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Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats har varit att få en inblick över vilka skilda synsätt olika arbetsgivare 

har på att anställda privatsurfar på internet under arbetstid. Meningen med den här uppsatsen 

har alltså varit att försöka få en uppfattning om hur olika arbetsgivare kan ställa sig till detta 

fenomen, således har vi inte haft någon avsikt att jämföra de olika synsätten mot varandra.  

I den teoretiska referensramen har vi bland annat tagit upp fyra olika förhållningssätt som 

Ivarsson och Larsson (2010) menar att arbetsgivare kan ha gentemot privat internetsurfande. 

De är: officiellt förbjudet, till synes förbjudet, tillåtet samt uppmuntrat. Dessa förhållningssätt 

har vi haft med oss genom hela arbetsprocessen och de har därför präglat hela vår uppsats. 

Bland annat har vi också tagit upp teorier kring livspusslet och dess inverkan på detta 

beteende. Även olika fördelar med den nya tekniken som exempelvis smartphones samt 

internetpolicys och elektronisk övervakning från arbetsgivarens sida.  

Fem stycken kvalitativa intervjuer har utförts med personalansvariga, informationsansvariga 

samt en verksamhetschef, dessa respondenter är verksamma inom både privat och offentlig 

sektor. De enda kriterierna som vi hade innan vi valde ut dessa respondenter var att de skulle 

ha en tjänst som gjorde att de hade en bra insyn över hur de anställda arbetar i de företagen 

och organisationerna som de verkar.  

Resultatet som vi kom fram till är att samtliga förhållningssätt finns representerade hos våra 

respondenter. Dock kunde vi se att vissa arbetsgivare och företag har olika förhållningssätt 

beroende på vilka anställda det gäller. Det är också svårt att helt se på förhållningssätten svart 

eller vitt, gränserna är diffusa och vi kunde se att många förhållningssätt går in i varandra 

utifrån vad våra respondenter har uttryckt under intervjuerna. 

I den avslutande diskussionen redogör vi för de slutsatser vi anser oss ha kommit fram till 

under arbetet med den här uppsatsen. Här diskuterar vi också vilka saker vi anser oss ha 

kunnat göra bättre, samt varför vi gjort som vi gjort.  

 



 

Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Lars Ivarsson. Vi fick inspiration till ämnesvalet 

genom honom och han har stöttat oss hela vägen i vårt uppsatsskrivande. 

Vi vill även passa på att tacka våra respondenter som ställde upp på att bli intervjuade, utan er 

hade det inte blivit någon uppsats.  

Allt arbete med denna uppsats har skett gemensamt, från start till mål, vi vill därför också 

tacka oss själva för ett väl genomfört samarbete under dessa veckor som arbetet har fortlöpt.  
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1. Inledning 
 

I inledningen kommer vi kortfattat att beskriva vad det ämne vi valt innefattar. Vi kommer 

också att redogöra för varför vi valt att undersöka just detta ämne, vad vi anser är intressant 

och vilken förförståelse vi har med oss sedan tidigare. Vidare kommer vi att redogöra för vårt 

syfte samt val av frågeställningar som ligger till grund för hela den här uppsatsen. Slutligen 

beskriver vi hur vi valt att lägga upp denna uppsats disposition.   

 
 

1.1 Området 
Privata angelägenheter på arbetstid är inget nytt fenomen. Det finns en hel del forskning kring 

detta ämne, de flesta artiklar och studier vi hittat har dock utgått ifrån de anställdas perspektiv 

– varför de surfar privat på arbetstid. Med anledning av detta föreslog vår handledare Lars 

Ivarsson, som själv är aktiv forskare inom området, att vi istället skulle utgå ifrån 

arbetsgivares perspektiv. Vi valde dock att avgränsa oss lite mer än till endast privata 

angelägenheter, och inrikta oss mot privat internetsurfande på arbetstid då vi ansåg att det var 

ett intressant och smalt område.  

 

Vårt intresse för detta ämne grundar sig i att vi båda två har arbetat på arbetsplatser där vi har 

haft stora friheter att surfa på internet under arbetstid, vi tycker oss därför känna till ganska 

väl vilka anledningar det kan finnas till att man som anställd surfar på internet under arbetstid. 

Olika exempel på anledningar som vi själva upplevt kan vara tristess eller att man upplever att 

man ”måste” göra något under arbetstid på grund av att man annars inte hinner med det. Vi 

får stöd för våra teorier av olika författare, till exempel, Eddy et al., 2010 som gjort studier där 

de kommit fram till att bland annat tristess och tidspress i livet är olika anledningar till varför 

anställda surfar privat under arbetstid. Andra anledningar till detta beteende kommer vi att 

komma till längre fram i denna uppsats. 

Av den enkla anledningen att vi själva har erfarenhet av att vara anställda med möjligheter att 

internetsurfa privat, ville vi med denna uppsats försöka undersöka vad olika arbetsgivare har 

för syn på detta beteende.  

 

I vår teoretiska referensram har vi valt att ta med ett antal olika teorier som kan kopplas 

samman med detta beteende, några exempel på teorier och områden som vi valt att ta upp är: 

livspusslet, organisatorisk olydnad samt elektronisk övervakning.  

Livspusslet är exempelvis ett omtalat begrepp där en mängd studier pekar på att fler och fler 

människor idag har svårigheter att pussla ihop livet. Med anledning av detta menar många att 

gränserna håller på att suddas ut då människor idag gör privata saker på arbetstid och 

arbetsrelaterade uppgifter på sin fritid (Eddy et al., 2010:640). Andra menar dock att dessa 

gränser som man pratar om, endast har funnits i teorin och att praktiken ser helt annorlunda ut 

(D’Abate, 2005:1010).  

När det gäller organisatorisk olydnad och elektronisk övervakning så handlar det mycket om 

att anställda inte gör som ledningen inom organisationer och företag vill. Med anledning av 

detta anser sig ledningen i vissa fall vara tvungna att övervaka och kontrollera (Lindmark & 

Önnevik, 2006:38f). De anställda å sin sida gör då motstånd då forskning visar att de vill 

upprätthålla och/eller återfå sin värdighet och autonomi (Karlsson, 2008:9).  

Vi kommer att fördjupa oss kring dessa och ett antal fler teorier längre fram i uppsatsen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Som vi tidigare nämnt anser vi oss själva alltså ha en viss förförståelse och erfarenhet av 

varför man som anställd surfar i privatsyfte på arbetstid. Med anledning av detta ville vi 

försöka få en förståelse kring detta beteende ur ett arbetsgivarperspektiv. Vårt syfte med 

uppsatsen har alltså varit att undersöka hur arbetsgivare i olika företag ser på privat 

internetsurfande på arbetstid. Våra frågeställningar blir därför, 

 Vad har olika företag och arbetsgivare för syn på privat internetsurfande under 

arbetstid? 

 På vilka olika sätt kan arbetsgivare uppmuntra alternativt kontrollera detta beteende?  

1.3 Disposition 
I den första delen av den här uppsatsen har vi redogjort för valet av ämne, vårt syfte med 

uppsatsen samt våra frågeställningar. I nästkommande kapitel, ”kapitel 2. Teoretisk 

referensram”, kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning har kommit fram till, några 

grundläggande begrepp, samt ta upp ett antal olika teorier som vi finner intressanta. Här 

kommer vi också att presenter ett kortfattat stycke om vad svensk lagstiftning säger kring 

arbetstid.  

Fortsättningsvis i kapitel 3 som är vårt metodkapitel redogör vi för vilken typ av metod vi valt 

och varför, men framför allt hur vi har gått till väga under arbetet med denna uppsats. Här tar 

vi också upp de etiska riktlinjer som vi haft i beaktande under hela processen.  

Därefter, i kapitel 4 kommer vårt resultat att presenteras, samt den analys som vi arbetat fram. 

Här kommer vi att knyta samman vårt resultat med de teorier vi lyft fram i den teoretiska 

referensramen.  

Vidare för vi, i kapitel 5, en diskussion samt redogör för våra slutsatser som vi kommit fram 

till, här knyter vi alltså ihop säcken.  

Avslutningsvis presenteras en referenslista över de referenser som vi använt oss av samt en 

bilaga med den intervjuguide som vi använt under våra intervjuer. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Innan vi går in på vårt ämne – privat surfande på arbetstid – och vad tidigare forskning har 

kommit fram till inom detta så tänkte vi börja med att definiera en del grundläggande 

begrepp samt vad svensk lagstiftning säger kring området. Vidare har vi alltså valt att ta upp 

ett antal teorier som vi anser vara relevanta för ämnet.  

 
 

2.1 Begrepp 
De mest grundläggande begrepp som vi har valt att definiera är arbetsmarknad, arbetsgivare 

samt arbetstagare.  

Granberg (2003) skriver att ”Arbetsmarknaden är den marknad där arbetsgivarna köper 

arbetskraftens tjänster och där arbetstagarna säljer sina” (Granberg, 2003:57).  

Enligt nationalencyklopedin på internet är en arbetsgivare en ”juridisk eller fysisk person som 

betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få visst arbete utfört” (www1). Och en 

arbetstagare en ”fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt 

motparten, arbetsgivaren” (www2). Genom att man som arbetstagare är anställd på ett företag 

säljer man alltså sin tid och sin arbetskraft till en arbetsgivare som vill ha ett visst arbete 

utfört.  

 

Ett annat begrepp som vi kommer att beröra i denna uppsats är livspusslet. Enligt Noon och 

Blyton (2007:355) så handlar begreppet om att ha en balans mellan de olika livssfärerna i 

livet, dessa är - arbetet, familjen och fritiden. Det är dock viktigt att påpeka att ordet balans 

inte har en fast betydelse, det är helt enkelt upp till den enskilde individen att definiera detta.  

De sista, men antagligen viktigaste begreppen för förståelsen av denna uppsats är privata 

angelägenheter samt organisatorisk olydnad.  

Privata angelägenheter kan enligt oss definieras som det anställda gör på arbetstid som inte 

har med arbetet att göra. Alltså allt ifrån att dagdrömma till att boka läkartid och/eller svara på 

privata mail. Organisatorisk olydnad kommer vi definiera i ett eget kapitel, men kortfattat kan 

vi säga att det handlar om allt som anställda gör som de inte förväntas göra (Ackroyd & 

Thompson, 1999:2). 

2.3 Privata angelägenheter på arbetet 
Diskussioner om privata angelägenheter på arbetet är något som lyfts i massmedia då och då, 

och det är många forskare som har gjort undersökningar kring detta ämne. Eddy, D’Abate och 

Thurston (2010) är ett exempel. I deras undersökning kom de fram till att anställda i 

genomsnitt lägger 4,9 timmar per arbetsvecka på privata angelägenheter. De menar att detta 

kostar företagen 9,142,30 dollar per år per anställd i snitt i förlorad produktivitet (Eddy et al., 

2010:648f). De har då bland annat undersökt tid som anställda lägger på att surfa på internet, 

att prata med kollegor, telefonsamtal och liknande.  

Andra studier har också visat att 95 procent av anställda någon gång har sysslat med någon 

form av aktivitet som inte har med arbetet att göra (Sagie et al., 2003:194). 

 

Eddy et al. (2010) skiljer på hemrelaterade och fritidsrelaterade privata angelägenheter där 

hemrelaterade angelägenheter är sådant som innebär att man tar hand om hemmet, till 

exempel hushållsarbete och familjen. Fritidsrelaterade angelägenheter handlar om saker som 

har med ens sociala liv att göra, till exempel privata nöjen och hobbys (Eddy et al., 2010:644). 

Detta är dock inget som vi har valt att göra skillnad på i den här uppsatsen. Om vi hade velat 

kunde vi även ha delat upp privat internetsurfande i hemrelaterat och fritidsrelaterat beroende 
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på vilken typ av surfande den anställde ägnar sig åt, men detta är alltså inget som vi har valt 

att göra någon skillnad på.  

De två skälen som visade sig vara de största anledningarna till varför arbetstagare ägnar sig åt 

privata angelägenheter på arbetstid var tristess och bekvämlighet (Eddy et al., 2010:649).  

Frågan vi ställer oss är hur mycket lön anställda går miste om när de jobbar obetald övertid? 

Detta område verkar det inte ha bedrivits mycket forskning kring. De flesta studier riktar helt 

enkelt in sig på att den anställde gör saker som drabbar arbetsgivaren på ett negativt sätt, och 

inte tvärtom.  

 

Jan Ch. Karlsson (2008) har angivit privata angelägenheter som en av tre underkategorier till 

organisatorisk olydnad. Just organisatorisk olydnad kommer vi att ta upp längre fram i denna 

uppsats. Privata angelägenheter menar han dock är ”[…] sådant som anställda gör, tänker och 

är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara och som riktar sig utåt från den 

organisatoriska hierarkin till privatlivet” (Karlsson, 2008:137). Det handlar alltså enligt 

Karlsson (2008) om att privatlivet stjäl tid och gör intrång på arbetet, exempelvis genom att 

den anställde gör fritidsrelaterade uppgifter på arbetstid, eller rent av endast tänker 

fritidsrelaterade tankar som stjäl tid från arbetet. Karlsson (2008) hänvisar till en studie gjord 

av Caroline D’Abate (2005) som även vi tagit del av. I studien fick hon fram ett resultat som 

pekade på att de tre vanligaste skälen till varför man gör privata angelägenheter på arbetstid 

var för att det var bekvämt, att man ansåg det vara svårt att få ihop livspusslet annars, samt att 

en del uppgifter endast gick att göra under arbetstid, exempelvis ringa läkaren på dennes 

telefontid (Karlsson, 2008:138f). D’Abate är medförfattare till artikeln ”Explaining 

engagement in personal activities on company time” (2010) tillsammans med Eddy och 

Thurston – därför är det inte konstigt att de redovisar samma bekvämlighetsskäl.  

2.3.1 Olika förhållningssätt  

Ivarsson och Larsson (2010) tar i sin forskningsansökan till FAS, Forskningsrådet för 

Arbetsliv och Socialvetenskap (www5), upp fyra olika förhållningssätt som en arbetsgivare 

kan ha till att anställda sköter privata angelägenheter under arbetstid. De olika 

förhållningssätten är; officiellt förbjudet, till synes förbjudet, tillåtet samt uppmuntrat, vi 

kommer här förklara vad de olika förhållningssätten innebär.  

 Officiellt förbjudet – innebär att arbetsgivaren är klar och tydlig med vad som är 

förbjudet när det gäller privata angelägenheter under arbetstid.  

 Till synes förbjudet – betyder en något slappare hållning då arbetsgivaren officiellt 

sett går ut med vad som är förbjudet, men så länge det förbjudna sköts på ett 

snyggt sätt, och alltså inte drabbar arbetet, så är det okej.  

 Tillåtet – handlar om att så länge de anställda sköter jobbet och det blir gjort, så får 

de ägna sig åt i princip vad de vill.  

 Uppmuntrat – är det sista och det ovanligaste förhållningssättet, det kan vara att 

arbetsgivaren uppmuntrar sina anställda till att exempelvis surfa på Facebook och 

andra sidor för att hålla sig uppdaterade (Ivarsson & Larsson, 2010).  
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2.4 Privat surfande på arbetstid 
En något ny diskussion inom området privata angelägenheter på arbetstid är privat surfande 

på arbetstid. Som vi tidigare nämnt har de anställda många möjligheter att skicka e-post, 

uppdatera sin facebook-status, spela på oddset, porrsurfa eller liknande via arbetsgivarens 

dator, alternativt med hjälp av sin egen smartphone (se kapitel 2.4.3 ”Smartphones” för 

beskrivning). Detta är alltså tack vare dagens teknologi.  

 

I resten av världen finns det en mängd olika begrepp som försöker förklara och definiera detta 

beteende. En del av dessa, och de mest använda, är: cyberslacking (Ugrin et al, 2007., Garrett 

& Danziger, 2008., Vitak et al, 2011), cyberloafing (Eddy et al, 2010., Lim, 2002), non-work 

related computing (Eddy et al, 2010) samt junk computing (Ugrin et al, 2007). Det 

gemensamma för dessa begrepp är att de handlar om i princip samma sak, nämligen 

(miss)bruk av privat internetsurfande på arbetsplatsen. Vitak et al. (2011:1751) beskriver det 

bra: ”Cyberslacking […] is the use of Internet and mobile technology during work hours for 

personal purposes”. 

 

Walter Block tar i sin artikel ”Cyberslacking, Business Ethics and Managerial Economics” 

(2001) upp att de saker som anställda idag gör på internet under arbetstid inte är några nya 

fenomen. Skillnaden menar han, är dock att vi nu kan göra de flesta saker medan vi 

fortfarande sitter kvar vid våra skrivbord. Föregångaren till porrsurfande till exempel, var att 

läsa porrtidningar eller titta på nakna kvinnor i väggkalendrar. Samma sak är det med 

föregångaren till att läsa nyheterna, nu för tiden gör de flesta det på internet, förr läste de 

flesta dock tidningarna i pappersformat (Block, 2001:225). Block menar alltså att den nya 

tekniken endast har underlättat för oss människor att göra dessa saker som vi alltid har gjort 

tidigare ändå. 

 

Ofta benämns detta privat internetsurfande på arbetstid som något negativt (Coker, 2011). 

Young och Case (2004) som gjort en studie kring detta beteende redovisar att 34 procent av 

52 undersökta företag har straffat eller avskedat anställda som surfat privat på internet under 

arbetstid (Young & Case, 2004:238).  

De vanligaste negativa aspekterna av privat internetsurfande på arbetstid som olika forskare 

och författare tar upp är exempelvis minskad produktivitet (Vitak et al., 2011:175), minskad 

bredbandshastighet (Ugrin et al., 2007:75) samt säkerhetsproblem (Block, 2001:226). Med 

minskad hastighet menar man att internet är segt på grund av att människor på företaget gör 

annat som minskar hastigheten för alla (Ugrin et al., 2007). Det kan till exempel handla om att 

ladda ned program, surfa på internetsidor som är stora vilket gör att det krävs mycket av 

bredbandsuppkopplingen eller att man skickar ut många mail på en och samma gång.  

När det handlar om säkerhetsproblem som många forskare har tagit fram som en negativ 

aspekt menar de att risken för att exempelvis få virus eller liknande är stor om man surfar runt 

på olika internetsidor, mailar och laddar ner olika program utan att tänka sig för. 

Säkerhetsproblemen kan också handla om att de anställda riskerar att sprida 

företagshemligheter och liknande (Block, 2001:226).  

För att försöka minimera dessa risker har många företag tagit fram policys eller olika riktlinjer 

som de anställda måste följa, det kan till exempel handla om att man inte får skicka ut 

massutskick på mailen, att man inte får installera och ladda hem program eller helt enkelt att 

man inte får surfa privat på arbetstid (Lim, 2002). Vi kommer att återkomma till detta senare i 

uppsatsen.  
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Men är det verkligen endast negativt eller kan det också föra med sig något positivt? 

Författarna till artikeln ”Explaining engagement in personal activities on company time” 

(2010) menar att det också finns positiva följder för både organisationen och den enskilde 

arbetaren i form av till exempel minskad stress och ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen 

(Eddy et al., 2010:650). Även Block (2001) tar upp positiva aspekter av detta beteende. Han 

hänvisar till Friedman (2000) som menar att detta beteende å ena sidan är stöld av 

arbetsgivarens tid, medan det å andra sidan kan resultera i ökad produktivitet då privat 

surfande då och då kan fungera som avslappning (Block, 2001:226). Även Coker menar att 

privat internetsurfande kan fungera som stressdämpande (Coker, 2011:238). 

 

Olika författare har tagit fram olika teorier kring varför arbetstagare spenderar arbetstid på att 

sköta privata ärenden, vi har redan angett några exempel, vi nöjer oss dock inte med dessa. 

Eddy, D’Abate och Thurston (2010) presenterar fyra olika förslag på anledningar till detta i 

sin artikel, dessa är: vikten av icke-arbetsrelaterade livssfärer, sökandet av balans mellan 

livssfärerna, tristess på jobbet, samt bekvämligheten av att använda media (Eddy et al., 

2010:641). Här kommer vi nu att kortfattat beskriva innebörden av dessa fyra skäl: 

 Vikten av icke-arbetsrelaterade livssfärer handlar om att människor tycker att de olika 

livssfärerna är olika viktiga för dem. Detta har att göra med vilka intressen arbetaren 

har samt vart i livet denne befinner sig. I och med detta menar författarna att 

människor har olika stora behov av att identifiera sig med sitt arbete. Människor som 

lägger större vikt vid de personliga livssfärerna kommer också troligtvis att lägga ner 

mer tid på dessa under arbetstid än de som lägger större vikt vid arbetet (Eddy et al., 

2010:641). 

 Sökandet av balans handlar om att människor försöker att få ihop livspusslet genom 

att sköta en del privata angelägenheter på arbetstid. Detta förklarar de med att mycket 

pekar på att våra arbetsdagar blir längre och längre, därför känner vi att vi måste 

kunna sköta en del privata angelägenheter på arbetstid och en del arbetsrelaterade 

uppgifter på fritiden (Eddy et al., 2010:641f).  

 Skälet om tristess handlar om att vissa studier pekar på att anställda ibland är 

uttråkade och att de då känner att de vill göra annat som roar (Eddy et al., 2010:642), 

till exempel kolla sociala medier eller nätshoppa.  

 Bekvämlighetsskälet handlar om att i och med att tekniken nu mer är så utbredd så 

finns det ofta telefoner, datorer och liknande på de flesta arbetsplatser. Detta gör det 

bekvämt för arbetstagare att kolla sin privata e-post, surfa runt på internet eller att 

ringa en vän i privat syfte (Eddy et al., 2010:642).  

2.4.1 Sociala medier 

Med anledning av att vi har använt oss av begreppet sociala medier i vår intervjuguide samt 

att alla våra respondenter har berört begreppet på något sätt, så har vi valt att definiera och ge 

exempel på vad sociala medier är.  

 

”Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på 

internet, men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget 

innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra. […] Kännetecknande för de 

flesta tjänster som räknas till sociala medier är att de kräver medlemskap och 

inloggning” (www7). 

 

Sociala medier är alltså som en interaktiv mötesplats där man kan lägga ut bilder, dela med 

sig av händelser i livet och ta kontakt med gamla eller nya vänner. Det behöver dock inte 

endast vara i privat syfte utan det kan även vara yrkesrelaterat. Olika exempel på sociala 

medier är bloggar, Facebook, Twitter och Youtube (www7).  
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2.4.2 Livspusslet  

Livspusslet som begrepp är en översättning av det engelska ordet work-life balance. I Sverige 

är det TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) som har tagit åt sig äran för att ha lanserat 

och spridit begreppet till politiker och media (www3).  

Som vi nämnde i kapitel 2.1 så menar Noon och Blyton (2007:355) att det inte finns en rak 

definition om vad balans i livet är. Istället är det upp till varje enskild individ att definiera vad 

balans och obalans är enligt sig själv. Anledningen till detta, menar dem, är att vi alla har 

olika intressen och olika prioriteringar, och därför blir de olika delarna i våra liv olika viktiga 

för oss. Författarna menar också att det finns två olika typer av obalanser, den ena handlar om 

att arbetslivet tar överhanden och detta leder då till att familjelivet får lida. Den andra 

obalansen är raka motsatsen – att familjelivet dominerar vilket leder till att arbetslivet får 

mindre plats (Noon & Blyton, 2007:357). Exempel på dessa olika obalanser kan vara att den 

anställde måste arbeta mycket övertid vilket då gör att denne får mindre tid än vad han eller 

hon önskar till familjen. Ett exempel på den andra obalansen kan vara att den anställde vill 

jobba mycket övertid, men familjen anser att han eller hon lägger ned alldeles för lite tid på 

dem, vilket gör att det skapas en konflikt.  

 

Enligt en artikel skriven av Eddy, D’Abate och Thurston (2010:640) så har gränserna mellan 

det personliga livet (familj och fritid) och arbetslivet suddats ut en del med anledning av den 

snabba utvecklingen av teknologin. Många menar dock att gränserna mellan de olika 

livssfärerna – arbete å ena sidan och familj och fritid å andra sidan, endast har funnits i teorin 

och att det i praktiken alltid har sett ut så att familjen och arbetet har överlappat varandra 

(D’Abate, 2005:1010). D’Abate (2005:1023) fick, i sin studie, fram att många människor gör 

privata saker på arbetet med anledning av att det hjälper dem balansera de olika delarna i 

livet.  

En anledning som dock styrker argumentet att gränserna mellan livssfärerna suddats ut på 

grund av teknikens utveckling är att det numer är väldigt lätt att ta med sig arbete hem (Noon 

& Blyton, 2007:362). För många yrkesgrupper finns det egentligen inga tekniska 

begränsningar längre att arbeta hemifrån eller på semestern. Det i sig behöver inte betyda 

något negativt, det kan vara positivt för många människor att kunna sköta arbetsuppgifter 

hemifrån eller på semestern, men det borde också innebära att det blir svårare att skilja på vad 

som egentligen är fritid och vad som är arbetsliv.  

 

Noon och Blyton (2007) som skrivit boken The Realities of Work tar upp tre olika typer av 

konflikter som kan uppstå mellan de olika livssfärerna, dessa är tidsbaserad-, stressbaserad- 

och beteendebaserad konflikt. Här efter ska vi nu förklara vad dessa olika konflikter innebär 

för den enskilde individen enligt författarna, samt knyta dem samman med vårt ämne.  

 Tidsbaserad konflikt innebär att en livssfär tar mer tid än en annan vilket gör att den 

enskilde individen upplever obalans i livet. Med anledning av detta kan individen 

försöka balansera livssfärerna genom att göra privata saker på arbetet eller att göra 

arbetsrelaterade saker på fritiden.  

 Stressbaserad konflikt handlar om att stress i exempelvis familjelivet kan medföra 

problem i arbetssfären. Här kan vi se ett samband med Eddy et al.’s (2010) studie 

(som vi till viss del redogjorde för i föregående kapitel) där de såg att ett skäl till att 

människor gör privata angelägenheter på arbetstid är för att de försöker uppnå en viss 

balans i livet. Ett exempel kan vara att en anställd inte känner att denne hinner med 

alla sina sysslor som mamma, vilket gör att hon försöker göra en del av dessa under 

arbetstid. 

 Den sista konflikten som Noon och Blyton (2007) tar upp är beteendebaserad konflikt 

vilken handlar om att vi människor har olika beteenden i olika livssfärer. Det kan till 
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exempel handla om ett typ av beteende i familjen, ett på arbetsplatsen och ett på 

fritiden. Författarna menar att en konflikt uppstår när den anställde överför sin roll 

som mamma till sin roll som anställd på arbetsplatsen. För att knyta denna konflikt till 

vårt ämne skulle det exempelvis kunna handla om att den anställde som privatperson 

är van att surfa på vissa internetsidor när denne är ledig. Det är dock inte säkert att det 

passar sig att han eller hon surfar på samma internetsidor när denne befinner sig i sin 

yrkesroll på arbetsplatsen.  

2.4.3 Smartphones 

Ett tekniskt verktyg som blir mer och mer populärt bland företag och privatpersoner är så 

kallade smartphones. Vi har valt att använda oss av det internationella begreppet då vi inte 

anser att det finns någon bra svensk översättning. Men vad är egentligen en smartphone? 

 
A smartphone is a device that lets you make telephone calls, but also adds features that 

you might find on a personal digital assistant or a computer. A smartphone also offers 

the ability to send and receive e-mail and edit Office documents, for example (www4). 

 

En smartphone är alltså en mobiltelefon i grunden, men som också kan utföra ärenden som 

det förr krävdes datorer till. Exempelvis att skicka och ta emot e-post, ladda ner olika 

program, utföra bankärenden och mycket mer.  

 

Luttenegger som skrivit artikeln ”Smartphones: Increasing Productivity, Creating Overtime 

Liability” (2010) menar att både arbetsgivare och anställda ser fördelar med att använda 

smartphones. Arbetsgivare å ena sidan ser fördelar med att anställda alltid är tillgängliga, på 

så vis kan exempelvis kunder komma i kontakt med företaget vid eventuella problem oavsett 

om de anställda befinner sig på arbetsplatsen eller inte. Luttenegger menar också att de 

anställdas produktivitet kan öka tack vare användningen av smartphones. De anställda å andra 

sidan ser fördelar genom att de kan befinna sig på andra platser än arbetsplatsen och samtidigt 

vara tillgängliga, detta medför att de kan sköta privata sysslor under arbetstid.  

 

I artikeln ”The Anywhere Office = Anywhere Liability” (2010) menar författaren Gina 

Genova att kontorsmiljön som den såg ut på 1900-talet har dött ut, och detta är på grund av 

den tekniska utvecklingen. Hon menar istället att det ”rörliga” kontoret (the anywhere office) 

håller på att bli normen. Genova framhåller att det finns stora fördelar med dagens teknik för 

både arbetsgivare och arbetstagare – precis som Luttenegger (2010), dock påpekar hon att det 

också kräver tydliga gränser och ett stort ansvar.  

 

Genova (2010) skriver i sin artikel att företag, för att minimera riskerna att råka ut för rättsliga 

åtgärder, borde utforma policys som beskriver på vilket sätt den anställde får använda 

företagets smartphone och vad företaget kräver samt vad de inte kräver av den anställde. Dock 

är det viktigt att påpeka att en policy inte frånsäger arbetsgivaren allt ansvar. Arbetsgivaren 

måste ändå vara medveten om att denne är ansvarig för arbetstagarens användande av 

företagets egendom, även om användandet sker utanför kontorets geografiska plats och 

arbetstid (Genova, 2010).  

  

http://smartphones.about.com/od/smartphonebasics/a/what_is_smart.htm
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2.4.4 Internetpolicy 

Internet är en viktig kommunikationskanal för företag. Genom internet kan anställda hålla 

kontakten med kunder och med varandra på ett effektivare sätt. Internet medför lägre 

kostnader, en chans till högre omsättning och en möjlighet att ge bättre kundservice för 

företaget. Det kan dock vara svårt för arbetsgivaren att sätta gränsen när det gäller 

internetanvändandet för anställda. Dilemmat som kan bli ett problem är när arbetsgivaren ska 

se till att anställda producerar men samtidigt uppmuntra dem till att använda internet . Det kan 

lätt bli så att anställda använder internet för privat syfte när de har tillgång till det. Därför har 

vissa företag framställt en internetpolicy som informerar om vad som är okej och vad som inte 

är okej internetanvändande på arbetstid (Welebir & Kleiner, 2005:80).  

Enligt Welebir och Kleiner (2005) behöver företag tänka över vissa frågor innan de skapar en 

internetpolicy (IUP är en förkortning av internet usage policy): 

 
These questions include: why is an Internet Usage Policy necessary, what is the 

purpose of an IUP, who is affected by an IUP, where in an organisation are IUPs used, 

when are IUPs used; and most importantly how are IUPs created, implemented, and 

controlled. (Welebir & Kleiner, 2005:81) 

 

Det första en internetpolicy ska innehålla är en överblick över hur företaget ser på 

internetanvändande i allmänhet, hur internet ska användas, vart gränsen går och liknande. Den 

allmänna överblicken kan vara en sida eller en paragraf, det viktigaste är dock att den på ett 

naturligt sätt ska leda den anställde vidare till de kommande sidor som behandlar vilka tydliga 

regler som gäller. Det är vanligt att en sådan policy använder termen ”du” för att den anställde 

ska känna att policyn riktar sig till just denne samt att företaget nämner sig själva som ”vi” 

(Welebir & Kleiner, 2005:81).  

En internetpolicy ska alltid ha med ett kapitel som rör säkerhet vid internetanvändande på 

arbetsplatsen. De flesta anställda är medvetna om att vissa sidor kan medföra säkerhetsrisker 

för företaget, men det är ändå nödvändigt att exempelvis tala om hur virus kan spridas via e-

post. Detta kapitel är essentiellt för att påvisa hur farligt det kan vara om information om 

företaget läcker ut eller om företagets datorer drabbas av virus etc. Här ska det också stå vad 

som sker om en anställd äventyrar företagets säkerhet, exempel på detta kan vara varningar, 

tillfälliga avstängningar från internet eller uppsägning (Welebir & Kleiner, 2005:82).  

Det ska även vara med ett kapitel om övervakning och filtrering. Welebir & Kleiner (2005) 

hänvisar till Feinberg (2002) som säger att anställda har rätt att veta om deras aktiviteter på 

internet är övervakade, hur ofta och hur chefen blir informerad om det. Vidare kan det vara 

bra att tala om hur länge sådan information sparas, men detta är inget som är nödvändigt. 

Filtrering kan vara bra att ha för då kan företaget visa vilka sidor som är okej och vilka som 

inte är det. Exempel på sidor som kan blockeras via filtret är porrsidor, sidor som är av 

diskriminerande karaktär samt olagliga sidor (Welebir & Kleiner, 2005:82).  

 

Det företaget måste tänka på är att visa att anställda inte är konstant övervakade, utan mer att 

de har rätten att gå in och se vilka sidor som har besökts och hur ofta. Den enskilde anställde 

måste få veta att de fortfarande har rätt att vara privata på arbetsplatsen men inom vissa 

gränser (Welebir & Kleiner, 2005:83).  

Ytterligare ett kapitel bör ta upp att allt som finns på företagets datorer tillhör rättsenligt 

företaget. Intellektuell egendom är något som är av stort värde att förklara i policyn. Det 

betyder att den anställde är skyldig att behandla företagets hemligheter, affärer och dylikt 

ansvarsfullt. Detta kan såklart regleras genom att sådan information inte kan läckas ut från 

datorerna till internet men det är ändå viktigt att tala om vilket ansvar den anställde har 

gentemot företaget. Företagets image är något som de anställda bör se till när de e-postar, 

chattar, har kontakt med kunder och så vidare. Därför bör policyn ta upp hur viktigt det är 
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med företagets varumärke, att de anställda faktiskt representerar företaget och hur nödvändigt 

det är med logotyper i exempelvis e-post (Welebir & Kleiner, 2005:83).  

 

När policyn är framställd återstår det bara att se över hur de anställda ska få ta del av den. Det 

vanligaste är att alla anställda får en kopia, läser den och sedan skriver under att de har läst 

den och förstår innebörden av den. Det är mycket viktigt även här att företaget förklarar för de 

anställda varför en policy behövs, vad den innebär samt hur viktigt det är att de skriver under 

med sin signatur. För att anställda ska komma ihåg att policyn finns kan det vara lämpligt att 

den finns med på exempelvis företagets intranät eller i nyhetsbrev som företaget skickar ut till 

de anställda. Ett annat effektivt exempel som kan påminna de anställda om internetpolicyns 

existens är ett pop up fönster som kommer upp med policyns riktlinjer första gången de loggar 

in på internet varje morgon (Welebir & Kleiner, 2005:85). 

2.4.5 Elektronisk övervakning 

Idag är det relativt lätt som anställd att ta en paus för att exempelvis shoppa, spela spel eller 

boka en tid för besiktning på bilen. På arbetsdatorn eller arbetstelefonen är dessa sidor bara ett 

klick bort, därför har chefer rätten att minimera dessa alternativ så mycket som möjligt för att 

det inte ska påverka arbetet på ett negativt sätt (Urbaczewski & Jessup, 2002:80). Men vart 

går gränsen när det gäller vad ledningen kan kontrollera och inte när det gäller anställdas 

privata internetsurfande? När det gäller kontroll och övervakning över internetanvändande på 

arbetsplatsen kan chefer lätt hamna i en knipa. De vill minska chanserna för att anställda inte 

ska slösa företagets tid på internetsurfande men de vill samtidigt inte kränka dem genom att ta 

ifrån dem deras frihet och kreativitet (Urbaczewski & Jessup, 2002:80). De flesta anställdas 

internetanvändande på arbetsplatsen är oskyldigt, att kolla upp ett sportresultat från matchen 

som var igår eller onlineboka en klipptid tar inte upp mycket av arbetstiden i sig. Men det 

finns anställda som tar det ett steg längre, som ser internet som en tillflyktsplats där de kan 

vandra iväg i tankarna medan det fortfarande ser ut som att de är upptagna med arbetet på 

datorn (Urbaczewski & Jessup, 2002:81). En lösning på detta problem kan vara elektronisk 

övervakning. Elektronisk övervakning brukar, som vi nämnt tidigare, vara en del av en 

internetpolicy som företaget framställt. Men vad är de bra för egentligen? Det finns två typer 

av åsikter som kallas för teori X och teori Y. Dessa åsikter ska dock inte kopplas samman 

med Douglas McGregors Teori X och Y som vi kommer att ta upp senare i uppsatsen.  

Teori X syftar till att anställda behöver övervakas och att chefen har all rätt att göra det. Enligt 

teorin kommer anställda motvilligt att acceptera det, men se det som ett intrång i deras 

privatliv. Teori Y syftar till att anställda välkomnar övervakningen för att de vet att de som 

sköter sitt jobb inte kommer att drabbas av det, men de som inte gör det kommer att få sitt 

straff i slutändan. Straff som det kan handla om är exempelvis varningar eller till och med 

avstängning från arbetet (Urbaczewski & Jessup, 2002:81). Författarna menar att elektronisk 

övervakning kan vara negativt då det påverkar tilliten mellan chef och anställd (Urbaczewski 

& Jessup, 2002:81).   
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2.5 Företagskultur 
Begreppet företagskultur är komplext på så vis att det finns inom många olika områden och 

för att det beskrivs utifrån många olika perspektiv. I och med detta definieras företagskultur 

på olika sätt beroende på vilket område man utgår ifrån (Granberg, 2003:132). Vi har valt att 

utgå ifrån Edgar H. Scheins definition vilken har sin utgångspunkt inom socialpsykologin.  

 
”Ett mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har tänkt ut, kommit 

underfund med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med sina problem i fråga om 

extern anpassning och intern integration”. (Lindmark & Önnevik, 2006:259) 

 

Enligt Schein finns det tre olika nivåer som organisationen kan beskrivas utifrån, dessa är:  

artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Artefakter är sådant som vi ofta kan 

se, men som kanske inte är lika lätt att förklara och tyda. Exempel kan vara produkter eller 

företagets logotyp, de anställdas kläder, beteenden eller arbetsplatsens utformning (Bakka et 

al., 2006:129). Värderingarna kan uttydas bland annat genom gemensamma mål och den 

verksamhetsidé som företaget gemensamt har kommit fram till. Både artefakter och 

värderingar är sådana saker som utomstående personer kan se, grundläggande antaganden 

däremot är mer komplext och ofta ”osynliga” och undermedvetna. Det handlar då om 

exempelvis rutiner och filosofier inom arbetsgruppen och företaget. Sådana rutiner och 

filosofier är sega och svårförändrade när de väl har rotat sig. För en utomstående eller 

nyanställd kan dessa rutiner verka onödiga, men för de anställda som varit på företaget en 

längre tid är det så det ska vara. Ifrågasätter man varför så kan de ofta inte svara på varför – 

”det har alltid varit så, det bara är så” (Bakka et al, 2006:128f). 

 

Eftersom vi utgår ifrån ett arbetsgivarperspektiv i vår uppsats vill vi påvisa att chefen kan 

spela en stor roll när det gäller kulturen i en organisation.  

Kulturen kan spridas på olika sätt i en organisation och enligt Schein är chefen eller 

arbetsgivaren en given komponent. Schein menar att chefen kan påverka företagskulturen 

genom fem olika kanaler. Första kanalen syftar till det som ledningen fokuserar på, till 

exempel de områden som är intressanta för företaget och de områden som inte är intressanta 

för företaget. Andra kanalen syftar till på vilket sätt en chef reagerar på en kris eller en kritisk 

händelse i företaget. När en chef hanterar en kris så bildas därefter normer, nya värderingar 

och nya arbetssätt. Tredje kanalen syftar till chefens roll i företaget. Det är chefen som ska 

vägleda sina anställda genom att vara en förebild när det gäller handlingar och kunskap. 

Fjärde kanalen syftar till de informella samt de formella belöningssystem som finns och hur 

chefen väljer att använda sig utav dem. Vem belönas, på vilket sätt, vem får kritik och på 

vilket sätt kan detta påverka kulturen. Den femte och sista kanalen syftar till rekrytering, 

intern som extern. Chefen har rätt att påverka vem som ska anställas och vem som har rätt till 

befordran och så vidare (Granberg, 2003:148).  

2.5.1 Rational Choice 

Rational Choice-teorin har två utgångspunkter. Det första man gör är att överväga de 

alternativ som finns, sedan väljer man det som ger mest utdelning för sig själv. Det andra som 

man ser till är att överväga för- och nackdelar och sedan gör ett medvetet val, trots vetskapen 

om att man kanske gör något som är fel (Li et al., 2010:637). Vad får anställda att bryta mot 

organisationens internetpolicys? Om man ska följa Rational Choice-teorin så väljer den 

anställde att bryta mot regler för att gynna sig själv. Kanske behöver man komma bort från 

arbetsdagens hets och stress och helt enkelt koppla av? Li et al. (2010) menar att anställda 

besöker sidor som inte är arbetsrelaterade för att exempelvis ladda ner musik eller spela spel. 

Dessa aktiviteter kan ses som en förmån som motiverar den anställde att fortsätta istället för 

att tänka att det är ett fel i sig att surfa för mycket privat på arbetsplatsen (Li et al., 2010:639). 
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Författarna (2010) hänvisar till företaget ”Websense inc” som rapporterar att det exempelvis 

är extra mycket internettrafik på shoppingsidor från anställda måndagen efter 

tacksägelsedagen (USAs största shoppingdag) de anställda kan shoppa från arbetet i lugn och 

ro utan att behöva stå och trängas i köer på stan (Li et al., 2010:639). Detta kan vi koppla till 

den andra utgångspunkten i teorin i och med att vi ser att de anställda gör ett medvetet val 

trots att de troligtvis vet med sig att de gör något som företaget anser är fel.  

 

Rational Choice-teorin menar att sanktioner kan vara betydelsefullt för att motverka ett 

avvikande beteende, dessa kan vara formella eller informella (Li et al., 2010:638).   

 

Formella sanktioner 

Det finns två dimensioner av en formell sanktion, rädslan att bli upptäckt och påföljden som 

blir. Därför kan en formell sanktion avskräcka ett beteende genom personens egen perception. 

Det är olika från individ till individ hur man uppfattar en situation, som att använda internet 

för privat bruk på arbetstid. Personen i fråga vet att denne kan bli upptäckt vid missbruk av 

internet på arbetsplatsen samt att det kan bli påföljder av det (Li et al., 2010:638). Li et.al 

(2010) menar att det finns studier som visar att om de anställda vet om att chansen att bli 

upptäckt är låg i en organisation så ökar företagsstölderna från de anställda. Om de anställda 

däremot är medvetna om att chansen är stor att bli upptäckta så minskar det privata 

missbruket av internet på arbetsplatsen (Li et al., 2010:638).  

 

Informella sanktioner   

Förutom formella sanktioner så kan även informella sanktioner vara effektiva när det gäller att 

avskräcka ett beteende. En informell sanktion kan vara den anställdes sociala nätverk, som 

familj, vänner eller arbetskamrater. Dessa kan påverka den anställde genom subjektiva 

normer, som är en form av en informell sanktion. En subjektiv norm kan vara påtryckningar 

från omgivningen, exempelvis hur du förväntas agera i en situation eller hur du bör uppträda. 

Dessa påtryckningar kan resultera i att den anställda känner sig manad att inte bryta mot 

exempelvis internet policys som finns i organisationen (Li et al., 2010:638).   

2.6 Teori X och Y 
Douglas McGregor utvecklade under 1960-talet en teori om att den syn som ledaren har på 

sina underställda påverkar hur dessa presterar. Enligt McGregor kan ledaren antingen ha en 

negativ eller en positiv syn, han namngav dessa till teori X och teori Y (Granberg, 2003:535).  

Teori X är den negativa synen och innebär att ledaren utgår ifrån att människan i grunden är 

lat och gör allt för att slippa arbeta. Med anledning av denna syn ger ledaren de anställda 

väldigt lite (eller inget alls) ansvar och förtroende – detta leder till att stämningen i gruppen 

blir dålig och de anställda endast gör det som de blir tillsagda. Det blir helt enkelt en ond 

cirkel där ledaren får belägg för sin bild av arbetarna när deras motivation och ambition 

sjunker på grund av ledarens negativa syn (Lindmark & Önnevik, 2006:38f).  

Teori Y innebär att ledaren har en positiv människosyn. Han eller hon tror att arbetaren vill 

arbeta – om belöningen lockar tillräckligt mycket. Arbetaren har enligt denna teori en stark 

egen vilja och anser att arbeta är lika naturligt som att vila. Ledaren kan delegera ut ansvar 

och försöker att göra de anställda delaktiga i beslutsfattande och liknande. Tack vare denna 

syn från ledarens sida så blir också de anställda mer motiverade att prestera och arbeta 

(Lindmark & Önnevik, 2006:38f).  

  



 

 

13 

2.7 Scientific Management 
Frederick Winslow Taylor utmärkte sig tidigt med hans syn på att effektivisera arbetet så 

mycket som möjligt. Synen blev en teori som kom att kallas Scientific Management, som på 

svenska kan översättas till vetenskaplig företagsledning (Eriksson-Zetterquist et al, 2006:45). 

Grundsynen inom Scientific Management är att människan är lat av naturen och endast är 

intresserad av pengar, inte arbete. Teorin har satt grunden till bland annat metod- och 

tidsstudier, löneackord samt lönesystem (Granberg, 2003:530).  

 

Enligt Scientific Management ska arbetstagarens varje rörelse styras och kontrolleras för att 

på så sätt rationalisera arbetet så att det blir så effektivt som möjligt. Detta innebär alltså en 

stor kontroll från arbetsgivarens sida vilket medför att anställda gör motstånd då deras 

autonomi starkt begränsas (Bakka et al., 2006:23).  

2.8 Tvåfaktorteorin 
Frederick Herzberg utvecklade en motivationsteori som han namngav tvåfaktorteorin. Den 

innefattar två faktorer, motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna syftar 

till prestation, erkännande, karriärmöjligheter, arbetet i sig samt ansvarstagande. 

Hygienfaktorerna syftar till företagspolicys, administration, lön, ledning/ tillsyn, 

arbetsförhållanden samt mellanmänskliga relationer. Hertzberg menar att 

motivationsfaktorerna avgör en individs tillfredställelse och som anställd blir vi motiverade av 

att få mer av dessa faktorer förutsatt att det finns plats för det inom arbetet. Hygienfaktorerna 

är sådant som kan förknippas med det som inte hör till arbetsuppgifterna, det ligger mer i 

omgivningen runt den anställde. Hygienfaktorerna kan bidra till missnöje och når endast till 

en viss gräns av tillfredställelse men aldrig leda till ren motivation. Därför så kan inte endast 

lön få en anställd att växa som person utan det krävs att även en motivationsfaktor 

tillfredställs såsom ansvarstagande exempelvis (Eriksson-Zetterquist et al, 2006:137). En 

fördel med teorin är att det är lätt för ledningen att se lösningar vad gäller anställdas 

motivation, då de kan kombinera hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna för att göra det 

bästa för att de anställda ska vara motiverade att fortsätta göra ett bra arbete. En nackdel är att 

det kan vara svårt att se skillnad på de olika faktorerna samt att det kan skilja sig från anställd 

till anställd vilken faktor man motiveras av (Eriksson-Zetterquist et al, 2006:137).       

2.9 Organisatorisk olydnad 
På samma sätt som McGregors teori om att ledarens syn på de anställda påverkar dem, menar 

Ackroyd och Thompson (1999) som skrivit boken ”Organizational Misbehaviour” att det är 

ledningens syn på vad som är olydnad som är avgörande. Författarna definierar organisatorisk 

olydnad som ”anything you do at work you are not supposed to do” (1999:2). Även Jan Ch. 

Karlsson som skrivit boken ”Den smidiga mellanchefen” (2008:132) använder sig av denna 

definition av organisatorisk olydnad. Enligt den här definitionen kan organisatorisk olydnad 

alltså handla om i princip vad som helst (Ackroyd & Thompson, 1999:13), två vanliga 

exempel på detta är frånvaro från arbetet eller stöld från arbetsgivaren. Jan Ch Karlsson 

(2008:133) är dock tydlig med att man i förväg inte kan avgöra vad som är organisatorisk 

olydnad och vad som inte är det, utan det är något som den överordnade ledningen avgör. 

 

Ackroyd och Thompson (1999:25f) delar in organisatorisk olydnad i fyra olika områden, 

dessa är; arbete, produkter, tid och identitet. Det handlar alltså om att de anställda kan göra 

motstånd och vara organisatorisk olydiga på olika sätt och i olika hög grad inom dessa fyra 

olika områden.  

 

För att koppla detta till vårt ämne så handlar det mest om organisatorisk olydnad genom tid. 

Sett till definitionen som användes i början av detta kapitel – att organisatorisk olydnad är allt 
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du gör som du inte förväntas göra, så skulle privat surfande på arbetstid kunna kopplas till alla 

dessa områden. Det beror helt och hållet på vilken syn arbetsgivaren och företaget har. För att 

förtydliga detta kommer här ett par exempel på hur privat surfande på arbetstid skulle kunna 

knytas till varje enskilt område. När det gäller området arbete så berör det de tre andra 

områdena, författarna menar därför att de övriga områdena är olika varianter av dåligt 

uppförande på arbetet. Ett väldigt extremt exempel på organisatorisk olydnad inom området 

arbetet är dock sabotage (Ackroyd & Thompson, 1999:25f). Det skulle kunna handla om att 

den enskilde anställde besöker internetsidor eller mailar med någon så att företagets datorer 

får virus och på så sätt blir oanvändbara. När det gäller produkter så handlar det helt enkelt 

om att man stjäl från arbetsgivaren eller tar sig extra löneförmåner trots att man inte får detta 

(att exempelvis ta mat utan att betala för den om man jobbar på en restaurang). Arbetsgivaren 

skulle kunna påstå att i och med att han eller hon betalar för internetuppkopplingen och äger 

datorerna, så gör sig den anställde som surfar privat skyldig till otillåtet användande och 

kanske till och med stöld. Vid organisatorisk olydnad genom tid menar författarna att när 

arbetstagaren slösar med tid, exempelvis surfar på internet i privat syfte, eller är olovligt 

frånvarande från jobbet, så handlar det om organisatorisk olydnad. Det sista området handlar 

om identitet, här menar de att olika subkulturer, ritualer och andra beteenden som inte 

överensstämmer med företagets kultur är en sorts olydnad. Det kan till exempel handla om att 

arbetstagaren inte identifierar sig och tar till sig företagens arbetsmål (Ackroyd & Thompson, 

1999:25f). Utifrån vårt ämne skulle det alltså kunna handla om att den anställde surfar på 

internetsidor som inte stämmer överens med företagets gemensamma värderingar och 

filosofier.  

2.9.1 Autonomi och värdighet 

Enligt Jan Ch. Karlsson (2008) är värdighet och autonomi viktigt för de anställda i arbetet. 

”Om det förvägras dem finns det en stark tendens till att de gör motstånd mot sina 

arbetsvillkor” (Karlsson, 2008:9). Motstånd uppstår alltså från de anställdas sida när de 

känner att deras autonomi och värdigheter hotas. Vi kommer att återgå till detta längre ner i 

detta underkapitel.  

Arbetsgivares och anställdas intressen ligger i konflikt med varandra då arbetsgivare 

eftersträvar effektivitet, produktivitet och vinst, medan de anställda ofta sätter värdigheten 

högre enligt Karlsson. Han menar vidare att det finns olika förhållanden som motverkar de 

anställdas strävan efter värdighet. Dessa är bland annat att ledningen inte klarar av att leda 

arbetsgruppen på ett bra sätt, att de anställda dränks i för mycket arbete samt att de anställda 

inte får tillräckligt mycket autonomi och självständighet. Autonomi, egen kontroll och 

värdighet är något som Karlsson menar att alla anställda eftersträvar (Karlsson, 2008:9f). 

En anställd som inte upplever att denne har värdighet kommer att försöka återfå sin värdighet 

genom motstånd och organisatorisk olydnad. En anställd som däremot upplever att han eller 

hon har värdighet i arbetet, kommer att försöka upprätthålla den värdighet som redan finns, 

om den på något sätt hotas.  

 

Karlsson hänvisar till ett stycke som Andrew Sayer’s skrivit i ”What dignity at work means”: 

”Om ledningen har tillit till sina anställda – att de är kompetenta för sitt jobb, 

ansvarskännande inför sina arbetsuppgifter och utför sitt arbete väl – så får de också 

autonomi. Därigenom har de värdighet i arbetet” (Karlsson, 2008:10f). Om ledningen istället 

inte har tillit till sina anställda och med anledning av detta försöker kontrollera dem så får inte 

de anställda någon autonomi (Karlsson, 2008:10). Detta kan vi koppla samman med Douglas 

McGregors teori X och Y som vi redogjort för ovan, där en ledning som utövar kontroll och 

övervakning har en teori X-syn och en ledning som har tillit till sina anställda har en teori Y-

syn.  
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Som vi tidigare nämnt är en grundtanke inom Scientific Management att styra och kontrollera 

arbetstagarnas minsta rörelser för att på så sätt kunna rationalisera och därmed effektivisera 

arbetet (Bakka et al., 2006:23). Detta begränsar alltså de anställdas autonomi och värdighet 

kraftigt, vilket innebär att de enligt Karlsson (2008) kommer att göra stort motstånd för att 

försöka återvinna sin självständighet.  
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3. Metod 

 

I detta metodkapitel kommer vi att återge hur vi har gått tillväga vid arbetet med vår 

undersökning. Vi kommer redogöra för vad för typ av metod vi har valt, varför vi valt den, 

vårt urval av respondenter, genomförandet samt analysen av det material som vi fick in. I 

slutet av kapitlet går vi också igenom undersökningens reliabilitet, validitet samt de etiska 

riktlinjer vi följt.  

  

3.1 Val av metod 
Uppsatsen syftar till att ta reda på mer om fenomenet privat internetsurfande på arbetsplatsen 

ur ett arbetsgivarperspektiv. Först diskuterade vi vilket val av metod som skulle vara bäst för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. För att få en så djup kunskap som möjligt ansågs en 

kvalitativ metod vara lämpligast istället för en kvantitativ metod (Patel & Davidsson, 

2003:118). Meningen med en kvalitativ intervju är att utforska en respondents uppfattning om 

ett fenomen (Patel & Davidsson, 2003:78). Eftersom uppsatsen utgår från ett 

arbetsgivarperspektiv fanns det ett intresse att komma ut och samtala med personer som har 

ett sådant ansvar eller liknande arbetsuppgifter som gör att de kan svara för arbetsgivarens 

åsikter. Därför ansåg vi att individuella intervjuer skulle lämpa sig bäst för denna uppsats. För 

att motivera metodvalet menar vi att eftersom vi vill kunna få en djup förförståelse för 

fenomenet privat internetsurfande på arbetsplatsen kan det vara svårt att få det av exempelvis 

förutbestämda svarsalternativ på en enkät. Eventuella fördelar med en kvantitativ 

undersökning hade dock kunnat vara att vi fått ett mer jämförande syfte på uppsatsen. Vi hade 

alltså kunnat jämföra de olika företagens och arbetsgivarnas syn på privat internetsurfande 

och jämfört dessa med varandra.  

Övriga positiva fördelar med en intervju är att vi som intervjuare kan ändra frågorna lite efter 

hur intervjun går samt ställa följdfrågor som vi inte hade kunnat få vid en kvantitativ metod. 

På så sätt kan datamaterialet bli rikare och analysen bli djupare.       

3.2 Urval 
För att få ett brett datamaterial ansåg vi att det skulle vara intressant att undersöka hur 

arbetsgivares syn kan variera när det gäller privat internetsurfande på arbetstid. Därför satte vi 

oss ner och diskuterade fram vilka företag som vi skulle kunna kontakta.  

De kriterier som vi hade för urvalet var att vår framtida respondent skulle vara en person som 

hade någon form av ansvar som kunde tala för hela verksamheten den verkade inom. I förväg 

hade vi en förväntan om att en sådan person skulle arbeta som chef, personalansvarig eller 

informatör. Vi hade även som mål att kontakta företag där anställda hade någon form av 

möjlighet att surfa privat eftersom det var det fenomenet vi ville undersöka. Därför kan vi 

anse att vi har använt oss av ett strategiskt urval då vi har fått tag på det vi önskat att få tag på 

(Trost, 2010: 139). 

Våra framtida intervjupersoners kön, ålder samt hemförhållanden var inget som vi valde att ta 

i beaktning när vi valde ut vilka företag som skulle intervjuas. Anledning till varför vi kände 

så var för att det inte var av intresse för den undersökning vi skulle göra. 

Vi var noga med att klargöra att syftet med vår undersökning, att vi var intresserade av att se 

vilken syn företaget hade på privat internetsurfande, inte att jämföra branscher och företag i 

sig. Det är även essentiellt att betona respondentens roll i en undersökning för varje bidrag är 

viktigt (Patel & Davidsson 2003:70), vilket vi gjorde vid första kontakten med företagen. 

 

Något som vägdes in i beslutsprocessen gällande intervjuerna var att ett personligt möte skulle 

ge oss mer i den utsträckningen att vi kan följa respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Det skulle bli svårt att fånga detta om intervjuerna skulle utföras via telefon. 



 

 

17 

 

Totalt kontaktade vi tio företag i en medelstor svensk stad, via e-post och telefon. Detta 

gjordes löpande under mars månad och fem företag tackade ja. Tre stycken företag tackade 

nej och ett fick vi ett visst kommunikationsproblem med. Orsaken till att de som tackade nej 

inte ville delta i vår undersökning berodde enligt dem själva mestadels på grund av tidsbrist.  

Vi skickade ut påminnelse via e-post till det företag som inte hörde av sig, dock utan resultat. 

Ett företag var först väldigt tveksamt, men efter cirka två veckor fick vi ett mail där de sade 

att de kunde ställa upp, vi svarade på detta med förslag på tider att ses, men det mailet fick vi 

aldrig något svar på. På grund av att tiden rann iväg så valde vi därför att stryka detta företag 

från listan, vi skulle helt enkelt inte hinna med en intervju med dem och vi hade redan börjat 

analysera de fem andra företagen vid denna tidpunkt. I efterhand kan vi konstatera att vi 

kunde ha börjat kontakta företag i ett tidigare skede för att få fler respondenter till vår 

undersökning. Vi hade som mål att få en intervju med minst sex stycken företag och max åtta, 

kanske detta hade kunnat åtgärdas om vi därför började kontakta företag tidigare än vad vi 

gjorde. Vi vill dock poängtera att trots att vi inte uppnådde vårt mål med minst sex intervjuer, 

så anser vi oss ändå ha fått tillräckligt med material för att kunna analysera och dra slutsatser.  

 

Vi kan också konstatera att vi med fördel skulle ha kontaktat alla företag via telefon direkt, då 

vi så här i efterhand märkte att alla de företag som uttryckligen tackade nej till att ställa upp, 

gjorde detta via mail. Vi hade även haft mailkontakt med en del av de företag som faktiskt 

ställde upp. Men av de företag som vi endast haft telefonkontakt med, ställde alla företag upp. 

Med anledning av detta drar vi slutsatsen att det via mailkontakt är lättare för företagen att 

avfärda eller tacka nej till att ställa upp, då vi som studenter inte lyckades göra oss helt 

förstådda med vad vi ville undersöka och varför vi ville att just de skulle ställa upp.  

3.2.1 Intervjupersonerna 

Respondenterna som ställde upp på intervjuer hade olika befattningar inom de företag som de 

verkade inom. De tre yrkesgrupper som de arbetade inom var informatörer, chefer samt 

personalansvariga. Eftersom våra respondenter var fyra män och en kvinna, och vi valde att 

behandla dem konfidentiellt, så blev de tilldelade könsneutrala fiktiva namn i uppsatsen så att 

inte kvinnan skulle sticka ut i mängden. Med anledning av detta valde vi också att använda 

begreppet ”hen” istället för hon eller han i vår ”Analys och Resultat”-del.  

 

De respondenter som har deltagit i vår undersökning är: 

 Tintin, informationsansvarig på ett trossamfund, cirka 35 anställda.  

 Charlie, VD och partner på en privatägd revisionsfirma, cirka 45 anställda.  

 Mio, personalansvarig på ett privatägt telemarketingföretag, cirka 260 anställda. 

 Kim, informationschef på en offentligt finansierad organisation, cirka 300 anställda. 

 Mika, verksamhetschef på en privatägd gymnasieskola, cirka 15 anställda.  

3.3 Intervjuguide – utformning 
Frågorna till intervjuguiden utformades efter frågor och funderingar som hade kommit upp 

när vi läst teori till uppsatsen. Det är en fördel att förbereda sig genom att läsa teori om det 

specifika område som ska studeras om man ska göra en kvalitativ intervju eller som Patel och 

Davidsson (2003) så väl utrycker det ”Ingen forskare börjar som ett tomt blad” (Patel & 

Davidsson, 2003:79).  

I början av intervjuguiden hade vi tre bakgrundsfrågor som skulle visa på vad för typ av 

företag eller organisation det var, hur många anställda de har samt vilken befattning och 

arbetsuppgifter respondenten hade. Det är vanligt att börja en intervju med neutrala frågor 
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(Patel & Davidsson, 2003:73), vi ansåg att detta var ett bra sätt att börja intervjuerna på samt 

för att kunna urskilja de olika respondenterna åt.  

Efter ett möte med vår handledare kastades frågorna om lite samt delades in i kategorier efter 

ämne. Dessa fem kategorier var Möjligheter att surfa, Syn på privat surfande på arbetstid, 

Eventuell policy, Eventuella åtgärder samt Företaget och sociala medier. Anledningen till 

varför ”Eventuell policy” och ”Eventuella åtgärder” var rubricerade som eventuella var ifall 

företaget inte hade någon internetpolicy och vi då bara kunde stryka dessa frågor vid 

intervjutillfället. Varje kategori med frågor kunde kopplas till vår teoretiska referensram, detta 

var något som vi tänkte på genom hela skaparprocessen av frågorna.  

Totalt fanns det tretton huvudfrågor samt ett antal underfrågor till dessa beroende på vad 

respondenten skulle svara. Intervjufrågorna är helt standardiserade med förklaringen att vi 

hade som utgångspunkt att ställa samma frågor i samma följd till varje respondent som vi 

intervjuade. Intervjuguiden är dock halvstrukturerad eftersom vi har lämnat möjligheter för 

respondenten att svara fritt samt att det finns utrymme för följdfrågor (Patel & Davidsson, 

2003:72). Vi valde att använda oss av ”tratt teknik” när vi utformade vår intervjuguide (Patel 

& Davidsson, 2003:74). Vilket betyder att vi började med neutrala frågor som 

bakgrundsfrågorna, sedan fortsatte vi med relativt öppna frågor som till exempelvis vilka 

teoretiska samt konkreta möjligheter det finns att surfa privat på arbetstid. Efter det kom vi in 

på mer specifika frågor som rörde synen på privat surfande från företagets perspektiv samt 

om de har policys mot detta eller inte. Som avslutning frågade vi om företaget var aktiva på 

sociala medier som exempelvis Facebook eller Twitter. Detta ansåg vi vara en bra fråga att 

avsluta intervjun med eftersom det ger respondenten en möjlighet att tala om företaget och 

deras samband med sociala medier. (Intervjuguide, se bilaga 1). 

3.4 Genomförande av intervju. 
Som vi tidigare nämnt tog vi kontakt med företagen via telefon och e-post. Vi var noga med 

att ge samma information muntligt som skriftligt. Först presenterade vi oss, vad vi läste för 

program samt vad vår C-uppsats handlade om. Sedan fortsatte vi med att förklara vad syftet 

med vår undersökning var, att vi var intresserade av att de skulle delta och avslutade med ett 

kort informationsstycke om hur lång tid intervjun skulle ta och att vi gärna ville ha ett 

personligt möte. Från början hade vi tänkt ha telefonintervjuer som ett alternativ, men i och 

med att vi bestämt att banda intervjuerna, och det blev svårt att spela in på telefonen så valde 

vi bort denna möjlighet. 

 

De som skulle delta i vår undersökning erbjöds möjligheten att få läsa igenom intervjuguiden 

med frågorna innan själva intervjun skulle äga rum. Denna skickades till de som önskade via 

e-post. Vi erbjöd detta för att ge respondenterna en chans att se frågorna i förväg så att de 

kunde förbereda sig samt säga till om de inte ville svara på någon fråga. En eventuell risk som 

vi var medvetna om var att respondenterna kunde välja att inte alls delta i vår undersökning 

efter att de sett vår intervjuguide. Detta var dock inget som inträffade.  

I samma e-post redogjorde vi igen för vilka vi var, syftet med undersökningen, hur lång tid 

den skulle ta samt att alla uppgifter vi fick in om personen skulle behandlas konfidentiellt. Vi 

nämnde även att vi skulle spela in intervjun för att sedan lättare kunna analysera den i vårt 

analysarbete. Patel och Davidsson (2003) nämner att det brukar rekommenderas att man ger 

sådan information i flera steg vid en intervju (Patel & Davidsson, 2003:70f). Före varje 

intervju informerade vi därför en gång till, men denna gång riktade vi in oss mer på etiken. 

Innan vi började spela in sa vi på ett ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, att respondenten 

fick avbryta om denne ville, att vi skulle spela in intervjun samt att dennes uppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt. Vi förklarade vad vi menade med begreppet konfidentiellt, att vi 

skulle byta ut företagets namn samt ge ett fiktivt namn till respondenten i uppsatsen. Detta 



 

 

19 

gjorde vi för att klargöra så att respondenten inte skulle missförstå, samt förstå innebörden av 

begreppet. 

 

Varje intervjutillfälle var på respondenternas arbetsplats, ofta i ett konferensrum eller på ett 

kontor i avskildhet från andra. För att få ut så mycket som möjligt från varje intervju valde vi 

att båda två skulle närvara. Ofta så satt vi mitt emot respondenten, vi hade i åtanke att hur vi 

satt vid intervjutillfället var en viktig punkt men för det mesta kunde vi inte göra något åt 

detta då vi satt i rum där det var möblerat för möten. Vi såg dock till att den som ställde 

frågorna skulle ha mest ögonkontakt samt att den andra inte skulle synas och höras för mycket 

för att respondenten inte skulle känna sig förhörd utan att vi endast skulle ha ett trevligt 

samtal tillsammans. Innan varje intervju gjorde vi upp vem som skulle ställa frågor, den som 

inte ställde frågor skulle medverka vid intervjun men föra vissa anteckningar eller ställa 

följdfrågor som intervjuaren inte tänkt på. Det kan vara svårt för den som intervjuar att tänka 

på detta samtidigt som denne ska lyssna aktivt och ställa de ursprungliga frågorna därför var 

detta ett arbetssätt som fungerade bra för oss. Vi tror också att respondenten kunde känna sig 

lugn och inte bli stressad i och med att vi spelade in samtalet och därför inte antecknade allt. 

Intervjuerna spelades in med röstmemo funktionen på en iphone-telefon. Detta var ett 

medvetet val för att kunna lyssna så mycket som möjligt på vad respondenten sa utan att 

behöva föra anteckningar samtidigt och då minimera chansen att missa vad som sägs. 

Vi hade tänkt ställa frågorna i den ordning vi kategoriserat dem i, detta var något som vi 

senare märkte att vi inte riktigt kunde styra över själva. Det hände att respondenten svarade på 

två eller tre frågor i en fråga, som vi senare skulle ta upp. Då valde vi att inte ställa de 

frågorna igen eller försökte ställa dem lite annorlunda mest för att säkerhetsställa att vi 

uppfattat deras svar som de angivit tidigare korrekt. Vi försökte att tänka på hur vi ställde 

frågorna under intervjuns gång. Vi ville inte på något sätt påverka respondenten genom att 

ställa ledande eller förutsättande frågor (Patel & Davidson, 2003:74) utan fånga upp det unika 

och spontana i intervjun. 

 

Vi hade räknat med att varje intervju skulle ta cirka 20-30 minuter, i genomsnitt så höll varje 

intervju på i cirka 30 min. Den kortaste intervjun tog cirka 15 minuter och den längsta cirka 

45 minuter. När varje intervju var klar så tackade vi för oss och erbjöd respondenten att ta del 

av resultatet när uppsatsen var klar. Detta uppskattades och de flesta tackade ja och var 

genuint intresserade av att se vad vi skulle komma fram till för resultat.  

3.5 Bearbetning och analys 
Efter varje genomförd intervju transkriberade vi det material vi hade fått fram från 

inspelningen. Detta gjorde vi för att vi kände att det var lättare att göra en utskrift precis efter 

att intervjun hade genomförts för då hade vi den färskt i minnet. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver transkribering enligt följande ”Att transkribera innebär att transformera, att ändra 

från en form till en annan” (Kvale & Brinkmann 2009:194). Vi turades om att transkribera då 

vi ansåg att det var nyttigt att båda två skulle få lära sig det. Vi var båda noga med att 

registrera, förutom det uttalade, små pauser eller skratt från respondentens sida. Pauserna 

skrevs ut med flera punkter efter varandra ”…” och skratt skrevs inom parentes ”(skratt)”. Om 

något eller någon avbröt intervjun skrevs detta också inom parentes samt om personen visade 

något eller utformade ett ljud under intervjun. Varför vi var så noggranna med att registrera 

detta vid transkriberingen var för att vi ville kunna minnas så mycket som möjligt som inte 

enbart hörde till samtalet. Därför var det en fördel att transkribera samma dag som intervjun 

genomfördes, vi tror att det hade varit svårare att minnas de små detaljerna om 

transkriberingen hade skett en annan dag.  
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Vidare fortsatte vi analysarbetet genom att koda intervjuutskrifterna. Kodning betyder att man 

bildar flera nyckelord som ska representera en textmängd samt hjälper till att skapa en 

struktur av intervjuutskriften (Kvale & Brinkmann 2009:217). För att få en så bra översikt 

som möjligt satt vi på olika håll och kodade. Kodningen genomfördes genom att markera med 

markeringspenna över meningar eller ord i olika färger. Det vi markerade var återkommande 

ämnen som respondenten diskuterade som vi kunde se hade någon form av koppling till vår 

teoretiska referensram. Eftersom frågorna i vår intervjuguide hade konstruerats efter den 

teoretiska referensramen så var det till vår fördel lättare att följa den kopplingen. Efter att allt 

material var kodat sammanförde vi vad vi kommit fram till tillsammans. Vi skrev ner vilka 

olika begrepp vi fått fram från varje intervju individuellt och sedan delade vi in dem i 

kategorier som kunde kopplas samman med vår teoretiska referensram.  

Kategorisering innebär att man minskar ner antalet begrepp som man kommit fram till under 

kodningen till några få kategorier. Kategorierna kan vara förutbestämda eller framställas 

efterhand, de kan inspireras från teori eller från respondenterna som deltagit i undersökningen 

(Kvale & Brinkmann 2009:219). Vi kom fram till fem kategorier: möjligheter att surfa privat 

och arbetsgivares olika förhållningssätt, teknik och kommunikation, policys, kontroll och 

övervakning samt livspusslet.  

När vi hade våra färdiga kategorier påbörjade vi analys- och resultat skrivandet. 

3.6 Reliabilitet 
När det gäller kvalitativa intervjuer kan man diskutera reliabilitet och validitet. Reliabilitet rör 

sig om tillförlitlighet, vilket i stort sett handlar om huruvida resultatet som framkommit kan 

upprepas igen av andra forskare, om de som intervjuades kan komma att ändra sina svar under 

intervjuns gång samt om de skulle ha sagt samma sak till andra intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2009:263). Dock ska det tilläggas att det viktigaste när det gäller reliabilitet vid 

kvalitativ forskning är att fånga det spontana i en intervju och inte fokusera på att 

respondenten kan komma att ge ett likadant svar gentemot en annan forskare (Patel & 

Davidsson, 2003:103). Vid kvalitativa undersökningar använder sig dock sällan forskare av 

begreppet reliabilitet eftersom det ligger så nära sammankopplat med begreppet validitet 

(Patel & Davidsson, 2003:103) därför kommer vi att tala mer om validitet än reliabilitet.  

 

Eftersom det är svårt att tala om reliabilitet när det gäller kvalitativa intervjuer så har vi valt 

diskutera om vi anser att det resultat vi har kommit fram till kan reproduceras av andra 

forskare. Vi valde medvetet att utgå från arbetsgivarens syn på privat surfande och vi var 

intresserade av att se varje företags syn på detta fenomen. Dessa syner kunde vara unika eller 

likna varandra, det var det som skulle vara det intressanta med undersökningen. Efter att ha 

pratat med vår handledare fick vi veta väldigt få hade undersökt synen på privat surfande ur 

ett arbetsgivarperspektiv tidigare, detta var en stor del i valet av ämne och område. Så till 

frågan om andra forskare kan komma fram till samma resultat som vi kan vi inte veta detta 

idag. Det beror helt på urvalet, respondenterna och vad de svarar. Men om andra forskare 

använder sig av exakt samma urval av respondenter som vi gjort så kan vi bara anta att det 

finns en möjlighet att resultatet skulle vara detsamma för dem som för oss. 

 

Något som kan hota reliabiliteten i vår undersökning är att vi turades om att transkribera 

intervjuerna. Det optimala för att stärka reliabiliteten ytterligare hade varit om vi båda hade 

transkriberat samma intervju, för att sedan jämföra våra utskrifter och vilka ord som skiljer sig 

åt (Kvale & Brinkmann, 2009:200). Orsaken till varför vi inte gjorde så är för att det inte 

fanns tid till det. Detta är något som vi är medvetna om och har tagit i beaktning.  
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Det sista som kan ha påverkat tillförlitligheten i vår undersökning är att under intervjun med 

trossamfundet så kom det in människor av en slump som störde vår intervju vid två tillfällen. 

Detta kan ha en viss inverkan på respondentens svar eftersom vi blev avbrutna i vårt samtal 

och detta är något som vi är medvetna om. 

3.7 Validitet 
Validitet handlar om att se till att mäta det man verkligen vill mäta och se om undersökningen 

som gjorts uppfyller det kravet (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Kvalitativa forskare ser 

validitet som ett alternativt begrepp och vill gärna tala om förståelse istället. Validitet syftar 

inte enbart till själva datainsamlingen utan det är viktigt att en forskare har en förförståelse 

genom varje del av forskningsprocessen. För att säkra validiteten när det gäller 

datainsamlingen så är det viktigt att intervjuaren ser till att få ett så rikt underlag som möjligt 

för att senare kunna göra en pålitlig tolkning av respondentens intervju. Det är även av stor 

betydelse att intervjuaren fångar upp vad som kan ses som motsägelsefullt eller mångtydigt 

(Patel & Davidsson, 2003:103). Vid utskriften av intervjun bör man som intervjuare se till att 

tänka på att språkhanteringen är viktigt. Kroppsspråk, grammatiska fel, oklara meningar gör 

att det kan vara frustrerande för den som transkriberar att skriva ut precis det som sägs. Det 

kan hända att man inte skriver ut pauser, sätter ihop meningar eller inte hör vad som sägs. Det 

är nödvändigt att forskaren är medveten om att dessa val kan påverka validiteten och analysen 

(Patel & Davidsson, 2003:104f). Detta har vi dock valt att göra då vi ville försäkra oss om att 

få med så mycket som möjligt av respondenternas kommunikation, den medvetna som den 

omedvetna kommunikationen. 

 

Något som kan vara bra att använda sig utav är kommunikativ validitet. Det betyder att 

forskaren ger läsaren en chans att få en egen uppfattning om forskningsrapporten, eller i vårt 

fall uppsatsen. Exempelvis kan forskaren eller studenten låta de som deltagit i undersökningen 

få ta del av resultatet och säga om de anser att forskarens tolkningar och slutsats är sannolik 

(Patel & Davidsson, 2003:105). Ytterligare något att tänka på är att få en bra balans mellan 

citat från respondenterna och den egna texten i forskningsrapporten eller i uppsatsen. På så 

sätt får den som läser det en egen chans att avgöra tolkningens pålitlighet (Patel & Davidsson, 

2003:106).     

 

Något som kan hota validiteten i vår undersökning är exempelvis frågornas följd, vilket 

betyder att vi har ställt dem i en ordning så de inte kan missförstås eller kan tolkas fel. Det bör 

vara en röd tråd i frågornas följd, så att respondenten lätt kan hänga med under intervjuns 

gång. För att undvika missförstånd mellan oss och respondenten så har vi försökt att 

säkerhetsställa detta genom att dela in frågorna i kategorier. På så sätt kommer frågorna i en 

naturlig följd med hjälp av kategorierna. Något annat som kan hota validiteten när det gäller 

intervjuns frågor är hur vi ställer dem. Det är viktigt för oss som intervjuar att inte ställa 

ledande frågor eller ställa dem som på något sätt kan påverka respondenten att ändra sitt svar 

utefter vad denne tror att vi vill höra.  

3.8 Etik 
När det gäller etik så var vi noga med att uppfylla de fyra allmänna huvudkraven vid 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om syftet 

med studien, vad undersökningsdeltagarens uppgift är och vilka villkor som gäller för denne. 

Övrig information som bör nämnas är att deltagandet är frivilligt samt att deltagaren kan 
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avbryta när som helst. Det som också bör tas upp är vad materialet ska användas till, 

kontaktuppgifter till forskaren och vart resultatet ska redovisas (www6:7).  

Samtyckekravet syftar till att forskaren ska få ett samtycke från undersökningsdeltagaren, i 

vissa fall om deltagaren är under femton år så ska även föräldrar eller vårdnadshavare ge sitt 

samtycke till deltagandet (www6:9).  

Konfidentialitetskravet syftar till att forskaren ska hantera deltagarens personliga uppgifter 

med största försiktighet. Uppgifterna ska förvaras på ett ställe där obehöriga inte kan ta del av 

dem. De personliga uppgifterna ska därför omvandlas så att ingen kan känna igen deltagaren. 

Forskaren ska även tänka på att även om inte deltagaren nämns vid namn så kan denne kännas 

igen ändå och detta är något som kan leda till negativa konsekvenser för deltagaren samt 

forskaren (www6:12f).  

Nyttjandekravet syftar till att forskaren endast får använda uppgifter som insamlats om 

deltagaren för forskningssyfte (www6:14). 

 

För att uppfylla de fyra kraven gjorde vi följande: som vi tidigare nämnt så var vi mycket 

noggranna med att informera de tilltänkta respondenterna om vilka vi är, syftet med 

undersökningen och varför vi var intresserade av att de skulle delta. Vi informerade även om 

hur lång tid intervjun skulle ta och gav dem våra kontaktuppgifter som namn, telefonnummer 

och e-post adresser. När de väl hade tackat ja till att delta i vår undersökning fick de mer 

praktisk information som till exempel att intervjun skulle spelas in för att underlätta vid 

analysen. Väl vid intervjutillfället informerade vi alltid att deras uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att företaget samt respondenten skulle få ett fiktivt namn, vi har 

också valt att skriva om respondenterna som hen istället för hon eller han. Eftersom vi skulle 

spela in intervjun så informerade vi åter igen om detta för att se att var okej innan intervjun 

började. Vi erbjöd dem även chansen att få ta del av resultatet i form av vår färdiga uppsats 

vilket uppskattades mycket.    
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4. Analys och resultat 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att sammankoppla de teorier och områden vi redogjort 

för i kapitlet ”Teoretisk referensram” med de kategorier som vi har kommit fram till genom 

vår undersökning.  

  

4.1 Våra kategorier 
I kommande kapitel kommer vi att redogöra för vad våra respondenter har sagt under våra 

intervjuer och analysera detta med hjälp av de teorier som vi har redovisat i vår teoretiska 

referensram. De kategorier som vi har kommit fram till under kodningen av intervjuerna är: 

möjligheter att surfa privat och arbetsgivares olika förhållningssätt, teknik och 

kommunikation, policys, kontroll och övervakning samt livspusslet.  

4.2 Företagens olika synsätt på privat internetsurfande 
Att anställda surfar privat på internet under arbetstid verkar vara något som de flesta 

arbetsgivare vet om och till och med räknar med. Dock har arbetsgivare olika sätt att förhålla 

sig till detta beteende. Som vi tidigare nämnt har Ivarsson och Larsson (2010) identifierat fyra 

olika förhållningssätt, dessa är officiellt förbjudet, till synes förbjudet, tillåtet samt 

uppmuntrat. Ur vår intervjuundersökning med fem olika typer av ansvariga inom olika typer 

av företag och branscher kan vi utläsa alla dessa olika förhållningssätt.  

 

Alla företag i undersökningen hade någon form av riktlinjer som var uttalade i exempelvis 

policys kring sociala medier, internetsurfande eller användande av smartphones. Det verkade 

dock inte som att alla företag använde sig speciellt mycket av deras policys, även om de fanns 

på företaget.  

 

Precis som vi nämnde i inledningen av vår teoretiska referensram så finns det en rad olika 

begrepp som förklarar (miss)bruket av privat internetsurfande på arbetsplatsen, bland annat 

cyberslacking (Ugrin et al, 2007., Garrett & Danziger, 2008., Vitak et al, 2011) och non-work 

related computing (Eddy et al, 2010).  

Nedan kommer vi att redogöra för vilka olika möjligheter de anställda har att internetsurfa 

privat samt vilka olika förhållningssätt vi anser att arbetsgivarna i vår undersökning har.  

Alla organisationer har gett den anställde vissa möjligheter att internetsurfa privat genom att 

tillgodose dem med arbetsdatorer, smartphones och i vissa fall, surfplattor. Vi har förstått 

efter våra intervjuer att det är vanligt att arbetsgivaren ser till att anställda får använda dessa 

”verktyg” som många respondenter kallar det, i tjänsten. Eftersom dagens teknologi ständigt 

utvecklas så är det en förutsättning att arbetsgivare måste ”hänga med” för att hålla sig ajour 

med omvärlden. Därför är det kanske nödvändigt att använda sig av bärbara arbetsdatorer, 

smartphones eller surfplattor i arbetet.  

 

Block (2001) menar att privata angelägenheter som exempelvis anställdas internetsurfande på 

arbetstid inte är något nytt fenomen, det enda som har ändrats är möjligheterna att göra det. 

Förr läste man nyheterna i pappersformat i fikarummet, idag läser man nyheterna på 

exempelvis aftonbladet på internet via arbetsdatorn (Block, 2001:225). Eftersom allt är så 

tillgängligt på internet idag och de flesta arbetsdatorer har internet så är det ganska lätt att 

kolla Facebook i 10 minuter eller boka en solsemester för familjen vilket kan medför en 

betydligt högre procent än vad som skulle ha registreras för 20 år sedan när teknologin inte 

var så utvecklad som den är idag. Sen är det relativt vanligt att människor är medlemmar i 
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fler forum, som Facebook och Twitter, vilket gör att anställda kanske vill hålla sig 

uppdaterade om vad som sker i deras omgivning på internet. 

 

Eftersom vi har sett att det finns stora möjligheter att internetsurfa privat på arbetsplatsen hos 

de företag som vi har intervjuat tror vi att anställda utnyttjar detta i form av vad Eddy, 

D’Abate och Thurston (2010) beskriver som bekvämlighetsskäl. Anställda har stora praktiska 

möjligheter att surfa med hjälp av deras datorer och arbetstelefoner, dessa möjligheter gör att 

det blir bekvämt för den anställde när allt är så tillgängligt för denne (Eddy et al., 2010:642).  

4.2.1 Möjligheter att surfa privat och arbetsgivarens förhållningssätt 

På alla företag som vi intervjuade hade i princip samtliga anställda tillgång till egna 

arbetsdatorer, och i många fall - smartphones samt surfplattor. På telemarketingföretaget hade 

dock de anställda säljarna endast datorer som redskap till att kunna ta del av information från 

uppdragsgivarna, i övrigt var datorerna låsta. ”Egentligen så kan man ju säga att för säljarna 

så är allting spärrat men vi har valt att låsa upp några få [sidor]”, sa Mio som är 

personalansvarig på företaget. De sidor som de har valt att låsa upp är alltså uppdragsgivarnas 

internetsidor som säljarna ska kunna komma åt i informationssyfte.  

Vi ska dock tillägga att säljarna under sina raster har möjlighet att använda två stycken 

”surfdatorer” som vår respondent kallade det. Möjligheterna som finns att surfa för säljarna är 

alltså inte speciellt stor, däremot har administratörspersonalen på företaget alla möjligheter då 

alla har en egen arbetsdator samt att ingen av dem har blockerade internetsidor.  

Med anledning av detta tycker vi oss se att företaget har olika förhållningssätt när det gäller 

privat internetsurfande för säljarna och för den administrativa personalen. För säljarna är det 

officiellt förbjudet, medan det för administratörerna är tillåtet och mer handlar om sunt 

förnuft.  

 

En av våra intervjuer var med Mika som är verksamhetschef på en privatägd gymnasieskola. 

Skolan är en del av ett företag med flera olika skolor. I och med att det är en privatägd skola 

så har hen, enligt sig själv, lite mer ansvar än vad en verksamhetschef har inom offentlig 

sektor. Utöver chefsansvaret över de 13 anställda på skolan så har Mika också ett antal övriga 

uppgifter som exempelvis ansvar över ekonomin, långsiktig planering samt arbetsmiljö. 

Både personal och elever har egna bärbara datorer som de har fått från skolan. Vi kommer av 

förklarliga skäl dock inte att ägna någon tid åt eleverna och deras surfande i denna uppsats.  

Det är endast verksamhetschefen och ett fåtal till som har arbetstelefoner genom företaget, 

Mika menar att det bara är några få som har arbetsuppgifter som kräver detta. Detta kan enligt 

oss vara en fördel för de anställda som inte har en telefon via jobbet, då dessa inte på samma 

sätt är tillgängliga när de befinner sig utanför arbetsplatsen. Dock ska vi komma ihåg att alla 

anställda har blivit tilldelade en bärbar dator som de självklart kan ta med sig hem. Detta ger 

de anställda möjlighet att surfa privat under arbetstid, men även att arbeta på fritiden, och det 

verkar inte vara något som arbetsgivaren oroar sig över.  

Gymnasieskolan har valt att inte blockera några internsidor alls, och Mika menar att 

anledningen till detta är för att de vill arbeta med ett sunt förhållningssätt. Hen menar då att de 

vill ha, och har ett positivt förhållningssätt till internet.  

”Jag tror inte på det här med förbud […] det blir svårt om man ska jobba på ett sätt med 

eleverna och på ett annat sätt med personalen”.  

Hittills, säger hen, har arbetet aldrig blivit lidande för att någon anställd har surfat för mycket 

på internet i privata syften. Anledningen till detta tror hen är att skolan ändå är ganska 

nystartad och att den personal som finns är väldigt engagerad. Hen tror att all personal brinner 

för sitt arbete och känner att de är med och skapar skolan. Det är skillnad om man jobbat inom 

samma verksamhet i 15 år, ”då tror jag att man har ett helt annat problem” säger Mika. Vi 

håller med om att detta antagligen kan spela in i de anställdas syn på arbetet.  
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Vi frågade vidare, om de har tänkt på hur de ska hantera eventuella problem som uppstår 

längre fram, när de anställda inte har samma engagemang, Mika svarade: 
 

Ja… alltså då kommer vi att handskas med det individuellt. Vi kommer aldrig att införa 

några restriktioner eller stänga ner eller någonting sådant där… jag märker ju ganska 

snabbt om det är någonting som blir lidande. Det kommer fram ganska snabbt. Och då 

jobbar jag individuellt med den personen i så fall, för då är det ofta någonting runt 

omkring den personen som gör att det blir ett beteende på ett eller annat sätt. Då är det 

ju det man måste jobba med, för att stryper jag internet ja då kan det ta sig i andra 

uttryck istället.  

 

Mika verkar alltså ha likställt ”samma engagemang” med att surfa för mycket privat under 

arbetstid. Med blockcitatet ovan i åtanke tycker vi oss se att skolan utifrån Ivarsson och 

Larssons (2010) teorier har ett tillåtande förhållningssätt när de gäller de anställdas 

möjligheter att surfa privat under arbetstid. I och med att de inte har blockerat några sidor, 

inte har några riktlinjer och därför att de har ett helt webbaserat arbetssätt.  

 

På trossamfundet med 35 anställda finns det många möjligheter att surfa privat på internet, de 

har tillgång till arbetsdatorer samt iphones som arbetstelefoner. Telefonerna får de betala 50 

kronor i månaden för, då får de även använda den i privatlivet. Vissa har även surfplattor i 

arbetet. Bankärenden, beställningar på internetsidor och Aftonbladet är några exempel på 

sidor som Tintin säger att hen och de anställda kan tänkas besöka. Men hen poängterar också 

att de som arbetar på trossamfundet har väldigt mycket att göra så arbetsuppgifterna går före. 

Tintin säger; ”Ja så om jag skulle gissa så tror jag väl att de flesta här går säkert in på någon 

hemsida och kollar något, kollar nyheterna... Men jag tror inte att det är någon storsurfare 

inte, det kan jag inte tänka mig.” 

Vi anser att även trossamfundet har ett förhållningssätt som kan jämföras med det tillåtna.  

Möjligheter att internetsurfa privat finns – det är alltså tillåtet för den enskilde anställde att gå 

ut på internetsidor privat så länge som arbetet sköts. Något som vår respondent Tintin lägger 

stor vikt vid är att det hela handlar om förtroende mellan den anställde och organisationen. Vi 

anser att citatet nedan styrker vår teori om att trossamfundet har ett tillåtande förhållningssätt: 
 

”Alltså det är ju en samvetsfråga […] den som vill fuska kan ju göra det hur mycket som 

helst. Det är ju bara att man struntar i att jobba en timme efter lunch och sysslar med egna 

saker men det handlar ju om förtroende. Och vi tror ju att vi har anställt personer som är 

kompetenta och duktiga och ansvarskännande och då tror vi att de inte gör så” Tintin, 

informationsansvarig. 

 

På revisionsfirman där Charlie är VD, finns det många möjligheter för de anställda att 

internetsurfa privat. De flesta har bärbara arbetsdatorer och alla har smartphones som 

arbetstelefoner. Precis som trossamfundet så har även vissa anställda surfplattor. Charlie 

menar att företaget vill att de anställda ska använda sig utav dessa ”verktyg”, som hen kallar 

dem, i tjänsten. De arbetar webbaserat, vilket betyder att det finns en server som de anställda 

loggar in på från sina arbetsdatorer. Charlie säger att det är helt okej att göra andra saker på 

arbetet utöver att arbeta, så länge som arbetet sköts. Som anställd får man använda sin privata 

mail och använda sociala nätverk som exempelvis Facebook. Charlie nämner internetsurf - 

exempel som; ”betala någonting eller köpa någonting eller beställa någonting eller boka 

någonting”.  

 

Vi kan se att revisionsfirman har ett blandat förhållningssätt till privat internetsurfande på 

arbetsplatsen. Först kan vi se likheter med den tillåtande synen när Charlie pratar om att det 
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är helt okej att internetsurfa privat så länge som det inte drabbar arbetet. Men sedan kan vi 

också se likheter med den uppmuntrande synen eftersom Charlie säger att de inte direkt 

uppmuntrar anställda att kommentera eller skriva om firman på sociala medier men nämner 

ändå att det kanske är mer indirekt eftersom många gör det ändå. 

 

Charlie pratar mycket om belöningssystem, att det kan styra ett visst beteende hos den 

anställde. Hen pratar om att hen vill ha ett belöningssystem som belönar helheten istället för 

att ha ett belöningssystem som belönar den anställde beroende hur bra man gör jobbet åt en 

kund. Denna syn grundar sig i att Charlie inte vill ha anställda som tänker att ”jag ska kräma 

ur det mesta av mig själv för att tjäna mest själv”. När vi pratar om hur de tänker när de 

anställer människor till firman så svarar Charlie: 

 
”Vi har en process hur man anställer, som att vi ska ha rätt människor, som köper 

in på hur vi tänker. Och då märker man […] om vi har en bra process i 

anställningen och får höra hur du tänker och hur vi tänker då så att det matchar”. 

 

Kim arbetar som informationschef på en offentligt finansierad organisation med totalt cirka 

7000 anställda inom olika typer av yrkesgrupper. Samtliga anställda har ett internetkonto, 

men vissa yrkesgrupper har inte datorn som sitt dagliga arbetsverktyg. De som inte har en 

egen dator har en arbetsstation (det kan vara en gemensam) som de i alla fall ska gå in och 

stämpla in och ut på. Rent praktiskt finns det alltså inte samma möjligheter för alla anställda 

att surfa privat under arbetstid. Vidare i intervjun berör vi mestadels de kontorsanställda 

tjänstemän som finns inom organisationen och som befinner sig i samma byggnad som Kim, 

det handlar om cirka 300 stycken. Dessa tjänstemän har dock datorn som sitt främsta 

arbetsredskap, med anledning av detta så finns det alltså teoretiskt sett alla möjligheter för 

dem att surfa på internet i privata syften under arbetstid. 

Den offentligt finansierade organisationen har inte förbjudit de anställda att surfa privat 

enligt Kim, men däremot menar hen att precis som man inte får sitta och ringa i 

tjänstetelefonen hela dagarna så får man inte sitta och surfa i privata syften hur mycket som 

helst. Det finns helt enkelt inte tid till det. Vi anser ändå att organisationen har ett synsätt som 

kan liknas vid det till synes förbjudna enligt Ivarsson och Larssons (2010) olika 

förhållningssätt. Detta med anledning av att Kim senare i intervjun säger att: 
 

Nej man får inte göra saker privat i jobbet som stjäl tid från arbetet, och jag tycker särskilt 

inte det i såna här jobb som vi har […] alltså här betalar ju värmlänningarna skatt som går 

till våra löner, så vi ska inte missbruka värmlänningarnas förtroende genom att sitta och 

surfa i onödan.  

 

4.2.1.1 Förhållningssätten kopplade till teori X och Y  
Vi har valt att koppla dessa olika förhållningssätt till McGregors tankar kring teori X och Y. 

Enligt hans två teorier påverkas alltså de anställda av ledningens syn på dem. Om ledningen 

har en teori X-syn så innebär det att de anser att de anställda behöver kontrolleras och 

övervakas (Lindmark & Önnevik, 2006:38f). Denna syn kopplar vi främst till 

förhållningssättet officiellt förbjudet, men även till förhållningssättet till synes förbjudet 

(Ivarsson och Larsson, 2010). Om ledningen har ett förhållningssätt att privata angelägenheter 

eller privat internetsurfande på arbetstid är officiellt förbjudet så måste detta betyda att 

ledningen tror att ett förbud behövs. Att det finns en risk för att de anställda skulle surfa privat 

på internet eller utföra privata angelägenheter under arbetstid.  

Vi tror att den offentligt finansierade organisationens synsätt passar in bland de förbjudna 

förhållningssätten, och framför allt till synes förbjudet. Vår respondent uttryckte det som att 

det till stor del var förbjudet för att våra skattepengar går till deras löner, därför är det extra 
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viktigt att arbetet inte missköts eller att man slösar med tid. Även det privatägda telemarketing 

företaget hade ett förhållningssätt där detta beteende var förbjudet, dock endast för säljarna. 

För den administrativa personalen hade man ett förhållningssätt som vi kopplar till det 

tillåtna, detta med anledning av att i princip ingenting var blockerat på deras datorer.  

Vad tror vi då att ledningens syn har för inverkan på de anställda? När det gäller säljarna så 

tror vi att det leder till att de endast gör det de blir tillsagda, precis vad McGregor menar är 

risken med den här synen. Men å andra sidan så kanske man inte tycker att ett arbete som 

telefonförsäljare är något framtidsjobb i den meningen att de flesta endast har det som ett 

extrajobb. Därför tror vi att det inte spelar så stor roll om ledningen har en positiv eller 

negativ syn på de anställda. De säljare som har egna smartphones kan dessutom använda 

dessa under arbetstid.  

När det gäller den offentligt finansierade organisationen så tror vi som sagt att ledningen har 

ett förhållningssätt som kan kopplas till till synes förbjudet. Vi tror dock inte att ledningen 

utövar speciellt mycket kontroll och övervakning över de anställda i den månen att de sitter 

och tittar över axeln på de anställda. Så länge arbetet sköts på ett bra sätt så kan vi anta att det 

är okej att utföra lite privat internetsurfande på arbetstid, dock tror vi inte att detta är något 

som man skyltar med till övriga medarbetare.  

 

Teori Y, som är det andra synsättet enligt McGregor, innebär att ledningen tvärtom teori X 

tror att de anställda vill jobba (om belöningen är tillräckligt stor) och att de kan ta eget ansvar 

(Lindmark & Önnevik, 2006:38f). Med anledning av detta blir personalen motiverad att göra 

ett bra jobb och arbeta. Vi kopplar detta synsätt främst till det förhållningssätt som Ivarsson 

och Larsson (2010) benämner uppmuntrat, men även till tillåtet. Ett av våra intervjuade 

företag tyckte vi oss kunna placera in under förhållningssätten tillåtet, men även uppmuntrat, 

detta var den privatägda skolan. Om det stämmer att teori Y kan sammankopplas med dessa 

förhållningssätt så borde personalen på den här skolan vara engagerade och motiverade. Detta 

är faktiskt också något som vår respondent sade under intervjun, och hen trodde då att det 

kunde ha att göra med att skolan var så pass nyöppnad. Men enligt oss kan det också ha att 

göra med det öppna synsätt man har på privata angelägenheter och privat internetsurfande 

under arbetstid.  

Även revisionsfirman kan vi knyta till teori Y då vi även för dem anser att de har ett tillåtet 

och uppmuntrat förhållningssätt när det gäller privat internetsurfande på arbetstid. Charlie 

som är VD på revisionsfirman pratade under intervjun om att hen har läst en hel del om 

belöningssystem, vad det faktiskt är som motiverar de anställda att göra ett bättre jobb. Hen 

tryckte då på att det inte handlar om att arbeta fler timmar, dock nämnde hen inte om hen har 

kommit fram till vad som motiverar de anställda på revisionsfirman att arbeta mer. I och med 

att Charlie tog upp detta under intervjun tycker vi oss ännu tydligare kunna se att de kan 

kopplas till teori Y. 

4.2.2 Arbetsgivarnas värderingar 

Ovan kan man utläsa vilken typ av förhållningssätt som vi tycker oss se att organisationerna 

som vi intervjuat har. Förutom förhållningssätt kan man prata om värderingar som bland 

annat är en del av organisationens företagskultur. Edgar H. Scheins definition av 

företagskultur är: ”Ett mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har tänkt 

ut, kommit underfund med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med sina problem i 

fråga om extern anpassning och intern integration” (Lindmark & Önnevik, 2006:259). Samma 

Schein säger att det finns tre nivåer som kan beskriva en organisation när det gäller 

företagskultur, artefakter, värderingar samt grundläggande antaganden (Bakka et al., 

2006:129). Vi kommer att koncentrera oss på de två sistnämnda alternativen då vi inte talat 

om organisationens produkter, symboler, arbetsplatsens utformning eller klädkod vid 

intervjutillfällena som artefakter syftar till.  
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Värderingarna syftar till de gemensamma mål och den verksamhetsidé som organisationen 

har. Grundläggande antaganden är det som inte syns i organisationen som rutiner och 

filosofier som kan vara svåra att rubba när de har existerat ett tag inom organisationen (Bakka 

et al., 2006:129).  Utifrån de förhållningssätt som vi har sett kan man även anta vilken typ av 

värdering eller vilka grundläggande antaganden organisationen har. 

 

Kim på den officiellt finansierade organisationen pratar om att de inte får missbruka 

värmlänningarnas förtroende för de betalar skatt som går till deras löner. Detta kan vi se är 

värderingsstyrt och ett grundläggande antagande som organisationen har, att inte missbruka 

förtroendet genom att utföra privata angelägenheter och privat internetsurfande på arbetstid.  

 

Tintin på trossamfundet pratar mycket om förtroende, att det handlar om att ge och ta med 

förtroende mellan den anställde och arbetsgivaren. Detta kan ses som ett grundläggande 

antagande och en filosofi som de försöker arbeta efter. Denna filosofi är inte uttalad på 

papper utan finns som ett osynligt antagande om hur anställda ska bete sig mot arbetsgivaren. 

Detta påminner lite om uttrycket ”kliar du min rygg så kliar jag din” vilket betyder att den 

anställde får förmåner som till exempel att surfa 20 minuter privat på arbetstid. Detta kan den 

anställde åtgärda genom att arbeta 20 minuter extra genom att kolla mailen en söndagskväll. 

På så sätt skapas det ett förtroende emellan anställd och arbetsgivare. 

 

Charlie på revisionsfirman tycker att det är viktigt att arbeta med värderingar i första hand 

istället för att följa policys. ”Det är väl mer att vi försöker leva som vi lär” säger Charlie och 

fortsätter ”vi har ju öppen, ärlig och rak som vi jobbar efter... det är ju det vi gör först”. 

Eftersom Charlie är VD för organisationen kan vi anta att hen är mer insatt i värderingar än 

vad en informationsansvarig kanske är för det är hens uppgift som chef. Vi får känslan av att 

Charlie håller på att utveckla företagets verksamhetsidé med tanke på det projekt som de 

håller på att genomföra vad det gäller tid som de säljer till kunderna. Kanske de har haft 

rutiner som etsat sig fast i organisationen och är på väg mot ett nytt sätt att tänka som är 

bättre för anställda och kunder?  

 

Med tanke på att Charlie är VD på revisionsfirman har hen en stor chans att påverka kulturen 

till skillnad från en vanlig anställd. Granberg tar upp Scheins tankar som handlar om att en 

chef kan påverka ett företags kultur genom fem olika kanaler. Första kanalen innebär att 

ledningen kan fokusera på de områden som är intressanta för företaget och göra förändringar 

(Granberg, 2003:148). Detta är något som Charlie har gjort vad gäller tidsprojektet samt att 

fokusera på värderingar istället för policys som ska tala om för anställda vad de får eller inte 

får göra när det gäller internetsurfande. Den andra kanalen handlar som vi tidigare nämnt om 

hur chefen reagerar på en kris och hur värderingar skapas utifrån detta. Detta är inget som vi 

har berört i vår uppsats, därför kommer vi inte att behandla nu heller.  

Den tredje kanalen däremot, som handlar om chefens roll i företaget och att han eller hon ska 

vägleda sina anställda genom att vara en förebild när det gäller handlingar och kunskap 

tycker vi att vi kan koppla till vår uppsats och vår intervju med hen. Charlie säger några 

gånger under intervjun att de exempelvis inte vill använda begreppen partner och ägare, då de 

vill ha en syn inom företaget att alla är likvärdiga medarbetare. Även om man har en ledande 

roll inom företaget så har man inga extra fördelar, den enda skillnaden som Charlie påpekar 

är att man eventuellt har större ansvar att vara en bra förebild. Här kan vi alltså se att 

företaget strävar efter värderingar att alla anställda är lika mycket värda och att alla måste 

arbeta lika hårt och får ta ut lika mycket fördelar. Hen förklarar att i många andra 

revisionsfirmor så är det ägaren som får plocka ut vinsten som blir, men i det här företaget 

delar alla på den vinst som blir, enligt Charlie.  
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Fjärde kanalen innebär på vilket sätt chefen väljer att använda sig utav informella samt 

formella belöningssystem (Granberg, 2003:148). Belöningssystem är något som Charlie 

diskuterade med oss om, hen ansåg att det är viktigare att belöna helheten istället för 

prestationer. Hen sa även att firman vill anställa människor som delar deras värderingar 

vilket kan kopplas till den sista och femte kanalen som syftar till att chefen kan påverka 

rekryteringen för vem som ska anställas och inte (Granberg, 2003:148).   

 

Mika som är verksamhetschef på den privatägda skolan pratar om de anställdas engagemang 

och att de brinner för sitt arbete. Hen menar att de anställda har ett stort engagemang för att de 

får vara med och skapa skolan själva. Eftersom skolan är så pass ny så kan vi anta att de 

skapar sina egna rutiner och filosofier allt eftersom. 

 

Till sist har vi funderat över vad telemarketingföretaget kan ha för värderingar eller 

grundläggande antagningar. Eftersom säljarna har låsta datorer för att det inte ska störa dem i 

arbetet så antar vi att detta är en form av rutin som följs inom företaget eftersom det är en 

sådan bransch som de arbetar inom. Vi vill poängtera att vi anser att säljarnas datorer inte kan 

ses som arbetsdatorer då de är låsta. Det verkar vara telemarketingföretagets filosofi att 

anställda inte får någonting gjort om de skulle ha tillgång till internet på deras arbetsdatorer 

och detta är något som de har valt att hålla fast vid och skaffat två stycken ”surfdatorer” 

istället. 

4.2.3 Teknik och kommunikation  

Mio, som är personalansvarig på telemarketingföretaget, talade ofta under intervjun om att det 

handlar om sunt förnuft och förtroende när det gäller vårt ämne. Hen förtydligar dock att de 

flesta som jobbar som säljare på företaget är unga vuxna och att det just är den generationen 

som är uppväxta med bland annat smartphones och den typen av teknik. ”Det är ju verkligen 

den generationen som alltså sitter med… telefonen sitter ju i handen, den är ju liksom ingen 

annanstans”. Med detta menar hen att det i dagens läge, alltså med dagens teknik, inte är 

någon idé att försöka ändra på detta beteende. Mio tror snarare att man som arbetsgivare 

skulle förlora på detta. Ändå har företaget valt att låsa säljarnas datorer i så stor grad att de 

endast kommer åt uppdragsgivares hemsidor i informationssyfte. Vi kommer att utveckla 

detta under ”4.2.5 Kontroll och Övervakning”.  

 

Som vi nämnt tidigare i vår teoretiska referensram, så har olika studier pekat på att det finns 

fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare vid användning av smartphones. För 

arbetsgivare kan det handla om att anställda alltid är tillgängliga, medan det för arbetstagare 

kan handla om att de exempelvis kan befinna sig på stan och utföra något ärende samtidigt 

som de är kontaktbara och tillgängliga (Luttenegger, 2010). Det är dock viktigt att påpeka att 

det i dessa fall handlar om företagsägda smartphones. När Mio pratar om säljarnas telefoner 

så handlar det om privatägda telefoner, därför kan inte företaget dra nytta av dem på samma 

sätt som vi tolkar det i de artiklar vi läst om ämnet. Det är troligtvis snarare en nackdel då 

säljarna kan förlora fokus från sina arbetsuppgifter. Av just denna anledning har företaget låst 

datorerna, för att arbetsgivaren då tror att det skulle ta bort en del av säljarnas fokus. När det 

gäller sociala medier finns företaget på Facebook sedan två år tillbaka ungefär och det är 

administratörerna som är ansvariga för sidan. Mio menar att den är mest till för de som arbetar 

där då de lägger upp saker i informationssyfte som exempelvis utbildningar som de har 

deltagit i. Sidan är öppen för alla och hen säger att en viss del av syftet är att andra kan gå in 

och få en överblick över hur det är att arbeta på telemarketingföretaget. Vid nyanställning hos 

företaget får alla ett välkomstmail där det bland annat står ”gå gärna med i vår 

Facebookgrupp” dock påpekar Mio att de inte ber anställda att skriva om dem från deras 

privata Facebook-konto. Ibland när de söker ny personal så kan de däremot be sina anställda 
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att ”dela” länken som handlar om detta på Facebook. Kanske uppmuntran kan ses som mer 

indirekt då Mio säger ”Det är ju roligare om det kommer spontant faktiskt måste jag säga”. 

 

Som vi nämnde under rubriken ”Möjligheter att surfa” så har alla anställda på trossamfundet 

tillgång till arbetsdatorer och smartphones, vissa har även surfplattor. Alla anställda betalar 

50 kronor från sin lön för att även få använda arbetstelefonen privat. Då förbinder de sig 

också att hålla sig uppdaterade med hjälp av sin outlook-kalender och e-post.  

Något som organisationen uppmuntrar är användning av sociala medier i tjänsten. Tintin 

säger ”Vi säger inte bara okej att man får, utan vi säger att vi tycker att det är bra”. 

Trossamfundet och Tintin ser sociala medier som ett arbetsredskap där de kan nå ut till 

människor som har frågor eller liknande. Trossamfundet är aktiva på Facebook och Twitter, 

och när det gäller Facebook så ser Tintin det som något positivt för hen anser att det är ett 

verktyg som är praktiskt där frågor kan besvaras snabbt. Det enda som Tintin menar är 

negativt med Facebook är att man kan inte tvinga någon att vara med där. Även om 

trossamfundet uppmuntrar de anställda att använda Facebook och andra sociala medier i 

tjänsten så finns det inget uttalat att man ska skriva om organisationen på sitt privata 

Facebook-konto. Tintin menar att det är lite upp till var och en hur man använder kontot men 

tänker själv till en extra gång innan hen skriver något på exempelvis Facebook även om det 

är på det privata kontot och inte på arbetsgivarens konto. Detta bland annat då Tintin har 

många vänner på Facebook som har någon form av koppling till arbetet. Hen anser att det är 

viktigt att man skiljer på arbetsgivarens åsikter och sina egna privata åsikter.  

 

Den privatägda skolan jobbar också med bland annat Facebook och Twitter. Det har dock inte 

blivit så mycket hittills utan det är något som Mika tror att de kommer att jobba mer med i 

framtiden. Syftet är då både att marknadsföra och informera, men även som ett arbetsredskap 

som eleverna ska kunna jobba med.  

 

Revisionsfirman finns på de sociala medierna Facebook, Twitter och har även en blogg. På 

Twitter har de bland annat något som de kallar för ”bokföringstimmen” där man kan ställa 

frågor som besvaras av anställda på firman.  

På frågan om de uppmuntrar anställda att ”checka in” eller skriva om firman på Facebook via 

sitt privata konto säger Charlie; ”Man får egentligen göra det, vi gör det ju, det är väl inget 

som vi säger... ja det är väl kul om du gör det men det är ju upp till dig, vi kan ju aldrig 

tvinga någon sådär men det vore jätteroligt om man gör det”. Vidare fortsätter hen ”Men 

inget uppmuntra och… bara indirekt i så fall då”. Detta kan kopplas till den tredje kanalen 

vad gäller i vilken grad chefen kan påverka företagskulturen. Chefen ska vara en förebild och 

har ett visst ansvar att vägleda de anställda (Granberg, 2003:148). Vad vi har förstått så 

”checkar” Charlie in på Facebook och talar om att hen är på företaget. Hen pratar också om 

att det vore roligt om de anställda gjorde samma sak, men det är inget de uppmuntrar direkt 

utan mer indirekt i så fall. Det kan vara så att de anställda ser upp till Charlie och ”checkar” 

in på Facebook för att hen gör det. Det indirekta kan alltså vara hur Charlie kan påverka 

företagskulturen genom sin chefsposition. 

 

Den offentligt finansierade organisationen använder sig idag av både Twitter, YouTube, 

Facebook och bloggar. Idag använder man sig exempelvis av dessa olika kanaler i 

rekryteringssyfte. Detta för att komma åt människor som kanske inte läser de vanliga 

dagstidningarna och liknande.  

Facebook var dock spärrat fram till för cirka ett år sedan, men mer om detta återkommer vi 

till under temat ”Kontroll och Övervakning”.  
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Kim avslutar med ett citat som vi tycker sammanfattar intervjun väldigt bra: ”Det är bra 

[kommunikations]kanaler som vi satsar på, men under kontroll och förtoende!”.  

 

Det är tydligt att de organisationer som vi har intervjuat ser på sociala medier som en 

kommunikationskanal. Trossamfundet, revisionsfirman och telemarketingföretaget är aktiva 

på Facebook, de två förstnämnda är också aktiva på Twitter. Den officiellt finansierade 

organisationen och telemarketingföretaget utför en viss form av rekrytering på dessa sidor. 

Den privatägda skolan har förhoppningar om att vara mer aktiva i framtiden än de är idag på 

grund av att de är så nystartade. I och med att sociala medier fungerar som en interaktiv 

mötesplats (www7) tror vi att alla våra respondenter ser fördelar med att använda sociala 

medier. Exempelvis på så sätt att de når ut till människor som de aldrig skulle nått ut till i de 

traditionella kommunikationskanalerna som exempelvis dagstidningar och liknande. 

Därigenom kan företagen och organisationerna göra reklam för sig själva och sprida sin 

information och sitt budskap.  

4.2.4 Policys 

Av de fem företag och organisationer som vi intervjuade var det fyra av dem som hade någon 

form av policy när det gällde privat internetsurfande på arbetstid. Dessa policys berör bland 

annat e-post, surfande, smartphones och sekretess. Den enda respondenten som svarade att de 

inte har någon form av policy var verksamhetschefen för den privatägda skolan. Vi kommer 

att återkomma till detta i vårt nästkommande kapitel som handlar om kontroll och 

övervakning.  

 

Telemarketingföretaget har en sekretesspolicy som gäller alla på företaget, den finns framför 

allt till för att skydda företagets uppdragsgivare, men självklart även det egna företaget. 

Denna policy får alla anställda skriva på vid nyanställning. De har också en internetpolicy, 

dock är detta inget som de anställda behöver skriva på utan den är mer i informationssyfte. 

Varje anställd tilldelas ett informationshäfte där bland annat internetpolicyn finns med, men 

det är ingen som följer upp att de anställda har läst igenom den och förstår dess innehåll. 

Internetpolicyn talar om vad de anställda inte får surfa på, och riktar sig alltså mest till den 

administrativa personalen då det egentligen, som vi tidigare nämnt, är de enda som har 

möjlighet att surfa fritt på företagets datorer.  

 

Trossamfundet har ett antal policys som gäller alla på företaget, bland annat en iphonepolicy 

som kom i samband med att alla fick en smartphone som arbetstelefon. I den står det om 

vissa riktlinjer som man ska tänka på vid användning av telefonen. Några punkter som tas 

upp är att den anställde ska veta om att telefonen är ett redskap, ett dyrt sådant som den 

anställde ska vara rädd om. En punkt handlar exempelvis om ifall den anställde åker 

utomlands så ska de flesta funktionerna stängas av för kostsamma skäl. Om den anställde vill 

köpa appar (typ av program till telefonen) så ska detta dras från den anställdes bankkonto. 

Om appen däremot ska användas i tjänsten får den anställde lämna ett kvitto och få pengar av 

trossamfundet.  

Precis som Genova säger så är det viktigt att företag upprättar en policy som beskriver hur 

smartphones får användas, vad de kräver samt vad de inte kräver av den anställde. Detta är 

för att underlätta att slippa råka ut för rättsliga åtgärder (Genova, 2010).  

 

De har även en e-post- och internetpolicy som syftar till att ”sätta upp staket” som Tintin 

uttrycker det för vad den anställde ska tänka på när det gäller internetsurfande och e-post 

användning. När det gäller internetanvändandet talar policyn om vilka sidor som är förbjudna 

och spärrade som exempelvis innehåller porr, våld eller politisk extremism. Den tar även upp 

att den anställde inte får ladda ner program till datorn hur som helst för att det kan ge virus 
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och hota säkerheten. Detta, alltså säkerhetsproblemen, är även något som Block (2001) och 

många andra forskare tar upp i olika studier. Block menar till exempel att detta är en av de 

negativa aspekter som finns med att surfa privat på arbetsgivares datorer. Han tar också upp 

att anställda riskerar att sprida exempelvis företagshemligheter. Detta är dock inget som 

någon av våra respondenter har tagit upp som en risk, utan det enda som de syftar på är 

eventuella problem med virus, trojaner och liknande.  

Det finns alltså särskilda regler vid e-postanvändandet också. Eftersom de har e-postadresser i 

organisationens namn så ska den anställde tänka på att denne lämnar spår efter sig på sidor 

som de besöker och använder. E-posten får inte användas att skicka hotfulla mail eller på 

forum som kan verka stötande, de får inte skicka massutskick som spam eller liknande, inte 

bifoga tunga filer med bilder samt att de måste använda frånvarohanteraren när de är borta 

från arbetet tillfälligt. 

 

När det gäller policys på revisionsfirman så finns det en som syftar till internet och e-post-

användning. Men vi får känslan av att den inte används dagligen utan mest ligger i 

personalhandboken ifall någon vill kika på den. Charlie pratar hellre om begränsningar eller 

att det är värderingsstyrt vad gäller internetsidor som anställda inte får besöka. Exempel på 

dessa är porrsidor och sidor som är stötande. Det finns inga internetsidor som är spärrade. De 

har även en policy om vad de får tala eller inte tala om när det gäller deras kunder som kallas 

för integritet och tystnadsplikten.  

Om en anställd skulle missbruka förmånen med att kunna internetsurfa privat så finns det 

processer som fångar upp sådant beteende hävdar Charlie. En del i en sådan process är 

samtal. Charlie håller löpande samtal och diskuterar mycket med sina anställda istället för att 

hålla ”årets utvecklingssamtal i november” och ser det som en chans att ”följa med” den 

anställde. På så sätt så hoppas hen på att kunna upptäcka ett eventuellt missbruk även om det 

inte har hänt hittills under hens år som VD. Om det skulle hända så är det hens samt HR 

chefens ansvar att ta tag i det.  

 

Den offentligt finansierade organisationen har olika policys som handlar om internetsurfande. 

Bland annat en policy som innehåller riktlinjer för sociala medier och en ”surfpolicy”, dessa 

policys gäller alla anställda och ingår i introduktionen för nyanställda. 

 

Vad gäller privat internetsurfande på arbetsplatsen så kan detta kontrolleras på flera olika sätt. 

Som vi tidigare nämnt kan policys vara ett sätt att visa den anställde vad som är okej och inte 

när det gäller privat internetanvändande på arbetsplatsen. En internet- och e-post policy bör ta 

upp, förutom en överblick över hur företaget ser på internetanvändning, frågor som rör 

säkerhet, övervakning och filtrering, intellektuell egendom samt bestämma hur den ska 

implementeras i företaget (Welebir & Kleiner, 2005:81f).  

Som vi nämnt tidigare hade fyra av våra fem respondenter någon form av policy när det gäller 

internet och e-postanvändning. Dessa policys gäller alla anställda, inklusive cheferna, och ges 

ut i samband med nyanställning. Dock fick vi känslan av att dessa inte ses över dagligen utan, 

som vi nämnt ovan, de lämnas ut vid nyanställningar och finns i pärmar på arbetsplatsen där 

man kan titta på dem om man vill.  

4.2.5 Kontroll och övervakning 

Säljarna på telemarketingföretaget har två stycken surfdatorer som de har möjlighet att surfa 

på under rasterna. Datorerna står dock väldigt centralt utplacerade i ett av säljarnas två rum, 

där vem som helst kan se vad de surfar på. Detta, ”alla ser ju vad du är inne på liksom”, var 

även något som vår respondent påpekade när vi ställde en fråga om något är blockerat på de 

datorer som säljarna har tillgång till under raster. Mio trodde dock inte att speciellt många 

sidor var blockerade på dessa två datorer, även om hen inte var helt säker. Eventuellt var 
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nedladdningssidor som the Pirate Bay och liknande blockerade. Det verkar istället som att de 

strategiskt placerat ut datorerna för att motverka att säljarna surfar på ”fel” sidor.  

Administratörspersonalen däremot hade helt ”öppna” datorer där ingenting var låst. Ur detta 

kan vi uttyda att man ser skillnad på säljare och administratörer, den elektroniska 

övervakningen är helt enkelt hårdare för säljarna. Vi kan också koppla detta till Scientific 

Management på så sätt att arbetsgivaren har valt att låsa säljarnas datorer för att bibehålla 

fokus och därmed effektivisera arbetet för säljarna. Detta kallas för rationalisering, något som 

enligt Taylor, arbetsgivaren gör för att kontrollera dem anställda (Bakka et al., 2006:23).  

 

I vårt kapitel om elektronisk övervakning har vi redogjort för två olika åsikter, teori X och 

teori Y, dessa ska inte kopplas samman med McGregors teorier med samma namn. Enligt 

teori X-åsikten ser anställda elektronisk övervakning som ett intrång i sitt privatliv. Teori Y-

åsikten leder istället till att anställda anser att det kan vara bra med övervakning, då han eller 

hon är medveten om att de som arbetar hårt och sköter sig inte kommer att drabbas av det 

(Urbaczewski & Jessup, 2002:81). I och med att vår inriktning och vårt syfte hela tiden har 

varit att undersöka arbetsgivarnas syn på detta beteende så vet vi inte vilken åsikt säljarna är 

av. Vi kan ändå tänka oss att det finns säljare av båda åsikterna på företaget.   

 

Med anledning av att många av säljarna på telemarketingföretaget är unga vuxna och att de är 

uppväxta med dagens teknik så menar hen att de inte kan stoppa säljarna från att surfa på sina 

privata telefoner under säljtid. Mio säger under intervjun att: ”Vi kan ju inte lägga allas 

mobiler i en låda och så får dom dem på rasten heller, det är ju liksom…”. Vad är det som 

stoppar dem, och vad skulle kunna få dem att göra det?  

 

Som vi tidigare nämnt när det gäller den privatägda skolan så har de inte direkt några uttalade 

policys, riktlinjer eller begränsningar, detta trots att de endast använder sig av digitala 

läromedel. De har alltså inte ens några fysiska skolböcker. Detta betyder att alla på skolan är 

väldigt beroende av internet och sina datorer. Under intervjun pratar vi en del om detta, att de 

använder sig av en webbplattform som är helt nätbaserad, Mika säger då att en fördel med 

detta är att ”Vårdnadshavare ska kunna nå dem hela tiden via mailen och sånt där så de är ju 

uppkopplade hela tiden”. Här framkommer det tydligt att de vill ha en stark kontroll över 

eleverna, men hur är det med personalen?  

Det finns ett trådlöst nätverk som alla på skolans område använder sig av. Något som är 

anmärkningsvärt med detta är att i princip ingenting är blockerat. Det enda som man faktiskt 

har blockerat är möjligheten att ladda ner torrents (till exempel nedladdning av låtar, filmer, 

spel och liknande). Anledningen till att man har blockerat detta är för att man i början märkte 

att väldigt många laddade ned saker via skolans nät, och att det då blev överbelastat vilket 

gjorde att hastigheten sjönk dramatiskt för alla. Detta är en av de negativa aspekterna som 

bland annat Ugrin (2007) tar upp när det gäller privat internetsurfande.  

Anledningen till att de inte har några uttalade riktlinjer kanske beror på att de aldrig har haft 

några synliga problem med att anställda surfat för mycket eller gjort opassande saker.  

Frågan vi ställer oss är om skolan kommer att införa någon policy eller riktlinjer om problem 

skulle uppstå? Det verkar dock inte som det om man ser till blockcitatet vi använde i kapitlet 

”4.2.1 Möjligheter att surfa privat och arbetsgivarens förhållningssätt” där Mika faktiskt säger 

att de aldrig kommer att införa några restriktioner eller stänga ner och liknande.  

 

Även om de inte använder sig av någon policy, riktlinjer eller blockeringar så har de en IT-

avdelning som jobbar centralt med nätet runtom på skolorna. Det är alltså den enda form av 

elektronisk övervakning som finns. Mika förtydligar dock att den här avdelningen inte sitter 

och kollar igenom allt som personalen och eleverna gör, utan deras huvuduppgift verkar 
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mestadels vara att se till så att ingenting drar ner nätverkets hastighet och att det inte kommer 

in virus och liknande. Till exempel så var det IT-avdelningen som upptäckte att det laddades 

ner väldigt mycket en period, vilket gjorde att hastigheten sjönk hastigt och att man därmed 

kom fram till att blockera sådan aktivitet.  

I kapitlet om elektronisk övervakning som vi skrivit tidigare i uppsatsen framgår det att chefer 

lätt kan hamna i en knipa då de å ena sidan vill kontrollera att anställda inte slösar på 

företagets dyrbara tid genom att exempelvis surfa privat. Å andra sidan vill de inte riskera att 

kränka någon anställd genom att ta ifrån dem deras frihet (Urbaczewski & Jessup, 2002:80). 

Vi får känslan av att Mika utåt sett är mest rädd för att kränka de anställdas frihet när det 

gäller de här två olika aspekterna. Det verkar väldigt viktigt för hen att man ska ses som en 

öppen och tolererande arbetsplats och skola.  

 

Kim säger att allt som man gör på arbetsdatorerna ”loggas” och alltså sparas så att man kan 

se vad som gjorts. Dock är det inte så att chefer och ledning inom organisationen sitter och 

”lurpassar” på de anställda, som Kim uttryckte sig, utan det är sådant som tas upp om man 

tror sig märka att något exempelvis missbrukas. Ett missbruk eller ett otillåtet beteende vad 

gäller privat internetsurfande kan även fångas upp av kollegor och det team man arbetar 

inom. Kim tror att arbetskamraterna inte skulle tolerera att någon satt och slösade bort en 

massa tid framför datorn, detta skulle då rapporteras till närmsta chef eller sägas direkt till 

kollegan som missköter sig. Detta kan kopplas till de informella sanktioner som hör till 

Rational choice-teorin. En informell sanktion kan avskräcka ett beteende genom 

påtryckningar, som är en slags subjektiv norm, från andra i din omgivning på arbetsplatsen 

som exempelvis kollegor (Li et al., 2010:638). Kollegorna kan därmed påverka den anställde 

genom att visa vad som är okej och inte under den tiden som de ska arbeta tillsammans 

genom att säga det själva eller kanske hota med att gå till närmaste chef. 

 

Under intervjun pratar vi med Kim om vad som är okej och inte okej när det gäller de 

anställdas surfande på internet under arbetstid. Många gånger återkommer hen till att det 

handlar om sunt förnuft och förtroende. Hen menar att man faktiskt får försöka att lita på att 

folk sköter sig för det är nästan omöjligt att in i minsta detalj kontrollera vad som görs och 

inte görs. ”Det är svårt att i detalj bestämma exakt så här ska det vara, man måste lita på 

folk”. Sedan fortsätter hen förklara att om man på något sätt skulle få en känsla av att folk 

missbrukar arbetsgivarens förtroende, då får man börja ifrågasätta och ta tag i det då. 

 

Tills för cirka ett år sedan var Facebook alltså spärrat på organisationens datorer. Detta med 

anledning av att IT-avdelningen ansåg att Facebook var ett så ostabilt och säkerhetsmässigt 

dålig applikation som lätt kunde släppa in virus, trojaner och liknande. Nu har man dock löst 

detta genom att man har byggt en särskild brandvägg som ska klara av de risker som 

Facebook medför.  

Precis som trossamfundet har organisationen spärrat ett antal sidor som exempelvis gör att du 

inte kan komma åt sidor som innehåller till exempel porr, spel om pengar samt politisk 

extremism.  

 

Vissa av respondenterna pratade om hur viktigt det är med säkerhet. Mika på den privatägda 

skolan pratar om att det är IT avdelningens uppgift att ha koll på om det kommer in virus. 

Kim nämner något liknande då hen pratar om när IT avdelningen i organisationen upptäckte 

att Facebook var en stor risk säkerhetsmässigt och stängde därför ner sidan för en tid. Även 

Tintin på trossamfundet påvisade detta i deras policy där det stod att anställda inte får ladda 

ner program hur som helst då det kan medföra virus som är en säkerhetsrisk. När det gäller 
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filtrering sa Mio på telemarketingsföretaget bland annat att vissa sidor är blockerade som 

nedladdningssajten the Pirate Bay.  

 

Vi kan se att sidor som hade med porr, viss form av spel samt extremism/stötande 

internetsidor var blockerade i de flesta organisationer som vi var och intervjuade vilket 

överensstämmer med Welebir & Kleiners (2005) förslag på sidor som kan förbjudas eller 

blockeras (Welebir & Kleiner, 2005:82). Det enda företaget som inte hade spärrat några sidor 

var revisionsfirman, där var det värderingar och begränsningar som styrde istället. Kim talar 

om övervakning i form att allt som görs på datorn ”loggas”, vilket betyder att det sparas så att 

man kan gå in och titta på vad de anställda har varit inne på. Men som Kim påpekar så sitter 

de inte och ”lurpassar” på de anställda utan förutsätter att de sköter sig vad gäller 

internetanvändandet. När det gäller den intellektuella egendomen förklarar exempelvis 

Charlie på revisionsfirman att de har en policy som handlar om integritet och tystnadsplikt, 

denna syftar bland annat till att anställda inte får yttra uppgifter om kunder till andra, vilket är 

precis vad intellektuell egendom handlar om. Det som finns på arbetsdatorn tillhör rätteligen 

företaget och ingen annan (Welebir & Kleiner, 2005:83).   

 

Något annat som också kan kontrollera en anställds beteende är de formella samt informella 

sanktioner som har sin utgångspunkt i Rational choice-teorin. Teorin syftar till att den 

anställde medvetet väljer att bryta mot exempelvis regler för att gynna sig själv. Även fast det 

finns nackdelar med beslutet så vägs de mot de fördelar som finns och ett beslut tas, trots 

vetskapen om att den anställde bryter mot vissa regler som kan finnas mot privat 

internetsurfande på arbetsplatsen (Li et al., 2010:637). Informella sanktioner har vi dock redan 

berört ovan så vi väljer att diskutera hur en formell sanktion kan kopplas samman med 

kontroll och övervakning. Genom en formell sanktion kan man avskräcka den anställde 

genom deras egen rädsla för att bli påkommen och påföljden som blir. Exempelvis kan 

arbetsgivaren påvisa att det finns dokument som talar om att de får en varning men om 

beteendet fortsätter kan den anställde avskedas. Om den anställde är medveten om vilka 

påföljder som finns för ett sådant beteende kan detta göra att det privata internetsurfandet på 

arbetsplatsen minskar. (Li et al., 2010:638). Elektronisk övervakning kan ses som en formell 

sanktion som ska motverka och kontrollera den anställdes beteende vad gäller privat 

internetsurfning. Vad vi kan utläsa från våra intervjuer så kan vi se att de flesta har någon 

form av IT avdelning som har koll på vad de anställdas surfar på samt ser till att de inte kan 

gå in på vissa sidor som anses som stötande. Och som vi har tagit upp vad gäller policys så 

bör det vara ett kapitel som tar upp att de anställdas aktivitet på arbetsdatorn sparas och kan 

komma att kontrolleras. Denna typ av formell sanktion kan alltså hindra den anställde från att 

surfa på sidor som är blockerade samt få den att tänka till en extra gång när det gäller tiden 

som läggs ned på privat internetsurfande från arbetsdatorn.  

 

Alla företag har någon form av kontroll över de anställda, kontrollen kan dock uttrycka sig i 

olika former. Det kan till exempel vara policys, riktlinjer, blockeringar eller olika typer av 

övervakning.  

Som vi tidigare nämnt i vår teoretiska referensram så eftersträvar alla anställda värdighet och 

autonomi och om de skulle vägras detta eller om den skulle hotas så kommer de att göra 

motstånd (Karlsson, 2008:9). Det är ledningen inom företaget eller organisationen som avgör 

vad som är olydnad och vad som därmed kan räknas som motstånd från de anställda (Ackroyd 

& Thompson, 1999:2). Ur de intervjuer vi gjort med våra respondenter kan vi utläsa att alla 

företag har uttalat något som inte är tillåtet, dock kan det skilja sig en del vad det handlar om.  

Inom den offentligt finansierade organisationen handlar det exempelvis om att man inte får 

göra saker privat i jobbet som stjäl tid från arbetet. I och med detta uttalande har man lyckats 
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täcka in en mängd olika saker som anställda inte får göra, det kan handla om att boka en resa, 

nätshoppa eller maila en vän på arbetstid.  

 

När det gäller revisionsfirman så har man en syn som innebär att så länge det inte går ut över 

arbetet så får man göra näst intill vad man vill. Men om det däremot skulle gå ut över den 

anställdes arbetsuppgifter så är det inte längre okej. I klartext betyder det att om du ”måste” 

skicka iväg några privata mail och liknande under arbetstid, så får du göra arbetet någon 

annan gång. Det spelar alltså ingen roll om det görs på arbetstid eller fritid, huvudsaken är att 

det görs.   

Även trossamfundet och den privatägda skolan verkar ha en ungefär likadan syn som 

revisionsfirman angående vad som räknas som olydnad. Så länge som man sköter sitt arbete 

så är det okej. Respondenten från trossamfundet säger att det till och med kan vara positivt att 

surfa privat lite då och då, för att få en paus från arbetet. Dock har man spärrat sidor som 

innehåller porr, våld, politisk extremism och liknande. Den privatägda skolan har, som vi 

tidigare nämnt, inte spärrat något på internet förutom nedladdningssidor, men vår respondent 

sade under intervjun att om de skulle upptäcka att någon har problem eller gör oetiska saker 

under arbetstid så skulle de ta upp det med den här personen. 

 

Autonomi och värdighet är som vi tidigare nämnt väldigt viktigt för anställda. Det enda 

företag i vår undersökning där vi får känslan av att de anställda inte verkar ha någon stor grad 

av autonomi är telemarketingföretaget och säljarna där. Enligt Karlsson (2008) finns det på 

sådana arbetsplatser där autonomi förvägras dem ”en stark tendens till att de gör motstånd 

mot sina arbetsvillkor” (Karlsson, 2008:9). Motståndet i det här fallet skulle kunna vara att 

anställda använder sin privata smartphone till att surfa och liknande i mycket större 

utsträckning än om deras arbetsdatorer var mer öppna. Vår respondent på det här företaget 

talade under intervjun om att säljarna måste vara fokuserade och att internet på datorerna 

riskerade att ta bort detta. I och med respondentens ordval – ”fokuserade” – tycker vi oss här 

se att Karlssons teorier om att arbetsgivare och anställdas intressen ligger i konflikt med 

varandra (Karlsson, 2008:9f). Innebörden av ordet fokuserade kan kopplas samman med det 

som Karlsson menar att arbetsgivare eftersträvar, nämligen effektivitet, produktivitet och 

vinst. Telemarketingföretaget är självklart rädda för att om de anställda tilläts surfa på internet 

under arbetstid så skulle deras fokus minska och därmed skulle produktiviteten sjunka, 

effektiveten minska och likaså vinsten.  

 

Vi får känslan av att vi verkar ha fått tag på respondenter och företag som skiljer sig från 

många av de studier som gjorts i ämnet där man kan utläsa att arbetsgivare ofta anser privat 

surfande vara olydnad.  

4.2.6 Livspusslet 

I vår intervju med Mika som alltså är verksamhetschef på den privatägda skolan frågade vi 

om det är okej att personalen använder sig av sin privata e-post under arbetstid. Här framgår 

det tydligt att all personal på skolan arbetar med flextid då Mika förklarar att lärarna till 

exempel har fast lärartid ett antal timmar, men sen har de också exempelvis 10 timmar varje 

vecka som de kan förlägga hur de vill. Det handlar då om tid där de ska förbereda lektioner 

och liknande, dessa timmar får lärarna använda i princip hur de vill, bara de sköter jobbet. 

Detta innebär alltså en väldig frihet för de anställda.  

I och med att personalen på skolan arbetar helt nätverksbaserat så blir det en kontroll på de 

anställda då man exempelvis alltid vet, eller åtminstone kan förvänta sig, att personen man 

har skickat ett mail till har fått det. Det kan då uppstå en konflikt mellan de anställdas 

privatliv och arbetstid då de förväntas vara tillgängliga även då de är lediga. Detta kan alltså 
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leda till en obalans i den anställdes liv där exempelvis familjelivet får lida då arbetslivet tar 

för mycket tid.  

 

Som vi tidigare nämnde i vår teoretiska referensram menar en del forskare att gränserna 

mellan de olika livssfärerna suddas ut på grund av dagens teknik då det idag är lättare att ta 

med sig arbetet hem (Noon & Blyton, 2007:362). Detta kan vi koppla till det Mika sa om 

lärarnas 10 fria timmar som de förlägger hur de vill under veckan, samt att de jobbar 

nätbaserat. Enligt oss finns det alltså inget hinder alls för de anställde att ta med sig arbete 

hem, och vad stoppar då den anställde att endast arbeta de 10 timmar som de har att förlägga 

varje vecka? Vi tänker att det kan vara väldigt svårt för en anställd som arbetar hemifrån att 

faktiskt skilja på vad som är privatliv och vad som är arbete. Speciellt om man har familj som 

befinner sig i hemmet när den anställde är där och jobbar, vi tänker oss att det då kan bli svårt 

att låta bli att även göra sysslor som egentligen tillhör privatlivet.  

 

Inom trossamfundet har de flesta arbetsdatorer, alla har dessutom en iphone som 

arbetstelefon. Detta gör att personalen är tillgänglig på ett helt annat sätt nu än tidigare när de 

inte hade denna typ av teknik. De som exempelvis bara har ”vanliga” kontorsarbeten, 

exempelvis receptionister, lämnade förr arbetet på arbetsplatsen. Men nu, när alla har iphones 

så förbinder man sig till att använda sin outlookkalender, e-post och så vidare. De blir alltså 

tillgängliga för arbetsgivaren även utanför arbetstid. De kan kolla och svara på e-post samt 

svara i telefon rörande arbetsuppgifter hemma vid köksbordet. Den flextid som utnyttjas 

skrivs inte upp någonstans, utan det är upp till varje enskild anställd att få det att fungera. 

Tintin hävdar att om den anställde känner ett ansvarstagande när det gäller flextiden så vinner 

arbetsgivaren på det i längden.  

 

Att vara tillgänglig för arbete även hemma innebär att gränsen mellan arbete och privatliv 

suddar mer och mer ut (Eddy et al., 2010:640). Dessa två olika livssfärer går nu hand i hand 

genom den snabba utvecklingen av dagens teknik (Noon & Blyton, 2007:362) som består av 

arbetsdatorer och arbetstelefoner (smartphones). Som anställd kan du nu nås vart som helst 

och inte endast på kontoret. Detta kan vara både positivt och negativt, för vissa är det positivt 

i den meningen att det blir lättare att balansera arbetet och det privata om du kan göra privata 

ärenden på arbetet och ta med dig arbetet hem (D’Abate, 2005:1023). Det negativa kan vara 

att arbetet tar över och det privata inte hinns med. 

 

Vad det gäller orsaker till privat surfande tror Tintin att det kan bero på att man kan behöva 

en paus i arbetet och tänka på något annat för en stund. En paus enligt Tintin kan betyda att 

man kollar DN på internet, men även att prata med kollegan i 10 minuter eller att ta en kopp 

kaffe. Hen anser att det inte är någon skillnad på att internetsurfa privat i 10 minuter eller att 

exempelvis gå ut och röka i 10 minuter, den gemensamma nämnaren är pausen från arbetet. 

Precis som Eddy et al (2010) skriver i sin artikel så behöver inte privat internetsurfande 

enbart vara något negativt för organisationen utan det kan resultera i något positivt som 

reducerad stress eller ökad arbetstillfredsställelse för den anställde (Eddy et al., 2010:650). 

Kanske kan den lilla pausen på 10 minuter bli vad Block menar när han hänvisar till 

Friedman (2000) som säger att det kan vara avslappnande att surfa privat. Även om pausen 

på 10 minuter kan ses som stöld av arbetsgivarens tid så kan det även gynna organisationen i 

form av ökad produktivitet om den enskilde anställde känner sig avslappnad på arbetet 

(Block, 2001:226). 

  

Revisionsfirman använder sig av en server där de anställda loggar in från arbetsdatorn, alltså 

spelar det ingen roll var de befinner sig. Det gör att anställda kan arbeta från arbetsplatsen, 
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hemifrån, i bilen eller vart som helst egentligen. Charlie påpekade detta under intervju, att 

detta öppnar upp för möjligheten till ett extra kontor. Revisionsfirman använder sig av något 

som kallas för ”fri arbetstid”. Detta innebär att den anställde styr över sin egen tid, vill denne 

börja tidigare eller senare på dagen, arbeta på helgen eller sent på kvällen får man göra det. 

Charlie poängterar dock att så länge det fungerar för jobbet och kunden så kan den anställde 

planera sin tid när den vill. Tid är någonting som firman säljer till sina kunder genom att 

debitera exempelvis en timme på kunden för en timmes jobb. Nu har de startat ett projekt 

som går ut på att så länge som jobbet blir gjort och kunden är nöjd så får den anställde sitta 

vart som helst och utföra det. Charlie beskriver det nya tidsprojektet; ”[…] vi får betalt för 

det vi ska ha betalt på rätt, att kunden blir nöjd och får betala lagom mycket pengar, men inte 

behöva hetsa den där timmen”. Projektet är i startgropen fortfarande och gäller cirka 15 

anställda men Charlie hoppas på att det ska gälla alla på firman. Hen nämner att de flesta 

anställda tycker att projektet känns bra och att det ger mer frihet.   

 

Charlie tror att något som kan vara positivt med att de anställda internetsurfar privat på 

arbetstid är att de kan göra saker som de inte hinner med någon annan gång. Eftersom 

arbetstiderna är flexibla kan de anställda ta igen arbetet på kvällen exempelvis om de behöver 

ta tid till något av privat karaktär på dagen.  

 

Precis som när det gäller de anställda på den privatägda skolan så tror vi att det finns en risk 

att det skapas en obalans mellan deras privatliv och arbetsliv, detta i och med att arbetet 

uttalat är så fritt. Detta gör det alltså lättare för de anställda att ta med arbetet hem och även 

att sköta arbetet hemifrån, men det gör det också svårare att skilja på arbete och privatliv. 

Dock borde detta även ses som något positivt då de anställda har möjlighet, precis som 

Charlie säger, att sköta arbete och privata saker när det passar dem själva bäst.  

 

Alla 300 anställda tjänstemännen på den offentligt finansierade organisationen har möjlighet 

att använda sig av flextid. Det finns ett system via arbetsdatorerna som man loggar in på när 

man kommer och loggar ut ur när man går hem. Här kan man alltså flexa ut. Dock används 

inte detta system av de högsta tjänstemännen inom organisationen då de ändå jobbar för 

mycket enligt Kim. Det finns alltså stora möjligheter för de anställda att få tid till privatlivet 

och dess händelser, även om de skulle infalla mitt under en arbetsdag.  

Dock tycker inte Kim att det är tillåtet att exempelvis boka semesterresor eller sköta 

idrottsföreningen man är delaktig i eller liknande, detta får man alltså använda sin flextid till.   

Tiden på arbetet inom den offentligt finansierade organisationen är alltså lite striktare än 

inom den privatägda skolan samt revisionsfirman. Det finns möjligheter att använda flextid 

och underlätta livspusslet, men det finns ändå riktlinjer för vad som är okej och vad som inte 

är okej att göra under arbetstid.  

 

Vi tror att de anställda på alla företag och organisationer som vi har intervjuat har eller 

kommer att råka ut för alla tre konflikter som Noon och Blyton (2007) tar upp. Dessa 

konflikter är alltså tidsbaserad-, stressbaserad- samt beteendebaserad konflikt. Detta tror vi 

för att arbetslivet är så flexibelt i dagens samhälle. När det gäller tidsbaserade konflikter kan 

det till exempel bli svårt för den anställde att hantera flextiden, det kan exempelvis handla 

om att den anställde utnyttjar sin flextid för mycket så att han eller hon till slut får ta med sig 

arbetet hem för att hinna ikapp. När det gäller den stressbaserade konflikten kan krav från 

både arbete och familj leda till att det skapas negativ stress hos individen. Slutligen, när det 

gäller den beteendebaserade konflikten kan det handla om att jag som privatperson surfar på 

exempelvis porr- eller spelsidor när jag är ledig, dessa vanor kan jag ta med mig till 

arbetsplatsen trots att det inte alls passar sig. 
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Vad gäller flextiden som de flesta respondenter säger att de erbjuder de anställda kan vi se en 

koppling till Hertzbergs tvåfaktorsteori (Eriksson- Zetterquist et al, 2006:137). Att ge de 

anställda en chans att flexa med sin arbetstid för att få vardagen att gå ihop kan vara en 

strategi från företagets sida att motivera de anställda. Vi skulle vilja påstå att flextid är en 

motivationsfaktor, inte en hygienfaktor. Eftersom hygienfaktorerna endast kan nå till en viss 

gräns och inte öka motivationen hos den anställde så anser vi därför att flextid är en 

motivationsfaktor som kan få den anställde att växa som individ. För att kunna flexa med 

tiden krävs det att den anställde sköter sitt arbete samtidigt som den får förmånen att börja 

senare eller gå hem tidigare. Detta kan vi se går under begreppet ansvarstagande bland 

motivationsfaktorerna, då den anställde måste kunna ta ansvar för tiden som används till 

privata angelägenheter samtidigt som arbetsuppgifterna ska skötas på ett bra sätt. 
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5. Sammanfattande diskussion 
 

Här kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi kommit fram till under uppsatsens gång.  

Vi kommer också att besvara vår frågeställning som lyder: 

 Vad har olika företag och arbetsgivare för syn på privat internetsurfande på 

arbetstid? 

 På vilka olika sätt kan arbetsgivare uppmuntra alternativt kontrollera detta beteende?  

 

5.1 Slutsatser 
Frågeställningarna som vi ställde i början av arbetet med den här uppsatsen var alltså: 

Vad har olika företag och arbetsgivare för syn på privat internetsurfande på arbetstid?, samt 

på vilka olika sätt kan arbetsgivare uppmuntra alternativt kontrollera detta beteende? 

Under arbetet anser vi oss ha fått en bra inblick i hur olika företag och arbetsgivare inom olika 

sektorer ser på privat internetsurfande på arbetstid. Syftet har, som vi tidigare nämnt, aldrig 

varit att jämföra olika företag och arbetsgivare med varandra. Meningen med uppsatsen har 

istället varit att få kunskap om vilka olika förhållningssätt arbetsgivare kan ha till ämnet privat 

internetsurfande på arbetstid.  

Vår utgångspunkt har varit att försöka kategorisera våra olika respondenter och dess 

företag/organisation inom något av förhållningssätten som Ivarsson och Larsson (2010) har 

tagit fram. Vi har också undersökt på vilka olika sätt som arbetsgivare kan uppmuntra 

alternativt kontrollera anställdas privata internetsurfande under arbetstid. Detta undersöktes 

med hjälp av den intervjuguiden som vi framställde till vår uppsats.  

 

Det som vi har kommit fram till är att det privatägda telemarketingföretaget har olika syn 

beroende på om man ser till säljarna eller om man ser till den administrativa personalen. När 

det gäller säljarna så verkar företaget ha ett förhållningssätt som innebär att det är officiellt 

förbjudet att surfa privat under arbetstid, även om de dock säger att de inte kan göra något åt 

internet i deras mobiler. Men på arbetsdatorerna är i princip allt avstängt och blockerat, det 

enda som är tillåtet att gå in på är alltså uppdragsgivarnas hemsidor. Detta är alltså sättet som 

bevisar att arbetsgivaren kontrollerar säljarna.  

När det gäller den administrativa personalen så är det inte alls lika strikt. Detta säger vår 

respondent handlar om att säljarna hela tiden måste vara fokuserade på samtalet. Vi tycker oss 

se att synen på surfande för den administrativa personalen är tillåtet. Detta med anledning av 

att vår respondent pratar om att det handlar om sunt förnuft, samt att de inte har några 

blockerade sidor. Vi vill därmed inte säga att arbetsgivaren uppmuntrar den administrativa 

personalen, men det är heller inte samma kontroll som för säljarna.  

 

Det förhållningssätt som vi tycker oss se när det gäller den privatägda skolan är att det verkar 

vara väldigt tillåtet, näst intill uppmuntrat. Detta med anledning av det vår respondent 

redogjorde för under intervjun, exempelvis att endast nedladdningssidor är blockerade, att 

man inte utgår ifrån några riktlinjer utan uteslutande sunt förnuft. Man arbetar också helt 

webbaserat, vilket leder till att man i princip uppmuntrar de anställda till att surfa på internet.  

Enligt oss har även trossamfundet ett tillåtande förhållningssätt till detta beteende som vår 

uppsats handlar om. Detta tycker vi oss se i och med att vår respondent uttryckligen sade 

under intervjun att så länge arbetet sköts så får man surfa på internet.  
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Den enda arbetsgivare som faktiskt hade ett uppmuntrande förhållningssätt av våra 

respondenter var revisionsfirman. Dock ska vi tillägga att vi även har funderat på att 

kategoriserade deras synsätt som tillåtande. Det är samma sak här som med trossamfundet, så 

länge som det inte drabbar arbetet så är det okej att surfa. Revisionsfirman uppmuntrar dock 

också indirekt de anställda till att exempelvis ”checka in” på Facebook när man är på 

arbetsplatsen, och/eller skriva saker, självklart positiva, om företaget.  

 

Slutligen anser vi att den offentligt finansierade organisationen har ett förhållningssätt som vi 

kopplar till det till synes förbjudna. Detta med anledning av att man har uttalat vad som är 

okej och inte, och att man inte får göra saker på arbetet som stjäl tid från jobbet. Däremot tror 

vi inte att man spionerar på varandra eller skvallrar på varandra, så länge man märker att 

arbetet sköts. 

 

Med hjälp av de olika kategorier som vi har tagit fram efter transkriberingen av varje intervju, 

har vi fått en djupare inblick i vad våra respondenter tycker om att anställda surfar på internet 

i privata syften på arbetstid. Det ska dock poängteras att det handlar om våra tolkningar, och 

ingen sanning.  

 

I och med redogörelsen ovan, av vad de olika företagen i vår undersökning har haft för olika 

förhållningssätt anser vi oss ha svarat på våra frågeställningar. Dessa handlade alltså om 

arbetsgivares olika syn på internetsurfande samt på vilka olika sätt de kan uppmuntra eller 

kontrollera detta.  

5.2 Diskussion 
I det stora hela tycker vi att arbetet med den här uppsatsen har gått bra. Vi har dock självklart 

varit självkritiska och kommit fram till en del saker som skulle kunnat ha gjorts bättre.  

 

För det första, som vi nämnde i metodkapitlet, så nådde vi inte upp till vårt mål med minst sex 

och max åtta intervjuer. Vi tror att om vi hade tagit kontakt med olika företag tidigare, och 

kontaktat dem via telefon istället för e-post, så hade vi antagligen uppnått vårt mål. Vi anser 

dock ändå att vi har fått tillräckligt med material för att kunna analysera dessa intervjuer och 

svara på våra frågeställningar, men fler intervjuer hade absolut varit önskvärt. I och med att vi 

har haft ett kvalitativt syfte med undersökningen – att få en inblick i olika företags 

förhållningssätt till privat internetsurfande på arbetstid, så gör det dock inte så mycket att vi 

inte hade fler respondenter. Om vi istället hade gjort en kvantitativ undersökning så hade vi 

haft ett annat syfte med undersökningen – att kunna generalisera vårt resultat. Då hade vi 

självklart behövt få in svar från fler respondenter.  

 

När det gäller urvalet så tycker vi så här i efterhand att det hade varit intressant att ha med fler 

offentliga organisationer i vår undersökning. Det ultimata hade varit att ha tre privatägda 

företag och tre offentliga organisationer. Då hade vi fått en jämn spridning i vår uppsats. Vi är 

ändå nöjda över att vi lyckades få företag och organisationer från både privat och offentlig 

sektor samt ett trossamfund.  

 

Under våra intervjuer har samtliga respondenter uttalat en väldigt positiv bild kring företaget 

och dess anställda. Vi har egentligen ingen anledning att misstro våra respondenters svar, men 

vi tycker ändå att det är anmärkningsvärt att ingen av våra intervjupersoner verkar ha haft 

något problem med anställdas internetsurfande. Kan vi ha fått sådana svar för att vi valde att 

utgå från arbetsgivarens perspektiv och inte de anställdas? Kunde vi ha fått andra svar om vi 

utgick från de anställda? Det känns som att de som ”är på” arbetsgivarens sida och har ett 
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sådant ansvar i en organisation vill måla upp en så bra bild som möjligt av organisationen de 

verkar inom. 

Enligt de studier som vi hänvisat till i vår teoretiska referensram verkar det ju som att en 

väldigt stor andel av anställda någon gång surfar på internet i privata syften och att många 

arbetsgivare ser detta som ett problem om det går över styr. Exempelvis redovisade Young 

och Case (2004) i sin studie att hela 34 procent av de 52 företag i undersökningen någon gång 

hade bestraffat eller avskedat anställda som privatsurfat på internet under arbetstid. 

Med anledning av detta är vi kritiska till utformningen av vår intervjuguide, kunde den ha 

innehållit andra frågor som fått ut andra svar från våra respondenter? Lyckades vi välja ut de 

företag som har skötsamma och trogna anställda eller lyckas de anställda gång på gång 

överlista arbetsgivaren? 

Eftersom intervjuerna blev framflyttade cirka 1-2 veckor längre än vad vi hade tänkt så 

påverkade detta tiden till analysarbetet. Vi hade gärna haft mer tid, då vi endast hade cirka två 

veckor till den. Vi hade beräknat att vi skulle haft tre veckor till denna men som sagt på grund 

av att planeringen blev framflyttad så var det inget vi kunde påverka just då. Vi tror dock att 

hur lång tid vi än haft så hade vi aldrig känt oss helt färdiga då man skulle kunna vrida och 

vända på minsta lilla beståndsdel och uttalande.  

 

Vi har diskuterat att vi under själva transkriberingen borde ha gått till väga på samma sätt som 

vid kodningen. Det vill säga att vi båda transkriberat samma text och sedan jämfört likheter 

och skillnader oss emellan. Så gjorde vi med kodningen, och i och med detta tror vi att vi 

lyckats täcka in så mycket som möjligt i analysen. Om vi hade arbetat på samma sätt vid 

transkriberingen hade vi dock behövt mer tid, och den tiden ansåg vi inte att vi hade. 

 

Det har varit intressant att skriva denna C-uppsats eftersom den från början grundade sig ur 

våra egna erfarenheter från arbetslivet vad gäller privat internetsurfande på arbetsplatsen. 

Varje intervju har gett oss en unik insikt i hur det fungerar ute på arbetsplatser utifrån 

arbetsgivarens perspektiv och vi är nöjda med det resultat vi har kommit fram till.  

Vi är tacksamma för denna möjlighet som vi har fått genom att skriva en C-uppsats i 

arbetsvetenskap och det har breddat vårt synsätt vad gäller privat internetsurfande och hur det 

kan komma att se ut på arbetsplatser. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
- Typ av företag (kommunalt/statligt/privat) 

- Hur många anställda? 

- Arbetsbefattning på företaget? Arbetsuppgifter? 

 

Möjligheter att surfa. 
 

 Vilka teoretiska möjligheter finns det för de anställda att surfa på arbetstid? 

- Företagets datorer (eget kontor, kontorslandskap, gemensam ”datastation”- exempelvis 1 

dator på lagret) 

 

 Vilka konkreta möjligheter finns det för de anställda att surfa på arbetstid? 

– Kunder, arbetstempo, arbetsuppgifter, avskildhet etc. 

 

Syn på privat surfande på arbetstid. 
 

 Är det okej att surfa på arbetstid (varför/varför inte)? 

– Vart går gränsen (när man surfar, vad man surfar på, hur mycket man surfar)? 

 

 Är det okej att använda mail på arbetstid (varför/varförinte)? 

 

 Blir arbetet lidande på grund av anställdas surfande? 

– Om ja, ge exempel 

– Har du erfarenhet av att någon missbrukat internet? 

 

 Är det någon skillnad mellan att privatsurfa 10 min och till exempel gå ut för att 

röka eller prata med en kollega i 10 min (varför/varförinte)? 

 

 Finns det några fördelar med att anställda surfar och tillåts surfa på arbetstid? 

– Behövlig paus? 

– Främjar lojaliteten? 

– Bättre arbetsmiljö/villkor? 

– Lättare att få ihop arbetsliv och privatliv? 

 

Eventuell policy. 
 

 Finns det policy/riktlinjer för privat surfande på arbetstid? 

Om ja…. 

– Vad innehåller/innefattar den? 

– Varför har ni en policy? Måste man ha en policy kring surfande? Varför/varför inte? 

– Är den välkänd bland personalen och hur ”sprids” den? (t ex. till nyanställda)? 

– Gäller den alla anställda, även chefer? 

– Hur tillämpas den? 

– Vad tycker de anställda om policyn? 
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Eventuella åtgärder. 
 

 Har företaget vidtagit några konkreta åtgärder för att begränsa surfandet? 

– Blockerar internet vissa tider på dagen? 

– Spärrar vissa sidor (vilka och varför)? 

– Övervakar de anställdas surfande (dvs vad de gör på internet)? 

– Varningar, bestraffningar, uppsägning? 

 

Företaget och sociala medier. 
 

 Använder företaget Facebook, Twitter, blogg etc? 

– Hur ställer ni er till att anställda använder sitt privata Facebook-konto på arbetstid? 

 

  


