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Förord 
 
Denna uppsats har vi skrivit tillsammans. Under utförandet av denna uppsats har vi 
analyserat, diskuterat och resonerat om det som vi har kommit fram till.  
 
Under genomförandet av denna uppsats så har vi haft stor hjälp av vår handledare Jan 
CH Karlsson. Vi vill tacka för att du har tagit dig tid och hjälpt oss med denna 
uppsats. Vi vill även tacka Lars Ivarsson och Patrik Larsson för att vi fick ta del av er 
intervjuguide om privata angelägenheter.  Den gav oss stor hjälp och inspiration när vi 
skulle utforma vår intervjuguide senare. Sist men absolut inte minst vill vi ge ett stort 
tack till de respondenter som har deltagit i undersökningen utan er så hade detta aldrig 
gått.  
 

TACK! 
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Sammanfattning 
 
I vår studie så har vi valt att undersöka anställda och chefer om privata 
angelägenheter. Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad de anställda gör 
för privata angelägenheter på arbetstid och varför de gör det. Vi var även intresserade 
av att se vad för syn cheferna har på privata angelägenheter, för att se hur de 
anställdas och chefernas syn skiljer sig åt gällande privata angelägenheter. det här är 
de frågeställningarna som vi har valt att utgå ifrån: 
 

• Vad gör de anställda för privata angelägenheter på arbetstid? 
• Varför ägnar sig de anställda åt privata angelägenheter på arbetstid? 
• Hur ser cheferna på privata angelägenheter? 
• Hur skiljer det sig åt?   

 
Genom ny teknik som till exempel mobiltelefoner och datorer har det blivit allt 
enklare att ägna sig åt privata angelägenheter på arbetstid. Eftersom internet har blivit 
ett verktyg på många arbetsplatser har det även blivit lättare att privatsurfa och även 
kommunicera med familj och vänner. Det privata internetanvändandet har gett två 
olika synsätt. Det första synsättet är att det ses som något negativt och att det inte hör 
hemma på arbetsplatserna. Det andra synsättet kan ses utifrån ett Human Resource 
perspektiv, där det privata internetanvändandet kan bidra till de anställdas välmående. 
Chefer kan förbjuda de anställda att ägna sig åt privatsurfande, detta kan leda till att 
de anställda inte får någon autonomi i sitt arbete.  
 
För att få fram data har vi använt oss av intervjuer, intervjuerna har skett inom den 
offentliga sektorn. Vi har intervjuat sju personer, var av tre chefer och fyra anställda.  
 
De anställda som vi intervjuade ägnade sig åt privata angelägenheter på arbetstid, 
några exempel på vad de ägnade sig åt var bland annat Facebook, privata 
telefonsamtal, privata samtal med kollegor med mera. De anställda ägnade sig åt 
privata angelägenheter på grund av att de dels behövde en paus under arbetsdagen 
men även för att få en balans mellan privatliv och arbetsliv. Cheferna hade en positiv 
syn på privata angelägenheter så länge som det utfördes under en rimlig tid. Däremot 
var det inte tillåtet att gå in på internetsidor som var diskriminerande eller kränkande.    
 
Nyckelord: Privata angelägenheter, Kontroll, autonomi och anställd   
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1. Inledning 
 
Som arbetsgivare kräver man att sina anställda ska arbeta när de är på arbetet. Men 
hur lätt är det som arbetsgivare att kontrollera sina anställda, speciellt nu när det går 
att privatsurfa och använda sig av sociala medier i sin mobiltelefon? De flesta 
arbetstagare kan ta hem arbetet när arbetstiden är slut men hur accepterat är det att ta 
med sig det privata till arbetet? Går det att stänga av sitt privatliv och bara 
koncentrera sig på arbetet?   
 
I den här uppsatsen är vi intresserade av att ta reda på vad de anställda gör för privata 
angelägenheter på sitt arbete och vad cheferna anser om det. Vi blev intresserade av 
detta område då det inte verkade finnas så mycket forskning om just det här ämnet om 
vad de anställda gör för speciella sysslor som räknas som privata angelägenheter på 
jobbet. Det är viktigt att diskutera privata angelägenheter, då det kan vara viktigt för 
både de anställda och arbetsgivarna att förstå vad som sker på arbetsplatsen och varför 
det sker. Detta kommer då att vara en del av vår problemformulering.  
 
Den mesta forskningen som har gjorts har behandlat privata angelägenheter som en 
typ av motstånd, att de anställda gör privata sysslor på grund av att det är missnöjda 
med vad ledningen gör och bestämmer över. Det är som Ivarsson och Larsson (2010) 
skriver att de anställdas privata angelägenheter på arbetstid har studerats från två olika 
perspektiv. Det är antingen en naturlig reaktion på att de anställda känner sig 
underordnade och blir därmed ett uttryck i motstånd mot ledningen. Eller så blir det 
betraktade som ett antisocialt beteende i största allmänhet (Larsson & Ivarsson 2010).  
 
Genomförandet av privata angelägenheter behöver inte bero på motstånd, utan det kan 
vara på grund av att den anställda inte har tillräckligt med arbetsuppgifter. Det kan 
även bero på att det finns tidsmässigt utrymme för det. Enligt Coker (2011:239) måste 
individen ta en paus i sitt arbete för att samla kraft att orka ta sig igenom resten av 
dagen. Vi själva vet bara hur viktigt det är att under en tre timmar lång föreläsning, ha 
en rast på en halvtimme för att orka lyssna på resten av föreläsningen. Det går helt 
enkelt inte att sitta still för länge utan människor måste få tänka på något annat en 
stund, för att kunna samla sina krafter och gå vidare.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med den här undersökningen är som vi tidigare nämnt att ta reda på vad de 
anställda gör för privata angelägenheter på arbetstid och vad cheferna har för åsikter 
om det som de gör. Det är intressant att ta reda på detta på grund av att vi själva 
tidigare har varit ute i arbetslivet. Det kan handla om att gå iväg en stund för att ringa 
ett privat samtal till frisören eller till en familjemedlem. Ibland finns det även tid över 
under arbetsdagen när det inte finns något arbetsrelaterade uppgifter att göra. Då kan 
arbetstagaren passa på att besöka Facebook eller surfa på olika internetsidor. Vi vet att 
flertalet företag har regler och policys för privata angelägenheter på arbetstid. Därför 
är vi intresserade av att se hur dessa regler och policys ser ut på de organisationer vi 
har undersökt och även vad som är mer eller mindre tillåtet att utföra. 
 
Frågeställningarna som vi kommer att utgå ifrån är: 

• Vad gör de anställda för privata angelägenheter på arbetstid? 
• Varför ägnar sig de anställda åt privata angelägenheter? 
• Hur ser cheferna på privata angelägenheter? 
• Hur skiljer det sig åt? 
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1.2 Disposition 
 
Uppsatsens upplägg kommer vara så att vi i första kapitlet har en inledning och syfte 
om vad vi har tänkt undersöka och varför. Andra kapitlet av uppsatsen handlar om 
den teoretiska referensramen, vilka teorier vi använder oss av för att få läsaren att 
lättare förstå vad vårt ämne handlar om. Kapitel tre i uppsatsen är ett metodkapitel, i 
det här kapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi har undersökt. Vad för 
metoder vi har använt oss av, hur det har gått till och om har vi stött på några 
problem. Det fjärde kapitlet i uppsatsen är resultat och analys. I det här kapitlet 
analyserar vi det resultat som vi har fått fram och knyter även an det till de teorier 
som vi har valt. Vi har en avslutande diskussion i kapitel fem där vi har diskuterat de 
resultat som vi har fått fram samt där vi ger läsaren en bild av vad vi anser om 
resultatet. I detta kapitel besvarar vi även de frågeställningar som vi har.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet som är den teoretiska referensramen kommer vi att beskriva de 
teorier och begrepp som vi kommer att använda oss av i vår empiriska undersökning. 
Dessa teorier och begrepp handlar om vad privata angelägenheter är, hur de uppstår 
samt varför man behöver ägna sig åt privata angelägenheter. Vi har även valt teorier 
som handlar om personalledningspraktiker som vi anser hör ihop med privata 
angelägenheter.    
 
 2.1 Vad är privata angelägenheter? 
 
Vardi och Wiener (1996:153) preciserar organisatoriskt olämpligt beteende som 
”varje uppsåtlig handling av medlemmar i organisationer som bryter mot 
grundläggande organisatoriska och/eller samhälleliga normer”. Dåligt uppförande på 
organisationen ger en viss insikt där det handlar om att missbruka företagets resurser 
för sina privata angelägenheter. Det som passar in i denna kategori är att de som 
använder sig av företagets e-postkonton, internetanslutning, telefon, eller arbetstid för 
privatbruk. Cyberloafing är ett begrepp som handlar om att surfa på företagets internet 
för privata intressen. Detta kan ses som att missbruka företagets resurser. Det finns 
dock inte så mycket annan forskning om vad de anställda gör för privata 
angelägenheter på arbetstid förutom detta.  
 
Det finns några få publikationer i form av tidningsartiklar och webbenkäter som har 
föreslagit vad det är som de anställda kan göra på sin arbetstid som inte är 
arbetsrelaterat. Dessa aktiviteter är; att de skickar och tar emot e-post, surfar på 
privata internethemsidor, spelar datorspel, laddar ner musik, betalar räkningar och 
handlar på jobbet. Utifrån dessa artiklar verkar folk engagera sig i privata 
angelägenheter på arbetstid (D’Abate 2005:1013) 
 
2.2 Ny teknik har öppnat upp för privata angelägenheter 
 
Internet och datorer har blivit allt mer närvarande i vårt samhälle och speciellt på våra 
arbetsplatser och Davis och Naumann (Anandarajan & Simmers 2004:viii) skriver att 
det inte går att förneka att detta har förändrat vårt sätt att arbeta på. Internet har 
medfört en rad olika fördelar och vi har fått bättre förmåga att kommunicera, samla, 
sprida, dela och lagra information offentligt. Själva omfattningen av internet är 
gigantisk och anställda på arbetsplatser har fått mer tillgång till det. Internet har även 
blivit ett nödvändigt verktyg i arbetet där användningsområdet är att kommunicera 
med andra anställda, chefer och för att bevara relationer med kunder. Det har även 
bevisats att internet upplevs att öka produktiviteten och samtidigt som dessa bevis 
ökar så minskar rapporterna om att internet skulle göra anställda mindre produktiva 
(UCLA Center for Communication Policy 2003:75). Även om internet är ett 
organisatoriskt verktyg så ger det den anställda tillgång till en gigantisk lekplats 
Eftersom internet har blivit en allt mer integrerad del av vårt dagliga arbete så har 
även hanteringen av personligt bruk blivit ett hett ämne (Anandarajan & Simmers 
2004:viii).  
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Det finns två stora synsätt när det gäller det privata internetanvändandet på arbetet. 
Det första synsättet är att det privata internetanvändandet är dysfunktionellt, då ses det 
som något negativt samt att det inte hör hemma på en arbetsplats. I en Amerikansk 
undersökning har det även visat sig kosta flera miljarder amerikanska dollar som 
redovisas i form av förlorad tid och produktivitet, det överbelastar även nätet och 
kostnader för säkerhet ökar. Det privata internetanvändandet kan ses som en slags 
organisatorisk olydnad, det kan liknas vid beteenden i arbetet så som stöld, maskning, 
personliga telefonsamtal (Block 2001:226). I detta synsätt kan privat 
internetanvändande ses som internetmissbruk eller ”cyberslacking” och att det är 
något som ska kontrolleras och övervakas. Många företag väljer att övervaka privat 
internetanvändande med hjälp av teknologiska kontrollmekanismer till exempel 
genom brandväggar, loggfiler och blockering av vissa internetsidor (Anandarajan & 
Simmers 2004:ix).  
 
Det andra synsättet kan ses utifrån ett Human Resource perspektiv där de anställda ses 
som värdefulla tillgångar som skall investeras i och vårdas. De drivkrafter som är 
stora i detta perspektiv är förtroende och samarbete. En del av drivkrafterna är att 
investera i utveckling, utbildning och balans i arbetslivet och privatlivet för de 
anställda. Därför kan Human Resource perspektivet ha en positiv syn på privat 
internetanvändning då det kan bidra till att anställda får ett bättre välmående och en 
bättre inlärning. Internet kan till exempel bidra till att de anställda är uppdaterade på 
olika världshändelser och företag men kan även skapa en balans i arbetslivet och 
privatlivet. En anställd kan exempelvis utföra privata angelägenheter på jobbet som 
kommit i skymundan på grund av det arbete som denne utfört utanför den traditionella 
åtta timmars arbetsdagen (Anandarajan & Simmers 2004:ix).  
 
I en Amerikansk undersökning visade det sig att anställda använde det internet som de 
hade hemma i sin bostad till att göra arbetsrelaterade uppgifter, exempelvis att svara 
på mail. Detta gör de mer än vad de använder arbetsplatsens internet för privat bruk. 
Freidman (Anandarajan & Simmers 2004:x) anser därför att det jämnar ut sig att 
använda internet på arbetsplatsen för personligt bruk.  
 
Lee et al. presenterar en undersökning om varför anställda använder internet under 
arbetstid för privat bruk. Privat internetanvändande är ett genomgripande beteende i 
dagens arbetsmiljö. Kostnaderna, som nämnts tidigare, för det privata bruket beräknas 
vara väldigt stora och därför försöker företag hitta metoder för att minska 
kostnaderna. Att införa internetpolicys, installera filter och övervakningssystem är 
populära metoder bland företag och i en Amerikansk undersökning visade det sig att 
68 procent av de undersökta företagen hade policys gällande internetanvändning (Lee 
et al. 2004:28). I en annan undersökning visade det sig även att 31 procent av 
Amerikanska företag har stora kostnader för övervaknings- och filtreringssystem. Lee 
et al. fann i deras undersökning att de anställda inte tycker att det privata 
internetanvändandet var etiskt fel. Därför anser de att företag behöver utforma och 
definiera en etisk gräns för användandet av internet. De fann även i sin undersökning 
att regler, riktlinjer och övervakningssystem inte är effektiva metoder för att minska 
de anställdas vilja att använda internet för privat bruk, och även detta tyder på att 
företag behöver se över sina åtgärder för att minska användandet (Lee et al. 2004:29). 
 
Datormissbruk kan definieras som ”any intentional action associated in any way with 
computers where a victim suffered, or could have suffered, a loss” (Lee et al. 
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2004:30). Detta omfattar alla avsiktliga handlingar där datorer är inblandade och där 
någon har eller kunde ha tagit skada. Datormissbruk har fått stor uppmärksamhet då 
datorer är ett så pass vanligt arbetsredskap på arbetsplatser idag. Statistik har visat att 
privat internetanvändning är en genomgripande trend och Lee et al ställer sig frågan 
var gränsen går när det blir privat bruk. I deras studie definierar de privat bruk som 
”extensive personal use of the internet at work”. Detta för att de flesta anställda 
använder internet för privat bruk på jobbet och ifall det blir ett oetiskt eller 
missbrukande beteende så är det en fråga om hur mycket det används och hur mycket 
tid som spenderas på användandet (Lee et al. 2004:32). 
 
Influenser från omvärlden har börjat integreras mer och mer genom att vi har fått 
större tillgång till internet vilket också har medfört att organisationer har blivit mer 
genomträngliga. Nu har vi möjlighet att internetshoppa, spela spel och titta på tv-
program genom internet, detta är bara ett fåtal saker som kan göra. Genom denna 
tillgång till online-aktiviteter har risker för missbruk ökat men samtidigt har det även 
bidragit till nya möjligheter (Oravec 2004:46). Det har även bidragit till en fejd 
mellan chefer och medarbetare när det gäller frågor om gränsen mellan arbete och lek 
samtidigt som det har bidragit till mer arbete för HR avdelningar. Idag har arbetslivet 
blivit mer kaotiskt och skiftande, många roller kräver mycket kreativitet och stor 
mental flexibilitet men de kan även misslyckas att ge de medel som krävs för att ge 
anställda nya perspektiv. Chefer som förbjuder anställda att använda internet för 
personligt bruk inser inte att det kan vara ett medel för att få nya perspektiv samt att 
det ger ett slags återhämtande (Oravec 2004:48).  
 
En vanlig uppfattning bland arbetsgivare är att de tror att anställda blir mindre 
produktiva när de under arbetstid använder internet för privat bruk. Det är inte heller 
helt ovanligt att de anställda blir straffade för det eller till och med blir avskedade på 
grund av det privata bruket (Coker 2011:238). Young & Case (2004:108) gjorde en 
undersökning av 52 företag och fann att 34 procent hade straffat eller avskedat 
anställda på grund av privat internetanvändning. I en annan undersökning av 
Greenfield & Davis (2002:349) fann att 60 procent av företag hade straffat de 
anställda för privatbruk på arbetstid och att 30 procent hade avskedat anställda för 
samma orsak. Coker (2011:238) ställer sig frågan om på vilka grunder det privata 
internetanvändandet påverkar produktiviteten negativt. Tanken om att det skulle 
påverka produktiviteten negativt är bara en uppfattning som tidigare forskning har. 
Nuvarande forskning säger att det nödvändigtvis inte behöver vara dåligt och detta 
med stöd från tidigare litteratur som gjort liknande studier (Coker 2011:238). Oravec 
(2002:63) har fört fram ett argument som säger att ”Allowing for reasonable and 
humane amounts of online recreation (during work hours) can indeed have 
considerable advantages, both for the individuals involved and the organization as a 
whole”. De menar med detta att privat bruk av internet under arbetstid i lagom mängd 
kan ge positiva fördelar för de individer som använder det privat samt för hela 
organisationen. Som Anandarajan & Simmers (2004:3) nämner hjälper det även de 
anställda att hitta balans i arbetslivet och privatlivet, att lättare planera sin tid samt att 
minska stressen.  
 
Block (2001:225) skriver i sin artikel om hur Friedman definierar begreppet 
Cyberslacking. Det handlar om att besöka pornografiska webbplatser, nyhetssidor, att 
shoppa, spela eller chatta på internet. Med andra ord att den anställde sysslar med icke 
arbetsrelaterade uppgifter på sin arbetstid, att använda sig av företagets resurser för att 
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utföra privata angelägenheter. Dessutom kan det handla om att leta efter nytt arbete på 
internet, kolla upp och jämföra löner mellan företag kanske enbart på grund av ren 
nyfikenhet. Men ingenting av det här var egentligen okänt för företag även innan de 
privata datorerna kom. Pornografi fanns säkert redan innan på företag som t.ex. 
kalendrar med nakna kvinnor i. Förr lästes det papperstidningar istället för på internet 
på arbetstid. Det gick även att shoppa på arbetstid det vill säga klippa ut annonser från 
tidningar och tidskrifter som sedan valdes att ta med sig efter arbetet. Istället för att 
chatta på internet så kanske de anställda möttes i fikarummet och pratade en stund.   
 
2.3 Gränsen mellan arbetslivet och privatlivet 
 
D’Abate skriver om att individer upplever krav från tre områden i livet. Dessa 
områden är: arbete och karriär, familj och hemmet samt det sociala livet och ens egna 
intressen. Dessa tre kräver olika mycket uppmärksamhet av individen. Traditionellt 
sett är arbetslivet den dominerande faktorn i vardagslivet samtidigt som hem, familj 
och fritidsintressen är den dominerande faktorn på kvällar och helger. Dock är detta 
något som inte riktigt går att särskilja eftersom i verkligheten överlappar arbete, familj 
och fritid varandra. Som exempel berättar en del forskning att det finns fördelar med 
att se en person som en person utanför sin yrkesroll och att se dem som individer 
snarare än arbetstagare. Hall och Richter menar att de flesta organisationer inte vet 
hur gränsen ska dras mellan den anställdes arbetsliv och dennes privatliv. (D’Abate 
2005:1010). 
 
De privata angelägenheter som anställda använder sig av kan påverka organisationen 
på ett ekonomiskt plan, det kan göra att frågan om de privata angelägenheterna kan 
vara att arbetsgivaren ser det privata som ett problem. Nuvarande forskning handlar 
om att de anställda inte bara är arbetstagare utan de är även personer med en familj, 
hem och fritidsintressen. På grund av detta finns det en grad av integration, att de 
passerar gränser mellan arbete, hem och familj (D’Abate 2005:1010-1011). 
 
Ett annat sätt för att förstå hur sambandet mellan arbete och privatliv ser ut är att 
tillämpa Clarks (2000:750-751) teori om arbete och familj. I denna förklarar hon hur 
individer balanserar arbete och hem genom att minska de rollkonflikter som kan 
uppstå genom att korsa gränser mellan dessa olika sfärer som individer kan ha. Dessa 
gränser är genomträngliga, flexibla och gör att det är tillåtet att blanda privatliv och 
arbetsliv. Som till exempel att ta emot ett samtal från en familjemedlem på arbetstid 
eller att ringa ett arbetsrelaterat samtal hemma. Clarks teori förklarar varför det kan 
ske en överlappning mellan privatliv och arbetsliv. 
 
Ashforth et al. (2000:474-475) har en så kallad gränsteori som beskriver hur individer 
korsar gränser mellan olika roller till exempel hem, familj, arbete och fritid. Som 
författarna menar så möts alla de mänskliga rollerna i varandra. Yrkesrollen och 
föräldrarollen kan korsars på grund av att dessa roller framkallar ett slags beteende 
och att ens tankar kan visas beroende på hur situationen är i både privatlivet och i 
arbetslivet.  
 
Forskare har som exempel föreslagit att det ska göras mer forskning på ämnet om 
effekterna av att integrera privatlivet på arbetstid. Men mycket lite har gjorts åt den 
påverkan som hem och fritid har på arbetet i form av särskilda åtgärder och beteende 
som finns sker under arbetstid. Forskare är intresserade i tidigare forskning om varför 
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privata angelägenheter sker på arbetstid. Förr har det visats sig att det är på grund av 
missnöje eller för att kompensera för bristande kunskap och erfarenhet.  
Forskare har nu bevisat att fritid är viktigare än vad arbete är, att det blir en större del 
av människor liv. Detsamma med familj, det betyder mer för människan nu än förr 
(D’Abate 2005:1013-1014) 
 
Snir & Harpaz (D’Abate 2005:1015) fann att personer som var mer inriktade på fritid 
än arbete arbetade färre arbetstimmar varje vecka än vad individer som var inriktade 
på arbete gjorde. De data som kom fram i artikelns undersökning gav starka bevis på 
att människor engagerar sig i privata angelägenheter på arbetstid på grund av detta 
hjälpte dem att få en balans mellan arbete, fritid och hemmet. Även att den lilla tid de 
hade för att kunna ta hand om arbete, hem och fritid gjorde att de var tvungna att göra 
vissa privata ärenden på arbetstid.( D’Abate 2005:1023). 
 
2.3.1 Arbete och fritid  
 
Bakka et al. (2006:12) menar att i dagens samhälle har det utvecklats en gräns mellan 
arbete och fritid, till skillnad från hur det var förr då arbetstagare till exempel både 
bodde och arbetade på samma ställe. En gräns mellan arbete och fritid innebär att 
arbetsgivaren inte ska ha något att göra med vad anställda gör på sin fritid och i sitt 
privatliv. Sen finns det vissa saker som inte är acceptabelt att göra på sin fritid 
beroende på vilket yrke man har. En polis ska till exempel inte göra olagliga 
handlingar på sin fritid. Arbetsgivaren har rätt att bestämma över sina anställdas 
arbetsuppgifter men de har ingen rätt i att blanda sig i vad de anställda gör på sin fritid 
eller i sitt privatliv. Så länge det inte går ut över arbetet. 
 
Dagens organisationer är även mindre formella jämfört med förr. Nu förtiden finns 
det inte lika strikta klädkoder eller vilka de anställda umgås med är inte av lika stor 
betydelse. Organisationer kan egentligen helt ta avstånd till vad som sker för de 
anställda i deras privatliv. Arbetstagaren frågar inte längre sin arbetsgivare om råd 
och hjälp när de har problem utanför arbetet utan då tar de hjälp av sin familj och sina 
vänner. Självklart finns det undantag i detta men själva grundtanken är så här idag 
(Bakka et al. 2006:12). 
 
 
2.4 Kontroll och övervakning i organisationer 
 
Om forskare har en marxistisk syn på produktionsprocesser i organisationen så ser de 
ofta arbetstagaren som den som representerar arbetskraften och organisationen samt 
chefen är det som har kapitalet. Kapitalet har som mål att reproduceras så effektivt 
som möjligt och då måste organisationen se till att arbetstagaren utnyttjar den betalda 
arbetstiden maximalt. Därför kan det tyckas att det finns ett grundläggande 
kontrollbehov inom organisationen och en osämja mellan chefer och arbetstagare. 
Den vanligaste formen av kontroll är övervakning och inom denna är den mest 
huvudsakliga formen inspektion. Det innebär att chefer bevakar att arbetet sköts och 
görs som det ska men denna form av övervakning är för det mesta ineffektivt då den 
är uråldrig och personalintensiv. Med personalintensiv menas det att det tar onödig tid 
från cheferna. Istället brukar arbetsgivarna använda sig av andra former av 
övervakning till exempel teknisk övervakning. Detta kan vara övervakningskameror, 
stämpelklockor, kontrollera användandet av e-mail och internet på arbetstid och så 
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vidare. Denna form av kontroll är mer hårfin än själva inspektionen men den skapar 
fortfarande en känsla av obehag hos medarbetarna. (Zetterquist et al 2008:337) 
 
En annan form av kontroll, vilket är den mest avancerade formen och det är den 
kontrollen som anställda utövar på varandra och på sig själva genom disciplin och 
regelföljande. Detta kan ses i arbetsgrupper där de anställda själva bestämmer hur 
arbetet skall genomföras och på så sätt kontrollerar de varandra och sig själva. 
Gruppen är som ett socialt system där medlemmarna utövar kontroll av varandra. En 
tredje kontrollform är en så kallad själv-övervakning där arbetstagaren tar till olika 
former av disciplinering för att säkerställa produktionen. Det kan handla om hur olika 
yrken socialiserar in nya anställda till att bete sig eller klä sig på ett visst sätt. 
Exempel på detta kan vara inom läkaryrket där läkare blir socialiserade in i en mängd 
olika normer, värderingar, klädkoder och handlingsmönster med mera (Zetterquist et 
al. 2008:337-338).  
 
Övervakning och kontroll i arbetslivet har blivit ett vanligt inslag på många 
arbetsplatser och Kurt Junesjö (Hjort & Wallqvist 2004:6) som är arbetsrättsjurist 
menar att det är omöjligt att ta reda på hur vanligt förekommande det är att 
arbetsgivaren övervakar och kontrollerar de anställda. Arbetsgivare har lagstiftningen 
på sin sida då den är mer tillåtande än vad som förmodas. Detta kan göra att anställda 
känner sig kränkta av att övervakningskameror sätts upp helt lagligt  
 
2002 genomförde myndigheten datainspektionen en undersökning för att se hur 
personuppgifter behandlas i arbetslivet med syftet att kontrollera anställda. Det som 
främst kontrollerades var anställdas arbetsprestation samt användandet av internet och 
e-post. Det visade sig att åtta av tio företag kontrollerade anställdas e-post och 
surfande. Detta var också det vanligaste sättet att övervaka de anställda genom att 
kontrollera e-post och internetanvändandet. Men det är inte enbart e-post och internet 
som kontrolleras, även telefonsamtal kontrolleras framförallt i call-centerbranschen. 
Men under de senaste åren har övervakningskameror kraftigt ökat för att kontrollera 
anställda. Datorer har blivit ett allt mer viktigt arbetsredskap och det är mycket lättare 
för arbetsgivare att övervaka datorer än att exempelvis kolla igenom någons 
skrivbordslådor, om det är enkelt för arbetsgivare att kontrollera anställda så sker det 
(Hjort & Wallqvist 2004:6).  
 
Det är inte alltid alla anställda som blir övervakade, förr var det främst de anställda 
som hade hand om enkla och monotona arbetsuppgifter som blev övervakade. Nu för 
tiden när elektronisk övervakning sker blir även anställda med mer kvalificerade 
arbetsuppgifter övervakade. Även icke-kontorsbundna arbeten blir övervakade allt 
från transporter, försäljning och industrier blir övervakade. De arbetsplatser som 
använder sig av datorutrustning och telefonkommunikation samt de som stämplar in 
med kort, öppnar dörrar med kort och där övervakningskameror används blir föremål 
för övervakning och kontroll. Lars Gellner (Hjort & Wallqvist 2004:7) som är 
arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv tror dock inte att arbetsgivaren spenderar tid till 
vanemässig kontroll av anställda, först och främst skulle det bli för kostsamt och ta 
för mycket tid. Han är övertygad om att ingen arbetsgivare medvetet läser de 
anställdas e-post, de hinner knappt med sin egen e-post  
 
De tillgängliga informationstekniker som finns är det som nämnts ovan vilket är 
inspelning och loggning av telefonsamtal, används främst för att kontrollera så att 
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väntetider inte blir för långa eller för att kontrollera vad som har sagts under 
telefonsamtalet. Även datorprogram är vanliga för att kontrollera e-post och 
internetanvändandet, denna teknik är billig och enkel vilket gjort att det är ett vanligt 
medel för arbetsgivare att använda. Men även hårdvara och mjukvara för kontroll av 
vad som finns på medarbetarnas skärm, och hårddisken kan användas för att 
kontrollera att man inte laddar ner olagligheter så som pornografi. Det finns även 
datorprogram som sparar tangenttryckningar. Stämpelklockor används för att 
kontrollera närvaro och löneutbetalningar. Övervakningskameror används också för 
att kontrollera, som vi nämnt tidigare, men då är arbetsgivaren skyldig att tala om att 
det finns enligt personuppgiftslagen. Det går också att använda sig av mikrofoner, 
sändare, mobiler och GPS-utrustning för att se var personer befinner sig.  Med 
betalkort kan man se var en person befunnit sig vid en viss tidpunkt (Hjort & 
Wallqvist 2004:9).  
 
Arbetsgivare har större möjlighet att kontrollera de anställda på flera sätt genom 
utbudet av ny och enkel teknik, men lagstiftning har inte följt med i samma takt vilket 
har gjort att risken blivit större för att anställda känner att deras integritet kränkts. 
Fackförbunden har gått in och krävt ett totalt förbud mot att arbetsgivare läser 
anställdas privata e-post samt andra elektroniska uppgifter avsiktligt. Dock är detta 
lättare sagt än gjort då arbetsgivare har rätt att göra detta enligt personuppgiftslagen, 
detta är endast tillåtet om arbetsgivare har misstanke om illojalitet eller brottsligt 
beteende. Då måste den anställda informeras om detta. Detta kan kringgås genom att 
de anställda skriver på en e-postpolicy (Hjort & Wallqvist 2004:10). 
 
Sverige har en rad olika lagar och regler som man hänvisar individer till beroende på 
vilken slags övervakning det handlar om. Brottsbalken skyddar mot intrång i den 
personliga integriteten vilket kan vara straff mot olovlig avlyssning i telefon och även 
olovligt dataintrång. Personuppgiftslagen har de viktigaste reglerna till skydd för 
arbetstagarnas integritet vid databehandling på arbetsplatsen. Lagen om allmän 
kameraövervakning har regler om ljud och bildupptagning, att de får ske i så gott som 
obegränsad grad på privata arbetsplatser där allmänhet inte har möjlighet att komma.  
in. Medbestämmandelagen ger fackförbunden möjlighet att skydda arbetstagarnas 
integritet samt att kontrollera arbetsgivare. Arbetsmiljölagen ska förbygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och den har också som mål att skapa en bra arbetsmiljö. Även 
kollektivavtal kan reglera arbetstagarens integritet (Hjort & Wallqvist 2004:13).  
 
2.5 Autonomi 
 
Enligt Nationalencyklopedin definieras autonomi som självständighet och oberoende.  
Huzell (2005:35) skriver om autonomi och att många medarbetare använder sig av 
autonomi för att de känner sig kontrollerade och styrda av sin ledning. De gör då ett 
slags motstånd mot ledningen för att de vill känna att de har en självständighet på sin 
arbetsplats. Huzell (2005:39) menar att anställda alltid strävar efter autonomi, att 
ledningens mål och krav inte är alltid det som den anställde känner är det viktigaste. 
 
Forskning kring autonomi på arbetsplatser har visat att det ger en ökad 
arbetstillfredsställelse, ökad lojalitet samt en högre kvalitet på det arbete som utförts. 
Forskning säger även att små mikropauser under sin arbetsdag kan det ge en positiv 
effekt på de anställdas produktivitet samt förmågan att fatta effektiva beslut och det 
kan även minska de anställdas stress, att privatsurfa kan ses som en mikropaus. Coker 
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tar även upp i sin artikel att genom att blockera och kontrollera internet på 
arbetsplatser får anställda en känsla av en inskränkning i deras autonomi och att det 
inkräktar på deras känsla av kontroll. Även om de anställda visste att privata 
internetanvändandet var fel så höll de inte med om att det var ett svikande beteende. 
Vissa anställda upplevde även att det privata bruket av internet förbättrade deras 
prestationsförmåga och att de var en nödvändighet för att balansera arbetslivet och 
privatlivet (Coker 2011:239). De ansåg även att det var acceptabelt att surfa privat 
under arbetstid då det faktiskt gjorde många arbetsrelaterade uppgifter på sin privata 
tid i hemmet (Lim & Teo 2005:1082). 
 
Det kan skapas en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare eftersom att båda 
parter har olika syn på privat internetanvändning på arbetstid. Ledningen och chefer 
anser att privat internetanvändande inte hör hemma på arbetstid medan anställda anser 
att det bör tillåtas. Genom arbetsgivares kontrollerande och övervakande av anställdas 
bruk av internet gör att de anställda får en känsla av att de blir överkontrollerade, för 
att ha autonomi i sitt arbete så måste de anställda ha en känsla av en viss kontroll över 
sina egna handlingar. Individer har ett psykologiskt behov av att känna att våra 
handlingar är frivilliga samtidigt som vi är i behov av att känna ömsesidig tillit och 
respekt gentemot varandra, detta är vad Self-determination theory säger (Deci & Ryan 
2004:5). 
 
Responsible autonomy eller ”frihet under ansvar” som Ackroyd & Thompson 
(1999:57) skriver om som handlar om att medarbetaren arbetar utan direkt kontroll 
från ledningen. Ledningen litar så pass mycket på sina anställda att de ger ett ansvar 
till dem. De medarbetare som har autonomi i sitt arbete, förstår att deras arbetsgivare 
värderar deras kunskaper och deras kompetens. Att de har kompetensen att utföra ett 
bra arbete utan att behöva någon slags kontroll och styrning.  
 
2.6 Self-determination theory 
 
Deci & Ryan (2004) har en teori som heter Self-Determination Theory (STD) som 
kan översättas till självbestämmandeteori. Teorin säger att om det finns en viss grad 
av autonomi i arbetet så bidrar det till en positiv effekt på motivationen hos de 
anställda. Genom att kontrollera och begränsa det privata internetanvändandet är 
risken stor att det blir en motsatt effekt och de anställda får mindre arbetsmotivation. 
Self-determination theory säger att vi individer föds med en strävan att utvecklas 
psykiskt, att ägna oss åt våra intressen samtidigt som vi söker efter nya utmaningar. 
Genom att använda oss av våra talanger samt vidga våra möjligheter kan vi fullfölja 
vår mänskliga kapacitet (Deci & Ryan 2004:3). Enligt Self-determination theory finns 
det tre olika grundläggande psykologiska behov och dessa behov är kompetens, 
samhörighet och autonomi. Dessa behov utgör en viktig del för att vi människor ska 
kunna fungera. Deci & Ryan (2004:6) uttrycker det även som att alla levande 
organismer har behov som måste uppfyllas, annars kommer de inte kunna fortsätta att 
existera eller utvecklas. Enligt Self-determination theory så är de grundläggande 
psykologiska behoven medfödda och finns i alla kulturer istället för att behoven är 
något som uppstår med tiden. Det första behovet, som är kompetens, innebär att 
uppleva möjligheten att använda och uttrycka sina förmågor i ett pågående samspel 
med den sociala miljön. Detta behov får även individer att söka utmaningar som 
förbättrar deras förmågor och färdigheter. Kompetens är därför inte en uppnådd 
förmåga utan det är en känsla av uppskattning och inflytande. Det andra behovet som 
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är samhörighet innebär att känna sig sammankopplad till andra individer, att ta hand 
om och vårdas av andra. Individen vill även få en känsla av samhörighet med andra 
individer samt med en gemenskap. Denna gemenskap kan vara samhället, ett 
kompisgäng eller arbetsgrupper. Människor vill ha kontakt och bli accepterad av 
andra. Detta handlar inte om att uppnå ett visst resultat eller att få en formell status 
(att bli make eller en gruppmedlem) utan det handlar om att ha en psykologisk 
uppfattning om att vara del av en trygg gemenskap. Det tredje behovet som är 
autonomi sägs vara den ursprungliga källan för ens eget beteende. Autonomi agerar 
på våra egna intressen, värden och att uppleva sitt beteende som ett uttryck för sitt 
egna jag. Individer kan fortfarande påverkas av utomstående individer men det ska 
fortfarande finnas en känsla av jaget kvar hos individen. Autonomi blandas ofta ihop 
med begreppet oberoende, som är ett helt annorlunda begrepp. Begreppet oberoende 
skiljer sig från autonomi då oberoende inte påverkas av yttre källor. Det går 
fortfarande anta värderingar och beteende som andra begär av oss men förutsättningen 
då är att det ska stämma överens med det man själv vill (Deci & Ryan 2004:7-8).   
 
2.7 Det mänskliga behovet av kontakt  
 
Bakka et al. (2006:44) skriver om det mänskliga behovet.  Det handlar om att 
människan har ett socialt behov som det formella systemet i organisationen inte tar 
hänsyn till, detta är ett behov av att ta kontakt och att människor behöver ett 
erkännande. De behov som organisationen misslyckas med att ge till sina anställda 
söker då de anställda hos varandra. 
 
Det finns även en tes som Bakka et al. tar upp som kallas ”tesen om social 
behovstäckning”. Denna tes handlar om att det inte går att stå ensam på en arbetsplats, 
utan människan har ett stort behov av social trygghet, det måste finnas en kontakt med 
andra människor. Ett socialt stöd i alla situationer som alla individer befinner sig i 
både på arbetsplatsen och även i privatlivet. Bakka et al. skriver även om andra teser 
som har med det mänskliga behovet att göra. Dessa kallas kompletteringstesen, 
förvrängningstesen och motsättningstesen. Kompletteringstesen handlar om att den 
informella organisationen är en komplettering till de regler och direktiv som den 
formella organisationen har. Det kommer alltid krävas att ta egna självständiga beslut 
på en arbetsplats. Då är de oskrivna reglerna och de sociala nätverken som de 
anställda har mycket viktiga. Det gör att den informella organisationen minskar 
osäkerheten som kan uppstå på en arbetsplats. Förvrängningstesen handlar om att de 
olika syften som den formella organisationen har blir anpassade efter vad de anställda 
har för behov. Det kan innebära att de kontrollmöjligheter som arbetsgivarna vill ha 
blir försvagade. Den sista tesen som kallas motsättningstesen handlar om att motsätta 
sig de regler som organisationer kan ha. Att ha en fientlig inställning mot 
organisationen (Bakka et al. 2006:44-45). 
 
2.8 Human Resource Management 
 
Begreppet Human Resource grundades av Peter Drucker (Zetterquist et al. 2008:158) 
som kritiserade Personnel Management där grundsynen var att man ansåg att de 
anställda inte ville arbeta. För att motverka detta så var kontroll en av 
förutsättningarna för att de anställda inte skulle maska och fuska. Istället skapades 
Human Resource Management där det handlade om att kombinera personal som 
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handlar om vård och omsorg med ledning som handlar om kontroll. På denna tid 
betraktades personal som en kostnad men istället började den ses som en resurs och 
det handlade om att motivera de anställda till att arbeta och vara hängivna genom att 
göra arbetet till en utmaning. Det var inte förrän på 1980 talet som Human Rescoure 
Management började bli populärt och även bli ansedd som en strategisk fråga, för att 
kunna driva igenom organisationers strategier så måste man ha en god 
personalledning.  
 
Inom HRM ses de anställda som en kritisk resurs som ska motiveras och engageras 
genom olika styrningssätt. Är de anställda hängivna, motiverade och tillfredsställda så 
blir organisationen lönsam. Idag är grundidén med HRM att det ska finnas harmoni på 
alla nivåer i organisationen och för att uppnå detta ska ledningen och de anställda ha 
goda relationer med varandra. När harmonin är uppnådd så kommer det skapa ett 
individuellt välmående och organisatorisk effektivitet. Men de anställda måste även 
identifiera sig med organisationens mål för att den ska kunna fungera effektivt. Den 
anställde ska knytas närmre organisationen både mentalt, känslomässigt, psykologisk 
och moraliskt. Huvuddelen är att förbättra de anställdas motivation och moral och när 
den är anpassad så kan det uppstå harmoni i organisationen vilket leder till förbättrad 
produktivitet (Zetterquist et al. 2008:159-160).  
 
2.9 Alienation 
 
Noon & Blyton (2007:238) skriver om begreppet alienation som handlar om att 
förklara hur de anställda överlever sina arbetsdagar genom att använda sig av 
överlevnadsstrategier. Under en arbetsdag så kan de anställda utsättas för tristess, 
monotont arbete och slitsamt arbete. För att överleva dessa negativa sysslor så har de 
anställda en mängd olika saker som de kan göra för att må bättre och även få tillbaka 
kontrollen över sitt arbete. De får även ut en slags mening av sitt arbete genom att 
använda sig av överlevnadsstrategier som humor, sabotage, maskning med mera.  
 
Alienation har en definition som bygger på ett koncept som Karl Marx ursprungligen 
definierade. Denna definition kallas för alienation som ett objektivt tillstånd. Marx 
menar att alienation kommer från den kapitalistiska arbetsprocessen och är på grund 
av det ett tillstånd som de flesta arbetare kommer att hamna i förr eller senare. Detta 
tillstånd sker på grund av att de säljer sin arbetskraft och därmed överger sin egen 
makt att kunna kontrollera sitt arbete. Denna underkastelse leder till att arbetsgivaren 
får makten över sina anställda och gör att arbetet blir en nedvärderad process. Att som 
anställd inte längre har någon kontroll över vad de ska göra. (Noon & Blyton 
2007:238-239)  
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2.9.1 Alienationens överlevnadsstrategier 
 

När den anställde hamnar i alienation så finns det en mängd olika 
överlevnadsstrategier, som ger dem en flykt från arbetsplatsen. Anställda tar tag i sina 
problem genom att hitta på olika metoder som ligger utanför ledningens kontroll och 
makt. Dessa olika huvudstrategier är uppdelade i fem olika situationer. Den första 
situationen är ”making out” som handlar om att anställda har en rad olika lekar/spel 
som de använder sig av för att återfå kontrollen över sitt arbete. Dessa lekar syftar till 
att slå tillbaka på kontrollen som ledningen har. För att göra detta gåt det att till 
exempel minska utmattningen och fördriva tid genom att göra annat än just de 
arbetsuppgifter som skall utföras (Noon & Blyton 2007:248).  
 
Nästa situation som anställda kan göra är fiffel, som till exempel handlar om att stjäla 
företagsmaterial eller att använda företagets material och maskiner för att reparera 
något som är ens eget. Andra exempel kan vara att ringa privata samtal på arbetstid, 
eller surfar på internet för att göra privata saker som till exempel shoppa på internet, 
spelar eller mejlar (Noon & Blyton 2007:254).  
 
Att använda sig av humor och att skämta är även det en del av en överlevnadsstrategi 
på arbetsplatsen. Det gör att den anställde får ett utlopp av sin egen identitet. Att 
skämta på arbetstid utgör fyra olika funktioner, det kan hjälpa en att bibehålla en 
social ordning och att kunna släppa på trycket. Skämten kan även utmana en 
auktoritet, att skämta kan sammansvetsa grupper och ge de som är med i gruppen 
olika gruppidentiteter. Till sist kan skämten motverka det monotona i arbetet och göra 
det uthärdligt (Noon & Blyton 2007:258).  
 
Sabotage handlar om att medvetet förstöra för organisationen. Sabotage kan ske på 
grund av att de anställda tycker att ledningen är orättvis. Sabotage kan delas in i två 
olika kategorier. Det kan handla om att vara arg för stunden att sparka till skrivaren 
för att den aldrig vill fungera. Den andra kategorin kan handla om att vara trött på hur 
ledningen styr eller hur deras regler är. Att de anställda väljer att följa deras regler så 
noga att det blir löjligt eller att sabotera genom att sätta i fel färg i skrivaren (Noon & 
Blyton 2007:264-265). 
 
Att fly från arbetet är även det en överlevnadsstrategi för att överleva sin 
arbetssituation. Detta begrepp kan ses på två sätt, fysisk flykt och mental flykt. Fysisk 
flykt, handlar om att helt sluta att arbeta. Att säga upp sig permanent eller sjukskriver 
sig temporärt. Detta kan bero på missnöje med arbetet på grund av lönen eller 
arbetsuppgifterna. Den mentala flykten handlar om att använda sig av dagdrömmar, 
arbetet är så rutinartat att det går att tänka på annat samtidigt som arbetsuppgifterna 
utförs. Det går även kombinera dessa två olika typer av flykt genom att dagdrömma 
sig bort till ett bättre liv. En arbetstagare kan även göra det genom att ta kvällskurser 
för att få en bredare kompetens, eller helt enkelt börja spela på lotteri för att kunna bli 
fri från sitt arbete (Noon & Blyton 2007:268-269).  
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2.10 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Vi börjar det teorikapitlet med att nämna den nya tekniken som har öppnat upp för de 
anställda att ägna sig åt privata angelägenheter. David och Naumann skriver att det 
inte går att förneka att det har förändrat vårt sätt att arbeta på. Exempelvis har internet 
blivit ett nödvändigt verktyg i arbetet så har det även gett de anställda tillgång till en 
gigantisk lekplats (Annandarajan & Simmers 2004:viii). D’Abate (2005:1010) menar 
att gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut, att dessa två överlappar varandra. 
Det är därför som de anställda ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid. På 
grund av att de anställda har fått tillgång till internet så finns det även ett behov av att 
kontrollera dem. Den vanligaste typen av kontroll är övervakning från chefernas sida 
(Zetterquist et al. 2008:337 ).  Chefer kan kontrollera de anställda genom de 
anställdas e-post, internet och telefoner. Speciellt datorer är ett enkelt sätt att övervaka 
de anställda (Hjort & Wallqvist 2004:6). 
 
Huzell (2005:35) skriver att många anställda använder sig av autonomi när de känner 
sig kontrollerade och styrda av organisationen. Autonomi handlar om att den anställda 
vill ha självständighet och ett oberoende. Enligt Self-determination theory födds vi 
individer med en strävan att utvecklas psykiskt och att ägna oss åt våra intressen samt 
att söka nya utmaningar. Self-determination theory har tre grundläggande 
psykologiska behov och dessa är kompetens, samhörighet och autonomi (Deci & 
Ryan 2004:3,6).  Bakka et al. (2006:44) menar även att vi har ett behov av mänsklig 
kontakt detta är ett behov av att ta kontakt och få ett erkännande av andra människor. 
Det finns även en tes som kallas ”tesen om social behovstäckning” som handlar om 
att människan inte kan stå själv på en arbetsplats. Att ha ett stort behov av social 
trygghet.  
 
Med ett Human Resource perspektiv ses de anställda som värdefulla tillgångar de ska 
investeras i utveckling, utbildning och balans i arbetslivet och privatlivet. Grund idén 
med Human Resources Management är att det ska finnas harmoni på alla nivåer i 
organisationen och för att uppnå detta skall ledningen och de anställda ha goda 
relationer med varandra. Därför kan Human Resource Management ha en positiv syn 
på privata angelägenheter på arbetstid (Zetterquist et al. 2008:160).   
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3. Metod 
 
I den här delen kommer vi att förklara hur vi har gått tillväga från det att vi började 
planera hur uppsatsen skulle se ut, genomförandet av intervjuguiden, intervjuerna 
och de problem som har uppstått under tiden och även hur vi har bearbetat den data 
vi har fått fram.   
 
3.1 Val av metod 
 
För att göra en undersökning så har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. 
Metoden som vi har valt är intervju. Vi har valt att intervjua tre chefer och fyra 
anställda på tre olika organisationer i den offentliga sektorn. Vi valde att intervjua de 
anställda på en organisation och cheferna på andra organisationer. Anledningen till 
detta var på grund av att vi inte ville gå emot de etiska problemen som kunde uppstå. 
De etiska problemen var att de kunde uppfattas som att vi skvallrade för cheferna om 
vad de anställda gjorde privata angelägenheter på arbetstid. Vi valde att använda oss 
av intervju som metod då vi ville ha mer djupgående svar. Som Trost (2005:14) även 
skriver så är intervju smidigast om man vill förstå människors sätt att resonera eller 
reagera. Dock kan man inte nå ut till lika många människor som när man använder sig 
av en enkät.  Vi valde även att använda oss av kvalitativ intervju eftersom vi då kan få 
mer och längre svar och därmed få ett mer beskrivande resultat. Det går att intervjua 
respondenten på ett mer ingående sätt och analysera kroppsspråket, uttalet och 
kontexten om det är av någon betydelse när man blir intervjuad. Enkät är ett bra 
alternativ då respondenten kan sitta för sig själv utan att bli störd och tänka igenom 
sina svar. Eftersom detta ämne kan vara svårt att veta på förhand vad de anställda gör 
för privata angelägenheter på arbetstid innan ansåg vi att intervju var ett bättre val av 
metod än vad enkät är. Enkät kan även vara rimligt att använda sig av om vi skulle 
varit intresserade att ta reda på hur många anställda som ägnar sig åt privata 
angelägenheter på arbetstid (Trost 2005:14).   
 
Då vi valde intervjuer som metod så blev det svårt för de intervjuade att behålla sin 
anonymitet. Detta på grund av att vi vet vilka som har deltagit. Däremot i 
undersökningen har vi behandlat uppgifterna konfidentiellt så ingen utomstående kan 
ta reda på vilka som har varit med och deltagit. Vi insåg att det kunde vara svårt för 
respondenterna att vara helt ärliga när intervjun pågick, därför var det viktigt att vi 
som intervjuade skapade en tillit från respondenten och berättade för denne att det 
som sades i intervjun stannade mellan oss. Ryen (2004:68) menar att utmaningen i att 
intervjua handlar om att skapa en miljö som känns avslappnad och trygg, det skapar 
tillit utan att det blir alltför personligt.  
 
3.2 Urval  
 
Vårt urval var fyra anställda i en organisation och tre chefer i tre olika organisationer. 
Alla dessa organisationer tillhörde den offentliga sektorn. Vi har som vi tidigare 
nämnt valt att ha de anställda och cheferna på olika organisationer. Detta val har vi 
gjort på grund av att vi inte först ville intervjua de anställda om vad de gör för privata 
angelägenheter, för att sedan gå till deras chefer för att berätta vad deras anställda gör 
för privata saker på arbetstid. Vi anser att om vi skulle ha dem på samma organisation 
skulle förtroendet som vi byggt upp med de anställda försämras. Eftersom det kan ha 
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uppfattats som att vi går till deras chefer för att skvallra på dem. De företag som vi har 
undersökt är endast i den offentliga sektorn. De krav som vi hade när vi skulle 
intervjua var att både cheferna och de anställda skulle ha tillgång till både dator och 
telefon på arbetstid. 
 
3.3 Intervjuguidernas uppbyggnad 
 
I våra intervjuguider har vi valt att använda oss av så öppna frågor som möjligt. 
Jacobsen (1993:99-100) skriver om att ju öppnare frågor som används desto fler olika 
svarsalternativ kan man få ut av respondenten. Det är därför som vi har använt oss av 
öppna frågor eftersom vår tanke var att respondenten skulle ha möjlighet att svara så 
fritt som möjligt. En öppen fråga kan vara t.ex. att ”berätta lite om ditt liv” samtidigt 
som en sluten fråga är till exempel ”vilket år är du född?”. Där kan vi se att när 
respondenten ska berätta om sitt liv kan det komma flera olika svarsalternativ, samt 
kan svaret på frågan om vilket år den intervjuade föddes där finns det bara ett rätt 
svar. 
 
Intervjuguiderna började med rubriken bakgrundsfrågor som är mer slutna frågor. 
Med dessa frågor ville vi ta reda på hur gamla respondenterna är, vilken utbildning de 
har och hur länge som de har varit anställda på organisationen. I intervjuguiden för de 
anställda går vi vidare till nästa rubrik som handlar om kontroll, ansvar och lojalitet 
både från arbetsgivaren och från arbetstagaren. Under den här rubriken så ville vi ta 
reda på hur kontrollerat deras arbete är och även om de kan styra sitt arbete själv. Om 
de har någon möjlighet att kunna påverka sitt arbete. Dessa frågor är mer öppna, då 
respondenten har mer frihet att besvara frågor utifrån hur de anser att deras arbete är. 
Tills sist kommer vi till rubriken om privata angelägenheter på arbetstid. Privata 
angelägenheter valde vi att ta upp sist i intervjuguiden då dessa frågor var av lite mer 
känslig karaktär och då har respondenten börjat känna sig mer trygg i situationen och 
kan svara på frågorna utan att känna sig obekväm. Frågorna om privata 
angelägenheter handlade om att vi ville vi ta reda på vad för slags privata 
angelägenheter som de gör på arbetstid. Vad de har för tankar kring varför de gör det 
och om de tycker att det är bra att utföra privata angelägenheter under arbetstid.  
 
I intervjuguiden som tillhör cheferna så har vi även här börjat med att ta reda på 
bakgrundsinformation om hur gamla de är och vilken utbildning de har. Sedan har vi 
valt att inte gå in på vad cheferna gör för privata angelägenheter. Utan här ville vi ta 
reda på vad de anser om de privata angelägenheterna som deras anställda gör. Vi var 
även här intresserade av att ta reda på hur deras regler och policys är kring privata 
angelägenheter. Våra frågor till cheferna är relativt öppna här med. De är frågor som 
gör att de får berätta om deras åsikter och om de anser att det är positivt med privata 
angelägenheter. Vi har försökt att inte ha några ledande frågor över huvud taget 
eftersom det skulle kunna leda till sidospår för respondenten. Att det svarar på ett sätt 
som det inte tänkt göra egentligen. Under dessa intervjutillfällen har vi mestadels varit 
intresserade av att ta reda på vad för slags policys de har och hur de tror att deras 
anställda förhåller sig till dessa policys. Vi valde att inte fråga cheferna vad för slags 
privata angelägenheter de utför på arbetstid då vi var mer intresserade av att ta reda på 
vad de anser om privata angelägenheter.  
 
Trost (2005:19) skriver om standardisering, som handlar om att man ska ha samma 
intervjuguide till alla som blir intervjuade. Det handlar om att inte ha variation mellan 
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intervjuerna utan de ska vara likadana, att ha samma tonfall och inte ge några 
förklaringar till någon eller ge förklaringar till alla medverkande. Vi har använt oss av 
standardisering så långt det går. Vi har till exempel låtit respondenterna tala fritt utan 
att vi på något sätt har lagt oss i. Vi har använt oss av samma intervjuguide till de 
anställda som vi har intervjuat samtidigt som vi har haft en och samma intervjuguide 
till de chefer som vi har intervjuat.  
 
Vi har haft standardiseringen i åtanke, men Trost (2005:19) skriver om låg grad av 
standardisering och det handlar om att anpassa sig efter respondentens språkbruk och 
hur de beter sig. Frågorna tog vi i den ordningen som funkade för intervjun, den som 
blir intervjuad blir den som bestämmer om hur intervjun ska se ut.  
     
Våra intervjuer har hamnat emellan dessa två graderna av standardisering, eftersom vi 
ville få ut ett så bra svar som möjligt samtidigt som vi ville att de som vi intervjuat 
skulle känna tillit till oss och det kände vi att vi fick då de svarade på alla våra frågor 
och ingen verkade känna något obehag av de frågor som vi ställde.  
 
Trost (2005:21) skriver att de flesta kvalitativa intervjuerna har oftast en hög grad av 
strukturering och en låg grad standardisering. Strukturering betyder att intervjuaren 
håller sig till samma ämne när de intervjuar istället för flera. Ryen (2004:46) skriver 
om halvstrukturering som är den vanligaste intervjuformen. Detta handlar om att 
forskaren från början har ställt upp en rad huvudfrågor och teman som denne vill få 
svar på under intervjutillfället. Det är ett samtal med bestämda avsikter och riktlinjer 
som ska hjälpa en under intervjuprocessen. 
 
Våra intervjuguider hade en rad frågor till både den anställde och till chefen, det är 
huvudfrågor som vi vill få besvarade under intervjutillfället och vi försökte få dem 
besvarade i den ordningen som de är i. Detta var mest till för oss själva eftersom vi då 
hade koll på vad som skulle tas upp och så att vi ser att vi verkligen fick med all den 
information som vi ville samla in.  
 
3.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
När vi har samlat in data så har vi träffat våra respondenter på deras arbetsplats. Vi 
bokade in en tid innan genom mejlkontakt för att sedan genomföra intervjun. Vi har 
låtit dem bestämma vart vi ska vara när vi intervjuar eftersom det är på deras arbetstid 
som vi har intervjuat dem. De anställda som vi intervjuade valdes ut strategiskt som 
handlar om vi hade krav på vilka som vi ville intervjua, som var till exempel att de 
inte skulle inne ha någon slags chefsposition och att de anställda skulle ha tillgång till 
telefon och dator på arbetstid (Trost 2005:117-119). 
 
Intervjutillfällena har tagit olika lång tid beroende på hur mycket som respondenterna 
har berättat, men de har i genomsnitt tagit mellan tjugo och fyrtio minuter. Under alla 
intervjutillfällen så har vi suttit i ett neutralt och tyst rum på deras arbetsplats för att 
inte bli störda av någon eller någonting utifrån.  
 
För att sedan kunna ta del av intervjun och kunna transkribera så har vi valt att 
använda oss av våra mobiltelefoner för att kunna spela in ljudet. Vi har båda deltagit i 
alla intervjuer, och har delat upp det genom att vi håller i varannan intervju. Samtidigt 
som den ena ställer frågorna så har den andra suttit bredvid och antecknat. Trost 
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(2010:74-75) anger för och nackdelar med att använda sig av ljudupptagning. Fördelar 
kan vara att man kan lyssna till tonfall och ordval efter att intervjun har gjorts. Det går 
även att transkribera den och sedan läsa igenom intervjun och se vad som har sagts 
ordagrant. Ljudupptagning är även bra då en massa anteckningar inte behövs. Det går 
då att koncentrera sig på frågorna och svaren. Nackdelar kan vara att det tar lång tid 
att lyssna på inspelningarna och det är besvärligt att spola fram och tillbaka när man 
sedan transkriberar.  
 
Vi anser att intervjutillfällena flöt på bra och att vi fick många bra och långa svar från 
de som vi intervjuat. Det kändes som att våra frågor bjöd på många tankar hos dem 
själva och att detta kanske inte var något som de själva hade reflekterat över innan. De 
flesta tyckte att vi hade ett intressant ämne och ville även ta del av uppsatsen sen när 
vi var klara. Det kändes som att ämnet väckte ett stort intresse hos respondenterna att 
de själva tyckte att det var ett intressant ämne att tala om.  
 
Dock kändes det som att när vi genomförde intervjuerna att våra intervjufrågor var 
relativt lika varandra då svaren blev tämligen lika även fast det var olika frågor. 
Samtidigt som vissa respondenter kände det som att de redan hade svarat på vissa 
frågor innan. Vi anser dock detta, att vi har fått ut de data som vi hade åtanke att få ut, 
och tror inte det kommer att påverka vårt resultat.  
 
3.5 Presentation av respondenterna   
 
De respondenter som vi har undersökt är både män och kvinnor som arbetar i den 
offentliga sektorn. Respondenterna var i åldrarna 27 – 48 år, som var ensamstående, 
hade barn och var gifta. Alla som vi har intervjuat hade en universitetsutbildning. Vi 
har benämnt cheferna som chef 1, chef 2 och chef 3. De anställda har vi benämnt som 
anställd 1, anställd 2, anställda 3 och anställd 4. Vi har valt att inte benämna dem med 
namn då vi inte var intresserade av att jämföra kön.  Vi har utfört våra intervjuer inom 
tre olika organisationer som tillhör den offentliga sektorn.    
 
3.6 Bearbetning av data 
 
Vi har transkriberat alla intervjuerna som betyder att vi har skrivit ner allt som har 
sagts under intervjun, så som pauser, skratt och liknande. Sedan har vi valt att 
sammanfatta dem i två olika dokument. Ett dokument där vi har alla frågor som vi 
ställde till cheferna och deras svar under respektive fråga och ett dokument med de 
anställdas frågor respektive deras svar. Detta för att lättare kunna se likheter och 
olikheter i de svar som vi har fått och för att kunna jämföra respondenternas olika 
svar. Därmed blev det smidigare för oss att analysera och skriva in dem i 
resultatkapitlet. När vi hade fått ut två olika dokument där cheferna var för sig och de 
anställda var för sig så kodade vi texterna. Vi kodade texten efter hela satser eller 
meningar (Trost 2010:156). Sedan har vi lagt in alla resultaten under resultat och 
analys kapitlet där vi knyter samman resultaten med teorierna från kapitlet som heter 
teoretisk referensram.  
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3.7 Forskningsetik 
 
När en undersökning skall göras måste man följa de etiska principer som finns oavsett 
om forskningen är kvalitativ eller kvantitativ. Vetenskapsrådet (s.6) skriver om fyra 
olika huvudkrav och grundprinciper som måste finnas med i åtanke när en kvalitativ 
forskning ska utföras. Dessa fyra krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet handlar om att informera de som kommer att vara med i 
undersökningen om vad undersökningens syfte är och lite om vad den ska handla om. 
Informationen kan vara mer eller mindre ingående beroende på vad som det forskats 
om och om det kan förstöra undersökningens syfte. Tänk även på att informera alla 
om att det är frivilligt att delta i undersökningen och att det går att hoppa av när de 
vill. Ett önskemål från deltagarna brukar även vara att berätta om vad 
forskningsresultaten kommer att visas och användas till. Det går att skilja mellan tre 
olika typer av undersökningar och beroende på vilken undersökning som ska göra så 
krävs det att tänka på hur man ska informera sina respondenter (Vetenskapsrådet s.7-
8). 
 
Det första alternativet handlar om att de som undersöks blir undersökta utifrån ett 
perspektiv, till exempel. intervjuas, fyller i en enkät, eller deltar i ett experiment. Om 
det ges ut för mycket information i dessa fallen kan det äventyra undersökningen, då 
kan forskaren istället lämna ut information efter undersökningen. Alternativ två är om 
deltagarna ej medverkar aktivt i undersökningen om de till exempel blir observerade 
och deras uppgifter har hämtats ifrån en myndighet. Informationen om 
undersökningen får då uppges till deltagarna beroende på fall. Det tredje alternativet 
är en blandning av de två första en så kallad blandad undersökning. Det handlar om 
att forskaren hämtar information enligt ovan från olika myndigheter eller om 
deltagarna medverkar aktivt i undersökningen så måste de bli informerade på något 
vis.  
 
Vår undersökning är intervjumetod, så när vi har intervjuat så har vi berättat för 
respondenterna om vad undersökningen handlar om utan att ge ut alldeles för mycket 
information. Vi har berättat för dem att det som sägs under intervjun endast kommer 
vara mellan oss och att ingen utomstående kommer att ta del av den. Respondenterna 
har inte kunnat ta del av intervjuguiden innan dess att intervjutillfället sker. Vi har 
innan intervjun börjat med att berätta kort om vad undersökningen ska handla om och 
att de även gärna får ta del av det färdiga resultatet senare när arbetet är färdigt.  
 
Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i undersökningen själva har rätt att 
bestämma över sin egen medverkan. Samtycke måste alltid finnas när det är deltagare 
som är med aktivt i undersökningen. Om undersökningen inte innehar något känsligt 
så kan det räcka med ett samtycke från chefer, skolledning eller myndighet. Forskare 
måste även ha tredje part i åtanke, tredje part är om det finns någon anhörig eller 
liknande som kan ta skada av det som kommer fram i undersökningen 
(Vetenskapsrådet s.9-11). 
 
För att få ett samtycke från respondenterna har vi, när vi mejlat de vi vart intresserade 
av berättat om vilka vi är och vart vi kommer ifrån. Vi har även skrivit om vad det är 
vi vill undersöka.  Sedan när vi har träffats för att genomföra intervjun har vi berättat 
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för respondenten vad undersökningen skall handla om och att det är frivilligt att ställa 
upp.  
 
Konfidentialitetskravet, detta krav handlar om att skydda de som är med i 
undersökningen så mycket som det går. Att göra dem så anonyma som möjligt. När en 
undersökning görs är tystnadsplikt bra att använda sig av så att informationen inte 
läcker ut (vetenskapsrådet s.12-13) 
 
 Eftersom vi undersökte privata angelägenheter på arbetet som är ett känsligt ämne så 
är det viktigt att det som vi får reda på inte kommer ut till de anställdas chefer till 
exempel i texten är det sedan viktigt att utomstående inte kan avgöra eller få reda på 
vem personen i texten är som vi har intervjuat. Vi kommer därför inte att nämna vilka 
företag som vi har varit och intervjuat på och om vi har valt att inte skriva ut namnen 
på de som har deltagit i undersökningen. 
 
Nyttjandekravet, här handlar det om att den insamlade data som vi har fått endast får 
användas till undersökningen och inget annat. Uppgifterna får ej lämnas ut till företag 
eller annat för kommersiellt bruk utan informationen får endast användas av forskaren 
till undersökningen. Inget får användas på så sätt att de påverkar den som deltagit i 
undersökningen (Vetenskapsrådet s.14)  
 
Även här kommer vi att informera respondenterna att de data vi har fått ut från 
intervjuerna endast kommer att vara för oss och ingen annan. Efter att arbetet är klart 
och inlämnat när vi inte behöver svaren från intervjun längre så kommer det att 
förstöras så att ingen annan någonsin får tillgång till informationen.  
 
3.8 Validitet & Reliabilitet 
 
När en kvalitativ undersökning görs så blir begreppen reliabilitet och validitet 
krångligt att använda, eftersom dessa begrepp är huvudsakligen gjorda för 
kvantitativa forskningar (Trost 2005:113).   
 
Huvudfunktionen med reliabilitet är att mäta, att ange värden för variabler. När det 
kommer till intervjuer är det svårt att mäta, utan denna metod handlar mest om att se 
hur den intervjuade tänker, känner sig och hur deras kroppsspråk är.  För att kunna ha 
en hög reliabilitet i en intervju så måste den vara mycket standardiserad, men när det 
handlar om en kvalitativ intervju brukar den oftast hålla en mycket låg grad av 
standardisering. (Trost 2005:112).  
 
Därför anser vi att vår intervju har en låg reliabilitet, då vi använder oss av kvalitativ 
intervjumetod. Därmed var det svårt att genomföra alla intervjuerna på exakt samma 
sätt. Vi kan inte som vi tidigare nämnt vara så standardiserade då vi undersöker 
människor.  
 
Validitet handlar om att se om undersökningen mäter det som det var tänkt att den 
skulle mäta. Vid kvalitativa intervjuer är man ute efter att få veta, att söka 
information. Se hur respondenten uppfattar ett ord, begrepp (Trost 2005:113).   
 
När vi intervjuar om privata angelägenheter på arbetet, så är det viktigt att det är just 
det som vi får reda på och att respondenten har koll på vad det handlar om. Dock har 
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antagligen vi som intervjuare en syn på vad privata angelägenheter är för något och 
den som blir intervjuad har antagligen en helt annan syn på saken. Människor har 
oftast olika betydelser och erfarenheter av olika begrepp. Vi är intresserad av att ta 
reda på vad hur den intervjuade ser på begreppets betydelse, det vill säga att vi är 
intresserade av att ta reda på hur den intervjuade ser på begreppet privata 
angelägenheter.  
     
Trovärdigheten i kvalitativa intervjuer är även den svår att bevisa, som är ett ganska 
stort problem. Forskaren måste kunna bevisa att den undersökningen som har gjorts är 
riktig och att de data som har kommit fram är trovärdig. För att visa att det som 
kommit fram är trovärdigt så måste forskaren ha seriös och relevant fakta i texten 
utefter den problemställning som denne har. Om det finns mycket påståenden i texten 
och att den saknar följdfrågor så kan läsaren komma att ifrågasätta texten. Trost 
(2005:113-114) menar även att om det är mycket citat i texten så kan även detta ge en 
lägre trovärdighet. 
      
Att använda sig av mycket citat i en text gör att undersökningen blir mindre trovärdig, 
känns motstridigt enligt oss då citat gör att texten blir mer berättande och att både vi 
som skriver och läsaren då kan gå tillbaka till intervjutillfället och analysera det som 
respondenten har sagt under intervjun. Det kanske kan vara bra att inte ha en 
undersökning med enbart citat, men det är bra att använda sig av det som 
respondenten har berättat och kunna ge en mer berättande historia av de data som vi 
har fått fram under intervjutillfället.   
     
Det är även viktigt att ha en objektiv syn vid intervjun, att försöka att inte visa sina 
åsikter för den som blir intervjuad. Eftersom det är den som blir intervjuad som är 
intressant ifråga och dennes åsikter (Trost 2005:114).   
 
Under våra intervjuer så har vi lagt till med små ”mm” och liknande för att låta 
respondenten veta att vi lyssnar och är med på vad denne säger. Det är svårt att inte 
lägga in med egna meningar om sina åsikter men detta är något som vi är mycket 
noga med att inte göra. Då vi inte vill som vi tidigare sagt leda in respondenten på 
andra tankar än vad denne tänkt säga innan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 23!!

4. Resultat och analys 
  
I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat från de intervjuer som vi har gjort. Vi 
kommer även att göra en analys av resultaten. Vi kommer här att koppla samman 
resultaten med de teorier som vi har i vårt teorikapitel. 
 
Våra respondenter är i åldrarna 27 - 48 år och arbetar i den offentliga sektorn. För att 
behålla anonymiteten kommer vi inte att berätta vilka organisationer de tillhör eller 
vilket kön de är. De som är intervjuade är både chefer och anställda. För att inte 
avslöja vilka chefer vi har intervjuat så kommer de att benämnas som chef 1, chef 2 
och chef 3. De anställda har vi benämnt som anställd 1, anställd 2, anställd 3 och 
anställd 4.  
 
4.1 Vad gör de anställda på sin arbetstid? 
 
Att karaktärisera en privat angelägenhet kan tyckas vara relativt enkelt men är i stort 
sett ganska svårt. När vi frågade de anställda vilka privata angelägenheter de ägnar sig 
åt på deras arbetstid så var de flesta tämligen osäkra på vad som egentligen är privat 
och vad som inte ingår i det privata. Eftersom privata angelägenheter sker varje dag 
blir det svårt att definiera exakt vad som är privat. Det har blivit en del av vardagen. 
När privata angelägenheterna görs i så stor omfattning att den anställde börjar tänka 
på det då har det antagligen ägnats för mycket tid till det. Här kommer några exempel 
på vad de anställda gör för privata angelägenheter på arbetstid: 
 
”Det jag gör är privata telefonsamtal, kollar Facebook ibland […] men det är också en 
del av jobbet”. (Anställd 1) 
 
”Man pratar […] mycket privata saker, det är […] ofta man sitter inne i kontoret hos 
(kollega) och pratar om allt från träning till hästar. Det är väl också privat”. (Anställd 
1) 
 
”Jaa vad är det som är privata saker då? Nej men rent privat det är liksom sms:ar, 
ringer till barnen. Ha lite koll på var de är och vad de gör”. (Anställd 2) 
 
”Banken, gå in på internetbanken kolla konton […] eller så ringer jag telefonbanken, 
kollar av snabbt nyheter sen är frågan […] vad som är privat och vad som är 
omvärldsbevakning, jag följer mängder av nyhetsbrev och sådant […] som man läser 
[…] på internet sen har man  […] de rent privata grejorna.” (Anställd 2)  

 
”Jag försöker […] att vara tillgänglig om det skulle hända nått med barnen hela tiden 
[…] sen kan det väl hända att jag läser nyheter, kollar Facebook kanske någon gång 
per dag”. (Anställd 3) 
 
Alla anställda har tillgång till datorer och internet vilket gör det lätt att slösurfa och 
uträtta ärenden. Många nämnde att det var svårt att definiera Facebook som en privat 
angelägenhet. Organisationen hade nämligen en egen Facebooksida, men de anställda 
menade att de kunde dela upp Facebook där ena delen var privat och andra delen 
jobbrelaterad. De hade sina privata vänner på Facebook där det gick att till exempel 
gå in och skriva grattis ifall det var någons födelsedag, men de hade också sina 
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kollegor där. Anställd 2 uttryckte sig såhär: ”Det blir […] en mix, det blir […] svårt 
att veta vad är det ena och vad är det andra?”. (Anställd 2)  
 
D’Abate (2005:1013) har skrivit om hur en del litteratur tar upp organisatorisk 
olydnad som att missbruka organisationers resurser. Dessa kan vara att använda 
internet för privat bruk under arbetstid, företagstelefoner et cetera. Men detta behöver 
nödvändigtvis inte vara dåligt, det gör det möjligt för individer att balansera 
privatlivet med arbetslivet.  Genom att ha en egen Facebooksida, som en utav 
organisationerna har, gör att det blir svårt att definiera ifall det är privatbruk av 
internet. Samtidigt som de går in på Facebook för att kolla jobbsidan hinner de 
anställda med att skriva grattis till en vän. Då blandas det privata med arbetet. 
Gränsen mellan arbetslivet och privatlivet har suddats ut allt mer, livets alla delar är 
mer sammanhängande och beroende av varandra. Därför blir det allt mer nödvändigt 
att balansera arbetslivet med privatlivet till exempel genom privata angelägenheter på 
arbetstid (D’Abate 2005:1011). Hos de anställda med barn var det viktigt att kunna 
göra privata angelägenheter på sin arbetstid. Att alltid kunna vara tillgänglig till så 
stor utsträckning som möjligt samt att ringa och hålla koll på sina barn. D’Abate 
(2005:1011) gjorde en intervjuundersökning där hon fick fram data som säger att 
personer engagerar sig i privata angelägenheter på arbetstid för att det blir enklare att 
balansera arbete, familj och fritid. En anställda sa att ifall de får ett sms från barnen på 
arbetstid så går det inte att strunta i att svara ifall det är något som har hänt, då 
spenderas det onödig energi som kan läggas på andra arbetsuppgifter.  
 
En annan del som var svår att urskilja för de anställda var ifall det var en privat 
angelägenhet eller en del av arbetet att läsa nyheterna. Som anställd 4 uttryckte sig:   
 

Det är helt okej om man […] läser någon tidning på nätet för jag menar viss 
omvärldsspaning har man också nytta av i sitt arbete, inte bara det som är rent kopplat till 
[…] sina arbetsuppgifter […] vi jobbar […] med samhällsutveckling och vi ska hålla oss 
á jour.(Anställd 4).  

 
Idag har många organisationer kontakt med omvärlden på olika sätt, exempelvis kan 
organisationer ha kunder i andra städer eller andra länder och då krävs det att de har 
en viss koll på vad som händer runt om i världen. Därför kan det vara svårt att skilja 
på ifall nyhetsläsning är en privat angelägenhet eller en arbetsrelaterad syssla. En av 
respondenterna sa att det ingick i sitt yrke att vara uppdaterad på omvärlden. Sen 
kanske den personen samtidigt gick in och läste någon nyhetsartikel om sporten och 
då är det en privatsak. Som Anandarajan & Simmers (2004) nämnt så kan 
internetanvändandet bidra till att anställda får ett bättre välmående och bättre 
inlärning. Att internet kan bidra till att man håller sig uppdaterad på världsnyheter och 
nyheter som rör organisationen.  
 
4.2 Varför de anställda gör privata angelägenheter 
 
Oravec (2002:63) förde fram ett argument där privatbruk av internet under rimlig 
mängd faktiskt kan ge positiva fördelar för både de individer som utför de privata 
angelägenheter och för hela organisationen. Även Anandarajan & Simmers (2004:3) 
menar att det kan hjälpa de anställda att få en balans i arbetslivet och privatlivet, att 
det blir lättare att planera in sin tid och därmed minska stress. Exempelvis kan en 
anställd uträtta privata angelägenheter på arbetstid för att det inte finns tid för det 
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hemma. Vi frågade våra intervjupersoner varför de gjorde privata angelägenheter och 
detta är några exempel på de svar vi fick:  
 
”För att få ihop livet”. (Anställd 3) 
 
”Man måste se helheten med jobb, familj och alltihop. Det måste funka. Så om du 
sitter här och gör det eller om du sitter hemma […] gör privat här och jobb grejor 
hemma”. (Anställd 2) 
 
Anandarajan & Simmers (2004:ix-x) skrev om en Amerikansk undersökning där det 
visade sig att flera anställda använde sig av internet i hemmet åt arbetsrelaterade 
uppgifter genom exempelvis att svara på mail. Detta gjordes det mer av än att 
använda arbetsplatsens internet för personligt bruk. De anser därför att det jämnar ut 
sig att använda internet på arbetsplatsen till privata angelägenheter. Även i en annan 
undersökning upplevde de anställda att det var acceptabelt att surfa privat på jobbet 
just för att man spenderar så mycket tid hemma till jobbrelaterade sysslor (Lim & Teo 
2005:1082).  
 

Jag tror att det jämnar ut sig i längden, jag tror att vi får bättre medarbetare bättre 
kollegor som funkar bättre. Som är lugnare och inte så stressade för ska du sitta här och 
jobba som en tok sen ska du gå hem och göra det som en tok. Så kan man mixa det på 
något vis tror jag man funkar bättre. Både hemma och här på jobbet. (Anställd 2) 

 
Det anställd 2 menar är det som Lim & Teo (2005:1082) tar upp. De flesta av de 
anställda släppte inte arbetet när de kom hem. De hände relativt ofta att de arbetade 
hemma genom att svara på mail med mera. Det verkar som att de tycker att det är 
skönt att kunna svara på mail hemma så det inte läggs på hög så de får mycket att göra 
på arbetet dagen efter.   
 
Coker (2011:238) nämner att arbetsgivare ofta har en uppfattning om att det 
personliga internetanvändandet gör anställda mindre produktiva. Men det har visat sig 
att små mikropauser under arbetsdagen kan ge positiva effekter på de anställdas 
produktivitet, deras förmåga att fatta beslut samt minska stressen. Vi frågade de 
anställda ifall de fanns något positivt med privata angelägenheter på arbetstid varav 
alla hade något positivt att säga om det. Vi tyckte att dessa svar var något vi kunde 
koppla till Cokers (2011:238) argument: 
 
”Nej men […] om man gör privata grejor för att man måste rensa hjärnan lite […] ja 
då gör man det lite kanske för att tänka på något annat ett litet tag”. (Anställd 1) 
 
”Jag tror det blir mer kvalité och det blir bättre om man får göra vissa privata saker på 
arbetstid”. (Anställd 2) 
 
”Att man får den där lilla tiden och […] utnyttjar och gör någon privat sak då kanske 
man blir bättre fokuserad på jobbet sen istället för att man kanske går och tänker att 
’[…] det där måste jag fixa när jag kommer hem och hur ska jag hinna det’, det kan 
[…] ta lite tankeutrymme och då kan man kanske fixa det på fem minuter och […] 
fokusera på det man ska sen.” (Anställd 4) 
 
Vi tolkar respondenternas svar med att individer blir mer produktiva ifall de ägnar sig 
åt privata angelägenheter på arbetstid. Vi kan också se att de menar att ifall de 
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anställda inte ägnar sig åt vissa privata angelägenheter så blir stressen mer påtaglig. 
Att inte kunna göra små privata saker som inte tar så lång tid och göra det hemma 
skapar viss stress. Att även göra privata saker för att tänka på något annat en stund 
tycker vi att det kan se som en mikropaus.  
 
På de flesta arbetsplatser idag får de anställda en jobbtelefon som företaget betalar för 
och en del av intervjupersonerna berättade att de använde jobbtelefonen även som 
privattelefon. Detta var givetvis tillåtet. Att ha jobbtelefonen med sig överallt, på 
semester och på fritiden gör att gränsen mellan jobb och fritid har försvunnit. De 
flesta respondenter menade att ifall de fick mail när de var hemma på kvällen eller på 
semester så svarar man på mailet, så är det gjort. Som anställd 1 uttryckte sig: ”man 
blir uppkopplad hela tiden och […] jag menar på semestern trivs bättre med att ha 
mailen än att sitta och bara vändas över att jag ska ha två hundra mail när jag kommer 
tillbaka så jag tycker det är skönt”. (Anställd 1) 
 
Denna anställd ansåg inte att det var jobbigt att ha en jobbtelefon även privat. 
Hon/han menade genom att ha en telefon som både var kopplat till jobbet och privat 
så var hon/han egentligen tillgänglig dygnet runt. Men hon/han sa också att det inte 
var något som var bekymrande. Hon/han ansåg även att det inte var ett behov av att 
komma ifrån jobbet på det viset. Men att det beror på hur man är som person och på 
vilket arbete man har. Hon/han hade tankar om att andra personer kunde känna att 
något sådant var jobbigt, när man kommer hem så är det viktigt att känna att man inte 
arbetar längre. Men det menades också att det kunde ha att göra med den yngre 
generationen som den anställde tillhörde. Vi tolkade det som att en yngre generation 
som är uppväxt med teknik och att ständigt vara uppkopplad inte hade samma 
problem att ha jobbet med sig överallt. Men den generation som inte är uppväxt med 
det tycker att det är viktigt att jobbet läggs åt sidan när man kommer hem. En annan 
anställd ansåg även att hon/han garanterat jobbade mer än 40 timmar i veckan för det 
var lätt hänt att denne jobbade på kvällen och helgen eftersom mailen finns i 
telefonen. Fick denne ett mail på kvällen så svarade hon/han på det. Men även denna 
person tyckte att det var bra att få det gjort på en gång. Vi tolkar det som att denne 
anställd hellre vill få det gjort än att behöva tänka på det tills dagen efter. En annan 
person såg sig själv som väldigt uppgiftsorienterad, att man är helt fokuserad på det 
man gör och man tänker inte på det andra, att hon/han var bra på att skilja privatliv 
från arbetslivet. Vi tolkade detta som att hon/han även släpper jobbet då denne 
kommer hem, därför var det inget problem för denna respondent.  
 
Bakka et al. (2006:44) tar upp en tes som heter tesen om social behovstäckning. Tesen 
handlar om att en människa inte kan stå helt ensam på en arbetsplats utan social 
trygghet. Intervjupersonerna i vår studie pratade om att det var viktigt att ha kontakt 
med andra på arbetsplatsen. Även om de kunde ta rast vid sin dator så var det ändå 
många som gick ut i fikarummet för att prata med andra kollegor och även att bolla 
idéer. 
 
4.3 Chefernas definition av privata angelägenheter 
 
“privata saker, det är väl allt som inte är kopplat till arbetet” (Chef 3).  
 
Chefernas definition av privata angelägenheter är tydlig. De menade att allt som inte 
hör till arbetsuppgifterna är privata angelägenheter. Generellt sett så är det enkelt, det 
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går att dra tydliga gränser på vad som är arbetstid och vad som är privattid. Dock kan 
de uppstå en gråzon exempelvis om det görs research för en arbetsuppgift som 
innefattar en nyhetssida på internet då man själv även kan vara intresserad av att ta del 
av nyheten privat. Om det görs en så kallad omvärldsanalys, som handlar om att ta 
reda på vad som skett i världen, men även vad som har skett lokalt. Chef 1 tolkar 
privata angelägenheter som såhär:  
 

När man jobbar så har man ett uppdrag och det är oftast tydligt definierat om vad 
som är uppdrag. Jag tycker inte det är speciellt svårt att se om det är 
privatkaraktär eller inte.[…] Finns en gråzon […] Vissa saker kan jag ha nytta av 
i mitt jobb och andra saker tycker jag bara är kul. 

 
Anandarajan & Simmers (2004:ix-x) skriver om att internet kan göra att individen kan 
blir uppdaterad på olika världshändelser och i andra företagshändelser. Den anställde 
kan även skapa en balans i arbetslivet och i privatlivet. På grund av att de då kan 
utföra de privata angelägenheter som denne inte hunnit med på grund av den 
vanligtvis åtta timmars långa arbetsdag. En amerikansk undersökning visade även att 
en anställd gjorde mycket arbetsrelaterade uppgifter i hemmet på sitt privata internet, 
detta skedde oftare än vad de utförde privata angelägenheter på arbetstid.  Det som 
anses vara privat utan några gråzoner är privat e-post, Facebook eller andra liknande 
sociala medier. Även allt som rör familj, barn och bankärenden tillhör det privata.  
 
D’Abate (2005:1013) menar att det finns få undersökningar som förklarar vad de 
anställda gör för privata angelägenheter på arbetstid, men de som finns menar på att 
de anställda gör det som vi har fått fram i våra intervjuer med chefer. Dessa privata 
angelägenheter är att skicka och ta emot privat e-post, surfa på privata hemsidor, spela 
datorspel, ladda ner musik, betala räkningar. Vissa av de här sysslorna är dock 
förbjudna på de organisationer som vi har besökt. Att ladda ner program, spel och 
musik var inget som var accepterat hos de arbetsgivare vi har varit och besökt. Ska 
dessa undersökningar som har gjorts tidigare följas så går det att se att människor 
gärna utför privata ärenden på arbetstid. Om en anställd går in på dessa förbjudna 
sidor är de antingen spärrade eller så dyker det upp ett filter som varnar att de är på 
väg in i något som är olämpligt enligt organisationen. Väljer den anställde att besöka 
denna hemsida ändå så kan det få allvarliga följder.   
 
När vi frågade vad cheferna själva anser är tillåtet respektive otillåtet, så visade 
resultatet att chef 1 ansåg att det mesta kunde vara tillåtet inom rimliga gränser. Om 
en anställd vill checka av något från privatlivet för att sedan återgå till arbetet så är det 
tillåtet att utföra detta. Chef 2 menade mer tydligt att det som inte är tillåtet är att 
ladda ner något som är diskriminerande, kränkande eller rasistiskt. Men att kolla 
börsen eller aftonbladets hemsida var tillåtet. Att man snabbt kunde få hämta lite 
information. Chef 3 hade en annan syn på frågan som handlade mer om den flextid 
som de anställda har.  Att den anställda kan välja fritt om den behöver vara borta 
längre på lunchen så får den utnyttja sin flextid, det är dock mer accepterat om den 
anställde har en rimlig orsak att vara borta. Om det visar sig att den är borta från den 
ordinarie arbetstiden utan rimlig orsak kan detta bli ifrågasatt av arbetsgivaren.  
 
Av de privata angelägenheterna som var tillåtna så är vi även intresserade på att ta 
reda på vilka av dessa som var mer acceptabla än andra att utföra. Resultatet vi fick 
fram visade att barn, familj och andra anhöriga är en mer tillåten privat angelägenhet, 
än vad till exempel slösurfande är. Då det kan vara viktigt att kontakta sina anhöriga 
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på grund av olika orsaker. Det kan handla om att den anställde vill få bort sin oro eller 
stress eller om den anhörige behöver ta kontakt med den anställde. Skalan om vad 
som känns mer acceptabelt och inte kan man hitta om man ska jämföra till exempel 
porrsajter med aftonbladet. där är gränsen mycket tydlig, dock kan det nå en 
övregräns på aftonbladet om man är inne där för mycket och ofta.  
 
Bakka et al. (2006:44) skriver om begreppet det mänskliga behovet. Detta begrepp 
handlar om att individen har ett socialt behov som organisationer sällan tar hänsyn till. 
Människan har ett behov av att ta och få kontakt och ett erkännande. Om 
organisationer misslyckas med detta så söker de anställda det hos varandra. Bakka et 
al. (2006:44-45) har även en tes om det mänskliga behovet som benämns som tesen 
om social behovssträckning. Den här tesen handlar om att en människa inte kan stå 
ensam på en arbetsplats utan en individ har ett stort behov av en social trygghet både 
på arbetsplatsen och i privatlivet. Denna teori anser vi passar bra till det som chef 3 
berättade för oss vid intervjutillfället att privata angelägenheter är något positivt att 
ägna sig åt på grund av att det kan skapa en trygghet hos de anställda, genom att 
utföra privata angelägenheter så kan det skapas samtalsämnen mellan de anställda på 
till exempel kafferaster. Om en anställd inte har någon kunskap om vad som sker i 
omvärlden eller har någon chans att ta reda på vad som sker runt omkring när man 
befinner sig på sin arbetsplats så blir arbetet något negativt och isolerat.  Det går inte 
att komma till sin arbetsplats och spendera åtta till nio timmar för att sedan komma ut 
i en värld som ständigt förändras utan att ha följt med i utvecklingen.  
 

Kafferasten kanske är en jätteviktig faktor på jobbet. Då kan [...] sådana saker 
vara att kolla på nätet, prata med en kompis, […] tror jag är viktigt. Annars blir 
det en isolerad värld, arbetsplatsen. Man kliver in och är här i åtta, nio timmar. 
Sen kommer man ut i en värld som det händer saker i. (chef 3) 

 
Resultatet som vi fick fram i och med att de anställda måste ägna sig åt privata 
angelägenheter på sin arbetstid för att de inte ska känna sig isolerade från omvärlden, 
anser vi även kan kopplas med en av alienationens dimensioner isolering som Noon & 
Blyton (2007:239) skriver om. Om en anställd inte kan ta kontakt med omvärlden kan 
det leda till att de inte känner någon tillhörighet till sitt arbete och sin arbetsplats. Det 
kan leda till att de inte vill eller kan identifiera sig med företagets mål. Detta anser vi 
går att koppla ihop med resultatet på grund av att det kan ske om en anställd blir för 
pressad till att arbeta åtta till nio timmar i sträck på sin arbetsplats. Utan någon 
möjlighet till mikropauser. Av resultatet att döma så verkar även cheferna anse att 
deras anställda måste ha kontakt med omvärlden för att isolering inte ska ske. Både 
för att det är bra för den anställdes privatliv och även för dennes arbetsuppgifter. Den 
anställde blir mer effektiv om den får ha kontakt med omvärlden. På så sätt blir även 
stressen mindre. Om en anställd går runt och oroar sig över något som har med 
privatlivet att göra på arbetstid så kan det bli en negativ effekt på arbetet.   
 
4.4 Chefernas övervakning över de anställda 
 
 När det kommer till vad de anställda är tillåtna och inte tillåtna att göra på sin 
arbetstid så finns det en del riktlinjer som de måste följa. De organisationer vi 
undersökte använde sig utav regler och policys. Cheferna kan kontrollera vad de 
anställda gör för privata angelägenheter på de datorer som används på arbetstid på 
grund av att allt som sker loggas och sparas av organisationen. Chef 2 säger så här: 
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“Jag sitter inte och tittar på min datorskärm om vad mina medarbetare gör. Det gör jag 
absolut inte. Men det känns bra att det finns någon som har koll.” 
Att övervakning och kontroll är förekommande inom de flesta organisationer är något 
som de allra flesta inom organisationer vet om. Alla de organisationer vi har varit och 
intervjuat på har använt sig av en slags teknisk övervakning, de som övervakar 
organisationen måste se till att arbetstagaren arbetar när de är på arbetet. Zetterquist et 
al.(2008:337) beskriver en ny slags övervakning som gör det smidigare för 
arbetsgivaren att kontrollera och övervaka sina anställda. Den typen av övervakning 
kallas teknisk övervakning, som handlar om att arbetsgivaren har tillgång till 
arbetstagarnas e-post och övrigt internetanvändande. Detta kan vi koppla till vad 
cheferna berättar vid intervjuerna, att om de misstänker att någon gör något annat än 
att arbeta på sin arbetstid så kan de ta reda på vad denne gör för sysslor på grund av 
att allting som sker på arbetsplatsens nätverk loggas. Exempelvis som chef 2 sa så 
tolkar vi det som att de inte sitter avsiktligt och övervakar de anställda för att se vad 
de gör, men ifall något skulle hända så kan de på ett enkelt sätt se vad de anställda 
gjort exempelvis genom loggning av internetsidor. Hjort & Wallqvist (2004:6-7) 
menar på att det har blivit lättare att övervaka sina anställda tack vare att tekniken har 
utvecklats. Datorprogram har blivit vanligt att använda sig av för att övervaka sina 
anställda på grund av att det inte ska ske någon typ av olaglig nedladdning, så som 
porr eller andra kränkande internetsidor.  
 
 
I intervjuerna fick vi reda på att nedladdning av pornografi eller att gå in på andra 
diskriminerande internetsidor har ett filter som dyker upp om en anställd går in på 
dessa hemsidor. Man kan då välja om man vill gå in på dessa hemsidor eller inte. Alla 
anställda vet om att de inte får besöka dessa sidor, men de handlar även om att veta 
vart gränsen går. Detta kan vi koppla till vad chef 2 berättade: “Det handlar om att jag 
som chef har tillit till mina medarbetare. Att man sköter det på ett gott sätt.”  
Med detta menade han/hon att alla de anställda vet om att det som sker eller görs på 
internet loggas. Cheferna kan därför se vad de anställda har gjort på sin arbetstid. Ett 
exempel är att när de anställda slösurfar och söker på vissa ord så loggas det samt de 
faktiska arbetsuppgifterna som görs.  
 
4.5 Kontroll, påverkan och autonomi för de anställda 
 
De anställda tyckte att de i stor utsträckning hade möjlighet att påverka sitt eget arbete 
och sina arbetsuppgifter. De hade möjlighet att föra fram frågor som var viktiga för 
dem samt att de roterade och fördelade arbetsuppgifterna mellan dem.  
Respondenternas arbete skedde inte under kontrollerade former utan alla hade eget 
ansvar vilket de trivdes med. “Mycket eget ansvar skulle jag vilja säga. […] och det 
trivs jag […] med. […] just att jag ska sköta mitt jobb och då är det bra […] det inte 
är så uppstyrt liksom”. (Anställd 1) 
 
Vi kunde koppla Deci & Ryans (2004:6-8) Self-determination theory till de anställdas 
känsla av att kunna påverka sitt arbete och arbetsuppgifter samt att de har ett eget 
ansvar i sitt arbete. Teorin säger att vi människor har tre grundläggande behov; 
kompetens, samhörighet och autonomi. De anställda vi intervjuade hade möjlighet att 
använda sin kompetens i sitt arbete då de var ansvariga för sina arbetsuppgifter, de 
hade möjlighet att rotera och använda sin kompetens på olika områden. Även 
samhörighet fanns där då de ingick i team och gick in till varandras kontor och 
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pratade om allt möjligt. Autonomi, som är en viktig faktor till vårt beteende, ansåg 
respondenterna att de hade. De menade att de hade stor möjlighet att påverka sitt 
arbete och att de fick göra uppgifterna på deras eget sätt så länge jobbet sköttes. Med 
autonomi menas att människor fortfarande kan påverkas av andra individer men det 
måste finnas en känsla kvar av att de gör det av egen vilja. Att ha mycket eget ansvar 
var något som de anställda verkade trivas med, vilket i sin tur kan bidra till att de trivs 
på jobbet och med sina kollegor. Det kan skapa ett bra arbetsklimat.   
 
Ackroyd & Thompson (1999:57) tar upp begreppet responsible autonomy som 
handlar om att de anställda arbetar utan direkt kontroll från ledningen. Att ledningen 
har så pass mycket förtroende för sina anställda gör att de känner att de har autonomi i 
sitt arbete samt att deras arbetsgivare värderar deras kunskap och kompetens. Detta 
kunde vi även koppla till våra respondenters arbetstider. Alla anställdas, förutom en, 
arbetstider ingår i flextid vilket innebär att man har kärntimmar som man ska vara på 
arbetsplatsen, på denna arbetsplats var det åtta till fem. Det var inte strikt att de skulle 
komma till jobbet klockan åtta utan kom de klockan nio så var det tillåtet eftersom de 
kunde jobba över en extra timma då. De anställda tyckte att detta var väldigt skönt att 
ha det så fritt och att de utnyttjade det väldigt mycket. En av intervjupersonerna 
uttryckte sig såhär: ”Men vi har […] flextid så att det nyttjar jag väldigt mycket och 
tycker det är väldigt skönt. Att ha det så fritt. Det är inte ofta jag är här före kvart över 
åtta, halv nio på mornarna. Sen tycker jag att det kan vara skönt att sitta kvar lite 
längre[…]”. (Anställd 1) 
 
En sak som vi märkte med flextid var också att det var bra för småbarnsföräldrar att 
kunna vara flexibel med hämtning och lämning på dagis. Att ha denna möjlighet gör 
det smidigare för dem att balansera arbetslivet och privatlivet. Anställd 3 menade att 
det var väldigt skönt med flextid då det inte blev lika stressande när denne kom 
försent på grund av lämning av barn. Vi tolkar detta som att ifall en anställd har fasta 
tider där den ska vara på jobbet ett exakt klockslag så är det mer stressande och 
påfrestande att komma försent än om den anställde jobbar efter flextid. Då kan den 
anställde arbeta igen den förlorade tiden. 
 
För att få reda på hur de anställda kände kring förbud och kontroll så ställde vi frågan 
ifall de ansåg att privata angelägenheter borde vara förbjudet. Respondenterna var 
enade kring att förbud inte var det rätta sättet att gå tillväga. Att ha förbud skulle 
snarare hämma arbetet samt känslan av att faktiskt trivas på arbetsplatsen. Personligt 
ansvar var något som var viktigt och så länge de gjorde sina arbetsuppgifter så skulle 
det vara tillåtet. Samtidigt som de ansåg att det skulle vara tillåtet så sa en av 
respondenterna att det inte fanns skrivet någonstans att man fick göra något privat i tio 
minuter, att det inte är det som arbetsgivaren betalar en anställd för. Men samtidigt så 
var det något som var möjligt i deras yrke, det hade varit en skillnad ifall man 
arbetade vid ett löpande band eller i en affär.  
 
Även om det har blivit lättare nu för tiden med datorer och smartphones på jobbet så 
har man alltid kunnat göra privata angelägenheter på arbetstid (Anandarajan & 
Simmers 2004:viii). Anställd 3 sa just detta:  
 

om man tänker tillbaka några år så har, jag menar under utveckling att man surfar för att 
ta reda på allting och det kan […] vara ord […] de kan vara vad som helst, och de fanns 
[…] inte förr, på något vis måste man ha tagit reda på det ändå haha. (Anställd 3) 
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Vi tolkar detta som att anställd 3 har svårt att tro att detta är ett nytt fenomen på 
arbetsplatserna. Privata angelägenheter har alltid funnits men att det har ökat nu 
med all teknik som tillkommit de senaste årtionden.  
 
4.6 Regler och Policys på arbetsplatsen 
 
Internet och datorer har blivit ett allt större verktyg för både privatpersoner och 
tjänstemän. På grund av detta går det inte längre att förneka att det även har förändrat 
vårt sätt att arbeta på. Med hjälp av dessa tekniska verktyg så har arbetsplatser fått en 
större tillgång till att kommunicera, samla information och även att kunna dela den 
information som finns, offentligt. (Anandarajan & Simmers 2004:ix). De flesta 
organisationer idag har infört internetpolicys och andra policys för att klargöra vad 
som är acceptabelt respektive oacceptabelt (Lee et al. 2004:28).   
 
 På grund av att dessa tekniska verktyg har fått en sådan genomslagskraft på 
arbetsplatsen var vi intresserade att ta reda på vad för slags regler och policys som 
organisationerna har. Samtidigt ta reda på om cheferna vet om deras anställda vet om 
dessa regler. Här visade det sig att cheferna var säkra på att de anställda visste att det 
fanns regler för vad som är tillåtet eller otillåtet för privata angelägenheter. De 
anställda vet om att de får använda sig av telefon och dator på arbetstid för att göra 
privata angelägenheter, men att det inte får gå till en överdrift, det är accepterat att ta 
mikropauser för att sedan få tillbaka sitt fokus till arbetsuppgifterna. Chef 1 beskrev 
det som såhär: “Det viktigaste är att man har en känsla för dem, att man kan känna om 
man är på rätt sida av det här eller är jag på fel sida, det är viktigare än att veta exakt 
vad som står i dem”.  
 
Det här menades att de anställda vet om när det går in på fel sidor, att ha ett sunt 
förnuft som säger vad som accepteras eller inte. Men att det inte vet ordagrant vad det 
är som står i dessa regler om datoranvändandet. Det är inte acceptabelt att använda 
datorn för att underhålla sig under en längre tid, men ibland behövs “det här lilla 
smörjmedlet” som chef 2 menar.   
 
Cocker (2011:239) skriver att mikropauser är något som kan ge positiva effekter för 
företaget då det kan avlasta de anställda från den stress som de kan få under 
arbetsdagen. Genom dessa mikropauser så får de sedan förmågan att kunna arbeta mer 
effektivt och fatta bättre beslut. Privatsurfning kan då ses som en mikropaus. Cheferna 
själva ansåg att det är nödvändigt att använda sig av regler och policys. Så länge som 
de anställda förstår dem och att de inte är orimliga. I dessa policys så är det en 
möjlighet för den anställda att ta reda på vad som är accepterat just på dennes 
arbetsplats. Det är viktigt för den anställda att veta vad denne har för huvudsakliga 
uppgifter att göra på arbetet, vad som förväntas av en. Chef 2 förklarar det med sina 
egna ord som såhär:  
 

 
De tar utgångspunkterna ut i att liksom få det att fungera, de här policyna och de 
här riktlinjerna bygger […] väldigt mycket på det egna ansvaret, alltså att man 
själv ska göra en bedömning om det här är okej eller inte okej. […] det handlar 
alltså mycket om det egna omdömet.  
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Chef 2 säger så här om de regler som de har på arbetsplatsen:  
 

De vet alla, att det inte finns någon som orkar sitta och ha fokus och göra sina 
arbetsuppgifter. Man behöver ha lite mikropauser eller input från utsidan. […] 
Man ska inte behöva lämna arbetet för att man behöver göra något privat. Man 
måste ha ett liv även på arbetet. Där man vidrör det privata.  

 
Det är därför som de har valt att det är tillåtet att utföra vissa privata angelägenheter 
på arbetstid på grund av att det annars hade tagit alltför lång tid av arbetsdagen om en 
anställd blir tvungen att lämna kontoret för att de måste ringa ett samtal eller uträtta 
någon annan privat angelägenhet. Men som anställd måste man hela tiden ha koll att 
det inte tar för lång tid utav arbetsdagen utan att de privata angelägenheterna måste 
utföras snabbt för att sedan återgå till arbetsuppgifterna.  
 
Därefter frågade vi de anställda ifall de känner till de policys och regler som företaget 
har gentemot privata angelägenheter och alla intervjupersoner känner till att de 
internetsidor som är olagliga finns med i policyn. De vet även att det finns regler om 
vad de får göra i organisationens nät. Men det är lite oklart om vad som exakt står i 
reglerna och policyn. Framförallt är det eget ansvar, sunt förnuft och begränsad 
omfattning som var viktiga faktorer när man utför privata angelägenheter. En del 
tyckte även att det var på gott och ont att det var så lättillgängligt med information på 
internet. Vi tolkar det som att det var inte jätteviktigt att ha koll på de exakta ord som 
stod i policyn eller reglerna. Så länge de hade sunt förnuft och förstod värderingarna 
på något sätt.  
 
4.7 Anställdas syn på chefers privata angelägenheter 
 
Vi frågade de anställda om vilken syn de tror att deras chefer har på privata 
angelägenheter och de var enade om att deras chefer hade en likartad syn, samma syn 
som de hade. De trodde och visste även att deras närmsta chefer sysslade med privata 
angelägenheter. Men cheferna skulle även föregå med gott exempel, de fick inte sitta 
lika mycket med privata angelägenheter som de anställda. De var ju såklart tvungna 
att hålla koll på omvärlden men att sitta på facebook privat som chef var mer 
begränsat enligt intervjupersonerna. En chef hade högre krav på sig än de andra. När 
vi ställde frågan ifall det var mer acceptabelt för chefen att syssla med privata 
angelägenheter på arbetstid uttryckte sig anställd 2 såhär:  
 

Nej, snarare tvärtom. Chefen ska ju föregå med gott omdöme och det är […] chefen som 
sätter nivån lite grann. Både när det gäller hur man beter sig och hur man klär sig och vad 
man gör på arbetstiden […] det är högre krav på chefen än de andra. (Anställd 2) 

 
De anställda ansåg att chefer hade större press på sig om vad de fick göra för 
privata angelägenheter. Just eftersom att cheferna sätter nivån för vad som är 
acceptabelt respektive oacceptabelt. En chef kan inte sysselsätta sig med en 
privat angelägenhet och sen förbjuda de anställda att göra samma syssla. Det 
blir etiskt fel. Därför tycker intervjupersonerna att chefen ska föregå med gott 
exempel.  
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4.8 När går det för långt? 
 
I de organisationer vi undersökte var privata angelägenheter tillåtet, men det fanns 
vissa internetsidor som inte var acceptabla att gå in på. Sådana sidor var exempelvis 
pornografiska sidor och de anställda uttryckte sig på det sätt att ifall de gick in på 
dessa direkt olämpliga sajter så får de inte jobba kvar. När vi ställde frågan om vart 
gränsen går för privata angelägenheter samt vad de inte tyckte var acceptabelt så var 
de flesta enade om att tiden var otroligt viktig. Den tid de la på privata angelägenheter 
fick inte vara för lång. Det andra som de tog upp var också vad för slags privat 
angelägenhet som gjordes, det var också en viktig faktor. De anställda verkade inte 
bry sig så mycket om vad man sysslade med för privat angelägenhet så länge som 
arbetsuppgifterna sköttes och de gjorde det som skulle göras. Men självfallet var 
olämpliga sidor otillåtet. En anställd menade också att det hade gått för långt ifall det 
påverkar kollegor, exempelvis att gemensamma arbetsuppgifter hamnar i skymundan. 
Anställd 2 uttryckte sig såhär: ”Alla måste ju leverera”.   
 
Facebook har blivit en stor del av vardagen, man använder det både privat och i 
jobbet. En av respondenterna kände att det går för långt ifall de skrivs om starka 
åsikter på Facebook men samtidigt så måste individer få vara privatpersoner och ha 
egna åsikter. Ett exempel på vad anställd 1 sa under intervjuerna var detta:  
 

Jag har […] både min chef och många från xxx på Facebook och då måste man […] hålla 
en låg profil […]. Om man ska Facebooka är väl ett kapitel för sig. Men det är […] 
verkligen olika av hur man använder sig av facebook. Jag skulle […] inte skriva 
någonting där som jag inte står för inför min chef eller min familj eller vad det nu är. 
(Anställd 1) 
 

Denna person tyckte även att det var viktigt att tänka på vad som finns på ens 
Facebooksida innan man får arbete för det visar väldigt mycket hur man är. Vi tolkade 
det som att det som görs på Facebook definierar en som person, därför kan det tyckas 
vara besvärligt ifall man är en person på sin fritid och en annan person på arbetet. Vi 
tolkade det även som att man inte är helt fri från arbetet på sin fritid då man ständigt 
måste hålla låg profil på Facebook. 
 
Som Bakka et al. (2006:44) skriver så är det skillnad för anställda idag än förr. Han 
menade att förr hade exempelvis cheferna mer inflytande på vad de anställda gjorde 
på fritiden. Som anställd gick det att fråga sin arbetsgivare om råd när denne hade 
problem utanför arbetet. Idag har egentligen arbetsgivaren ingen rätt att lägga sig i 
vad de anställda gör i privatlivet och på sin fritid så länge det inte påverkar företaget 
och arbetet. Men detta har ändrats idag med Facebook, ifall en anställd är vän med sin 
arbetsgivare på Facebook så bör man tänka efter ifall det är verkligen är lämpligt det 
som skrivs på Facebook, även bilder kan vara en sådan sak.  
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5. Slutsatser och diskussion 
 
5.1 Slutsatser 
 
svara mer tydligt på frågorna. En fråga i taget 
I vår undersökning så var vi intresserade av att ta reda på vad de anställda gör för 
privata angelägenheter på arbetstid och varför samt ville vi ta reda på vad cheferna 
anser om privata angelägenheter. Även hur det skiljer sig åt. Vi anser att vi har fått 
svar på detta syfte genom de olika intervjuer som vi har gjort. De resultat vi fått fram 
visade att alla de anställda som vi intervjuade ägnar sig åt privata angelägenheter på 
sin arbetstid, så som Facebook, privata telefonsamtal, privata e-mailkonton och även 
slösurfande för eget intresse. Samtidigt fanns det anställda som har barn och de 
spenderade tid åt att vara tillgängliga för dem. Detta besvarade vår fråga om vad det 
gör för privata angelägenheter på arbetstid. 
 
När vi skulle ta reda på vad intervjupersonerna gjorde för privata angelägenheter på 
arbetstid så märkte vi att det var svårt för dem att avgöra gränsen mellan eget intresse 
och arbete. Då vissa hemsidor kan ha en gråzon, så som till exempel olika nyhetssidor 
på internet, som kan ge information både om arbetsuppgifterna men även för ens egen 
del. Vi själva anser även att dessa är vanliga sysslor som man utför på arbetstid, och 
även kanske de mest relevanta som man kan göra för att få en paus i sina dagliga 
arbetsuppgifter. Dessa privata angelägenheter är sådana som kan utföras på ett 
effektivt sätt utan att det påverkar arbetsdagen. 
 
För att besvara den andra frågeställningen som var ”varför gör de anställda privata 
angelägenheter på arbetstid?” fick vi fram svaret att de anställda utförde privata 
angelägenheter på arbetstid på grund av att de ville få livet att gå ihop. Få en balans 
mellan arbetslivet och privatlivet. De går inte att stänga ute privatlivet på arbetstid 
samtidigt som det inte går att stänga av arbetet på sin fritid. De anställda sysslade med 
privata angelägenheter på arbetstid då de jämnade ut sig i längden och de kände 
mindre stress. Detta innebär att Oravecs (2002:63) argument stämmer, argumentet 
påstår att individer som surfar på internet för eget bruk på arbetstid i måttlig mängd är 
mer effektiva. Även Anandarajan och Simmers (2004:3) anser att det hjälper anställda 
att få balans i arbetslivet och privatlivet samtidigt som det kan minska stress.  
 
Den tredje frågeställningen om hur chefer ser på privata angelägenheter var att 
cheferna har en positiv syn på dessa angelägenheter, att de tycker det är tillåtet så 
länge de utfördes effektivt och inte tog upp alltför mycket utav arbetstiden. Något som 
däremot inte var tillåtet var att besöka pornografiska eller andra diskriminerande 
hemsidor. Cocker (2011:238) menar att en vanlig uppfattning bland arbetsgivare är att 
de tror att anställda blir mindre produktiva när de under arbetstid använder internet för 
privata angelägenheter. Detta argument märkte vi inte stämde in på de chefer som vi 
intervjuade då de ansåg att det var bra att deras anställda ägnade sig åt privata 
angelägenheter i måttliga mängder då de anställda blev mer produktiva enligt dem.  
 
Den sista frågeställningen som var ”hur skiljer sig dessa åt?” svaren skiljer sig inte så 
mycket åt, utan både de anställda och cheferna ansåg att privata angelägenheter är 
något som är tillåtet och som kan leda till ökad effektivitet samt minska stress. Både 
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cheferna och de anställda hade samma syn på vilka hemsidor som var mer acceptabla 
att besöka än andra.  
 
5.2 Diskussion 
 
När vi har gjort denna undersökning så har vi kunnat se hur vanligt det är med att 
utföra privata angelägenheter på arbetstid. Hur mycket man kan utföra utan att det 
märks av ens chefer. Vi ansåg att det var mycket intressant att utföra dessa 
undersökningar då vi som vi nämnde redan i syftet att vi själva varit ute i arbetslivet 
och var intresserade av ta reda på varför anställda ägnar sig åt privata angelägenheter. 
Då vi själva vet att vi ägnade oss åt privata angelägenheter när vi inte hade mycket att 
göra på arbetstid.  
 
Något vi upptäckte när vi intervjuade som vi inte hade tänkt oss från början var hur 
tillåtet cheferna ansåg att det var att göra privata angelägenheter. Detta var något 
överraskande för oss då vi trodde innan att de skulle ha en mer negativ syn på det. De 
flesta hade en avslappnad syn på vad som var tillåtet eller inte tillåtet, så länge som 
man inte gick in på olagliga hemsidor eller ägnade sig åt olagliga aktiviteter.  
 
När vi tänker tillbaka på något som vi kunde ha gjort bättre var att vi kunde ha 
kontaktat fler företag för att få fler respondenter och även få gjort intervjuerna i ett 
tidigare stadium. Vi anser även nu i efterhand att vi kunde ha ställt fler följdfrågor 
under intervjutillfället, detta kan dock ha vart svårt för oss just då eftersom vi inte har 
särskilt mycket erfarenhet av att ställa intervjuer.  En fråga som vi märkte tolkades 
som likadan av de anställda som vi intervjuade var vad man tyckte var acceptabelt och 
inte acceptabelt att göra för privata angelägenheter på arbetstid och vad man har för 
tankar och känslor kring privata saker på arbetstid? 
 
Nu i efterhand så skulle vi kanske utformat frågorna annorlunda och göra dem mer 
tydliga. Eftersom vi fick förklara frågan om tankar och känslor under flera 
intervjutillfällen.  
 
Våra styrkor är vårt samarbete, vi har diskuterat och resonerat under hela tiden som vi 
har genomfört denna uppsats. Vi har även gått tillbaka till ursprungskällorna så långt 
som möjligt.  
 
5.3 Förslag på vidare forskning 
 
Vidare forskning kring ämnet skulle kunna handla mer djupgående om vad de 
anställda gör, då det var svårt att hitta tidigare forskning om detta. Det skulle även 
vara intressant att se vad chefer gör för privata angelägenheter på sin arbetstid. Något 
annat som vi hade ansett vara intressant är att göra en undersökning igen om några år 
för att se hur mycket mer de sociala medierna tar upp av de anställdas arbetstid. Eller 
hur mycket som de sociala medierna tillhör deras arbetsuppgifter.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide anställd 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn:  
 
Ålder? 
 
Utbildning? 
 
Vad arbetar du med? 
 
Vad har du för anställnings typ? 
 
Hur länge har du varit anställd här? 
 
Kontroll, ansvar och lojalitet 
 
Beskriv hur din arbetsdag ser ut? 

- Hur ser dina arbetstider ut? Flextid, förtroendetid? 
 

Har du möjlighet att påverka ditt arbete/dina arbetsuppgifter? 
- Har du mycket eget ansvar eller sker ditt arbete under kontrollerade former 

från din närmsta chef? 
 
Känner du att du har förtroende till närmsta chef? Varför/varför inte? 

- Är det ömsesidigt? Varför/varför inte? 
 
Privata angelägenheter 
 
Vilka privata saker gör du på arbetstid? 
(telefonsamtal, surfar på internet, träna, dagdrömma, läsa böcker, tidningar, hämta, 
lämna barnen på dagis/fritids, långa raster/promenader, skämtar, pratar med kollegor 
om annat än arbete).  

- Vad tycker du är acceptabelt/inte acceptabelt? 
 

Vad har du för tankar och känslor kring privata saker på arbetstid? 
- Vart går gränser för privata saker, finns det något som du inte tycker är okej? 

 
Finns det något positivt med privata saker? 

- Kan företaget få något positivt ut av det? 
- Anser du att det borde vara tillåtet eller förbjudet? 

 
Varför gör du privata saker? 

- är det på grund av mikropaus, tidssparande (inte tid med det hemma), presterar 
bättre, grupptryck/alla andra gör det) 
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Hur känner du kring kollegor som gör privata saker på jobbet? 
- Finns det någon som har gått över gränsen? 

 
Vad vet du om de regler och policys som företaget har gentemot privata saker? 

- Vad anser du om dessa och hur förhåller du dig till dem? 
 
Hur tror du att närmsta chef ser på privata saker? 
 
Tror du att din närmsta chef själv utför privata saker på arbetstid? 

- Om ja vad anser du om det? 
- Är det mer acceptabelt för chefen att göra dessa saker än vad det är för de 

andra anställda? Vad är dina tankar kring detta? 
 
Finns det internetsidor på din arbetsplats som man inte har någon åtkomst till? 

- Vad anser du om det? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide chef 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn: 
 
Ålder? 
 
Utbildning? 
 
Vad arbetar du med 
 
Vad har du för anställnings typ? 
 
Hur länge har du varit anställd här? 
 
Privata angelägenheter 
 
Har ni några regler och policys angående privata saker på arbetstid? 

- Hur kom dessa till? 
- Känner dina anställda till dessa regler och policys? 
- Vad tycker du om reglerna och policys? 

 
Hur tror du att de anställda följer reglerna och policyn? 

- Vad tror du att de anställda tycker om reglerna och policyn? 
 
Vad är din definition av privata saker? 

- Vad anser du är tillåtet och inte tillåtet? 
- Vilka privata angelägenheter kan vara mer okej att utföra än andra (gå in på 

aftonbladet jämfört med att klippa sig på arbetstid)? 
 
Kan du ge något exempel på en privat sak som gått för långt på denna arbetsplats? 

- Varför ansåg ni att detta var att gå för långt? 
- Hur löste ni situationen? 

 
Finns det något positivt med att ägna sig åt privata saker på arbetstid och varför? 

- Finns det något negativt med privata saker och varför? 
 

 
 
 
 


