället kan det handla om att den anställde inte är medveten om att 
vissa företeelser är otillåtna på arbetet eller så anser de anställda att de till exempel är värda 
en extra rast. Det kan enligt Ackroyd och Thompson (1999:18) uppfattas som ett 
missförstånd när den anställde blir konfronterad och inte inser att de gör ett så kallat 
motstånd inom organisationen, då det inte är en medveten handling. Det kan även bero på att 
de anställda inte lägger så stor vikt vid att de gör vissa privata angelägenheter på arbetstid 
(Collins och Ackroyd 2005:306).  
 
 
Motstånd i arbetslivet är bland annat det som ledningen inte tycker att de anställde ska vara 
och göra inom organisationen, oftast handlar det om när de anställda gör uppror och går 
emot företagets normer eller värderingar. Huzell’s (2005:50) definition på motstånd:  
 

”Allt som anställda gör, tänker och är på arbetet som ledningen 

inte vill att de anställda ska göra, tänka och vara” 
 

Det är när det finns vissa förbud som de anställda bryter mot som motstånd utförs, det som 
är accepterat att göra inom vissa företag kan inte alls vara det på ett annat. Vi tror att 
motstånd alltid funnits i arbetslivet, då vi stödjer det på Taylor (1998 [1911]: ibid) som ville 
kontrollera sina anställda redan i början på 1900- talet. Men att det nu har vuxit fram till en 
ny form på grund av att tekniken har utbretts som exempelvis tillgång till dator och 
mobiltelefon. Men det är inte lika lätt att inom alla yrken surfa privat på Internet och ringa 
privatsamtal från arbetstelefonen, då det ibland förs register för att kontrollera de anställda. 
Ibland kan det även vara så att vissa arbeten inte har tillgång till exempelvis dator eller 
telefon eller firmabil. Men på de flesta arbeten finns ändå tillgång till vissa resurser för 
anställda att utnyttja och vad är det då de anställda gör på arbetet som inte hör till de 
ordinarie arbetsuppgifterna? 
 

2.5  Vad gör anställda på jobbet? 
I D’Abate (2005) studie som gjordes fann hon att de anställda gör en rad olika saker på 
arbetet som inte är arbetsrelaterat. De privata ärenden som nämndes var social konversation, 
dagdrömmande, e-mailande, surfa på Internet, boka personliga ärenden som doktor och 
stylist, organisera och planera för fritiden, läsa, se på tv, nedladdning av musik från webben, 
spela dataspel, shoppa på arbetstid, prata i telefon, ta emot släktingar och bekanta på arbetet, 
reinkarnation, avslappning, hobbys, vårda vänskapsrelationer, dagdrömma, organisera och 
planera för ledighet och betala räkningar. Det vanligaste var dock att ringa och ta emot 
privatsamtal, sända och ta emot mail, konversation av privat slag med kollegor och surfa på 
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nätet i personligt syfte (D’Abate 2005). Misbehaviour litteraturen, som behandlar ämnet 
motstånd (exempel Ackroyd och Thompson 1999, Collin och Ackroyd 2005) ger även det en 
viss insyn i hur de anställda utnyttjar företagets resurser för personliga syften. Främst då 
nämns även här att användandet av e –mail konton, internetuppkoppling, firma telefon, 
mobiltelefon som de vanligaste sätten att använda sin arbetstid för personliga syften. Ett 
resultat av en studie som utfördes av Lim (2002 enligt D’ Abate 2005) sågs att surfandet på 
Internet för personliga intressen på arbetstid som en form av misbehaviour på arbetet. Syftet 
med studien var att undersöka uppförande tillkännagivandena av överlappningen mellan 
arbete och personliga sysslor. Men alla studier uppvisar inte fenomen som något negativt, 
snarare tvärtom, att det gör det lättare för individen att balansera upp arbete med privatliv 
eller för att få en paus i arbetet (D’Abate 2005). Vi kan bitvis se att sysselsättandet av 
privata göromål på arbetstid är en form av icke organisatoriskt motstånd. De anställda tar tid 
från arbetsgivaren att göra annat än att jobba på arbetstid, även om det inte alltid är en 
medveten handling. Enligt D’Abates (2005) studie framkom det inte helt överraskade 
resultatet att arbetet inte var den plats de tillfrågade värdesatte mest, utan majoriteten av 
respondenterna i studien satte mest vikt på hemorienterade intressen. Nedan kommer vi att 
beskriva olika anledningar till varför anställda utför privata sysslor på betald arbetstid. 
 

2.6 Anledningen till att arbetstagaren utför privata ärenden på 
arbetstid 
När anställda gör privata sysslor på arbetstid så kan det bero på att de vill uppnå någon form 
av autonomi i arbetet och inte uppleva och känna att ledningen bestämmer allt, (Collinson & 
Ackroyd 2005:320f) medan det andra gånger kan vara så enkelt som att de anställda har tid 
över eller vill spara sin fritid. Det finns en rad olika anledningar till varför de anställda gör 
icke arbetsrelaterade sysslor på arbetstid. Vi kommer nedan att beskriva olika skäl till hur 
det kan komma sig att det är så vanligt att mellan 75 till 96 % gör privata sysslor på arbetstid 
(Harris och Ogbonna 2002). Det kan bland annat bero på att det är oklara mål inom 
organisationen, att den anställde känner sig för hård kontrollerad, ett försök till att skapa en 
balans mellan arbete och fritid, missnöjdhet på arbetet eller för att förutsättningarna finns. 
Ytterligare en orsak kan vara dagens tekniska utveckling med tillgång till exempelvis datorer 
och mobiltelefoner. 
 

2.6.1 Oklara mål i organisationen 

Collins och Ackroyd  (2005:306) menar att motstånd kan förekomma på arbetsplatser då det 
uppkommer oklarheter avseende vilka mål som är uppsatta inom organisationen. Motstånd 
kan enligt Ackroyd ochThompson (1999:40) bildas av osäkerhet inom organisationen, om 
det inte är någon som kan ge klara besked om hur organisationen kommer att utvecklas, det 
vill säga hur det kommer att se ut i framtiden. Att vara oklar i sin roll är en faktor som kan 
innebära att den anställda är oklar med vad som förväntas av dem och de inte vet hur de 
bidragit till det stora hela. Då skapar miljön en känsla av förvirring och osäkerhet, de 
anställda börjat då även ifrågasätta sin roll i arbete. Som ett resultat av detta kan de anställda 
känna sig kritiska till ledningens initiativ och tenderar att visa klent engagemang (Wilson 
2007). När den anställda inte känner sig enhetlig med företagets mål, så kan det visa sig i allt 
från stöld och sabotage som vi anser är organisatoriskt motstånd till mer osynliga ting som 
är mer icke organisatoriskt motstånd, som inte ledning direkt ser. Det sistnämnda är det som 
vi har valt att undersöka i vår studie. 
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2.6.2 För hård kontroll 

När de blir anställda för hårt kontrollerade och styrda kan det leda till missnöje av olika slag. 
Det är vid en sådan krock som motstånd blir det centrala på arbetet, de anställda utför 
motstånd för att de inte ska känna sig lika styrda och detta kan leda till att ledningen stramar 
åt de möjligheter som finns till autonomi, exempelvis att företaget stänger ner vissa 
Internetsidor, förbjuder privatsamtal eller andra förbud. Konflikten mellan arbetsgivare och 
arbetstagare handlar ofta om att ledningen vill få kontroll över arbetsprocessen. Ur ett 
Labour process perspektiv som innebär att nyansera relationen mellan kontroll och motstånd 
så hävdas det att ledningens kontroll aldrig blir fullständig utan de anställda hittar ständigt 
nya vägar att göra som ledningen inte vill, det vill säga sådant som inte hör till ordinarie 
arbetsuppgifter (Friedman 1977 et al, enligt Huzell 2005:36ff). 
 

2.6.3 Balans mellan arbete och fritid 

Enligt D’Abate (2005:1022) finns det förklaringar som att de anställda sysselsätter sig med 
privata angelägenheter på arbetet för att de inte vill ha en ny ”att göra” lista när de kommer 
hem. Ett citat ur hennes studie visar det: 
 

”…at night, we’re more likely to just relax and watch TV. We 

try not to spend too much time about bills and things when 

we’re at home. I’d rather do it at work actually because that 

way it’s not taking up the time that we have to spend together”.  
 

D’ Abate (2005) studie visar att sysselsätta sig med personliga företeelser på arbetstid är lika 
mycket en funktion av personliga intressen som en funktion att balansera upp arbete och 
fritid. Faktorer bakom kan vara att de anställda skapar gemensamma anledningar för att 
förklara personligt ärenden på arbetstid, önskan för arbetslivsbalans spelar en stor roll i 
beteendet, framför allt var det bekvämt att göra privata ärenden på arbetstid. Men det kan 
även handla om att människor vill uppnå någon slags balans i sitt liv och försöker då 
kombinera både hem, jobb och fritid. Snir och Harpaz (enligt D’ Abate 2005) fann att 
individer som var mer orienterade mot fritid arbetande färre timmar per vecka än individer 
som var mer inriktade på arbete. En populär anledning som nämndes i studien var tidsbrist, 
ett exempel var att rörmokare och liknande ringdes under arbetstid på dagtid, för att de helt 
enkelt var lättast att få tag på vid den tidpunkten. En annan anledning kan vara att de redan 
sitter vid en dator och behöver ett avbrott, det hände då ofta att de anställda surfade på sidor 
av privat karaktär. En respondent i D’ Abates (2005:1024) studie sa: 
 

 ”You know it’s the only way i’ve been able to balance a career 
and a personal life. If I weren’t able to do things at work, then I 

probably wouldn’t be able to stay working. For me, it’s 

necessity…So you have to find a way to balance it. To do 

personal stuff at work”.  
 

 
För att summera verkade det som om hem och fritid involveras i arbetslivet för att det 
hjälper de anställda att balansera de tre livsformerna, hem, jobb och fritid både emotionellt 
och med begränsad tid (D’ Abate 2005). 
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2.6.4 Missnöje 

Motstånd kan vara ett sätt för de anställda att visa missnöje över sin arbetssituation. Det kan 
ge upphov till både organiserat och icke organiserat motstånd som i första hand är grunden i 
organisationsproduktionen. De anställda vill vara nöjda med hur produktionen sköts 
eftersom detta är deras arbete, när de inte är nöjda så utförs motstånd för att upprätthålla 
autonomi i arbete. Motstånd är beroende av strukturer och kan vara ett sätt att överleva för 
den anställde (Huzell 2005:35). Detta kan förutom att anställda vill känna frihet bero på att 
de är missnöjda eller uttråkade på jobbet. Rosse och Hulin (enligt Koslowsky 2002) menar 
att en anställds missnöjdhet är en startknapp till vad som kan leda till alternativa beteenden. 
Författarna pratar då framförallt om ett adaptivt beteende, som innebär att man tar efter det 
andra gör på arbetet. En anställd som känner att ett särskilt beteende inte ger några negativa 
konsekvenser kan prova på andra icke arbetsrelaterade sysslor och testar således vad gränsen 
går för vad som är ett accepterat beteende på just den arbetsplatsen. I en undersökning 
(Everton et al, 2007) blev resultatet att de anställda som inte kände en samhörighet till 
företaget hade en mindre tillfredställelse till sitt arbete, vilket gjorde att de inte kunde känna 
någon respekt för de andra anställda eller för företaget. Det kunde visa sig i att de anställda 
gick till attack mot organisationen, för att få utlopp för sina inre behov av tillfredsställelse, 
vilket inte organisationen kunde ge dem.  
 

2.6.5 För att de kan  

Den anställde sysselsätter sig med privata angelägenheter på arbetstid utifrån vilka 
förutsättningar det finns på arbetet, vad de har möjlighet att göra och utifrån de normer och 
regler ledningen har satt upp inom organisationen. Ackroyd and Collins (2005: 305-320) 
menar att det kan skapas konflikter bland de anställda då inte alla är på samma nivå för vad 
som anses vara accepterat på företaget, vilket kan skada den anställda till att inte vilja eller 
kunna sköta sitt jobb korrekt. Vi anser att de anställda utnyttjar de resurser som finns på 
företaget för att möjligheten finns och för att det är ett accepterat beteende medarbetare 
emellan. Det redogör vi även i punkt 2.7.4 som behandlar organisationskulturen och hur den 
ärvs mellan organisationsmedlemmar.   
 

2.6.6 Dagens tekniska utveckling 

Thompson anser (enligt Rosenberg 2006) att tiden har förts vidare genom traditioner, som 
har utvecklats från generation till generation. Han menar att den nya generationen av 
arbetare har förstått innebörden av att tid är pengar och detta har lett till att anställda i dag är 
väl medvetna om hur och var de kan lägga tid på. De anställda har accepterat företagets syn 
på att tiden på arbetsplatsen är pengar, vilket gjorde att de anställda lärde sig att dra egen 
nytta i det sätt att tänka (Thompson enligt Rosenberg 2006). Mycket har med den tekniska 
biten och framväxten av nätverksamhället att göra, vilket anställda ständigt omges av. Det 
vill säga lättillgängligheten till datorer, mobiler och andra sorters telekommunikation 
etcetera. Det har skett en drastisk förändring till anställdas förhållande mellan produktion 
och konsumtion. Arbetet kan ses vara mer ett samspel mellan individen och arbete, där 
individens plats tar allt mer större plats än arbetaren på arbetsplatsen (Rosenberg 2006) 
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2.7 Åtgärder mot utförandet av privata ärenden på arbetstid  
För att undvika att ett dåligt uppförande uppstår bör ledningen få den anställda att känna en 
gemenskap till företaget så att det skapar en tillit dem emellan. Om missnöje till organisation 
upplevs så kan det leda till att den anställde anmäler sig sjuk eller att denne utföra andra 
sysslor på arbetstid som inte är arbetsrelaterade (Everton et al, 2007). Vi kommer nedan att 
beskriva en rad olika åtgärder som kan leda till att anställda inte sysselsätter sig med privata 
sysslor i lika stor grad som det görs på vissa arbetsplatser idag. Vi anser att privata 
angelägenheter alltid kommer att skötas på arbetet i viss mån, men att de kan reduceras om 
till exempel de anställda får det stöd de behöver eller om ledningen förstår värdet av 
organisationskulturen och dess arv.  

 

2.7.1 Uppmuntran och mening i arbetet 

Enligt Wilson (2007) finns det olika anledningar till att människor utför icke arbetsrelaterade 
sysslor på arbetstid. För att undvika dessa företeelser menar han att uppmuntran krävs för 
både personal och ledning att bättre avgränsa och komma överens om förväntningar. Samt 
även uppriktiga konversationer och att fokusera på lösningar till de problem som uppstår. 
Wilson (2007) menar att när de anställda känner sig oskyddade i sin arbetsroll eller har blivit 
tilldelad ansvar utan auktoritet så kan det leda till en känsla av obemyndighet. När de 
anställda inte känner sig värdiga utan tagna för givet eller orättvist behandlade kan det visa 
sig i brist på förtroende, tillit och lojalitet till företaget. Det kan även leda till lågt 
engagemang och skapandet av en giftig arbetskultur. När människor känner att de inte lever 
upp till sin potential och endast blir hållna till resultat och ekonomi sätts apati och cynism in. 
Resultatet är en avtrubbad arbetskraft vars passion för arbetet dör och möjligheten att nå mål 
och resultat försämras. Medarbetare slösar företagets tid och pengar genom att agera 
tillförordnad utan ändamål (Wilson 2007). Detta kan enligt Wilson (2007) reduceras om 
arbetsgivaren uppmuntrar sina anställda. 

 

2.7.2 Uppfylla de anställdas behov 

Enligt Wilson (2007) så kan privata sysslor på arbetstid bero på att de anställdas behov inte 
blir tillfredställda. När de emotionella behoven inte blir uppfyllda så kan de anställda inte 
erbjuda sitt bästa. Miles (enligt Kramer och Tyler 1996) menar att enligt Human Relations 
skolan så vill människor i första hand ses som enskilda individer och känna sig meningsfulla 
och viktiga för organisationen. Att få de behoven uppfyllda är viktigare än pengar i 
avseendet att motivera de anställda. Därför bör ledaren hålla sina anställda informerade om 
vad som händer i företaget och lyssna på vad de har att säga. Huvuduppgiften för ledaren 
enligt detta synsätt, är att göra så att varje medarbetare känner sig värdefull och viktig. 
Dessutom bör ledaren tillåta viss form av autonomi i arbetet så att de anställda själva får 
bestämma en viss del av de dagliga arbetsuppgifterna. Utöver att de anställdas grundbehov 
behöver blir tillfredställda, så vill de känna sig viktiga och de till viss del kan påverka sin 
egen arbetssituation.  
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2.7.3 Bättre anpassning och stöd 

När de anställda inte har verktyg, resurser eller den tid de behöver för att lyckas känner de 
sig tagna för givet, överväldigade eller upprörda. Den typiska responsen på detta visar sig i 
att ”prata skit” om organisationen, klagomål och allmänt taskig attityd (Wilson 2007). En 
orsak till att dessa sysslor eller beteenden görs kan vara att organisationen har dålig 
anpassning, vilket innebär att människor gör och jobbar med saker de inte är så bra på.  
Vilket ofta visar sig i brist på motivation, tappat fokus, misstag och dåliga resultat. Att känna 
sig exkluderad i en arbetsgrupp skapar även det en känsla av osäkerhet, avvisande och 
isolering. Men kan även orsaka arbetskonflikter och dålig kommunikation. Ledningen kan 
lösa detta genom att skapa bättre underlag till vart de tillsätter sin personal genom att skapa 
ett humankapital till att se över sina resurser och tillgångar. En annan anledning som kan få 
de anställda att göra andra icke arbetsrelaterade uppgifter kan vara om de anställda får dåligt 
stöd från ledningen. Wilson (2007) menar att ledningen bör ge de anställda det stöd de 
behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Vilket kan leda till att deras förtroende stärks och 
en gemenskap till företaget skapas. Det är även viktigt att ledningen förstår värdet av 
organisationskulturen. 

 

2.7.4 Förstå värdet av organisationskulturen  

Det är viktigt att ledningen är medveten om att beteenden går i arv mellan 
organisationsmedlemmar och att kan vara svårt att bryta denna kedja som är en ständigt 
pågående process (Franklin och Pagan 2006). Bangs (1999:24) definition av 
organisationskultur lyder: 
 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklats i en 

organisation när medlemmarna samverkar med varandra och 

omvärlden” 
 
 

Flera författare pratar om värdet av kulturen som ett redskap när det avser att skapa 
anställdas värden och reducera motstånd (Yoav och Ely 2004:39 ). Barley (enligt Franklin 
och Pagan 2006) menar att kultur i en organisationen lättast kan förstås som ett sett 
antaganden eller en tolkande struktur som är vardagslivet i en organisation. Normer är något 
som växer fram i en grupp allt eftersom och skapar över tid regler för gruppen. Om det inte 
är accepterat inom gruppen att ta extra rast eller titta på tv på arbetstid så blir den som bryter 
mot denna regel en motståndare (Bang1999:54f). Den anställde har då brutit mot gruppens 
normer. Normer kan vara förväntningar som ställs på varandra eller beteenden som 
accepteras respektive inte accepteras i gruppen. Att bryta mot gruppens normer är inte att 
rekommendera då det är lätt att anställda blir utstötta eller utsatta för sanktion. Ibland är 
reglerna inte uttalade inom gruppen utan dolda och det kan vara svårt för alla medlemmar i 
gruppen att veta vilka regler som gäller internt. Dessa interna regler bevaras ofta av 
organisationens medlemmar och går i arv även fast medlemmar kommer och går (Bang 
1999:59).  
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Organisationskulturen är en bidragande faktor till vad man kan göra på arbetet som inte är 
arbetsrelaterat Citat ’At the place where I work, it’s kind of like, ”as long as you get your 
work done” ’’ (D’ Abate 2005: 1023). När nya medlemmar kommer in i en grupp så förs den 
redan befintliga organisationskulturen över på dem, delvis för att gruppens tidigare 
medlemmar lär ut befintliga mönster, men även för att den nya medlemmen oftast vill 
anpassa sig till gruppens normer och värderingar. Detta kan medföra att vissa beteenden 
också överförs på den nya medlemmen, såsom att det är accepterat att ringa privatsamtal på 
arbetstid för att ”alla andra gör det” eller att man tar sig en extra rast eller smiter iväg 
tidigare från arbetet. Då bildas det en grupp i gruppen, så kallade subgrupper, dessa kan vara 
väldigt interna och reglerna som bestämts inom gruppen gäller inte för organisationen som 
helhet (Bang 1999:29ff). Det är organisationen som skapar vad ett gott uppförande, vilket 
automatiskt leder till vad som är ett dåligt uppförande. Det som är tillåtet inom subgruppen 
att göra i en organisation kanske inte alls är det i en annan grupp. Varje organisation har sitt 
egna sätt att se på vad som är ett normalt uppförande, vilket oftast visar sig i direkta order på 
hur den anställda ska vara och bete sig inom organisationen. (Ackroyd ochThompson 
1999:8). Om de anställda exempelvis tycker att det är accepterat att vara borta två timmar 
från jobbet medan de andra stannar kvar och täcker upp, så skapas en företagskultur som 
tillåter detta och de anställda håller då varandra ”bakom ryggen” om till exempel chefen 
skulle ringa eller dyka upp (Koslowsky 2002). Vad kan då vara förklaring till beteendet att 
utföra icke arbetsrelaterade sysslor på arbetstid? 

 

2.8 Förklaring till beteenden  
Huzell (2005:18ff) menar att de anställda arbetar så mycket de anser att de får lön för, vilket 
gör att samspelet mellan anställda är det primära. Det innebär att det inte är populärt att vara 
extrem åt något håll, då de anställda bryter mot rådande norm och överenskommelse. Ett 
begrepp som kan associeras till detta är Behrends (enligt Huzel 2005:18ff). ”Effort 
bargaining”, som innefattar en överenskommelsen mellan anställda angående graden av hur 
mycket de arbetar när de är på jobbet. I Huzells (2005:22) rapport kan man läsa om två av 
dessa regler, den ena var att de anställda inte borde arbeta för mycket, för då var de en 
ackordsbrytare medan den andra beskrev att de inte heller skulle jobba för lite då de blev 
beskyllda för att maska. Det handlar om att de anställda ska likna varandra så mycket som 
möjligt och ligga på samma nivå som sina medarbetare. Ett avvikande beteende kan 
förklaras utifrån Robinson och Bennets (enligt Everton et al, 2007) modell, där de ger olika 
förklaringar till vad som driver den anställde till att utföra icke arbetsrelaterade sysslor i en 
organisation. De anser att motstånd ofta uppkommer genom hur ledningen styr och ställer 
med sin personal. När ledningen på något sätt missgynnar den anställda är motstånd ett 
försvar eller en reaktion ifrån den anställda, då den anställde tycker sig ha blivit felaktigt 
behandlad eller kränkt. Schein (enligt Franklin och Pagan 2006) använder sig av termen 
artefakter för att förklara de osynliga organisationsstrukturer och processer som influerar 
anställdas beteenden.  
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2.9 Ska ledningen göra något åt det? 
Det är svårt att göra något åt att anställda sysselsätter sig med icke arbetsrelaterade göromål 
på arbetstid, då kulturen i en organisation ärvs och medarbetarna tar efter varandras 
beteenden och handlingssätt. Louis (enligt Franklin och Pagan 2006) menar att de 
nyanställda lär sig kulturen efter de kommit in i organisationen och denna lärprocess kan 
fortsätta oavsett om den anställda vinner erfarenhet eller om organisationskulturen utvecklas 
över tid. Adkins (enligt Franklin och Pagan 2006) anser att det inte är alltid som 
organisationskulturen är på ett sådant sätt, att en nyanställd blir introducerad i arbetet genom 
en formell introduktion. I stället kan socialiseringsprocessen förekomma genom utstuderade 
ändringar och anpassningar när den nyanställde blir en accepterad medlem i arbetsgruppen. 
Den nyanställde betraktar ofta sin omgivning när den kommer till ett nytt arbete och känner 
av klimatet som finns i organisationen och främst då i sin arbetsgrupp. Fischer (enligt 
Franklin och Pagan 2006) menar att socialisationsprocessen gör att det hjälper den anställde 
att anpassa sig till sitt nya arbete och lär sig antaganden, tilltro, värden, normer och 
beteenden som är nödvändiga för att fungera effektivt i organisationen. Vi tror att det bästa 
är om ledningen försöker att stödja de anställa så att de känner sig säkra och nöjda i sitt 
arbete, vilket då automatisk leder till att de sköter sitt jobb. Att de anställda då ibland ringer 
privata samtal eller surfar av privat vikt på arbetstid tror inte vi ledningen ska lägga någon 
större vikt på, så länge det sköts på en nivå som inte blir överdriven. Vi anser att det handlar 
om att ge och ta, om ledningen inte är småaktiga i hur privata angelägenheter på arbetstid 
sköts, så tror vi att de anställda ger tillbaka av sig själva i arbetet. 
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3. Metod  
 
Metodavsnittet beskriver vilket angreppssätt och vilken metod som har använts 

vid undersökningen. Den ger även en förklaring till urvalet samt hur 

bearbetning av insamlad data har genomförts. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
I vår studie valde vi att utföra en kvalitativ studie, där vårt tillvägagångssätt omfattas av 
intervjuer. Vi ville med hjälp av intervjuer skapa oss en djupare förståelse för vad anställda 
gör på arbetstid som inte är arbetsrelaterat. Vi valde medvetet några respondenter som vi 
innan visste kunde ge oss information, angående vad de gör på arbetet som var av mer privat 
karaktär. Under intervjuernas gång så skrevs allt av vikt ner på dator och skrevs sen ut för att 
jämföra de olika svaren. Den sista och sjätte intervjun med utredaren kom till extra på slutet 
så den genomfördes via mail, på grund av geografiska avstånd. De resterande fem 
genomfördes på exempelvis respondenternas arbete, på café, hemma hos dem och en hemma 
hos intervjuaren. Anledningen till att vi valde att skriva ner svaren på dator var att vi inte 
ansåg det nödvändigt med bandinspelning (Kvale 1997: 82), då betoning på ord och gester 
inte är avgörande för vår studie som är av mer beskrivande karaktär. Vi var alltid med båda 
två på intervjuerna, där en intervjuade och den andra skrev ner svaren på dator, på detta sätt 
kunde var och en koncentrera sig på sin del i intervjun. 
 

 

3.2 Urval  
Vi valde ett strategiskt urval, som innebar att vi medvetet valde tjänstesektorn som den 
grupp vi ville undersöka. Därifrån har vi systematiskt valt ut vissa yrken inom tjänstesektor, 
som kunde ge oss relevant data till vår studie. Eftersom tiden var knapp när intervjuerna 
skulle genomföras så valde vi detta arbetssätt för att chansen att få ett relevant resultat 
ökade, om vi mer noggrant valde våra respondenter (Trost 2005:119). Vi valde våra 
respondenter både genom att vi tagit kontakt med företag inom tjänstesektorn och genom 
bekanta som tipsat om människor som de visste gjorde icke-arbetsrelaterade sysslor på 
arbetstid i stor utsträckning. Anledningen till valet var inte att vi trodde att ämne var känsligt 
överlag, utan att det kan blir när de anställda blir ifrågasätta. Det kan bero på att de flesta 
anställda vill framställa sig som en god arbetare som sköter sitt arbete och inte gör annat än 
arbetar på arbetstid. Vi ansåg att det i detta sammanhang var en fördel med att vi delvis har 
intervjuat bekantas vänner, då de haft lättare att öppna sig för oss än när vi intervjuat helt 
okända människor. De resultat vi fick fram genom intervjuerna utgjorde den övergripande 
grunden för vad vår uppsats kommer att handla om. Resultaten av intervjuerna har lett till en 
djupare förståelse för vad för slags privata angelägenheter de anställda gör på arbetstid som 
gynnar fritiden på något sätt och varför de gör det. Vi har medvetet valt skilda yrken inom 
tjänstesektorn för att få ett så brett urval som möjligt. Vi har vidare undersökt både de som 
har mer frihet och lägger upp sin egen tid och de som har lägre grad av autonomi med 
exempelvis stämpelklocka. Detta visade sig efter genomförda intervjuer inte vara av vidare 
vikt till studien. De yrkeskategorier inom serviceyrket som har studerats är säljare, utredare, 
vårdbiträde, väktare, handläggare och biståndsarbetare. 
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3.3 Val av metod 
När vi skulle välja metod var det främst valet mellan kvalitativ intervju och kvantitativ 
enkätundersökning som vägdes mot varandra. Vid en enkät undersökning så är undersökaren 
mer intresserad av ett större antal respondenter och mer konkreta resultat som är mätbara. 
Medan undersökaren vid kvalitativa intervjuer är mer angelägen av en djupare förståelse och 
ett fåtal respondenter. I en kvalitativ studie är mängden data inte det primära utan främst 
människors uppfattningar och beskrivningar (Bryman 2002: 272f). I vår studie utgår vi ifrån 
respondentens personliga utsagor och vi fick ett helhetsperspektiv över det vi studerade. 
Syftet var som vi tidigare nämnt, att granska vad de anställda gör på arbetet som inte ingår i 
de ordinarie arbetsuppgifterna och som gynnar deras fritid på något sätt.  

 

3.4 Motivering av val 
Vi undersöker ämnet ”Vad de anställda gör för privata sysslor på arbetstid och varför de gör 
det?” utifrån vetenskapliga teorier och forskning som vi ställer mot de svar vi har fått av 
respondenterna. Vi bestämde oss för en kvalitativ studie inom detta ämne, eftersom vi 
behövde få ut mer av respondentens uttalanden än bara kortfattade svar, som fått om vi 
genomfört en enkätundersökning. Kvale (1997:82) menar att en fördel med en kvalitativ 
intervju är dess öppenhet och att det inte finns några bestämda regler för hur det ska utföras. 
Dessutom finns det möjlighet att under intervjuns gång fråga om något är oklart eller om 
någon följdfråga krävs för att få ut ett mer uttömmande svar (Trost 2005:88). Frost (enligt 
Trost 2005:24) menar att kvalitativa intervjuer ses mer som ostrukturerade där svaren avgörs 
utifrån en helhet av hela intervjun. Vi valde sedan att på ett deskriptivt sätt bearbeta vår text, 
som innebär en beskrivning (Bryman 2002:265) av vad som sagts i intervjuerna, där vi 
sedan även tolkar och analyserar fram ett resultat.  

 

3.5 Intervjuguide 
Vi använde oss av sju olika kategorier i intervjuguiden, med mellan två till tio frågor i varje 
kategori. De ämnen som behandlades var: bakgrundsfrågor, arbetsdag och arbetsuppgifter, 
det informella motståndet, inflytande/ansvar, trivsel, socialt stöd och kompetensutveckling, 
för att behålla en struktur över intervjun. Valet av dessa kategorier var något som vi 
tillsammans diskuterade fram och vi trodde dessa skulle ge oss de svar vi behövde för vår 
studie. Det finns en fast intervjuguide att utgå ifrån, men följdfrågorna skiftade och vissa 
frågor undveks medan andra lades till beroende på vem respondenten var och vad som 
passade just i intervjutillfället. Även då vissa frågor undveks kunde vi ändå få ett 
övergripande svar inom varje kategori, då varje kategori hade flera frågor. Intervjuguiden 
har vi utformat med inspiration av tidigare bedriven forskningen inom ämnet vi valt att 
studera. Vi har valt att använda oss av en delvis strukturerad intervjuguide, vilket innefattar 
att frågeställningen är delvis fastställd från början (Bryman 2002: 123f). Vi använde oss av 
en fast grund i form av kategorier, då det sedan är lättare att sammanställa svaren. Dessa 
jämfördes sedan med varandra för att se vad som skiljer dem åt och vad som är likt tidigare 
undersökningar. Intervjuguiden fick modifieras om lite efter första intervjun då vissa frågor 
var svåra för respondenten att förstå. Vi valde att lägga till frågan ”Vart och vad arbetar du 
med”? under bakgrundsfrågor för vi tyckte den var relevant att ha med i vår guide. Vi 
frågade under rubriken arbetsdag och arbetsuppgifter om ”Vad som händer om de gör något 
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fel i arbetet?”. Den frågan var oklar, så vi ändrade från fel till misstag istället. Under 
rubriken Inflytande-ansvar var frågan  ”Påverkan i arbete? Det dagliga”, denna var oklar så 
frågan ändrades vid nästa intervjutillfälle till ” Har du möjlighet att påverkan ditt dagliga 
arbetet?”. Även frågan ”Påverkan över arbetet? I större sammanhang” var oklar, så vi 
utvecklade den till ”Får du vara med och påverka dina arbetsuppgifter i större 
sammanhang?”.De modifikationer som ändrades gjorde intervjuguiden mer tydlig och 
missförstånd i intervjutillfället reducerades. 

 

3.6 Genomförande av intervju 
Vi valde vid första intervjun att inte från början berätta för respondenten att det är just icke 
arbetsrelaterade sysslor på arbetstid vi valt att undersöka, utan ville att denne skulle berätta 
vad de gör på arbetet. Vi trodde att det skulle leda till att respondenten ville berätta något 
angående icke arbetsrelaterade sysslor. Så var dock inte fallet, eftersom det då ledde till att 
det blev väldigt lite prat om icke arbetsrelaterade sysslor på arbetstid. Detta kan visserligen 
till stor del bero på att just den respondenten hade väldigt lite tid att utföra sådana göromål. 
Ungefär halvvägs in i intervjun sade vi vad vi hade för avsikt att undersöka, vilket ledde till 
att vi fick lite mer information som rörde ämnet. Vid de resterande intervjuerna valde vi 
dock att berätta det vi har för avsikt att undersöka, vilket ledde till att mycket prat om annat 
undveks och vi fick svar som bättre överensstämde med det vi ville undersöka. Vi lät ändå 
respondenten pratat om annat då det är oundvikligt att enbart hålla sig till det ämne vi ville 
undersöka. Dessutom kan intressant information uppkomma som kan vara av stort intresse 
för studien, som intervjuaren inte tidigare tänk på (Bryman 1997:59). Det var något vi fick 
erfarenhet av då vissa data uppkom på just detta sätt. Vid varje intervjutillfälle, utom det 
som genomfördes via mail, satt vi avskilt vilket gjorde att risken för att bli avbrutna eller 
störda minskade. Vi valde att varannan gång intervjua respektive skriva ner vad 
respondenten sade, då det gjorde att var och en kunde koncentrera sig på sin del. 
 

3.7 Bearbetning av data 
De data vi samlade in sammanställdes till en helhet där skillnader och likheter jämfördes. Vi 
valde att beskriva och till viss del analysera varje fråga var för sig, där vi sedan 
sammanställde respondenternas svar till ett par uttalanden som hade ett översiktligt svar på 
frågan. På så vis gav det oss en allmän bild av de frågor vi ställde till våra respondenter.  
Istället för att analysera varje intervju för sig, valde vi att sammanställa alla sex intervjuer 
utifrån varje frågeställning. Vilket hjälpte oss att skapa en djupare förståelse för varje fråga i 
sig. Intervjuguiden var uppdelad i sju kategorier som vi tyckte hade ett samband med vad 
anställda utför privata göromål än arbetsrelaterade sysslor. Vi valde att bearbeta vår text på 
ett deskriptivt sätt, som innebär en beskrivning och betoning av kontext, (Bryman 2002: 
265) det gav oss en mer övergripande beskrivning av fenomenet vi valt att studera. Vilket 
gjorde det lättare för oss att läsa av varje kategori i alla intervjuer och där vi sedan jämför 
dem med varandra. I resultat och analysdelen förekommer vissa citat i texten för att återge 
det respondenterna sade. Datamaterialet har vi fått fram genom att vi skapat en intervjuguide 
med hjälp av tidigare teorier, vilket gjorde det lättare för oss att söka efter det vi ville få fram 
i vår datainsamling. Efter bearbetning av resultatet gallrade vi bort data som visade sig vara 
av mindre betydelse för vår studie. De resultat som var av mer betydelse kopplade vi ihop 
med andra teorier och forskningar, vilket gjorde att vi tillslut fick fram till ett slutresultat. 
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Med hjälp av respondenternas utsagor kunde vi nu framställa ett resultat utifrån intervjuerna 
och analysera varför anställda utfärdade icke arbetsrelaterade sysslor på arbetstid.  
 

3.8 Tillförlitlighet och att mäta rätt sak 
Validitet avser om det vi mäter är relevant för vår undersökning medan reliabilitet avser om 
mätningen är utfört på ett förlitligt sätt (Bryman 2002:43f). Istället för att använda 
begreppen reliabilitet och validitet som passar mer i en kvantitativ undersökning, så har vi 
valt att kalla dem för tillförlitlighet och att mäta rätt sak. Med anledning av att vi har använt 
oss av en kvalitativ forskningsmetod, så berörs dessa begrepp under hela processen från 
datainsamlingen till beskrivning och analys av data. Med dessa tankar i bakhuvudet så 
skapade vi oss en djupare förståelse för det vi undersökte, samt vägde in vilka svar som var 
relevanta för oss att ha med i vår uppsats. Vi grundar dessa antaganden på om vi har en hög 
eller låg trovärdighet och att vi mäter rätt sak i förhållande till vår intervjuguide, detta ger 
studien en stabil grund att stå på. Vi menar här att vi ska kunna få ut liknande resultat från 
ett tillfälle till ett annat (Trost 2005:111). När det kommer till mätning av rätt sak i våran 
studie kan vi nu i efterhand känna att den till viss del gjorde det, men mycket för att vi var 
såpass pålästa inom ämnet vilket hjälpte oss att få fram det vi kände var av vikt utifrån våra 
respondenter. Även om våran intervjuguide innehöll delar som var mycket relevanta till det 
fenomen vi undersökte, kan det vara svårt att komma fram till det resultat vi kom fram till 
om intervjuaren inte är påläst inom ämnet. Men vi kan ändå tycka att resultatet inte skulle 
skilja sig åt så mycket, om någon annan utförde liknande studie. Vilket skapar en hög 
trovärdighet till de resultat vi fick fram.  

  

3.9 Etiska aspekter 
De etiska principerna har en fast betydelse till moraliska frågor (Kvale 1999:106).  
Undersökaren måste ta hänsyn till vissa grundläggande etiska aspekter som frivillighet, 
integritet, konfidentialitet och anonymitet så inte respondenterna kommer till någon skada 
och kan på så sätt behålla sin integritet även efter intervjutillfället. Intervjuare bör 
exempelvis inte ha med citat som innehåller talspråk, då det kan röja respondentens 
integritet (Trost 2005:107). Vi valde trots detta att nyttja visst talspråk, då studien blir mer 
levande. Vi anser att det i vår studie inte röjer respondenterna identitet, då de arbetar inom 
tjänstesektorn som är en stor grupp med många anställda. Det finns även andra företeelser 
som undersökaren bör ta ställning till och det är om studien är av en etisk karaktär. Om 
själva projektet är vetenskapligt hållbart och det finns några etiska problem eller om 
respondenten drabbas av risker eller obehag. Man bör informera individen om vad för slags 
procedur intervjuaren ska genomföra för att få ett samtycke så att denne känner sig bekväm 
med situationen (Kvale 1999:107ff).  Vi var i vår undersökning nog med att berätta för 
respondenten att denne var anonym och att vi berättade vad vi hade för avsikt att undersöka. 
Vi är medvetna om att vi i första intervjun förde in respondenten på oetiska förhållanden, då 
vi inte berättade vad vi hade för avsikt att undersöka förrän halvvägs in i intervjun. 
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4. Resultat & Analys  

 

I denna del ska vi koppla samman vårt resultat med de tidigare teorier och 

forskningsresultat vi tagit upp i vår teoridel. Vårt syfte var att undersöka vad 

de anställda sysslar med för privata göromål på arbetstid och varför de gör 

det? Eftersom vi använder oss av ett deskriptivt analysverktyg så var vårt sätt 

att analysera datamaterial av beskrivande karaktär utifrån respondenterna 

utsagor. 
 
Våra respondenter är mellan 24 till 51 år och arbetar inom tjänstesektorn. För att få bredd i 
materialet så intervjuades olika yrken inom tjänstesektorn. De personer som intervjuades var 
säljare, utredare, väktare, vårdbiträde, handläggare och biståndsarbetare. Vi har i texten 
valt att kalla de anställda vid sin arbetstitel, då det på detta sätt var lättast att särskilja dem. 
 

4.1 De anställdas inställning till sitt arbete  
Syftet med undersökning är att vi vill se närmare på vad de anställda gör för privata 
angelägenheter på arbetstid. Vi anser därför att det är viktigt att få en förståelse för om våra 
respondenter är villiga till att arbeta enhetligt med företaget. Det visade sig att de flesta av 
våra respondenter har en bra inställning till sitt arbete. Vilket vi anser beror på att de flesta 
anställda vill göra ett bra arbete, medan andra har högre arbetsmoral än andra bland våra 
respondenter. Vårdbiträdet menar att det ständigt skedde att de utförde andra göromål än 
arbetsrelaterade sysslor, men ansåg sig bara göra dessa sysslor om det fanns tid utöver, på 
grund av rastlöshet. Ett samband vi tydligt lade märke till var att samtliga respondenter 
ansåg sig ha tid att utföra andra sysslor, innan de startade med dagens arbete på morgonen 
eller kvällen. Där de alla tyckte att det var accepterat att ta en paus innan de satte igång med 
arbetet för att komma i god stämning vilket de gjorde genom att prata med kollegorna eller 
surfa privat på Internet. Enligt Bang (1999) kan det tyda på att de anställda tillbringar allt 
större del av sitt liv på arbetsplatsen, vilket lätt kan leda till att anställda tar sig egen tid på 
arbetsplatsen för att till exempel balansera upp sitt privatliv. Respondenterna har överlag en 
god inställning till sitt arbete, vilket gör dem väl medvetna om att de är på arbetet för att 
arbeta och vet vad de ska sysslar med på arbetstid. Men i vår undersökning uppkommer det 
två anledningar som skiljde sig åt i avseendet att utföra icke arbetsrelaterade sysslor på 
arbetstid. Det första skälet är att respondenterna har olika grad av friheten i sitt arbete, detta 
avgjorde vilka privata sysslor de anställda kan och hinner göra på arbetstid. Det andra skälet 
vi kan utläsa bland våra respondenter är lojaliteten de anställda har till sin arbetsplats. Ingen 
av respondenterna har för avsikt att försumma företaget, utan de utför alltid sina 
arbetsrelaterade sysslor i första hand, innan de tog sig tid att utförda privata göromål. De var 
överens om att privata sysslor inte utfärdas om de inte har tid utöver arbetssysslorna.  
 
Lojaliteten till företaget och trivseln kan vi se går lite hand i hand, då de som är mest lojala 
trivs bäst på jobbet. Vissa av våra respondenter anser vi vara mer trogna till företaget än 
andra, då någon respondent inte känner något som helst behov av att utföra privata ting som 
att ringa eller surfa på Internet arbetstid. Respondenterna är medvetna om vad för privata 
sysslor som utförs på arbetstid och vad för göromål som är accepterat att göra. I de flesta fall 
anser de anställda att det är godtagbart att syssla med dessa privata ting för ledningen bara 
de sköter sitt jobb. Enligt Kramer och Tyler (1996) vill ledningen ibland dölja att se att de 
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privata företeelserna sker bland sin personal. En stor anledning till att ledningen ser mellan 
fingrarna är för att undvika motstånd från de anställda. Detta beror på att ledningen vill 
skapa en tillit gentemot de anställda där de sedan skapar en lojalitet till företaget. Detta kan 
resultera i att de anställda vill göra det bästa för företaget, som att följa regler, mål och 
direktiv som ledningen satt upp. 
 
I D´Abates artikel (2005) tas sambandet mellan anställdas privata sysslor och det dagliga 
arbetet upp, där hon menar att anställda skapar sig en balans mellan arbete och fritid. Vi 
anser att privata företeelser på arbetstid i vissa fall kan ses som motstånd, eftersom 
ledningen egentligen inte har uttalat sig om att dessa sysslor är accepterade. Enligt Ackroyd 
och Thompsons (1999) så styrker det vårt påstående ytterligare, eftersom det är ledningen 
som bestämmer vad som är motstånd inom organisationen. Ackroyd och Thompson 
definierar Organizational misbehaviour som “Anyhing you do at work you are not supposed 

to do“. Vi anser att dessa sysslor endast blir en motståndshandling om den anställde 
medvetet är ute efter att skada företaget. De respondenterna med större frihet i sitt arbete är 
utredaren, biståndsarbetaren och handläggaren, de styrde sina arbetssysslor själva och 
jobbar enskilt på egna kontor. De är medvetna om att det är de själva som blir drabbade om 
arbetsuppgifterna inte blir utförda. Detta skiljde sig från de resterande respondenterna: 
vårdbiträdet, väktaren och säljaren, vars arbete styrs mer av rutiner och regler. Vi kan 
överlag se att de som har större frihet i sitt arbete är de som trivs bäst och är även mest lojala 
till sitt företag. Snir och Harpaz (enligt D’ Abate 2005) fann att individer som är mer 
orienterade mot fritid arbetar färre timmar per vecka, än individer som är mer inriktade på 
arbete. De av våra respondenter som är högutbildade med mer välbetalda arbeten trivs bättre 
på arbetet och tänker mer på arbetet på sin lediga tid. Vi anser att de respondenter som är 
mer orienterade mot fritid är väktaren, vårdbiträdet och säljaren. 
 

4.2 Tid är pengar för både arbetsgivaren och arbetstagaren  
Enligt Rosenberg (2006) har tiden blivit allt mer i fokus för hur ledningen kan kontrollera de 
anställda att göra sina sysslor. Tiden är en del av företagets vinst till att styra de anställda att 
sysselsätta sig med arbetsrelaterade göromål på arbetsplatsen, eftersom arbetstagaren ofta 
köper den anställdes tid. Fyra av våra respondenter: säljaren, väktaren, vårdbiträdet och 
handläggaren har på sina arbetsplatser fasta tider för när arbetet ska utföras vilket de belyste 
i intervjuerna.   
 
Taylor (1998 [1911]) trodde att en hårdare kontroll på de anställda skulle motverka 
motstånd, som till exempel kunde vara att de anställda sysselsatte sig med andra sysslor som 
inte var arbetsrelaterade. Vi tycktes kunna se det hos flera av våra respondenter som har 
stämpelklocka, där syftet är att ledningen ska kunna övervaka den anställda att göra det 
arbete som är avsatt på arbetsplatsen. Även om stämpelklockan är ett verktyg som ska styra 
de anställda, så finner de andra sätt för att inte känna sig styrda, vilket vi kan utläsa utifrån 
våra respondenter. Vårdbiträdet sa: “Det finns möjligheter att komma senare och gå 
tidigare, beroende på vilken arbetskamrat man arbetar med.” Men vårdbiträdet har ingen 
större påverkan på att bestämma sina arbetstider. Enligt Väktaren finns det inga möjligheter 
till att kunna lossa på tyglarna eftersom de ständigt är under kontroll under hela arbetspasset. 
Väktaren sa “De vet exakt vart man är utifrån våran utrustning som vi använder oss av på 
arbetet”. Dessa arbetsförhållanden är mest influerat av Taylors (1998 [1911]) synsätt på 
kontroll och styrning, än vad vi kan koppla till de resterande respondenterna. Två av de 
intervjuade, biståndsarbetaren och utredaren styr själva sina tider och kan ofta bestämma 
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när de ska börja arbeta. Utredaren menar att “Arbetet är väldigt självständigt och jag 
planerar in möten på egen hand”. Detta tyder på att de arbetar på en uppgiftsbaserad 
organisation, tiden styrs av slutproduktion eftersom arbetet bedöms i efterhand (Rosenberg 
2006).  
 
Väktaren, handläggaren och biståndsarbetaren gör inte alla sina arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen, utan arbetar även på andra håll där de själva styr tiden. Säljaren och 
vårdbiträdet anser vi ha mindre frihet till att påverka sina arbetssysslor, eftersom de inte kan 
styra tiden när de ska utföra sina sysslor. Säljaren sa ”Jag vet med mig att sysslorna ska 
göras på arbetsplatsen”. De som styrs av stämpelklocka har redan fasta arbetstider för när 
de ska vistas på arbetsplatsen, vilket gör att de känner att tiden redan finns till för dem. På 
grund av att tiden som de ska vara på arbetet är densamma oavsett om de utför arbetssysslor 
eller andra ting utanför ordinarie arbetsuppgifter. Vilket vi kan tyda utifrån våra 
respondenter som har dagligt styrda rutiner. De tar sig tid för att utföra andra ting delvis för 
att de vill uppnå autonomi i sitt arbete. Collins och Ackroyd (2005) menar att fasta 
arbetstider kan skapa likgiltighet till vad som utförs på deras betalda tid eftersom de får lön i 
det avseendet ändå. Här menar Rosengren (2006) att anställda kan känna en viss saknad av 
sitt privata jag, vilket kan resultera i att de utför icke arbetsrelaterade sysslor på arbetstid. 
Det kan vara en anledning till att anställda gör dessa privata sysslor på arbetstid, för att de 
vill känna sig mer enskilda och privata på jobbet, de får ju lön så länge det gör sitt jobb och 
inte missköter sig kraftigt. Detta tycker vi oss kunna se hos våra respondenter, då de har 
blivit allt mer medvetna om sin tid på arbetet och vad de kan göra för att underlätta eller 
gynna sig själv på något sätt. Så som att spara på sin fritid genom att syssla med privata 
ärenden på arbetstid, som att ringa privatsamtal eller betala räkningar på Internet. Väktaren 
menade att han ibland åkt hem mellan sina jobbrutter för att utföra privata ärenden så som 
att betala räkningar. En anledning till att de anställda gör privata sysslor på arbetstid är just 
för att möjligheten finns. Ett tydligt tecken på att vilja påverka sina arbetsuppgifter kan bero 
på de anställda vill känna sig viktiga och att de kan påverka sin egen arbetssituation (Kramer 
och Tyler 1996).  

   

4.3 Vad för privata sysslor gör anställda på arbetstid? 
Ackroyd och Thompson (1999) och Collin och Ackroyd (2005) ger en viss insyn i hur de 
anställda utnyttjar företagets resurser för personliga syften. Främst nämns då användandet av 
e –mail konton, användning av tv, Internet uppkoppling, firma telefon, mobiltelefon som de 
vanligaste sätten att använda sin arbetstid för personliga syften. Extra raster och fika pauser 
sker men i viss utsträckningen. Enligt Handläggaren ”Ja men visst det finns alltid tid till 
detta beroende hur dagens ärenden är“. Vi anser att det till viss del kan ses som ett 
motstånd, i och med att den anställde är medvetna om tiden de tar ifrån arbetsgivaren. Här 
kan det kopplas samman med när anställda tar tid från företaget som egentligen kunde ha 
lagts på arbete. Samtidigt som vi tror att en extra paus eller att göra något privat ärende kan 
göra så att den anställde återfår energi och motivation. Ackroyd och Thompson (1999) 
använder sig av ett annat uttryck för dessa handlingar än just motstånd, de talar om 
misbehaviour vilket de menar är dåligt uppförande. De anser att det är ledningen som 
bestämmer vad ett dåligt uppförande är, vad anställda får lov till att göra och inte göra inom 
organisationen, vilket de tar upp i sin bok ”Organizational Misbehaviour”. De menar att det 
är ledningen som bestämmer vad de anställda får lov till att syssla med på arbetsplatsen, 



 
 

 
 
 
 

23 

vilket vi kan tyckas se ifrån våra respondenter. Här menar våra respondenter att det är 
ledningen som till viss del accepterar användandet av Internet, telefon, tv etcetera, fast då i 
den bemärkelsen att det inte går ut över arbetsuppgifterna. Forskningen visar att 
sysselsättandet av personliga företeelser på arbetstid är lika mycket en funktion av 
personliga intressen som en funktion att balansera upp arbete och fritid (D’ Abate 2005). 
Vårdbiträdet sa ”Det händer ofta att de anställda springer ut på egna ärenden, där de utger 
sig göra något inom arbetet, fast de gör andra saker“. Respondenterna är medvetna om att 
det låter bättre att säga att de ska göra något arbetsrelaterat på stan än att de ska göra privata 
ärenden. Ofta kan också dessa ärenden kombineras, de gör något arbetsrelaterat ärende 
samtidigt som något privat hinns med. Utredaren har ett mer fullspäckat schema “Mycket 
begränsat, kan hända att fikat på för- och eftermiddagen drar ut på tiden vissa dagar“. 

Respondenterna ansåg sig kunna använda jobbtelefonen privat, Utredaren menar att det 
fanns tillgång att utför “korta samtal” medan det på handläggarens jobb ”… har de infört 

separata listor för privata samtal”. Internet finns lätt tillgängligt för de flesta av våra 
respondenter, privata ärenden sker vid tillfällen då det finns tid över till annat än arbete. 
Utredaren tycker sig inte ha tid göra något annat än arbetsrelaterade sysslor ”Vi har 
MASSOR att göra! Händer väldigt sällan för egen del och är i princip obefintligt“. Medan 
säljaren och vårdbiträdet, anser sig ha en tid över till att utnyttja Internet för privatbruk, för 
att fördriva tiden etcetera. Vårdbiträdet sa ” I mån av tid, tiden kommer alltid till, eftersom 
det förekommer ofta dötider där man förskjuter tiden”. Vårdbiträdet menar på att man 
fördriver tiden med att sysselsätta sig med andra ting för att få tiden att gå genom att till 
exempel surfa privat på Internet. 
 
På de mer friare jobben så har de stängt ner sidor på Internet i ett försök att kontrollera de 
anställdas tillträde. Tillgång till teve finns på de flesta arbetsplatserna. På handläggarens 
jobb tar de alltid fram teven när det är något större arrangemang ”Vi tar fram teven vid till 
exempel OS“. De anställda gör privata företeelser enligt (D’ Abate 2005) på grund av att de 
vill involvera privat- och arbetslivet, för att det hjälper de anställda att balansera de tre 
livsformerna, hem, jobb och fritid både emotionellt och med begränsade tidslinjer. Intresset 
för teven är olika bland våra respondenter, utredaren menar att det inte finns någon tid för 
att använda den, ”Vi ser aldrig på viktiga matcher“. Detta visade sig vara lite olika 
beroende på vilket sorts arbete som respondenterna har. I det arbete som väktaren har, där 
det fanns tid mellan de olika turerna, då kan ledningen tycka att det är helt accepterat att 
sätta sig och kolla på tv någon gång ibland. Väktaren sa “Men om det är samma personal 
som sitter där två timmar varje natt så får de höra om det efteråt” Det handlar alltså om att 
sköta det ”snyggt” och att inte låta de privata sysslorna gå ut över arbetet. De anställda 
nyttjar endast teve på arbetsplatsen när det uppkommer tid utöver arbetet. Vårdbiträdet 
sätter sig gärna ner och tittar på teve ”Teven finns tillgängligt, det händer ofta att man sätter 
sig ner efter det att vi har slutfört våra sysslor och ibland tar vi även med oss våra 

gamlingar”. I och med att det blir allt vanligare bland anställda att kunna sysselsätta sig med 
andra ting än arbetsrelaterade sysslor, så som att ringa privatsamtal eller titta på tv, på den 
tid som är avsatt för att arbeta. Även om ledningen i sig inte har sagt att de inte får använda 
firmans telefon för privata ärenden, så är det frågan om det kan ses vara motstånd vilket vi 
kommer att redogöra för i andra stycket nedanför. 
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4.3.1 Varför sysslar de anställda med privata sysslor på arbetstid och är 
det motstånd? 

D`Abate (2005) studier visar att det inte är negativt med att de anställda sysslar med privata 
ärenden på arbetstid. Snarare tvärtom, det gör det lättare för de anställda att balansera upp 
arbete med sitt privatliv eller att bara kunna ta en paus ifrån arbetet. Precis som D`Abate 
upplyser om i sin studie kunde även se i vår undersökning, där flertal av våra respondenter 
försöker få en balans mellan sitt arbete och sitt privatliv. I D`Abates (2005) studie kan vi 
även koppla sambandet till vad som driver anställda till att syssla med privata ärenden på 
arbetstid. Våra respondenter anser att vissa sysslor, som att betala räkningar, är för sin egna 
vinnig skull och ett resultat av att slippa lägga sin privata tid för dessa göromål. Enligt 
Ackroyd och Thompson (1999) så är dessa handlingar ett motstånd, fast i en mindre 
bemärkelse då det inte behöver vara något negativt för organisationen. Om motstånd är det 
som Ackroyd och Thompson (1999) menar “Anyhing you do at work you are not supposed 
to do“ så är privata sysslor ett motstånd för organisationen, det vill säga att anställda gör 
saker som de inte får lov att göra eller vara. Vilket avgörs från organisation till organisation 
vad som är ett accepterat beteende.  Det kan vara svårt att avgöra om anställdas 
sysselsättning med andra ting än arbetsrelaterade sysslor är ett motstånd eller inte, då det 
kan vara både positivt och negativt för organisationen. En extra paus i arbetet kan ibland 
gynna organisationen då den anställde kan få ny motivation, men kan även missgynna då det 
exempelvis kan stjäla tid från övriga arbetsuppgifter. Det visade sig även utifrån våra 
respondenter, att de som har lättare tillgång till telefon, Internet eller firmabil etcetera ofta 
brukade dessa fördelar privat. Här kan vi med D’Abates (2005) artikel känna igen att 
anställda försöker allt mer balanserar arbete med fritid. Vi anser att de som har tillgång till 
exempelvis dator och telefon på arbetet bör ha svårare att se när de inte sysslar med något 
arbetsrelaterat, eftersom de ofta väver in arbete med fritid och tvärtom. Bland våra 
respondenter skiljer sig detta åt eftersom de inte vistas inom samma miljöer för att kunna 
utföra samma sorts icke arbetsrelaterade sysslor. Det beror på att de med friare arbete har ett 
flexibelt arbete som inte alltid utförs på arbetsplatsen. Det händer ofta att de åker förbi 
macken eller matbutik på väg till möten när de är ute och åker. Deras vardagliga 
arbetsuppgifter har lett till andra rutiner som kan prägla de anställda till att utföra sysslor för 
privata bruk.  
   
Deras dagliga göromål i arbetet har även skapat dem möjligheter till att exempelvis kolla 
mailen eller göra privata ärenden till och från sina arbetsrelaterade uppdrag. Ett exempel 
som illustrerar detta är Säljaren “När det finns tid så spelar vi patient på datorn”, men 
deras privata ärenden utförs efter att arbetsrelaterade sysslor är gjorda. Enligt Collin och 
Ackroyd  (2005) beror att de anställda gör privata sysslor på arbetstid , på att de vill uppnå 
någon form av autonomi i arbetet och inte känna att ledningen bestämmer allt. Till exempel 
när handläggaren är på väg till kunderna “Så blir det automatiskt att man tar svängen förbi 
möbelaffären” det skapas en chans till att göra något för egen vinnings skull. När det väl 
uppkommer tillfällen eller möjligheter till att kunna syssla med andra göromål är de 
anställda snabba med att ta detta tillfälle iakt. Ett exempel på ett sådant sammanträffande är 
Väktaren som menar på att han åker antingen till kontoret eller åker hem när han tycker sig 
ha tid över, för att kunna sätta sig ner och surfa på datorn. Samma respondent jobbar även 
ibland in sina ärenden så att den övriga tiden kunde läggas på privata sysslor. Väktaren sa 
“Jag brukar åka ner till macken och tjata lite med raggarna” då väktaren kan göra annat än 
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att ägna sig åt arbetet. “Man blir ju smart, sparar in tid för att underlätta för sig själv med 
egna ärenden, åker till exempel ner till Shell eller Statoil”. De har alla en inställning till att 
om tid finns så gör dem andra göromål, som inte är arbetsrelaterat som att läsa tidningen så 
dem slipper göra det på sin lediga tid. Handläggaren sa “Efter lunch går man gärna in på 
aftonbladet för att ta sig tid”. Det är inte samma sysslor som respondenterna utför men det 
gemensamma är att de gjorde det om det fanns tid över, så dem slapp göra det på sin fritid. 
Handläggaren sa även “Det händer att jag springer iväg på ärenden, då jag till exempel 
gick ut och köpte skor utan att stämpla ut”. Där hon även påpekade att hon stötte på en 
kollega med en påse blöjor. När vi väl tänker på själva ordet motstånd, så anser vi att det 
förekommer när arbetstagarna är missnöjda med arbetssituationen, där de gör ett slags 
uppror till att medvetet sysselsätta sig med andra ting än arbetsrelaterade sysslor. Vilket vi 
inte kan tyckas se ifrån någon av våra respondenter. Privata sysslorna utförs när de har tid 
över sina ordinarie sysslor. Vilket vi då inte kan tyckas se något motstånd i den bemärkelsen 
av missnöjdhet, till varför de just utför privata ärenden på arbetstid, så som att ringa 
privatsamtal eller surfa på Internet eller göra ärenden på stan. 
 

 

4.3.2 Förhållandet mellan arbetsuppgifter och privata sysslor 

 
Respondenterna har alla i olika grad tid att syssla med något privat ärenden på arbetstid, som 
att till exempel boka frisörtid eller ringa tandläkaren. Men de är alla inställda på att det bara 
går att göra icke arbetsrelaterade sysslor om det finns tid utöver sina ordinarie arbetssysslor. 
Säljaren menar att om det finns tid ”Så kan man gå in på Internet, ringa kompisar, åka till 
stan eller klippa sig på arbetstid“ privata sysslor kan utföras enligt säljaren då denne menar 
att det inte finns någon chef som kontrollerar dem. Väktaren menar att tid finns om de själva 
påverkar sin arbetstakt, då denne kan ”arbeta in” tid så att det skapas tid som kan läggas på 
privata sysslor. Väktaren sa “Så länge jag sköter mitt jobb klanderfritt låter jag mig utföra 
vissa saker, så som att åka hem och hämta matlådan eller betala räkningar”. Väktaren 
menar även att denne kan styra upp möten med sina kollegor för att umgås och snacka. 
Enligt biståndsarbetaren fanns det alltid tid för privata ting eftersom de jobbar flextid, där 
de själva bestämmer när och hur deras arbetsrelaterade sysslor ska utföras ”Ja det går, bara 
man sköter sitt jobb”. Vi vill koppla detta till D´Abate (2005) artikel om att en anställd 
försöker skapa sig en balans mellan arbete och fritid. Hon anser att om anställda för in sig 
själva allt mer på arbetstid, så bör det relatera till att de anställda även tar med sig arbetet 
hem i sitt privata liv. Den enda som skiljde sig från de övriga respondenterna är 
handläggaren, där privata göromål bara kan skötas innan deras telefontid blir uppkopplad 
innan klockan 09.00 och efter lunchtid.  
 

4.3.3 Vad anser de anställda om utförandet av de privata sysslorna? 

De flesta av respondenterna tycker att det är acceptabelt att syssla med privata ärenden på 
arbetstid, så länge det inte går ut över arbetet. Det skiljdes sig lite åt mellan våra 
respondenter, men de är övertygade om att kan utföra privata ärenden på arbetet och att det 
accepterat bland medarbetarna om de själva gör det. Enligt handläggaren så är utförande av 
privata ärenden accepterats internt bland personalen, men direkt om det är någon som skyltar 
lite extra anser dem att det är oacceptabelt. Så länge alla i gruppen är överens om vad som 
görs och sköter det på ett välskött sätt är det godtagbart. Något våra respondenter är överens 
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om är när någon inom deras arbetsgrupp, till exempel synligt sysselsätter sig med andra ting 
än arbetsrelaterade sysslor, som till exempel ringer privatsamtal leder det till osämja bland 
personalen. Vårdbiträdet tycker att när någon i personalgruppen tar fram sin mobiltelefon 
vid kafferasterna eller möten “Kan det lätt leda till att någon blir irriterad“.  Direkt när det 
handlar om vad de anställda bör och får göra är allt acceptabelt, men det är när de anställda 
synligt visar att de inte utför arbetsrelaterade sysslor som det uppstår problem. Då blir det 
näst intill oacceptabelt, eftersom alla vill framställa sig som duktiga arbetare. Handläggaren 
sa“De flesta har samma inställning till detta, fast det har lett till ett störande moment, 
eftersom en person på jobbet har tagit det lite för givet att använda sig av dessa fördelar, 

där personen sitter och talar i sin telefon högt och o diskret inför kunderna” Där 
handläggaren menar på att man ska vara diskret med att ringa och surfa privat vilket de 
flesta vet inom företaget vad som får lov till att göras och inte. Det kan enligt Ackroyd och 
Thompson (1999) uppfattas som ett missförstånd när den anställde blir konfronterad och inte 
inser att de gör ett så kallat motstånd inom organisationen, då det inte är en medveten 
handling. Det kan även bero på att de anställda inte lägger så stor vikt vid att de gör vissa 
privata angelägenheter på arbetstid (Collins och Ackroyd 2005). Detsamma gäller Säljaren 
“Som sagt vi är alla överens, men ‘Ragnar’ utnyttjar det mest”. Eftersom det alltid 
förekommer olika åsikter på arbetsplatsen kommer det alltid ses olika för vad som är rätt 
eller fel. Ackroyd and Collins (2005) menar att det kan skapas konflikter bland de anställda 
då inte alla är på samma nivå för vad som anses vara accepterat på företaget. Detta vill vi 
koppla till Utredarens utsaga” Skulle tro att det är varierande. En del tycker nog att det är 
okej att använda arbetstiden till att göra privata ärenden på Internet medan andra inte 

tycker så”. 

 
Vi kan säga att de anställda anser att ledningen till viss del tycker att det var acceptabelt att 
utföra privata sysslor på arbetstid så länge det är inom rimliga ramar och inte påverkar de 
anställdas arbetsuppgifter. Men ifall vi utgår ifrån ämnets största teoretiker Ackroyd och 
Thompson (1999) uppkommer misbehaviour ifrån ledningens krav på hur anställda ska vara, 
vilket då automatiskt skapar vad som inte är ett accepterat beteende. De privata 
angelägenheter anställda gör på arbetsplatsen behöver inte leda till negativa effekter mot 
organisationen, utan det kan i stället föra med sig att anställda känner en starkare 
samhörighet till företaget. 
 
De flesta av våra respondenter vet att det finns en företagspolicy för hur dem ska vara och 
bemöta kunder och att det finns en handbok för vad som gäller på arbetsplatsen.  
Handläggaren, biståndsarbetaren och vårdbiträdet anses vara mer strikt knutna till reglerna 
som vistas på arbetsplatsen, där dem menar att det är tvunget att lästa igenom dessa regler. 
Vårdbiträdet menar att “De har regler för vad man får göra eller vad man får ha på sig, 
hygienmässigt” Handläggaren ser reglerna som “Där alla bör tänka på ett sätt, vårt 
bemötande är väldigt viktigt med att ta hänsyn till kunderna”. De andra respondenterna 
menar att ledningen bör informera bättre i från början vad policyn är på företaget, eftersom 
de inte har blivit uppdaterad om vad dessa är. Att anställdas sysselsättning av privata 
angelägenheter på arbetstid inte alltid är acceptabelt av ledningen, framkommer klart och 
tydligt från våra respondenter. Eftersom ledningen har stängt ner sidor på Internet, spärrat 
telefoner för privat bruk och även kontrollerar exakt destination av sina anställda anser våra 
respondenter vara ett tecken på att det inte är acceptabelt. Enligt vårdbiträdet “ Ledningen 
har regler för hur ett beteende ska vara på arbetsplatsen, men det de inte vet har de inte ont 

av“. För även om ledningen vet vad de anställda sysslar med väljer de ofta att blunda för att 
inte påverka de anställdas attityd till företagen, vilket de alla mer eller mindre påpekar i sina 
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uttalanden. Handläggaren sa “Företaget i sig skulle nog inte acceptera det, men det är okej 
så länge man sköter det snyggt och gör sitt jobb, då blir ingen ifrågasatt“. Medan utredaren 
säger att “Det är inte någon livlig debatt om dessa sysslor, kanske har det att göra med att 
vi inte har så mycket tid att surfa eller ringa privat på“. Det kan ge oss förklaring till 
beteendet, att om tiden finns utöver de anställdas ordinarie sysslor, är det acceptabelt medan 
om det görs för att missgynna lönsamheten så blir det ett motstånd gentemot företaget. 
Införandet av högre kontroll vill vi relatera till att det inte längre är ett accepterat beteende, 
då ledningen stryper personalens frihet och litar allt mindre på att de sköter sitt arbete.  
 

4.4 Anställdas relation till varandra  
Med anledningen av att företagskulturen kan ha betydelse för hur beteenden förts vidare via 
de anställda, anser vi att de anställdas relation med varandra har en primär del i varför de 
anställda utför vissa icke arbetsrelaterade sysslor. Vi tror inte att de skulle utföra vissa 
sysslor om det inte var accepterat inom arbetsgruppen. Inom gruppen kan det vara så att 
företagskultur tillåter att exempelvis de anställda går och klipper sig på arbetstid och då 
håller varandra ”om ryggen” till exempel chefen skulle ringa eller dyka upp (Koslowsky 
2002). Samtliga av våra respondenter såg sig själva som en del i ett arbetslag mer än som 
enskild arbetare, även då några av dem skötte sina arbetsuppgifter enskilt. 
 
Utredaren ansåg sig vara ett team, men var medveten om att “Det dagliga arbetet bedrivs 
självständigt”. Respondenterna har alla ett nära förhållande till sina arbetskamrater och de 
menar att det har en stor betydelse till att de känner sig som ett team. Enligt våra 
respondenter är relationerna mellan kollegorna en stor anledning till att de trivs på 
arbetsplatsen. De är alla överens om att det var vanligtvis god stämning på arbetsplatsen 
men det kan uppkomma vissa situationer där det sker oklarheter mellan de anställda. Ett 
exempel enligt Vårdbiträdet “Beror på vem man arbetar med, men oftast är det god 
stämning, en kollega som inte är direkt populär skapar ständigt otrevlig stämning när hon 

vistas på arbetsplatsen“. Trivseln kunde i vissa fall bero på vilka arbetskollegor de anställda 
arbetade med, det var relationerna mellan arbetstagarna som skapade en god stämning på 
arbetet. Handläggaren menar att “Fikapauser och god stämning med skratt och skoj är a 
och o på arbetet, vilket vi även har utanför arbetet, så som att vi styr ihop firmafester, 

grillkvällar etc.”. Detsamma menade Utredaren ”Stöd från ledningen och kollegor, att man 
har roligt tillsammans på arbetsplatsen och kan koppla av ifrån arbetet på rasten”. Men 
Väktaren trivdes minst på arbetet och visade klart och tydligt att det var pengarna som styrde 
honom till att trivas/gå till på arbetet “Jag trivs bra med arbetskollegorna, ej nöjd med lönen 
den är bara bra om jag jobbar mycket”. Lönen kan ses vara av mindre betydelse för trivseln 
enligt några av respondenterna. Medan andra anser att pengarna är det som utvecklade och 
stimulerade dem till att göra ett bra arbete och var det som i första hand gör att de går till 
arbetet.  
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4.5 Anställdas lojalitet till ledningen 
Anställdas lojalitet till ledningen var lägre hos några och högre hos andra, men den tydliga 
skillnaden är att de anställda som kände en starkare lojalitet till ledningen även känner en 
starkare samhörighet till företaget. Vi har valt att ha med anställdas lojalitet till ledningen 
med anledningen att vi tror att det finns ett nära samband till varför de utför andra ting än 
arbetsrelaterade sysslor på arbetstid. Lojaliteten är varierande bland våra respondenter, vi 
tycktes kunna skilja dem emellan då vissa har en högre lojalitet än andra till ledningen. 
Biståndsarbetaren sa “Ja det måste man, håller inte med om allt, men man måste ju om man 
ska jobba där”. I det uttalandet känns det mer som ett måste än en vilja.  Utredaren visar en 
starkare lojalitet “Ja verkligen, vi är oerhört lojala medarbetare, vilket har gjort att vi har 
tagit oss igenom många omöjliga faser med gott resultat”. Medan de övriga respondenterna 
gör vad som ska göras, men inte med inställningen att de bara gör arbetsrelaterade sysslor. 
Vårdbiträdet sa “Jag gör mitt jobb och när jag har tid över så gör jag annat”. Enligt 
Wilson (2007) kan privata sysslor på arbetstid bero på att de anställdas behov inte blir 
tillfredställda. När det kommer till att de anställda använder sin brist på lojalitet till att 
sparka bakut mot företaget ses det mer som ett motstånd, vilket påpekades av en av våra 
respondenter. Handläggaren sa: ”När vi har varit lojala har arbetsgivaren behandlat oss 
anställda illa och sparkat folk utan anledning, så nu känner vi inte någon som helst respekt 

för ledningen.” Här kan det ses vara en mer vald attityd utifrån den anställde att inte vilja 
gör saker ifrån ett medvetet plan och för undvika att vara lojal mot ledningen. Vilket även 
kan leda till att de anställda sysselsätter sig med andra angelägenheter just för att de är 
medvetna om att agera negativt mot företaget. I en undersökning (Everton et al, 2007) blev 
resultatet att de anställda som inte känner en samhörighet till företaget har en lägre lojalitet 
till sitt arbete. Detta visar säljaren tecken på “Nej, jag känner inga som helst skuldkänslor 
när jag sysslar med andra saker som inte är arbetsrelaterade“. Även om handläggaren och 
säljaren inte säger sig ha någon lojalitet gentemot företaget, så arbetar de i enlighet med 
företaget på grund av att de trivs med sina kollegor och anser sig vara ett team. Vi har valt 
att inte lägga för stor vikt på lojaliteten mellan anställda och ledningen för det skulle påvisa 
ett annat resultat av det vi har kommit fram till. Eftersom vi inte är brydda över det formella 
motståndet, det vill säga det öppna och skadliga motståndet mot företaget. Vi vill istället 
koppla sambandet mellan lojaliteten och trivseln om det går hand i hand med varandra och 
att det kan vara en anledning till att de anställda inte vill utföra arbetsrelaterade sysslor på 
arbetstid. Vi kan säga att vår studie är mer inriktade på det informella motståndet som 
innefattar, mindre utmärkande sysslor så som privata ärenden av personliga karaktärer, så 
som att åka ut på arbetstid och köpa skor etcetera. Vilket vi ska redogöra för här nedan över 
hur anställdas relationer med varandra har en grund till att de inte är lojala mot ledningen.    
 

När det kommer till om de anställda gör vad som är bäst för företaget eller för sig själva, så 
framkommer det att de anställda överlag hellre ställde upp för sina arbetskollegor mer än för 
organisationen. Väktaren sa“Jag vill göra ett så bra jobb som möjligt, men jobbar för mig 
själv och mina arbetskollegor, det ser ut som jag står i samma led som vaktbolaget fast jag i 

själva verket inte gör det” . Här kan vi till viss del se en lojalitet, men just för att personen i 
sig identifierar sig som “vakt”, än som anställd för just detta företag. Att de anställda får stöd 
eller inte från ledningen varierar bland respondenterna. Handläggaren sa ”Nja inget vidare 
stöd av de högre cheferna, men verksamhetschefer är mer delaktiga i det dagliga arbetet 

som vistats bland oss andra anställda” medan Väktaren anser att det var en stor skillnad 
mellan de underanställda och ledningen, vilket visas tydligt när det kommer till kontakten 
sinsemellan, på grund av hierarkin regerar inom organisationen. Vilket visar sig i att det är 
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ytterst sällan som någon uppe i ledningen tar kontakt med den underanställde, eftersom det 
är brist av kommunikationen mellan leden. Biståndsarbetaren och utredaren anser att de har 
ett bra stöd ifrån ledningen. Biståndsarbetaren sa “Bra, alltid en dörr öppen även om de inte 
alltid har tid” där menas det även att de återkommer till de anställda om de inte har tid just 
då. Vi får hjälp med hur vi ska tänka och ger oss stöd”. Utredaren sa “Inte alltid så 
närvarande, men personligen känner jag att de finns där när jag behöver, jag har en bra 

och förstående chef”. Säljaren verkade vara mest missnöjd då denne sa “Vi får inget stöd, 
han skiter i oss”. Säljaren menar att chefen aldrig har visat någon feedback utan går jämt in 
i arbetet hur de går ekonomiskt. Vilket påvisar att de aldrig känner sig behövde av sig själva 
utan att de är alla där på samma villkor med att driva in pengar. Rosenberg (2006) menar att 
det kan bli en aning för opersonligt då alla anställda är lika mycket värda, det vill säga en 
människa är lika mycket värd som en annan människa under arbetstiden. Arbetarna vill få 
känna sig som individer, där de vill hävda äganderätten i sitt arbete genom att ta tid på 
arbetet till att utföra andra ting som till exempel längre rast. Biståndsarbetaren och 
utredaren som verkade trivas bäst med sitt arbete. Vilket gör att de känner ett stöd och 
förtroende för ledningen. De som har inställningen att inte vilja vara kvar på jobbet tycker 
sig inte ha någon respekt för ledningen, vilket är stora tecken på att stödet från ledningen har 
en stor påverkan huruvida dem är lojala mot företaget eller inte.  
 
De flesta anser sig vara nöjda med sina arbetssysslor förutom väktaren och handläggaren, 
vilket vi vill koppla samman med deras uttalande om att de inte ansåg sig ha något vidare 
stöd från ledningen. De flesta anser att de har fått någon slags belöning från ledningen, 
kanske inte alltid från cheferna utan det kan handla om stöd från kollegor. Säljaren sa 
”Ganska bra, inte från chefen men de jag jobbar med, vad fint det har blivit och vad smart 

av dig, alla puschar varandra” När de anställda inte har resurser eller den tid de behöver för 
att lyckas så känner de sig tagna för givna. Den typiska responsen brukar visa sig i att prata 
negativt om organisationen, klagomål och allmänt taskig attityd (Wilson 2007).  Vi kan här 
koppla samman med de respondenter med styrda arbetsregler, vilket även har visat att de har 
en mindre påverkan till sitt arbete. Respondenterna med styrda arbetsregler ansåg sig även 
ha mindre stöd ifrån ledningen vilket resulterade i att de inte kände någon lojalitet. Vi kunde 
utläsa det utifrån säljaren, väktaren och handläggaren, där de uttryckte visst missnöjdhet 
med arbetssituationen, men de trivdes på arbetsplatsen på grund av sina arbetskollegor. 
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4.6 Slutresultat 
D´Abate menar att privata sysslor är något som anställda gör för att kunna hålla en balans 
mellan sitt arbete och fritid. Hon tar upp tre olika kategorier för vilken klass dessa sysslor 
ligger inom, hemorienterat, fritidsorienterat eller arbetsorienterat. Dessa kategorier tycker vi 
själva kunna se i vår undersökning, ofta handlade det om att de utfärdade dessa ting för att 
underlätta sin vardag. Dessa sysslor kunde lika väl utföras efter arbetet, där vi kunde tyda 
ifrån respondenternas uttalande om vad det var för slags sysslor de anställda utfärdade. 
Väktaren menar att denne kunde åka hem på arbetstid för att betala räkningar eller om vi tar 
handläggaren som exempel då denne gick ut på arbetstid för att köpa skor.  
 
I vår studie undersökte vi vad för privata ärenden som utfärdades i arbetet så som att 
använda telefon, dator, mobiltelefon, tv, pauser i sitt arbete, konverserar med sina kollegor, 
raster eller att göra ärenden på arbetstid etcetera. Vi anser likaväl som D´Abate (2005) att de 
vanligaste sysslor som inte är arbetsrelaterade är att ringa och ta emot privat samtal, 
konversation av privata slag sinsemellan sina kollegor och användningen av Internet för 
privat bruk. Vi anser i vår undersökning de sysslorna var de mest typiska icke 
arbetsrelaterade sysslor som anställda utförde på arbetstid. I vår undersökning framkom även 
att det är vanligt att utföra privata ärenden på arbetstid, så som att shoppa för att tjäna in på 
sin fritid. Detta tolkar vi som att de anställda gör privata sysslor på jobbet för att spara in tid 
istället för att lägga den på fritiden. Med anledningen av att de sysslor de anställda utfärdar 
på arbetstid kunde de lika gärna utfärda på sin fritid. Våra respondenter menar att 
möjligheten finns där och de anser att det finns tid över att utföra privata sysslor på arbetstid. 
Men de lade stor vikt vid att påpeka att de endast sker när det finns tid över eller om ärendet 
var av vikt samt att när de privata ärendena inte påverkar arbetsuppgifterna. En av våra 
respondenter anser sig inte ha någon tid över till att syssla med privata ärenden, vilket vi 
tolkar som att denne har ett mer hektiskt arbete. På grund av att respondenterna är inom 
tjänstesektorn, så har de krav på sig att det är deras tjänster som säljer. Vilket kräver att de 
måste utföra alla arbetsrelaterade sysslor som tilldelas. De andra respondenterna som 
utfärdade privata ärenden på arbetstid, tycktes vi kunna ana ha färre arbetsuppgifter att 
utföra dagligen, där det helt enkelt fanns tid för att kunna utföra dessa ting. I vissa fall 
skyndades uppgifterna på för att de även skulle hinna med privata göromål. Enligt väktaren 
kunde denne tjäna in sin tid på att köra in sina turer mellan de olika arbetsplatser som denne 
skulle vistas på.  
 
Respondenterna ansåg att arbetskollegorna var den största delen till att de trivdes på arbetet 
och även gjorde att de arbetade bättre. När vi tolkade trivseln bland våra respondenter kunde 
vi även tolka att kollegorna var en anledning till att de kunde utföra vissa privata sysslor. Vi 
kan koppla samman det med att de har en god företagskultur vilket gjorde att dessa privata 
företeelser var godtagbara. Tolkningarna var många då vi kunde se ett samband med 
kulturen bland de anställda. Här fann vi att vissa privata sysslor är accepterat bland de 
anställda, så länge man håller en låg profil och inte skyltar om att de gör privata ärenden på 
arbetstid. Vår egna slutsats är att ingen arbetstagare vill framställa sig som en dålig arbetare. 
För om vi ser på våra respondenter så är arbetsmoralen hög, det tolkar vi som att de vill mer 
än gärna framställa sig som god arbetare som sköter sitt jobb. Det framgick att de anställda 
som inte var lojala mot företaget var det främst för att de inte gillade ledningen, men trots 
detta ansåg alla att de skötte sitt arbete som de skulle. Vilket vi kunde se hos några av 
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respondenterna som menade att de arbetade för sig själva och sina medarbetare mer än för 
ledningen. Vår slutsats av vår studie är inte direkt överraskande, eftersom vi utgick från 
tidigare studier som påvisar vad anställda utför för sysslor på arbetstid. Vi anser att 
resultaten vi fick fram var i stort sett av liknade karaktär som tidigare studier har påvisat. 
Resultatet vi kom fram till är att tiden har en stor betydelse till varför man ägande sig åt 
dessa företeelser. De har alla en inställning till att tiden är det avgörande, ifall man kunde 
utföra annat än arbetsrelaterade sysslor. Respondenterna är överens om att arbetssysslorna är 
det första de prioriterar, innan de kan ägna åt icke arbetsrelaterade sysslor. De enda 
skillnader vi tycktes kunna tolka mellan våra respondenter är deras blandade grad av lojalitet 
till ledningen och även graden av frihet i sitt arbete. Vi anser att dessa privata företeelser inte 
är medvetna handlingar för att vilja skada företaget de arbetar för. Vi kan istället tolka det 
som med stöd av all data vi tittat på att dessa privata sysslor utförs när de anställda har ”tid 
över” och då i vissa fall för att tjäna in tid för att slippa göra det på sin fritid. 
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5. Avslutande diskussion 
I och med att anställda blir allt mer medvetna om de krav som ställs på dem, så leder det till 
att de även blir medvetna om vilka fördelar de kan ta ut. I dagens samhälle tycker vi oss 
kunna se att individen växer sig allt starkare in i sin yrkesroll. Där det är svårt att urskilja 
vad som är av privata ärenden och vad som är av arbetsrelaterade sysslor, eftersom de 
anställda lättare har tillgång till företagens material, så som telefon, dator och även den frihet 
som allt mer anställda får eller tar sig.  
 
För om vi ser vad anställda sysslar med för privata ängelägenheter på arbetstid tycker vi oss 
kunna se att det är företagen som leder dem in på dessa privata handlingar. Inte i den 
bemärkelsen att de medvetet styr de anställda till att ägna sig åt privata göromål. Utan desto 
större frihet företagen ger av sina verktyg och material, desto mer tar de anställda sig 
friheten att bruka företagets resurser. Företagen börjar bli allt mer medvetna om att ju större 
frihet de ger sina anställda, desto bättre presterar de enhetligt med företagens mål. I 
utvecklingen som sker kan vi tycka att det leder till negativa konsekvenser gentemot de 
anställda, för om de anställda ger in för mycket i arbetet blir det även svårt för den anställde 
att särskilja arbete från fritid och vice versa. Det gör att de ständigt vistas i en mellanvärld då 
många inte kan koppla bort arbetet när de är hemma eller fritiden på arbetet. Vi anser att det 
på sikt kan få negativa konsekvenser, då de anställda aldrig riktigt känner sig lediga och kan 
fokusera på sin fritid. Vi anser även att det i vissa fall kan skapa positiva konsekvenser då 
det blir lättare för den anställde att balansera arbete och fritid.  
 
Vistas man dagligen i en miljö som inbjuder till användandet av vissa medier så kan det lätt 
ske att anställda tycker att det är accepterat att använda för eget bruk. De anställda kan helt 
enkelt inte relatera till att de syssla med andra ting eftersom dessa medel används dagligen, 
vilket inte skapar någon större betydelse för användningen av privat bruk. Samtidigt har den 
nya tekniken möjliggjort nya arbetsformer och har skapat ett nytt sätt att arbeta hemma. Det 
kan vara svårt att koppla bort vad som är arbete och vad som är av privata angelägenheter, 
då den anställde tycker sig kanske tro att det som är avsett för arbetet egentligen är för eget 
bruk. Där individen kopplar sig lättare samman med sitt arbete, eftersom oftast intrigerar 
arbetet numera med bostaden. Vilket menas att arbeten kan lika gärna göras hemma som att 
göras på arbetsplatsen. Pengarna dras i slutändan in av det slutgiltiga resultatet av arbetet 
vilket har skapat en viss frihet för anställda med denna arbetsform. Där vi kan koppla 
samman med det förstnämnda i texten att anställda inte känner en samhörighet med sitt 
arbete, eftersom de bara är en del av resultatet av produktionen. Vilket kan skapa en 
likgiltighet till arbetet. Det har även påverkan av de sociala kontexterna på arbetet för vad 
som är accepterat att syssla med på arbetstid, vilket vi kan koppla samman med den kultur 
som finns på arbetsplatsen. Tiden kan ge anspråk till vad den anställda gör för privata 
sysslor på arbetstid, där kunskap och information har en stor betydelse för vad den anställda 
känner sig kunna och vilja producera på arbetet. Eftersom den yrkeskategorin vi valde är 
inom tjänstesektorn så har en stor betydelse för vad de levererar till sina kunder, där de alla 
säljer sina tjänster till kunder. Tiden i arbetet påverkas olika för våra respondenter, som 
privat person kan människor skapa ett mervärde genom att ha en flexibel användning av sin 
tid på arbetsplatsen. Arbetet kan ses vara mer ett samspel mellan individen och arbete, där 
individens plats tar allt större plats än arbetarens på arbetsplatsen. 
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7. Bilaga 1 

 

7.1 Intervjuguide 

 
1. Bakgrundsfrågor 

 
Ålder 
 
Utbildning? 
 
Vart och vad arbetar du med? 
 
Hur länge har du varit anställd?  
 
Anställningstyp? 
 
Hur många anställda finns det inom företaget?  
 
 
 

2. Arbetsdag och arbetsuppgifter 

 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?/Vad gör du under en arbetsdag? 
 
Arbetsuppgifter- hur vet du vad du ska göra? 
 
Arbetstider? Möjlighet till flextid, egen påverkan? 
 
Vad händer om du gör misstag i arbetet? 
 
Arbetar du i arbetslag eller enskilt?  
 
Varierande arbetsdagar? Hur skiljer de sig åt? 
 
 
 

3. Det informella motståndet? 

 
Har företaget regler för hur du ska bete och uppföra dig på arbetet?  
 
Finns tidsutrymme för att sköta privata angelägenheter på arbetstid? Exempelvis boka 
frisörtid, besiktiga bilen, tandläkartid osv. Vad anser ni om det? 
 
Finns möjlighet att använda jobbtelefon privat, görs det? 
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Finns det utrymme i arbetet att surfa på Internet privat? 
 
Tillgång till Tv? Används den i avsikt att till exempel se viktig match eller dylikt? 
 
Vilken inställning har de anställda på jobbet angående användandet av dessa medier? 
 
Hur ser företaget på detta beteende?  
 
Utrymme för extra rast eller paus under arbetstid?  
 
Täcker arbetskamrater upp för varandra när det dyker upp ”problem”?  
 
Kommer släktingar/vänner in på arbetet och hälsar på? Eventuellt fikar? 

 

 

4. Inflytande- ansvar 

 
Har du möjlighet att påverkan ditt dagliga arbete?  
 
Får du vara med och påverka dina arbetsuppgifter i större sammanhang?  
 
Är det något du skulle vilja ändra i ditt arbete? I så fall, vad? 
 
Vad är trivsel för dig?  
 
Hur länge tror du att du kommer att arbeta kvar inom företaget, ser du en framtid? 

 

 

5. Trivsel 

 
Anser du att det är bra stämning på ditt arbete? 
 
Känner du dig lojal till företaget, gör du det bästa för att eftersträva företagets mål? 
 
Känner du att du har utvecklats i arbetet det senaste året?  
 
Har du stor möjlighet att bestämma själv bestämma över dina arbetsuppgifter?  
 
I vilka arbetssituationer kan du känna dig osäker?  
 
Och när uppkommer dessa? 
 
Nämn tre faktorer som gör att du går till arbetet? 
 
Vad är det som mest driver dig att gå till arbetet? 
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6. Socialt stöd 

 
Känner du dig säker med din roll på företaget? Hur? Om nej, varför? 
 
Hur är stödet från ledningen? 
 
Är du nöjd med dina arbetsuppgifter? 
 
Hur utvecklar arbetet dig som människa? 
 
 
 

7. Kompetens och utveckling  
 
 
Vad för slags feedback får du i arbetet, uppskattning? Om inte, vad tror du det beror på? 
 
Vad tror du att du gör om fem år? 

 


