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Abstract  

Vi har undersökt studenter med erfarenhet av tidsbaserat arbete och huruvida de tar sin 

betalda arbetstid i anspråk för sig själv dvs. gör saker på sin betalda arbetstid som de inte är 

tillsagda att göra och/eller sånt som inte ingår i deras arbetsuppgifter. Om så är fallet har vi 

undersökt hur de tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv och vad anledningen till att de 

gör det är. Tidsbaserat arbete innebär att man måste vara på sin arbetsplats under vissa givna 

tider.  

Att göra andra saker än det man är tillsagd att göra på sin betalda arbetstid kan ses som ett 

slags motstånd, dvs. handlingar som kan vara öppna eller dolda. Det kan vara att man bryter 

mot regler eller att man bryter mot t.ex. organisationens normer på olika sätt. Motståndet har 

förändrats under årens lopp beroende på hur samhället och arbetslivet har utvecklats.   

Vi har i vår undersökning kommit fram till att studenter med erfarenhet av tidsbaserat arbete 

inte i så stor utsträckning använder sin betalda arbetstid till annat än just arbete. Om 

arbetstagare ändå gör det är det för att man anser sig ha tid över. Främst använder arbetstagare 

sig av den nya tekniken i form av Internet, telefoner etc. när de tar den betalda arbetstiden i 

anspråk för sig själv. Vi kan i våra resultat se att det finns skillnader i hur arbetstagare tar sin 

betalda arbetstid i anspråk för sig själv beroende på om man är man eller kvinna. Man gör 

också på olika sätt beroende på om man är äldre eller yngre och dessutom ser vi att storleken 

på arbetsplatsen spelar roll.   

Nyckelord: tidsbaserat arbete, motstånd, arbetstid, arbetstagare, Internet           
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1. Inledning  

Idén till den här undersökningen uppkom under hösten 2005 då vi läste en artikel i tidskriften 

Chef (2005, nr 10) om ett fenomen som kallades för ”småfusk”, om vad arbetstagare och 

arbetsgivare anser är okej och inte okej att göra på betald arbetstid. Med ”småfusk” ansågs i 

artikeln exempelvis att göra privata ärenden på arbetstid, ringa privat från arbetstelefon, surfa 

på Internet, dvs. sådant som tar tid och därmed pengar från arbetsgivaren. Eftersom artikeln är 

hämtad från tidningen med namnet Chef utgår vi ifrån att den har synen på fenomenet ur ett 

managementperspektiv, dvs. att man ser på fenomenet ur arbetsgivarens synpunkt. Om man 

väljer att titta på fenomenet ur anställdas perspektiv behöver beteendet inte alls vara ”fusk” 

utan snarare ett rättmätigt beteende eftersom de kanske ser det som att arbetsvillkoren är usla, 

lönerna är låga etc. Man kan utgå från att detta är ett slags motstånd mot ledningen eller 

organisationen och det är de anställdas perspektiv som vi kallar för motståndsperspektivet.  

Vi kommer i vår undersökning att titta på fenomenet ”att ta arbetstid i anspråk för sig själv” 

främst ur motståndsperspektivet, men det blir naturligt att i vissa fall även väva in 

managementperspektivets syn på vissa aspekter. Vi vill försöka att inte lägga någon värdering 

i huruvida beteendet är ”bra” eller ”dåligt” utan bara undersöka om det förekommer att 

arbetstagare tar arbetstid i anspråk för sig själva och i så fall hur och varför de säger sig göra 

så.   

Det finns inte så mycket tidigare forskning kring just det här fenomenet. Man har tidigare 

studerat motstånd men då genom exempelvis strejker, att producera mindre än vad man skulle 

kunna, bråka med andra anställda eller personer i ledande befattning etc. Detta har varit sätt 

att utöva motstånd på ett mera ”synligt” sätt. Dagens teknik har dock öppnat upp för 

möjligheterna att utöva motstånd på ett mera ”osynligt” sätt exempelvis genom telefonerande 

och användandet av Internet som arbetsgivare inte kan kontrollera på samma sätt. Det finns 

viss engelsk och amerikansk forskning som studerat fenomenet att ta betald arbetstid i 

anspråk för sig själv, men då har man främst studerat det ökade användandet av Internet och 

telefoner, mobiltelefoner etc. som utövas på betald arbetstid (t.ex. Griffiths 2003 och Lichtash 

2004). Vi tror dock att användandet av den betalda arbetstiden till privata göromål kommer att 

öka och med det kommer fenomenet att uppmärksammas mer, då det i dagens arbetsliv ställs 

allt högre krav på personalen att man är lojal, engagerad och utför sina arbetsuppgifter i tid.   
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Det finns olika sätt att se på motstånd, man kan t.ex. medvetet begränsa produktionen, stjäla 

från arbetsgivaren, mobba eller trakassera sina kollegor samt använda sin betalda arbetstid till 

annat än sitt arbete. Vi har valt att avgränsa oss till tid, dvs. att anställda gör andra saker än 

det som förväntas av dem och/eller de är tillsagda att göra och som tar av den betalda 

arbetstiden.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Vår hypotes är att människor tar arbetstid i anspråk för sig själv. Syftet med vår undersökning 

är att ta reda på om det förekommer bland studenter som har erfarenhet av tidsbaserat arbete, 

och i så fall hur det förekommer och vad man anser sig ha för anledning till att göra det. Vårt 

syfte kan formuleras i frågor som t.ex. rör på vilka sätt man tar sig friheter och därmed sin 

betalda arbetstid som en slags tidsförmån. Man kan också fråga om arbetstagare medvetet 

använder sin arbetstid till annat än just arbete och i så fall varför man gör det. Samtidigt är vi 

nyfikna på vilka olika sätt man anser sig som arbetstagare kunna vara frånvarande, både på 

och från arbetsplatsen, under betald arbetstid.  

1.2 Uppsatsens disposition  

Arbetet är indelat i en inledande del och två huvuddelar. Den inledande delen består av 

inledning, syfte och frågeställning. Den första huvuddelen är vår teoridel där ett urval av äldre 

och senare perspektiv på motstånd redovisas, samt en metoddel. Den andra huvuddelen 

innehåller redovisning av den genomförda undersökningens resultat med analys och reflektion 

samt en avslutande diskussion.           
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2. Teori  

I det här avsnittet kommer vi att presentera några synsätt på arbete och framförallt motstånd 

till arbete. Vi börjar med de äldre perspektiven och presenterar sedan de nyare perspektiven 

som vuxit fram ur de gamla perspektiven, samt nyare forskning som rör vårt fenomen.  

2.1 Inledning   

Motstånd i arbetslivet kan sammanfattas som protestyttringar som exempelvis strejk, 

sabotage, stöld, produktionsfrånvaro, tidsslöseri, ironiska skämt och så vidare. Motstånd är 

handlingar som kan vara öppna eller dolda. En typ av öppen handling är det som inom 

engelskan kallas misbehaviour, vilket är när man bryter mot regler eller har olämpligt 

uppträdande. Det motstånd som på engelska kallas dissent är språkliga, normativa och 

ideologiska meningsskiljaktigheter. Dessa är av mer dold och informell karaktär. Det finns 

inga riktigt bra svenska översättningar på de engelska begreppen men motstånd är ett 

samlingsbegrepp på vad som ur ett managementperspektiv beskriver vad anställda gör och när 

de inte gör som de ska (Huzell 2005:18). Engelskans ord behaviour som t.ex. återfinns bl.a. i 

synsättet Organizational Behaviour, som redovisas nedan, betyder att man bete sig ”rätt”, så 

som ledningen önskar. Man beter sig rätt enligt managementperspektivet. Ackroyd & 

Thompson skriver i sin bok om misbehaviour, dvs. allt man gör som inte ledningen anser är 

rätt beteende. Uttrycket Organizational Misbehaviour är alltså Ackroyd & Thompsons 

”ordlek” med synsättet Organizational Behaviour.  

2.2 Äldre perspektiv  

När den gamla hantverkartraditionen fick stå tillbaka för industrialismens uppkomst och 

framsteg tog de första motståndsstrategierna sin början, då bl.a. genom det som kallas 

produktionsbegränsning. Det var när arbetarna försökte kontrollera sin ofrihet bl.a. genom 

påtvingad arbetsdelning, som motståndet uppkom (Huzell 2005:19).     
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2.2.1 Scientific Management  

Tidigare forskning om motstånd är huvudsakligen skrivet ur ett managementperspektiv, dvs. 

det är ledningens syn på vad de anställda gör och inte gör i förhållande till vad de är tillsagda 

att göra. Det har forskats länge kring detta och Frederick Winslow Taylor var en av de första 

som uppmärksammade att anställda gjorde motstånd (Huzell 2005:19-20.) Redan i början av 

1900-talet var han den som skapade det som kom att kallas för Scientific Management. För att 

undvika stora förluster och det slöseri som ineffektivitet i produktionen leder till tyckte Taylor 

att den bästa ledningsformen var riktig vetenskap, dvs. klart definierade lagar, regler och 

principer. Taylor menade att både ledning och anställda skulle vinna på detta, genom att 

produktionen maximerades skulle arbetarna kunna få högre lön medan arbetsgivaren skulle 

kunna få större vinst. Arbetaren skulle inte bara kunna få högre lön utan även utveckling för 

sin maximala förmåga och högsta befordran inom företaget. Utifrån arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad var det viktigt att träna och utveckla varje arbetare i företaget att nå sin 

maximala prestation och det var det viktigaste målet för varje ledare och varje arbetare att se 

till att detta skedde. Taylor ansåg att både arbetare och ledare skulle arbeta för samma mål, att 

de skulle ha ömsesidig tillit för varandra, att man skulle arbeta entusiastiskt och vilja dela 

resultatet. Kärnan i Scientific Management var den nära personliga kontakten mellan ledning 

och anställda.   

Resultaten av den vetenskapliga metoden som Taylor använde sig av visade sig vara mycket 

effektiva, t.ex. vid ett gruvarbete ökade arbetarna produktionen från 12,5 ton till 47 ton per 

dag samtidigt som individuella arbetare kunde få upp till 60 procent högre lön. Arbetarna blev 

också mer nöjda med de nya arbetsförhållandena. Vid en cykelfabrik producerade 35 kvinnor 

samma volym som 120 kvinnor tidigare hade gjort, genom att följa Taylors vetenskapliga 

principer. Kvinnorna tjänade mellan 80-100 procent mer än tidigare och fick också en kortare 

arbetsvecka.   

Taylors princip byggde på att lösningen fanns hos ledningen, arbetarna ska snabbt utföra 

order och Scientific Management behöver inte arbetarnas initiativ. Arbetarna ska inte tänka 

utan bara utföra sina uppgifter efter de instruktioner de fått från ledningen (Abrahamsson & 

Andersen 2000:28-29). Taylor ansåg att fattigdom, dumhet och styrka var utmärka kriterier 

för en god arbetare (Huzell 2005:21). Han menade att arbetare medvetet höll tillbaka sin 

arbetskraft och en anledning till det var att arbetarna trodde att om de producerade mer skulle 
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det leda till uppsägningar. Dåligt ledarskap var en annan anledning till att arbetarna inte 

presterade maximalt. Taylor menade att arbetsledare och chefer inte förstod att arbetarna ville 

skydda sina egna intressen. Taylor kallade detta för solidiering, vilket betyder endera att 

människan till naturen är lat och ovillig att arbeta och dels att människan är uträknande och 

därmed räknar ut hur mycket eller lite man behöver arbeta för att ledningen ändå ska tro att 

man arbetar hårt (Huzell 2005:20).  

2.2.2 Human Relations  

I slutet av 1920- och början av 1930-talet genomförde Elton W. Mayo tillsammans med 

Roethlisberger och Dickson ett experiment som kallades Hawthorne-experimentet 

(Abrahamson & Andersen 2000:54-57), vilket utvecklades till det som nu kallas för Human 

Relationsskolan. Från början var själva experimentet en del ur en Scientific Management 

forskning, vilket till viss del syns i en del likheter mellan de bägge skolorna. Detta resulterade 

senare i det synsätt som representerar Human Relations. Det var när forskarna skulle studera 

hur den fysiska arbetsmiljön påverkar arbetarens produktivitet, oavsett om de förbättrade eller 

försämrade arbetsmiljön, som de kom fram till att arbetarnas produktivitet förbättrades. 

Forskarna drog av det slutsatsen att arbetarna tyckte om att vara i centrum för deras 

uppmärksamhet och det medförde att arbetarna producerade mer. Enligt Scientific 

Management skulle inte ökad uppmärksamhet öka produktivitet men Mayo och hans forskare 

kom fram till att ändrade sociala och psykologiska faktorer kom att ses som en huvudfaktor i 

arbetarnas tillfredsställelse. Man blev medveten om vikten av att göra arbetsmiljön bra för att 

öka arbetarnas produktivitet, det framkom också att människor arbetade för mer än bara 

pengar. Det fanns andra saker som motiverade dem, människor är trots allt inte maskiner utan 

ett socialt väsen (Timm & Peterson 2000:8-9). Mycket större roll än pengar spelade 

arbetsgruppens normer, känsloupplevelser och trygghetsbehov för produktionsresultaten 

(Abrahamsson & Andersen 2000:54). Vid forskningen kom det fram att arbetarna använde sig 

av det som kom att kallas informell norm, dvs. det som angav ett tillräckligt gott ”dagsverke” 

och när man uppnått det kunde man sluta arbeta för dagen, en slags produktionsbegränsning 

helt enkelt. Arbetarna var rädda för att om de jobbade mer eller mindre än vad som var 

betraktat som normen kunde ledningen höja arbetsmålet, sänka ackordsbetalningen, öka 

pressen på långsamma arbetare eller så uppkom risk för uppsägningar. Forskarna kom även 

fram till att det existerade subgrupper i arbetslagen och att dessa subgrupper hade informella, 

sociala regler. Reglerna var att man inte fick arbeta för mycket eller för lite, inte fick skvallra 
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för chefer och man skulle hålla ihop med sina arbetskamrater och inte fjäska för ledningen. 

Forskarna menade att detta var en slags intern, social kontroll. De kom också fram till att 

arbetarna drevs av sociala motiv och att det fanns ytterligare en regel, en extern funktion som 

beskrev hur arbetarna skulle bete sig emot ledningen. Ledningens mål om ekonomisk 

lönsamhet och arbetarnas mål om social gemenskap gick inte alltid hand i hand. Forskarna 

menade att om ledningen arbetade med en bättre ledarstil, en bättre förståelse för arbetarna 

och bättre kommunikation så skulle de kunna utnyttja och ta vara på de sociala relationerna 

som fanns mellan de anställda. Motståndet skulle kunna upphöra om ledningens mål, som var 

ekonomisk lönsamhet, integrerades med arbetarnas mål, som var det sociala behovet. På så 

sätt skulle arbetsplatsen bli mycket mera effektiv menade Human Relations forskare (Huzell 

2005:23).  

2.2.3 Socio-tekniska skolan  

Den socio-tekniska teorin växte fram på 1950-talet i England och har sin tonvikt på, och 

uppmuntrar, informella relationer på arbetsplatser och menar att man på så sätt kan öka 

effektiviteten i arbetet. Den här teorin vann också särskilt gehör i Norge som också var tidiga 

med forskning och utveckling av arbetsorganisationer inom den här teorin (Granberg 

2003:242, 538-539). Forskare vid Tavistockinstitutet i England menade att en organisation 

bestod av två system, det ena var det sociala systemet och det andra det teknisk-administrativa 

systemet. Forskarna Emery och Trist (enligt Hansen & Orban et al. 2002:118) menade att 

själstyrande grupper på arbetsplatserna där de själva fick välja ledare, planera och fördela 

arbetet var det mest effektiva. Genom detta kan man förena de två systemen, det sociala och 

det teknisk-administrativa. Lysgaard (enligt Huzell 2005:27) menar att individen ingår i både 

det sociala och teknisk-administrativa systemet där det teknisk-administrativa systemet har 

omättliga krav på individen i arbetet. Individen ska vara pålitlig, snabb, kompetent osv. 

Situationen blir då konstig för människan som inte orkar förhålla sig till dessa krav och för att 

skydda sig mot det teknisk-administrativa systemets krav uppstår ett tredje system, det så 

kallade kollektivsystemet. Individen blir då skyddad av kollektivet och kan påverka systemet. 

Det teknisk-administrativa systemet är det system som förknippas med ledningen. Det är dock 

inte ledningen som arbetarna gör motstånd mot utan just systemet och dess krav. 

Kollektivsystemet uppstår genom att de anställda kan tolka motsättningar och problem på 

samma sätt, genom att de anställda har möjlighet att diskutera, kommunicera och utbyta 
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tankar om de upplevda problemen på arbetsplatsen. Dessutom krävs det att arbetarna kan 

identifiera sig med varandra, att det är de mot det teknisk-administrativa systemet.  

2.2.4 Psykologiska perspektivet  

Kurt Lewin var från början gestaltpsykolog (Granberg 2003:231) och menade att genom att 

arbeta med gruppen och inte enskilda arbetare samt social handling var det bästa sättet att få 

till stånd förändring. Enskilda individers normer är svagare än gruppnormer vilket medför att 

om gruppens normer ändras så är individen mer öppen att förändra sina. Lewin upptäckte 

också möjligheterna med feedback som skapade engagemang och nyfikenhet hos 

gruppdeltagare (Granberg 2003:534). Ur ett psykologiskt perspektiv ses motstånd mot 

förändringar som ett slags försvar som orsakas av ångest och oro inför det som kommer att 

bli. Lewins teori handlar om det som han kallar för ett kvasistationärt tillstånd, dvs. att 

krafterna som verkar för och mot förändring är i balans. När inte kvasistationärt tillstånd råder 

menar Lewin att det sker en förändring och denna förändring är för t.ex. anställda i företag 

riskfylld. Sociala systemets inre spänning ökar och motstånd råder. Lewin menade att om man 

inte gjorde förändringar i det sociala systemet vid t.ex. organisationsförändringar skulle en 

bestående förändring inte ske utan systemet skulle snabbt återgå till den balans som rådde 

tidigare (Huzell 2005:30).   

French och Coch (enligt Huzell 2005:30) menade att om de anställda fick delta i 

förändringsarbetet och man skapade delaktighet skulle problemet med motstånd lösas. De 

menade att motstånd mot förändring uppstod när de anställda inte fick information eller fick 

vara delaktiga i förändringarna.  

2.3 Senare aktuella perspektiv  

Senare mer aktuella perspektiv har sitt ursprung i de äldre perspektiven men har utvecklats 

något. De tre perspektiven som vi nedan kommer att ta upp är på flera sätt lika varandra men 

skiljer sig ändå åt på vissa centrala delar. I det här avsnittet kommer vi också att ta upp några 

exempel på senare forskning som har med motstånd och använde av arbetstid att göra.    
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2.3.1 Organizational behaviour  

Organizational behaviour, eller OB (Ackroyd & Thompson 2003:8-9), är ett synsätt som anser 

att anställda i organisationer främst är konforma, dvs. att de är inriktade att följa ledningens 

regler och normer och att detta anses vara det ”normala” beteendet, ett beteende som också 

kan ”programmeras” av ledningen om de anställda bara motiveras på rätt sätt. Beteende och 

att ”bete sig rätt” innebär enligt OB helt enkelt att göra som man blir tillsagd. Traditionell 

OB-forskning ignorerar förekomsten av motstånd och menar att allt beteende är bra beteende 

och om det inte är det beror det på dålig ledning. Icke-konformism, dvs. konflikter och 

motstånd trivialiseras och negligeras, i viss OB-litteratur finns orden konflikt och motstånd 

inte ens med. Om man någon gång ändå diskuterar konflikter, att icke-konformism existerar 

alls, fördjupar man sig inte i konflikten i sig eller varför den uppstått. Litteraturen behandlar i 

så fall bara hur problemet ska lösas. Om det diskuteras hur konflikter, icke-konformism, 

uppstått menar OB-litteraturen oftast att det beror på att man genomfört 

organisationsförändringar av något slag, exempelvis infört ny teknik eller nya värderingar i 

organisationen som skapar spänningar hos de anställda och det skulle då vara på grund av 

organisationsförändringarna som oron uppstår. Oavsett så är motstånd inom OB starkt 

marginaliserat och sägs bero på psykologiska faktorer som kommer av olika viljor och 

drivkrafter. Om ledningen bara får förståelse för de anställdas beteenden kan problemen lösas. 

OB utgår från att arbetsplatsen är harmonisk och även om man ser konflikter förklaras dessa 

som känslomässiga, irrationella, marginella och tillfälliga (Ackroyd & Thompson 2003:19, 

21). Timm & Peterson (2000:245-248, 345) ger tydliga exempel på hur man handskas med 

begreppen konflikt och motstånd. De listar olika typer av konflikter och sedan i punktform 

hur man går till väga för att handskas med dessa konflikter. Likaså förklarar de i punktform 

på vilka tre sätt anställda kan göra motstånd mot förändringar och sedan förklarar de hur man 

ur ledningssynpunkt tar itu med ”problemen”.  

Idén inom OB är att motstånd främst är kopplat mot förändringar och att motståndet beror på 

känslomässiga tillstånd. Dessa känslor kan och bör korrigeras av ledningen. OB menar att 

anställda vid förändringar går igenom vissa faser som senare leder till att förändringen i 

slutändan accepteras (Huzell 2005:32).   

Det finns dock viss forskning inom OB som inte bara anser att motstånd mot förändringar är 

känslomässiga och irrationella. Vissa forskare har kommit fram till att motståndet också kan 
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handla om relationen mellan ledning och anställda och kan vara ett svar på förluster av status, 

ekonomi och goda arbetsvillkor. Grunden till motståndet kan således också bero på att man 

känner sig orättvist behandlad under förändringen. Denna forskning tyder ändå på att 

ledningen med rätt metoder kan ändra anställdas handlingar till konforma från icke-konforma 

(Huzell 2005:34).  

2.3.2 Det arbetssociologiska perspektivet  

I det arbetssociologiska perspektivet (enligt Huzell 2005:35-36) anser man att motstånd är 

något som ingår i alla kapitalistiska organisationer och att organisationer består av 

konkurrerande intressen. Labour Process-skolan (LP) menar att motstånd tar sig uttryck på 

flera sätt. Det kan bl.a. vara de anställdas sätt att visa missnöje för sin arbetssituation. 

Motstånd kan också vara en slags överlevnadsstrategi från de anställda som ett sätt att värja 

sig mot ledningens kontroll och styre, på så sätt kan de anställda behålla sin identitet och sin 

autonomi, som betyder självstyre. Som en tredje punkt menar LP att motstånd är förknippat 

med ledningens makt och kontroll över de anställda. Det motståndet behöver inte vara någon 

slags överlevnadsstrategi utan det handlar mer om att markera vem som har makt och 

kontroll, ett slags motmakt. Motstånd inom LP uppkommer alltså när organisationer försöker 

kontrollera och övervaka sina anställda både genom deras arbetssituation, att få dem att tycka 

och bete sig enligt organisationens mål och genom detta mål få ut så mycket som möjligt av 

sina anställda för att generera vinst. Man kan säga att motstånd uppstår genom att både 

ledning och anställda försöker tillskansa sig makten och kontrollen över arbetsprocessen.  

Tidigare forskning inom LP menade att ledare i organisationer hade två sätt att välja att 

kontrollera sina anställda på, det ena var direct control som leder till att anställda gör som de 

ska och lyder order. Risken är dock då att de inte gör det med engagemang och blir mindre 

lojala mot sin arbetsgivare. Det andra sättet kallas för responsible autonomy och innebär i 

stort sett detsamma som vi i Sverige kallar ”frihet under ansvar”. ”Frihet under ansvar” kan 

göra att de anställda känner sig engagerade och arbetar hårt men det är ingen garanti för att de 

arbetar enligt organisationens mål (Huzell 2005:36-37).  

Ledningskontroll har under det senaste århundradet förändrats från att ha varit en 

personbunden kontroll till att bli mera systematiska kontrollmetoder som kontrollerar hela 

arbetsgrupper. På så sätt har även motståndet förändrats under årens gång, vilket leder till nya 
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konflikter och nya kontrollsystem. Det är på så sätt självverksamhet har uppstått, 

självverksamhet kan stå för de anställdas önskan att uppnå autonomi på jobbet. Men när 

denna autonomi begränsas av ledningen på olika sätt uppstår motstånd. Självverksamhet 

förklaras som kollektiva handlingar som anställda utövar för att själv få kontroll över sitt eget 

arbete (Huzell 2005:37).  

Hodson (enligt Huzell 2005:38-40) har gjort en modell över anställdas beteendemönster på 

arbetsplatsen där de två huvudmönstren är villkorad arbetsinsats och entusiastiskt samtycke. 

Att samtycka med ledningens krav (entusiastiskt samtycke), dvs. att bete sig som ledningen 

önskar behöver inte betyda att de anställda accepterar ledningens mål eller krav. Främst 

strävar man efter att uppnå autonomi. Villkorad arbetsinsats är det grundläggande 

beteendemönstret i Hodsons modell som innebär att man inte arbetar hårdare än vad som 

krävs, man till och med håller tillbaka sin arbetskraft, detta som ett svar på att ledningen t.ex. 

ställer för hårda krav. För att bibehålla autonomi använder sig de anställda av 

motståndsstrategier som frånvaro, sabotage och maskning. Någonstans emellan de två 

beteendemönstren, villkorad arbetsinsats och entusiastiskt samtycke, finns de två beteendena 

fjäsk, som innebär att anställda försöker få fördelar genom att ställa sig in hos ledande 

personal, eller att klara sig undan, detta görs genom att man låtsas leva upp till 

organisationens mål och ledningens krav. I det här perspektivet betonar man de anställdas 

kreativitet och strävan efter autonomi, vilket är den avgörande skillnaden mot den tidigare 

forskningen där man mer har betonat motsättningarna mellan ledning och arbetare.  

2.3.3 Det poststrukturalistiska perspektivet  

Enligt det poststrukturalistiska perspektivet har ledningen genom att öka den tekniska 

övervakningen och betona företagskulturella värderingar fått de anställda att bli partiska med 

organisationens mål och på så sätt kan ledningen också kontrollera och konstruera de 

anställdas identitet. Det här är en syn som har vuxit fram under sent 1900-tal. De anställda har 

egentligen inget annat val än att rätta sig efter organisationens mål, eftersom eventuellt 

motstånd är svårt att göra då det bara leder till ytterliggare övervakning. Man skulle då kunna 

tro att anställda inte kan göra något som helst motstånd mot ledningen och att de anställda helt 

agerar så som ledningen vill och efter organisationens mål. Det finns dock vissa forskare 

inom det poststrukturalistiska perspektivet som menar att anställda kan göra motstånd genom 

att exempelvis inte identifiera sig med ledningen och organisationen mål och på så sätt 
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distansera sig från ledningen. Med distansering menas att de anställda är direkt ointresserade 

av saker som händer i organisationen och på så sätt kan de också komma undan eventuella 

krav från ledningen. Det finns ytterliggare ett sätt att göra motstånd och det är genom att vara 

genuint intresserad av vad som händer och pågår i organisationen, på så sätt kan de anställda 

kräva information, ifrågasätta beslut osv. (Huzell 2005:43-45).    

Motstånd är inte bara ett sätt för anställda att uttrycka sitt missnöje med ledningen eller 

arbetsvillkoren. Motstånd enligt det poststrukturalistiska perspektivet blir som ett svar på 

ledningens försök att kontrollera individen, ledningen vill skapa förutsägbarhet och säkerhet i 

organisationen genom att påverka de anställdas känslor, attityder och beteende och få 

individen att handla och agera enligt organisationens mål. Genom att ledningen gör så 

försöker de eliminera de anställdas egna identiteter som på något vis kan hota organisationens 

förutsägbarhet och säkerhet. Motståndet blir därför att individen försöker skapa eller bibehålla 

sina andra identiteter än det som önskas av ledningen. Som anställd försöker man poängtera 

att man är en individ i organisationen med en egen identitet (Huzell 2005:45).  

2.3.4 Organizational Misbehaviour   

Figur 2:1. Dimensioner av organizational misbehaviour 

(Källa: bearbetning av Huzell 2005 figur 2:2 och Ackroyd & Thompson 2003 figur 1:2) 

Tillägnelse av: 
Grad av organiza- 
tional mizbehaviour             Tid                       Arbete                Produkter            Identitet   

                                       Tidsslöseri         ”Förhandling”                Skämt 
                                                                    om grad av  
                                                                    ansträngning                Snatteri             Yrkes- 
Villkorat samtycke                                                                       kulturer,                              

                                                                 arbetar- 
                                                                                                                                 kollektiv  

 

                                                                    Medveten 
Undandragande              Frånvaro             produktions-                Fiffel              Anspelning                 
                                                                   begränsning                                           på sex     

Förnekande                                                    Sabotage 
Fientlighet                        Säga upp                                                Stöld                   Klass- 
                                            sig                                                                               solidaritet
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Ovanstående modell visar olika grader av organizational misbehaviour. Ackroyd och 

Thompson (2003:25) menar att misbehaviour uppträder i tid, arbete, produkt och identitet och 

graden av organizational misbehaviour i de här fyra olika aspekterna beror på hur kampen 

mellan ledningen och de anställda ser ut. Graden av misbehaviour beror på vem som har t.ex. 

makten att bestämma hur arbetet ska utföras, hur arbetstiden ska vara förlagd och vilket 

material som ska användas vid produktionen. Ledningen vill dessutom att de anställda 

anammar företagskulturen och även där pågår en kamp mellan ledningen och anställda i 

vilken grad de anställda ska anamma företagskulturen. Den här modellen visar på olika 

variationer av misbehaviour som förekommer utifrån den forskning och det som finns skrivet 

om misbehaviour. Vår modell är en bearbetning av Ackroyd och Thompsons modell som de 

har upprättat utifrån den forskning om misbehaviour som de tagit del av. Modellen är alltså ny 

men handlingarna som den beskriver är inte nya.  

Ackroyd och Thompson (2003:27) menar att misbehaviour i organisationer inte först och 

främst handlar om att tillägna sig materiella resurser utan symboliska resurser, detta har också 

en stor del i att informellt beteende och misbehaviour förekommer. Många variationer av 

identiteter samlas, eller utvecklas, i organisationer. Allt misbehaviour i organisationer och allt 

beteende som har med tillägnelse av tid, arbete och produkter att göra beror på 

självverksamheten, eller självorganiseringen i arbetsgruppen, och hur anställda på 

arbetsplatsen har anammat företagskulturen. Ackroyd och Thompson (2003:27) menar att 

identitet på arbetet, dvs. anställdas möjlighet att styra sig själva, blir allt mer viktigt. Anställda 

blir också mer medvetna om att de kan styra sig själva på arbetet, men samtidigt så är det här 

viktigt, ur ett ledningsperspektiv, för ledningen att känna till. För om ledningen på rätt sätt 

kan fånga upp informella grupperingar kan de använda dessa grupperingar på strategiska 

platser i organisationen.   

Om man tittar på modellen kan man utgå från att interaktionen mellan anställda och ledningen 

egentligen är en mer komplex form av ”förhandling” mellan anställda och ledning i huruvida 

anställda får behålla sin identitet och kan självorganisera sig snarare än snatteri och 

tidsslöseri. Om ledningen på förhand är gynnsamt inställd mot varje aspekt kan de nå 

övertygande och engagerade förhållanden i organisationen med de anställda genom olika 

typer av ”förmåner”, dvs. de anställda anammar mycket av det som ledningen vill men tar sig 

vissa förmåner inom de fyra aspekterna som visas i modellen. Den raka motsatsen skulle vara 

om inte ledningen alls visar sig ha någon förståelse för de anställdas behov av 
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självorganisering och inte intar en gynnsam inställning mot detta. De anställda kommer då att 

använda sig av destruktiva handlingar såsom sabotage, säga upp sig eller göra motstånd mot 

företagskulturen och dess rådande värdesystem (Ackroyd & Thompson 2003:27-28).  

Eftersom tillägnelse av arbete och tillägnelse av tid är nära förknippade med varandra, när 

man tillägnar sig tid så påverkar det även arbetet varför man skulle kunna säga att man även 

tillägnar sig arbete. Detsamma kan gälla tillägnelse av identitet. Kan de anställda inte tillägna 

sig identitet i arbetet är det även svårt att påvisa att anställda tillägnar sig något av de andra tre 

aspekterna; tid, arbete och material. Tillägnelse av tid och arbete hänger ofta ihop t.ex. när en 

anställd är frånvarande från arbetet och gör andra saker än det den ska använder man sig ju 

både av arbete och tid (Ackroyd & Thompson 2003:25-26). Inom tillägnelsefaktorn arbete vill 

ledningen styra saker som arbetsmängd och arbetsinnehåll, hur det ska göras. Från 

motståndsperspektivet försöker anställda tillägna sig autonomi i arbetet dvs. att själv styra 

arbetet, vad som ska göras och hur. Om man tittar på tillägnelse av tid så försöker ledningen 

kontrollera att de anställda inte använder sin arbetstid till annat än just arbete. Ur 

motståndsperspektivet kan anställda tillägna sig tid genom att inte arbeta snabbt och effektivt, 

de kan ta längre raster, komma för sent till arbetet etc. (Huzell 2005:41).  

2.3.5 Internet-användning  

Griffiths (2003:87) nämner en studie gjord av företaget SurfControl där man kommit fram till 

att icke-arbetsrelaterat Internetanvändande på kontor där anställda köpte och sålde aktier, 

spelade spel, shoppade eller letade resor och arrangerade semestrar kostade företagen mest. 59 

procent av Internetanvändandet var icke-arbetsrelaterat och beräknas kunna kosta näringslivet 

så mycket som 35 miljoner pund om året.   

Internetmissbruk och Internetberoende hänger ihop men är inte samma sak. Med 

Internetmissbruk menas att man använder Internet till icke-arbetsrelaterade sysslor och det har 

oftast inga negativa effekter för den som surfar på nätet mer än att det sänker den anställdes 

arbetsproduktivitet. Griffiths (2003:89) redogör för olika saker som man gör på Internet när 

man inte utför arbetsrelaterade sysslor. Det kan t.ex. vara att man chattar, mailar vänner eller 

engagerar sig i diskussionsgrupper. En del skapar också olika slags relationer på Internet, 

både vänskapliga och mer amorösa. Den mest vanliga Internetaktiviteten från arbetsplatsen är 

att man spelar, shoppar, bokar resor etc. Sedan använder man också ofta sökmotorer och 
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databaser på Internet, vanligtvis används dessa av anställda som faktiskt söker arbetsrelaterad 

information men som oftast brukar bli sittandes långa tider utan att ha fått fram särskilt 

relevant information.  

Griffiths (2003:90-91) menar att forskning har visat att virtuella miljöer erbjuder tillfällig tröst 

eller flykt och kan vara stimulerande och/eller distraherande och det skulle då vara några 

förklaringar till varför anställda använder Internet till icke-arbetsrelaterade sysslor. Men det 

finns också andra anledningar t.ex. att man som anställd har möjlighet och tillgång till Internet 

vilket man kanske inte har hemma. Man kan också vara anonym på olika sätt på Internet och 

många anställda tror att deras Internetanvändande är svårt för deras arbetsgivare att upptäcka. 

Att maila, prata med andra på chatter, delta i nyhetsgrupper eller andra typer av rollspel på 

Internet är också ett sätt för många anställda att träffa/umgås med andra utan att behöva lämna 

sin arbetsplats. Icke-arbetsrelaterat Internetanvändande kan också förklaras som ett sätt att fly 

från stress och det verkliga livet.  

Griffiths (2003:91) menar, utifrån sin forskning och den kontext han utfört den i, att eftersom 

vi i dagens arbetsliv jobbar allt längre tider, befinner sig på arbetsplatsen längre, så utför 

många anställda aktiviteter från sin arbetsplats på Internet t.ex. shopping eller sociala 

kontakter. För de som jobbar mycket och länge så har användandet av Internet för sociala 

kontakter blivit ett sätt att bryta den sociala isolering många kan känna. Dessutom är det idag 

mycket mera socialt accepterat att sitta framför datorn än det var för tio år sedan.  

Det finns forskning som visar på att ”sex” är det mest eftersökta ämnet på Internet och studier 

visar att en tredjedel av alla Internetanvändare uppsöker någon typ av sexsajt. Mycket av den 

här sortens aktivitet på Internet pågår på arbetsplatser därför att personer på så sätt kan 

undanhålla det från sitt övriga liv, partners och familj (Griffiths 2003:92).  

Spelande på Internet är en nyare möjlighet som öppnats upp på arbetsplatser. Det finns ett 

stort antal websajter som erbjuder spelande och detta är också en aktivitet man som anställd 

kan roa sig med utan att varken ledning eller kollegor märker något. På det här sättet använder 

man sig av både tid och resurser vilket sänker produktiviteten (Griffiths 2003:93). Ungefär 

samma resonemang för Lichtash (2004:28) samtidigt som hon dessutom säger att arbetsgivare 

idag måste tillåta sina anställda att använda sina telefoner för att ringa privata samtal som t.ex. 

till sina barn eller för att boka läkartider och dyl. På samma sätt som att Internet blir allt 
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vanligare i vårt samhälle känner fler arbetsgivare att de också måste ge sina anställda tid att 

använda Internet till privat bruk och att skicka mail och dyl.    

Mirchandani och Motwani (2003:26, 55) har genom en kvalitativ undersökning kommit fram 

till att det mest använda sättet att komma tillrätta med icke-arbetsrelaterat Internetanvändande 

är att ha företagspolicies, men samma undersökning visar samtidigt att det är det minst 

effektiva sättet. I undersökningen kommer de även fram till att de flesta företag har tänkt 

kartlägga deras anställdas Internetanvändande men väljer att inte göra det för att det tar för 

mycket tid och resurser, såväl mänskliga som ekonomiska. Många företag ansåg att det skulle 

kosta mer att kartlägga och se över det icke-arbetsrelaterade Internetanvändandet och därav 

den extra låga produktiviteten än att låta det vara.                     
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3. Metod  

I det här avsnittet beskriver vi hur vi valt datainsamlingsmetod, urval av vår population och 

redovisar vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av undersökningen.  

3.1 Motivering av val  

Det är en beskrivande och jämförande undersökning då vi syftar till att beskriva hur studenter 

med erfarenhet av tidsbaserat arbete tar arbetstid i anspråk för sig själva och jämföra 

eventuella skillnader mellan såväl kön, ålder, anställningsår, befattning, utbildning, 

anställningsform och sektor. Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning med enkät som 

datainsamlingsinstrument. Då det inte finns så mycket tidigare forskning om vårt fenomen 

väljer vi kvantitativ undersökningsmetod för att på så sätt få en överblick av fenomenet och 

hur vanligt förekommande det är. Bryman (1997:33) m.fl. menar att den här typen av metod 

är mest lämplig ur ett forskningsperspektiv när man vill ta reda på hur vanligt förekommande 

ett beteende är.   

Vi använder oss av deduktiv metod, vilket innebär att vi dragit slutsatser från allmänna 

principer och befintliga teorier. Utifrån vår teori har vi utformat vår hypotes, att människor tar 

arbetstid i anspråk för sig själv, som vi sedan prövat i vår studie (t.ex. Patel & Davidsson 

2003).   

3.2 Kvantitativ datainsamling  

Eftersom det inte finns någon relevant tidigare forskning i området har vi själva arbetat fram 

ett frågeformulär i form av en enkät med totalt 20 frågor, varav några är av a,b,c-form. 

Flertalet av frågorna ska kunna utläsas på en s.k. Likert-skala. Ejlertsson (2005:91) 

förespråkar en Likert-skala med fem- eller sjugradig skala, vi väljer dock att använda oss av 

en fyrgradig skala. På det sättet tvingar vi respondenterna att ta ställning till ja eller nej 

genom att de inte kan välja ett neutralt svarsalternativ. Vår sista och avslutande fråga är en 

s.k. påståendefråga (se enkätformulär som Bilaga 1).   
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3.3 Urval  

Det här är en urvalsundersökning då vi gör ett tillgänglighetsurval av vår population, som är 

studenter vid Karlstads universitet som har eller har haft tidsbaserat arbete. Vi har valt att 

ställa våra frågor till män och kvinnor med anställning där arbetet är tidsbaserat. Med att 

arbetet är tidsbaserat innebär det att det krävs inte bara att man ska lösa arbetsuppgiften utan 

att det faktiskt krävs att man är på plats under vissa givna tider. Vikten av detta har vi 

informerat om och kontrollerat vid utdelandet av enkäterna. Vi har valt att göra vår 

undersökning bland studenter som arbetar eller har arbetat, både bland kvällsstuderande 

studenter och dagstuderande studenter. Varför vi har valt att göra undersökningen på just 

studenter med arbete är för att vi har antagit att det kan vara svårt att få access att ställa frågor 

av den här typen på specifika företag och arbetsplatser, då frågorna kan upplevas som 

känsliga av både ledning och anställda. Dessutom tror vi att studerande har större benägenhet 

att vilja delta i undersökningar av den här typen.  

Våra bakgrundsvariabler är kön, ålder och utbildningsnivå. Vi har dessa variabler med i 

undersökningen för vi tycker det är intressant att se om det finns några direkta skillnader. 

Dessa bakgrundsvariabler kan utgöra en viss skillnad och därför tycker vi att det är intressant 

att undersöka detta. Det kan finnas skillnader beroende på hur gammal man är, yngre 

människor kanske i högre grad än äldre känner sig iakttagna och kontrollerade av sina 

arbetsgivare och måste arbeta hårdare för att få behålla sin tjänst och klättra i karriären. 

Ytterligare variabler som vi har med i undersökningen är sektor, anställningstid, storlek på 

arbetsplats, anställningsform och befattning för att se om dessa gör någon ytterligare skillnad. 

Anställda kan vara olika mycket lojala mot sin arbetsgivare beroende på just sektor, hur länge 

man har varit på arbetsplatsen eller vilken typ av befattning man har.   

3.4 Praktiskt genomförande  

Först genomförde vi en s.k. test-enkät som kan liknas vid en pilotstudie av mindre modell på 

20 dagstudenter vid Karlstads universitet som har eller har haft tidsbaserat arbete. Vi valde 

dagstudenter vid vår pilotundersökning därför att dagstudenterna var lättare att få tag på och 

syftet med undersökningen var att testa att vårt frågeformulär fungerade och inte 

missuppfattades av respondenterna. Därmed kunde vi rätta till de mest uppenbara validitets- 
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och reliabilitetsproblemen (Djurfeldt et al, 2003:109) innan vi gjorde den riktiga 

undersökningen.   

De fel vi kunde identifiera i vår test-enkät handlade bl.a. om att skalorna i flera frågor var 

osystematiska och på så sätt var det svårt att utläsa sammanhang i flera frågor. Några av 

frågorna var luddigt formulerade och svåra för respondenterna att förstå. Frågorna i vår test-

enkät var inte utformade i a,b,c-form utan vi hade från början i antal väldigt många frågor. Vi 

valde att sen göra om dessa till följdfrågor i a,b,c-form och fick på så sätt ner antalet frågor 

vilket kan verka mindre stressande och ansträngande för respondenterna.  

Efter korrigeringar blev den slutgiltiga enkäten något annorlunda än den test-enkät vi hade vid 

provomgången. Förutom standardfrågor som berör bakgrundsvariablerna valde vi att 

sammanfoga några av frågorna av samma karaktär i fyra teman, nämligen ”Nöje/Shopping”, 

”Hälsa/Skönhet”, ”Ekonomi” och ”Lek” (se enkätformulär Bilaga 1). Detta för att vi sen i 

analysen lättare skulle kunna avgöra om anställda tycker det är mera vedertaget att använda 

sin betalda arbetstid till vissa ändamål framför andra.  

Vi började med att kontakta berörda föreläsare på kurser vid Arbetsvetenskap på Karlstads 

universitet för att få tillåtelse att genomföra undersökningen i form av enkäter vid kommande 

föreläsningar. Efter klartecken presenterade vi oss för studenterna och uppgav syftet med 

undersökningen, förklarade kort vad enkäten handlade om samt att deras svar är 

konfidentiella. Vi förklarade också att deras svar endast kommer att redovisas i samlad form i 

vår uppsats. Dessutom förklarade vi vikten av att arbetet som studenterna har eller har haft 

måste vara tidsbaserat och förklarade innebörden av tidsbaserat arbete så att inga oklarheter 

kring detta skulle uppstå. För att få in fler besvarade enkäter delade vi dessutom ut enkäten till 

några studenter i korridorer, bibliotek, café etc. vid Karlstads universitet.   

Att dela ut enkäten på det sättet vi har gjort är inte det bästa men p.g.a. tidsbrist har vi ändå 

valt att göra på det här sättet. Med detta metodval i beaktning vet vi att det kan innebära att vi 

fått vissa resultat som vi kanske inte skulle ha fått om vi delat ut våra enkäter i exempelvis ett 

företag.  

I första klassrummet delade vi ut 72 enkäter och fick en svarsfrekvens på 47 stycken, 

bortfallet var 25 stycken som ej svarat på enkäten. I andra klassrummet delade vi ut 26 
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enkäter och fick en svarsfrekvens på 23 svar och bortfallet var tre stycken. Dessa tre var ej 

behöriga att svara då de ej hade tidsbaserat arbete. Vidare delade vi ut 32 enkäter till övriga 

studenter på universitetet och fick genom det in 30 svar samt två bortfall från respondenter 

som ej haft tidsbaserat arbete. Vårt totala urval var 130 stycken och efter 30 bortfall blev vår 

totala svarsfrekvens 100 enkäter.  

3.5 Bortfallsanalys  

Av vårt bortfall på 30 enkäter vet vi att fem stycken blev ifyllda av fem stycken respondenter 

som ej var behöriga då de ej hade tidsbaserat arbete. Våra 25 ytterligare bortfall kan bero på 

att man inte har arbetat alls eller haft ett tidsbaserat arbete. Vidare kan det också bero på 

tidsbrist, brist på intresse, eller att just de 25 som valt att inte svara är respondenter som 

faktiskt tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv och inte vill besvara frågor kring detta.   

3.6 Bearbetning  

Svaren från våra insamlade enkäter matade vi in i dataprogrammet SPSS. Efter det valde vi att 

ändra i några av enkätfrågorna, de frågor som tidigare var indelade i vår fyrgradiga Likert-

skala delade vi nu in i en tvågradig skala. Detta för att på så sätt kunna utläsa om man är 

positiv eller negativ i sitt ställningstagande till enkätfrågorna. De svarsalternativ som var 

ikryssade under kolumnen ej aktuellt tog vi bort för att dessa ej skulle påverka vårt resultat. 

Fråga två i enkäten som handlar om den svarandes ålder delade vi in i två ålderskategorier, 

19-24 år och 25-52 år. Dessa kategorier fick vi fram genom att titta på samtliga respondenters 

ålder och kom då fram till att ca hälften av de svarande var under 25 år. Majoriteten av våra 

respondenter är yngre varför uppdelningen av ålderskategorierna blev så.  

Vidare tog vi fyra av våra bakgrundsvariabler, kön, ålder, storlek på arbetsplats och sektor 

och jämförde dessa i korstabeller mot våra temafrågor som behandlar shopping, skönhet och 

hälsa, ekonomi och lek. Dessutom gjorde vi ytterligare en kategori som vi valde att kalla för 

övrigt där vi tittade på våra bakgrundvariabler mot frågorna i enkäten som behandlade 

huruvida man går till tandläkare/läkare på betald arbetstid, dagdrömmer på arbetet, ringer 

privata samtal på arbetstid, om man kommer för sent eller går hem tidigare samt vad man gör 

om något roligare än arbetet dyker upp. Varför vi valde att redovisa just dessa 

bakgrundsvariabler var för att de visade på de mest intressanta likheterna och skillnaderna. 
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3.7 Validitet och reliabilitet  

För att höja validiteten på vår undersökning har vi använt oss av delar av den teori vi tidigare 

redogjort för (t.ex. Djurfeldt et al 2003:108), främst den modell vi bearbetat utifrån Ackroyd 

och Thompson (2003:25) vid operationalisering av våra enkätfrågor (Ejlertsson 2005:150). 

Dessutom genomförde vi en test-enkät för att kunna rätta till de mest uppenbara felen och på 

så sätt kunna arbeta fram en så bra enkät som möjligt. Efter genomförd undersökning förstod 

vi att vi hade, för att höja validiteten ytterligare, t.ex. kunnat infoga fler frågor i vår 

undersökning.   

Vi har arbetat med att utarbeta våra frågor tydligt, därmed är det inte säkert att reliabiliteten är 

hög. Svaren från vår testenkät och vår slutgiltiga enkät pekar åt samma håll så på så sätt kan 

vi anta att vi har en hög reliabilitet i undersökningen. Men då vårt urval endast är studenter 

vid Karlstads universitet och våra respondenter i undersökningen är förhållandevis unga samt 

att vi har endast 100 svar sänker det vår reliabilitet, därför har vi också fått relativt höga 

slumptal genomgående i våra enkätsvar.  

Bristande reliabilitet kan bero på att själva mätinstrumentet är dåligt, bl.a. tvetydiga 

svarsalternativ (t.ex. Djurfeldt et al 2003:108-109). Förvirrande för respondenterna kan t.ex. 

ha varit att vi i vår enkät använde oss av svarsalternativet ”ej aktuellt” vilket vi tror användes 

av en del respondenter felaktigt. Ett av svarsalternativen vi hade var ”aldrig” vilket vi hade 

önskat att respondenterna skulle använda då något var uteslutet och alternativet ”ej aktuellt” 

endast då frågan verkligen inte var aktuell, dvs. att man t.ex. inte har tillgång till dator på sin 

arbetsplats.  

3.8 Etik  

Risken har funnits att respondenterna skulle kunna svara så som det förväntats att de skulle 

svara och inte som det verkligen är. Vi har varit medvetna om detta och för att eliminera 

denna risk har vårt etiska övervägande varit att säkerställa att respondenternas svar är och 

förblir konfidentiella och att vi noga har arbetat med att utarbeta våra frågor tydligt. Vi har 

också meddelat respondenterna att deras svar endast kommer att redovisas i samlad form i vår 

uppsats.  
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4. Resultat och analys  

I det här avsnittet kommer vi att redovisa våra resultat från våra studier. Först redovisar vi 

resultatet från vår provenkät. Sedan redovisar vi det slutgiltiga resultatet från vår huvudstudie. 

Vi kommer att förklara resultaten från den slutgiltiga studien genom text och med hjälp av 

korstabeller. Här kommer vi även att titta på resultaten och jämföra och analysera dem med 

hjälp av den teori vi tidigare utgått ifrån samt annan nytillkommen hjälpteori.  

4.1 Resultat från test-enkät  

Vi delade ut 20 test-enkäter till studenter som har eller har haft arbete, varifrån vi fick mycket 

bra feedback. Utifrån den feedback vi fick valde vi att omformulera och förtydliga vissa 

frågor. Vid en snabb överblick av vår test-enkät kan vi uttyda att merparten av de 20 

tillfrågade är mycket noggranna med att hålla tider och att vara på plats på deras betalda 

arbetstid. Vad vi däremot kan se utifrån de 20 provsvaren är att många förklarar sitt brukande 

av betald arbetstid till privata göromål med att man har ”tid över”. Det här skulle kunna tyda 

på att studenterna över lag har en instrumentell inställning till arbete då de inte tar sig för utan 

väntar på arbetsuppgifter. Med att ha en instrumentell inställning till arbete kan förklaras med 

att man inte är engagerad i sitt arbete och man gör inte mer än nödvändigt. Tydligt är också 

att de själva inte kan tänka sig att göra flera saker på betald arbetstid, men samtidigt är de 

övertygande om att andra på arbetsplatsen gör det i större utsträckningen är de själva. Detta 

väckte vår nyfikenhet inför den riktiga undersökningen med större antal respondenter.  

4.2 Inför redovisning av resultat och analys  

Vi vill börja med och tala om att våra signifikansvärden är väldigt höga över lag i hela 

undersökningen varför vårt resultat inte kan säkerställas. Med signifikans menas att man alltid 

måste räkna med att det kan finnas risk för skillnader mellan resultat och verklighet (t.ex. 

Ejlertsson 2005:138), dvs. att slumpen har olika stor inverkan på resultaten. Generellt sett vill 

man att det uppnådda p-värdet helst ska understiga 0,05 (t.ex. Djurfeldt et al 2003:234). När 

man säger att ett resultats p-värde är 0,05 betyder det att det är fem procents chans att 

slumpen har inverkat på resultatet och därmed är det 95 procents chans att svaret är riktigt 

osv. 
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Vi har valt att redovisa de resultat med lägst signifikansvärde men kommer även att redovisa 

några anmärkningsvärda resultat, trots dess höga signifikansvärde. Med högt signifikansvärde 

menas att resultatet kan bero på slumpen, men det behöver inte vara så. Därför kan resultat 

med höga signifikansvärden vara intressanta att redovisa för eventuell vidareforskning. Under 

varje tabell skriver vi ut tabellens p-värde, på en skala mellan 0,001 och 1,0. Ju lägre värdet är 

desto mer sannolikt är resultatet och slumpen har liten inverkan (t.ex. Djurfeldt et al 

2003:234).  

I följande resultatdel kommer vi inte att redovisa samtliga svar inom våra fyra teman och med 

alla bakgrundsvariabler från vår undersökning. Vi har valt att redovisa de mest intressanta och 

anmärkningsvärda resultaten. Övriga resultat har vi ansett varit för lika varandra och i vissa 

fall har svarsfrekvensen varit för låg för att vi ska kunna dra några intressanta slutsatser i vår 

analys. Exempelvis kommer vi inte att redovisa några svar från temat ”skönhet och hälsa” där 

frågorna handlat om huruvida man går till frisören, apoteket eller tränar (vilket inkluderar att 

man också går till kiropraktor, sjukgymnast eller dyl.) på sin betalda arbetstid.  

I undersökningen ingår 100 personer, varav 45 är män och 55 är kvinnor. I kategorin yngre 

(19-24 år) ingår 60 personer. I kategorin äldre (25-52 år) ingår 38 personer. I ålderskategorin 

äldre (25-52 år) är spridningen större jämfört med ålderskategorin yngre (19-24 år) men 

respondenterna är jämnt fördelade över nästan alla år upp till 52 år. I ålderskategorin har vi ett 

internt bortfall på två personer. Av våra respondenter i undersökningen arbetar 25 personer på 

arbetsplatser med upp till tio anställda, 56 personer arbetar på arbetsplatser med 11-100 

anställda och 18 personer arbetar på arbetsplatser med fler än 100 anställda. I kategorin som 

rör storlek på arbetsplatsen är det interna bortfallet en person. 73 personer i vår undersökning 

har uppgett att de arbetar inom den privata sektorn och 27 personer arbetar inom den 

offentliga sektorn.  

4.3 Redovisning av resultat och analys  

Efter att vi genomfört vår undersökning har vi kunnat konstatera att anställda inte alls i så stor 

grad som antyddes i undersökningen från tidskriften Chef (2005, nr 10) tar sin betalda 

arbetstid i anspråk för sig själv. Anställda tar i viss utsträckning arbetstid i anspråk för sig 

själv men procentuellt sett inte alls i speciellt hög grad. Vårt resultat kan bero på flera orsaker. 

Det kan bero på att vår population, studenter med erfarenhet av tidsbaserat arbete, arbetar på 
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sin betalda arbetstid eller att de tar mer tid i anspråk för sig själva än vad de vill erkänna i vår 

undersökning. Det tredje alternativet kan vara att våra frågor i undersökningen uppfattats som 

otydliga och vi därför fått det resultat vi nu har.  

I vår enkät har vi ställt frågor under temat ”lek” som rör huruvida anställda läser tidningen på 

Internet, söker telefonnummer eller googlar (dvs. söker på Internetsidor), chattar, spelar spel 

som poker etc., skickar privata mail och lyssnar på musik.  

Om vi tittar på vårt resultat inom temat ”lek” kan vi utläsa att nästan dubbelt så många av de 

äldre (anställda mellan 25-52 år) än de yngre (anställda mellan 19-24 år) läser tidningen på sin 

betalda arbetstid (tabell 4:1). Dessutom kan vi se att man på större arbetsplatser med fler än 

100 anställda läser tidningen på betald arbetstid i dubbelt så stor utsträckning än i mindre 

företag med upp till tio anställda (tabell 4:2).   

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 70 %

 

42 %

 

59 %

 

Tidning 

Ofta 30 %

 

58 %

 

41 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,007 

Tabell 4:1 Att läsa tidningen på jobbet beroende på ålder  

Hur många arbetar ungefär på den 
arbetsplats du har angett? 

  

Upp till 10 
anställda 

11-100 
anställda 

Fler än 100 
anställda Total 

Sällan 75 %

 

55 %

 

47 %

 

59 %

 

Tidning 

Ofta 25 %

 

45 %

 

53 %

 

41 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,143 

Tabell 4:2 Att läsa tidningen på jobbet beroende på storlek på arbetsplats  

Att det är just fler äldre än yngre som läser tidningen på sin betalda arbetstid tror vi kan bero 

på intresse, det kan vara så att äldre i högre grad än yngre följer utvecklingen i samhället. Att 

det sedan är en så mycket högre andel som läser tidningen på större arbetsplatser än på små 

kan bero på att man på små företag inte kan, eller har tid att läsa tidningen på samma sätt. På 

mindre företag kanske man inte ens har en tidning att tillgå. Det kan också bero på typen av 
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arbete, på mindre företag kanske man arbetar mer med fysiska arbetsuppgifter som t.ex. 

hantverksarbete etc. varför man inte på samma sätt har möjligheten att läsa tidningen i 

jämförelse med hur det är på större arbetsplatser där man kanske företrädelsevis arbetar i 

kontorsmiljö där möjligheten att läsa tidningen är större. På större arbetsplatser antar vi att 

man som anställd har en annan frihet då arbetsgivare inte kan kontrollera varje enskild 

anställd och vad denne gör på sin arbetstid jämfört med vad arbetsgivare på små arbetsplatser 

kan göra.   

Detsamma tror vi gäller Internetanvändandet till icke-arbetsrelaterade göromål som t.ex. att 

spela spel, chatta, läsa tidningen på nätet och lyssna på musik.  

Våra resultat under samma tema, ”lek”, visar att det är vanligare att kvinnor i åldern 25-52 år 

skickar privata mail på sin betalda arbetstid. Nästan 14 procentenheter fler kvinnor än män 

mailar och dubbelt så många anställda i ålderskategorin 25-52 år som i ålderskategorin 19-24 

år skickar privata mail på sin betalda arbetstid (tabell 4:3 och 4:4).   

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 80 %

 

58 %

 

71 %

 

Mail 

Ofta 20 %

 

42 %

 

29 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,025 

Tabell 4:3 Att skicka privata mail beroende på ålder  

Är du man eller kvinna? 

  

Man Kvinna Total 

Sällan 80 %

 

66 %

 

72 %

 

Mail 

Ofta 20 %

 

34 %

 

28 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,160 

Tabell 4:4 Att skicka privata mail beroende på kön  

Lichtash (2004:28) menar att allt fler företag och arbetsgivare, för att komma tillrätta med 

problemet, förklarar för sina anställda att all mailkommunikation tillhör arbetsgivaren och 

kontrolleras. Utifrån vad Lichtash menar kan man dra slutsatsen att företagspolicies som rör 

Internetanvändandet blir allt vanligare i organisationer. Mirchandani och Motwani (2003:26, 
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55) visar dock att policies som finns upprättade för att få bukt med problemet gällande icke-

arbetsrelaterat Internetanvändande är det minst effektiva sättet. De skriver vidare också att 

företagen många gånger har menat att kontrollera sina anställdas Internetanvändande men att 

kostnaderna för kontrollen överstiger de kostnader den lägre produktiviteten hos de anställda 

innebär. Anledningen till att våra resultat ser ut som de gör kan bero på att anställda helt 

enkelt struntar i de policies som finns och att det ser ut på svenska arbetsplatser som 

Mirchandani och Motwani visar. Ett annat alternativ kan vara att företagen anser att det är för 

dyrt och resurskrävande att kontrollera sina anställda varför de anställda helt enkelt struntar i 

policies och de därmed känner sig säkrare att göra lite som de vill.  

När vi tittar på våra resultat och Internetanvändandet i syfte att chatta och spela kan vi se att 

fem gånger fler anställda chattar under sin betalda arbetstid på stora företag med fler än 100 

anställda jämfört med vad man gör på mindre företag med upp till tio anställda. Jämför man 

med mellanstora företag med 11-100 anställda är skillnaden t.o.m. tio gånger så stor (tabell 

4:5). När det gäller vilken sektor man arbetar i och anställdas användande av Internet till att 

chatta på sin betalda arbetstid kan vi se att drygt åtta procentenheter fler i privat sektor än 

offentlig sektor gör detta (tabell 4:6).   

  

Hur många arbetar ungefär på den 
arbetsplats du har angett? Total 

  

Upp till 10 
anställda 

11-100 
anställda 

Fler än 100 
anställda 

  

Chattar Sällan 96 %

 

98 %

 

80 %

 

94 %

   

Ofta 4 %

 

2 %

 

20 %

 

6 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,029 

Tabell 4:5 Att chatta beroende på storlek på arbetsplats  

Vilken typ av sektor 
arbetar du i? 

  

Privat Offentlig Total 

Sällan 92 %

 

100 %

 

94 %

 

Chattar 

Ofta 8 %

   

6 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,126 

Tabell 4:6 Att chatta beroende på typ av sektor  



 

29

 
När det gäller att spela spel på Internet på sin betalda arbetstid, gör man det i högre grad 

(nästan 15 procentenheter) på större arbetsplatser med fler än 100 anställda än på mindre 

arbetsplatser med upp till tio anställda (tabell 4:7). Utifrån det här resultatet kan vi anta att 

användandet av Internet på betald arbetstid beror till största delen på arbetstagares tillgång till 

datorer på arbetsplatsen, sannolikheten att man har tillgång till datorer är större på större 

arbetsplatser än på mindre. Samtidigt kan vi se att anställdas spelande på betald arbetstid 

oftast sker (fem procentenheter) i den privata sektorn (tabell 4:8).    

Hur många arbetar ungefär på den 
arbetsplats du har angett? 

  

Upp till 10 
anställda 

11-100 
anställda 

Fler än 100 
anställda Total 

Sällan 100 %

 

98 %

 

86 %

 

96 %

 

Spel 

Ofta 

  

2 %

 

14 %

 

4 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,055 

Tabell 4:7 Att spela spel beroende på storlek på arbetsplats  

Vilken typ av sektor 
arbetar du i? 

  

Privat Offentlig Total 

Sällan 95 %

 

100 %

 

96 %

 

Spel 

Ofta 5 %

   

4 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,225 

Tabell 4:8 Att spela spel beroende på typ av sektor  

Vi kan också se att nästan dubbelt så många män som kvinnor lyssnar på musik på sin betalda 

arbetstid (tabell 4:9). Knappt 15 procentenheter fler av de yngre mellan 19-24 år än de äldre 

mellan 25-52 år lyssnar på musik på sin betalda arbetstid (tabell 4:10). Nästan 20 

procentenheter färre på mellanstora arbetsplatser med 11-100 anställda lyssnar på musik på 

sin betalda arbetstid jämfört med arbetsplatser med färre eller fler anställda (tabell 4:11).          
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Är du man eller kvinna? 

  
Man Kvinna Total 

Sällan 36 %

 
64 %

 
51 %

 
Musik 

Ofta 64 %

 
36 %

 
49 %

 
Total 100 %

 
100 %

 
100 %

 
p = 0,007  

Tabell 4:9 Att lyssna på musik beroende på kön  

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 45 %

 

60 %

 

51 %

 

Musik 

Ofta 55 %

 

40 %

 

49 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,178 

Tabell 4:10 Att lyssna på musik beroende på ålder  

Hur många arbetar ungefär på den 
arbetsplats du har angett? 

 

Upp till 10 
anställda 

11-100 
anställda 

Fler än 100 
anställda Total 

Sällan 40 %

 

60 %

 

41 %

 

51 %

 

Musik 

Ofta 60 %

 

40 %

 

59 %

 

49 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,175 

Tabell 4:11 Att lyssna på musik beroende på storlek på arbetsplats  

Att lyssna på musik verkar vara det mest accepterade man gör på sin betalda arbetstid. Många 

anställda tycker inte det gör något om man lyssnar på musik eftersom man kan utföra sina 

arbetsuppgifter samtidigt. En del anställda kanske till och med tycker att lyssna på musik 

höjer produktiviteten samtidigt som arbetsgivare accepterar det i högre grad då lyssna på 

musik inte sänker produktiviteten på samma sätt som när man t.ex. går på stan, surfar på 

Internet eller ringer privatsamtal. Vid arbeten som inte kräver någon större precision eller 

koncentration som vid t.ex. fabriksarbeten där man övervakar en maskin gör det inte så 

mycket om man har musik på, det kanske t.o.m. gör arbetet mer uthärdligt.  

På fråga om anledningen till varför anställda gör dessa saker på sin betalda arbetstid uppger 

de främst att de anser sig ha tid över. Det är det vanligaste svaret vi får i alla anledningsfrågor 

i vår undersökning oberoende av alla våra bakgrundsvariabler som är kön, ålder, sektor och 
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storlek på arbetsplatsen. Anmärkningsvärt är att man beroende på storlek på arbetsplats anger 

olika anledningar till varför man tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv. På mindre 

arbetsplatser med upp till tio anställda rättfärdigar man sitt beteende i mycket högre grad än 

vad man gör på mellanstora och större arbetsplatser. På mindre arbetsplatser rättfärdigar 

anställda sitt beteende med att de anser att de har arbetat så hårt att de behöver/förtjänar/anser 

sig ha rätt att göra det, arbetskamraterna gör det så därför kan man själv göra det eller att man 

helt enkelt anser sig ha tråkiga arbetsuppgifter. I större företag rättfärdigar man det 

ovannämnda beteendet med kommentarer som att ”läsa tidningen kan tillföra arbetet något”, 

”istället för att ta kafferast” så gör man detta, ”det finns möjlighet att lyssna på medhavd mp3-

spelare”, ”man kan lyssna på musik och arbeta samtidigt”, ”jobbet är både jobb och privatliv”, 

”det ingår i arbetsuppgifterna”, ”man gör det och tar det som en ”snabbrast” ” samt att 

”arbetsplatsen är en social miljö och beteendet är fullt accepterat” (tabell 4:12).  

Man skulle kunna tycka att arbetstagare aldrig har tid över då de kan ta sig an nya 

arbetsuppgifter. Då arbetstagare ändå uppger att de har tid över kan man utifrån den socio-

tekniska skolan (Huzell 2005:27) dra slutsatsen att detta är ett sätt att skydda sig mot det 

teknisk-administrativa systemet, dvs. de krav arbetstagarna har på sig från ledningen. Genom 

att arbetstagarna anser sig ha tid över uppstår det som socio-tekniska skolan kallar 

kollektivsystemet, den enskilde arbetstagaren skyddas då av kollektivet och kan på så sätt 

påverka systemet genom att denne tillsammans med sina arbetskamrater kan tolka 

motsättningar och problem på arbetsplatsen genom att de tillsammans kommunicerar, 

diskuterar och utbyter tankar. Arbetstagarna anser kollektivt att det är okej att ha tid över och 

det är anledningen till att man inte tar sig an nya arbetsuppgifter.           
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Hur många arbetar ungefär på den 

arbetsplats du har angett? 

  
Upp till 10 
anställda 

11-100 
anställda 

Fler än 100 
anställda Total 

Jag har arbetat så hårt att 
jag behöver/förtjänar/anser 
mig ha rätt att göra det 11 %

 
9 %

   
7 %

 

Mina arbetskamrater gör 
det 16 %

 

6 %

   

7 %

 

Jag tycker att mina 
arbetsuppgifter är tråkiga 10 %

 

2 %

   

4 %

 

Jag har tid över 47 %

 

72 %

 

53 %

 

63 %

 
Vad är 
anledningen till 
att du gör det? 

Annat 16 %

 

11 %

 

47 %

 

19 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,031 

Tabell 4:12 Anledningen till kategorin ”lek” beroende på storlek på arbetsplats  

Inom temat ”lek” kan vi se att det främst är äldre på större företag inom den privata sektorn 

som tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv. Detta tror vi kan bero på att äldre inte är 

lika rädda om sitt arbete som yngre är i bemärkelsen att när yngre väl fått ett jobb kanske de 

är mer aktsamma än äldre och vill visa sin arbetsgivare att de kan jobba hårt och är lojala. 

Som vi skrev tidigare när vi motiverade vårt urval, tror vi att yngre som oftare är nya på 

arbetsplatser kanske känner sig mer iakttagna och kontrollerade av arbetsgivaren än vad äldre 

anställda gör eller de som varit på arbetsplatsen längre. Man vill som relativt nyanställd arbeta 

hårdare för att kunna behålla sin tjänst och för att ges framtida eventuella möjligheter att 

klättra i karriären.   

I en översikt av Ivarsson (2005:178, 182) visar han på forskning som menar att kvinnor 

värdesätter personliga relationer, samtal och samhörighet mer än män, det finns också bevisat 

att män inte gärna diskuterar personliga och intima problem. Forskare påstår dessutom att 

kvinnor är mer närhetsinriktade än män och att yngre är mer teknikbenägna än äldre (Ivarsson 

2005:186). När man påstår att män är mer teknikintresserade än kvinnor så är inte det hela 

sanningen. Kvinnor värderar tekniska lösningar på ett annat sätt än vad män gör, kvinnor 

använder sig av tekniska apparater framför allt i hushållet och uppskattar den nytta de har av 

tekniken medan män å andra sidan tenderar att intressera sig mer för de möjligheter som 

tekniken ger och vad man kan genomföra med tekniken (Ivarsson 2005:49, 107).  
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Rent övergripande kan vi se i vårt resultat att män i högre grad än kvinnor, och framför allt 

yngre män, handlar på sidor som Blocket, Tradera och Ginza, lyssnar på musik och 

dagdrömmer, de går faktiskt oftare på stan och shoppar också, medan kvinnor istället gör 

bankärenden, skickar privata mail och betalar sina räkningar på Internet. Dessutom försöker 

kvinnor hinna med att besiktiga bilen på sin betalda arbetstid.   

Man kan utav det här dra slutsatsen att kvinnor gör en sak som har med relationer att göra då 

de skickar privata mail. Att de sedan gör bankärenden och betalar räkningar på Internet kan 

visa på att kvinnor i högre grad än män sköter hushållets ekonomi. Eftersom män i så mycket 

högre grad än kvinnor dagdrömmer kan vi också anta att kvinnor istället pratar med sina 

kollegor, skvallrar och diskuterar, då kvinnor kanske är mer benägna att prata med andra om 

t.ex. familj och barn samt skvallra än vad män är. Män å andra sidan, som bevisat är mer 

teknikorienterade, kollar kanske hellre av sin aktieportfölj, auktioner på Internet eller surfar 

på diverse Internetsidor.   

I vår enkät har vi valt att ställa frågor under temat ”shopping”. Frågorna handlar om huruvida 

man handlar mat, kläder etc. på sin betalda arbetstid, fikar med vänner, går på stan eller 

handlar/letar saker på Internetsidor som t.ex. Blocket/Tradera/Ginza m.fl. (dvs. sidor där man 

köper saker).  

När det gäller ”shopping” ser vi att icke-arbetsrelaterat Internetanvändande sker på betald 

arbetstid i form av att anställda shoppar på sidor som t.ex. Blocket, Tradera och Ginza. Där är 

de yngre männen i majoritet. Vi kan se att nästan dubbelt så många yngre i åldern 19-24 år 

som äldre i åldern 25-52 år använder sin betalda arbetstid till att shoppa på nätet, detsamma 

gäller män i nästan dubbelt så stor utsträckning som kvinnor (tabell 4:13 och 4:14).  

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 67 %

 

82 %

 

73 %

 

Blocket 

Ofta 33 %

 

18 %

 

27 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,108 

Tabell 4:13 Att surfa på Blocket m.m. beroende på ålder   
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Är du man eller kvinna? 

  
Man Kvinna Total 

Sällan 64 %

 
81 %

 
73 %

 
Blocket 

Ofta 36 %

 
19 %

 
27 %

 
Total 100 %

 
100 %

 
100 %

 
p = 0,069 

Tabell 4:14 Att surfa på Blocket m.m. beroende på kön  

Ivarsson (2005:184) redogör för att en av anledningarna till att yngre gärna använder sig av 

teknik förmodligen har med tillgänglighet, begriplighet och erfarenhet att göra. Med det 

menar han att yngre personer är mer vana att använda sig av datorer och den nyare teknik som 

finns i vårt dagliga liv idag varför det faller sig mer naturligt för de yngre att använda sig av 

tekniken än för de äldre. Även Griffiths (2003:91) visar att tekniken blivit mer socialt 

accepterad de senaste femton åren och att det bl.a. beror på att yngre blir mer medvetna om 

hur man använder sig av datorer och den nya tekniken. Detta kan förklara varför mest yngre 

uppger i vår undersökning att de shoppar på nätet. Dessutom är de yngre en stor grupp i vår 

undersökning.  

Trots att vi har en ganska låg signifikansnivå är siffrorna i våra resultat när det gäller huruvida 

anställda shoppar och går på stan på sin betalda arbetstid intressanta (tabell 4:15-17). Vi kan 

se att man i drygt åtta procentenheter högre utsträckning shoppar på sin betalda arbetstid om 

man arbetar i den privata sektorn än om man arbetar i den offentliga sektorn och de som gör 

det är nästan tre gånger fler yngre i ålderskategorin 19-24 år än äldre i ålderskategorin 25-52 

år. Vi kan också se att det är dubbelt så många män som kvinnor som shoppar på sin betalda 

arbetstid samt att de arbetar på arbetsplatser med fler än tio anställda.  

Vilken typ av sektor 
arbetar du i? 

  

Privat Offentlig Total 

Sällan 92 %

 

100 %

 

94 %

 

Shoppa 

Ofta 8 %

   

6 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,129 

Tabell 4:15 Att shoppa beroende på typ av sektor    
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Ålderskategorier 

  
19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 92 %

 
97 %

 
94 %

 
Shoppa 

Ofta 8 %

 
3 %

 
6 %

 
Total 100 %

 
100 %

 
100 %

 
p = 0,363 

Tabell 4:16 Att shoppa beroende på ålder  

Är du man eller kvinna? 

  

Man Kvinna Total 

Sällan 92 %

 

96 %

 

94 %

 

Shoppa 

Ofta 8 %

 

4 %

 

6 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,430 

Tabell 4:17 Att shoppa beroende på kön  

Ivarsson (2005:182) redovisar forskning som bl.a. hävdar att män i största allmänhet uppfattas 

vara oberoende och logiska, män anses också vara mer riskbenägna än kvinnor och överdriver 

gärna sin självsäkerhet när det gäller deras förmåga att fatta beslut. Det finns forskare som 

påstår att män generellt sätt har större självförtroende än kvinnor.  

Om vi utgår ifrån att ovan redovisade resultat (tabell 4:17) angående shopping på betald 

arbetstid har liten påverkan av slumpen skulle forskningen som Ivarsson (2005:182) beskriver 

kunna förklara varför män oftare än kvinnor tar sig friheter på sin betalda arbetstid för att 

shoppa. Kvinnor å andra sidan kanske shoppar efter sin betalda arbetstid då vi tror att kvinnor 

shoppar under längre tid än vad män gör. Detta kan också vara en anledning till att män passar 

på att shoppa samtidigt som de gör andra ärenden eftersom deras shoppingrundor inte tar så 

lång tid som kvinnors.  

I våra enkätfrågor under temat ”ekonomi” frågade vi våra respondenter om saker man gör på 

sin betalda arbetstid som har med ekonomi att göra. Frågorna har handlat om huruvida man på 

sin betalda arbetstid går till posten, går till banken, besiktigar bilen eller betalar sina räkningar 

via Internet.  

När vi tittar på våra enkätsvar under temat ”ekonomi” ser vi återigen att det icke-

arbetsrelaterade Internetanvändandet på betald arbetstid förekommer på svenska arbetsplatser.  
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Vi kan se att kvinnor dubbelt så ofta som män betalar sina räkningar på Internet på sin betalda 

arbetstid (tabell 4:18). Dessutom är det nästan dubbelt så många av de äldre i ålderskategorin 

25-52 år jämfört med de yngre i ålderskategorin 19-24 år som använder sin betalda arbetstid 

till detta (tabell 4:19). Vi kan också se att det händer nästan dubbelt så ofta i privat sektor som 

i offentlig sektor (tabell 4:20).    

Är du man eller kvinna? 

  

Man Kvinna Total 

Sällan 92 %

 

84 %

 

88 %

 

Räkningar 

Ofta 8 %

 

16 %

 

12 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,208 

Tabell 4:18 Att betala räkningar beroende på kön  

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 90 %

 

83 %

 

87 %

 

Räkningar 

Ofta 10 %

 

17 %

 

13 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,300 

Tabell 4:19 Att betala räkningar beroende på ålder  

Vilken typ av sektor 
arbetar du i? 

  

Privat Offentlig Total 

Sällan 86 %

 

92 %

 

88 %

 

Räkningar 

Ofta 14 %

 

8 %

 

12 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,390 

Tabell 4:20 Att betala räkningar beroende på typ av sektor  

Vi ser också att de anställda som tar sin betalda arbetstid till att gå till banken och göra sina 

bankärenden är kvinnor. Sex procent av kvinnorna går till banken och resultaten visar även på 

att det är de äldre kvinnorna i ålderskategorin 25-52 år som i tre gånger så stor utsträckning 

som de yngre kvinnorna i ålderskategorin 19-24 år gör detta (tabell 4:21 och 4:22).      
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Är du man eller kvinna? 

  
Man Kvinna Total 

Sällan 100 %

 
94 %

 
97 %

 
Bank 

Ofta 

  
6 %

 
3 %

 
Total 100 %

 
100 %

 
100 %

 
p = 0,112 

Tabell 4:21 Att gå till banken beroende på kön   

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 98 %

 

94 %

 

97 %

 

Bank 

Ofta 2 %

 

6 %

 

3 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,337 

Tabell 4:22 Att gå till banken beroende på ålder  

Inom samma tema så kan vi se att det är de äldre kvinnorna i åldern 25-52 år som besiktigar 

bilen på sin betalda arbetstid (tabell 4:23 och 4:24).    

Är du man eller kvinna? 

  

Man Kvinna Total 

Sällan 100 %

 

96 %

 

98 %

 

Besiktning 

Ofta 

  

4 %

 

2 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,197 

Tabell 4:23 Att besiktiga bilen beroende på kön   

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Sällan 100 %

 

94 %

 

98 %

 

Besiktning 

Ofta 

  

6 %

 

2 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,080 

Tabell 4:24 Att besiktiga bilen beroende på ålder  

På frågan om anledningen till varför anställda tar sin betalda arbetstid i anspråk för att utföra 

ovannämnda aktiviteter är svaren huvudsakligen att man anser sig ha tid över samt att 

”eftersom bank och dyl. har samma öppettider så måste man kanske ta ledigt från sitt arbete”, 
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man gör detta vid enstaka fall p.g.a. ”tidspress”, ”ekonomiärenden sköter man på rasten”, ”det 

är snabbare och lättare att betala räkningarna via jobbets dator”, ”det finns inga andra 

besiktningstider”, man ”har inte tillgång till Internet hemma”, ”jobbet kräver det” och man 

”hinner inte på sin fritid”. Som vi tidigare nämnt i det här avsnittet är det kvinnorna som står 

för den högsta delen av dem som betalar räkningar på Internet på sin betalda arbetstid. 

Eftersom det främst är kvinnorna som också gör övriga ekonomiärenden kan vi med större 

säkerhet säga att vi faktiskt tror att det är så att kvinnorna sköter hushållens ekonomi i större 

utsträckning än män.  

I de frågor vi ställt i enkäten som vi valt att behandla under temat ”övrigt” har vi ställt frågor 

till våra respondenter som handlar om huruvida man på sin betalda arbetstid går till 

läkare/tandläkare, dagdrömmer, ringer privata samtal oavsett om det är från tjänstetelefon 

eller privat telefon, om man kommer för sent till arbetet respektive eller om man går hem 

tidigare samt vad man gör om det dyker upp något riktigt roligt en dag då man ska arbeta.   

I svaren från frågorna i det här temat kan vi se att nästan 30 procentenheter fler män än 

kvinnor dagdrömmer på sin betalda arbetstid (tabell 4:25). Vi kan också se att de anställda 

inom privat sektor dagdrömmer i större utsträckning, hela 16 procentenheter fler i den privata 

sektorn än i den offentliga sektorn uppger att de dagdrömmer på sin betalda arbetstid (tabell 

4:26). 18 procentenheter fler på arbetsplatser med färre anställda än tio dagdrömmer på sin 

betalda arbetstid än de som arbetar på en arbetsplats med fler än 100 anställda (tabell 4:27). 

Vi kan alltså se att det är män på arbetsplatser med färre än tio anställda och som arbetar inom 

den privata sektorn som dagdrömmer i störst utsträckning.  

Som vi nämnde ovan dagdrömmer anställda i högre utsträckning på arbetsplatser med upp till 

tio anställda inom den privata sektorn än vad de gör på andra arbetsplatser, det kan visa på att 

man på större företag helt enkelt har flera att prata med och därmed blir mindre benägen att 

dagdrömma. En annan förklaring kan vara vilken typ av arbete man har, t.ex. den 

fabriksarbetare vi nämnde förut som lyssnar på musik när han övervakar sin maskin. Vi kan 

anta att han har lättare att dagdrömma på sin betalda arbetstid än vad exempelvis en 

banktjänsteman kan göra. Detsamma kan gälla målaren på det lilla måleriet.   

Enligt det poststrukturalistiska perspektivet (Huzell 2005:43-45) kan man dra slutsatsen att 

dagdrömmandet är ett sätt för arbetstagaren att distansera sig från organisationens mål och 
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ledningens krav. Då ledningen försöker kontrollera individen genom att påverka 

arbetstagarens känslor, attityder och beteenden för att få arbetstagaren att handla enligt 

organisationens mål så kan dagdrömmandet vara ett sätt för arbetstagaren att bibehålla sin 

identitet. Mycket av individen kan arbetsgivaren kontrollera men arbetstagarens dagdrömmar 

behåller arbetstagaren för sig själv och dessa är svåra, om inte omöjliga, för arbetsgivaren att 

komma åt och påverka.   

Är du man eller kvinna? 

  

Man Kvinna Total 

Ofta 71 %

 

43 %

 

56 %

 

Dagdrömmer 

Sällan 29 %

 

57 %

 

44 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,014 

Tabell 4:25 Att dagdrömma beroende på kön  

Vilken typ av sektor 
arbetar du i? 

  

Privat Offentlig Total 

Ofta 60 %

 

44 %

 

56 %

 

Dagdrömmer 

Sällan 40 %

 

56 %

 

44 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,180 

Tabell 4:26 Att dagdrömma beroende på typ av sektor  

Hur många arbetar ungefär på den 
arbetsplats du har angett? 

  

Upp till 10 
anställda 

11-100 
anställda 

Fler än 100 
anställda Total 

Ofta 68 %

 

53 %

 

50 %

 

56 %

 

Dagdrömmer 

Sällan 32 %

 

47 %

 

50 %

 

44 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,375 

Tabell 4:27 Att dagdrömma beroende på storlek på arbetsplats  

Som svar på frågan om anledning till varför man tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig 

själv ser vi att man främst anser sig ha tid över till att göra detta. Man kan se det här beteendet 

och anledningen ”jag har tid över” bl.a. som det Taylor kallade solidiering, dvs. att människan 

till naturen är lat och ovillig att arbeta då man inte tar sig nytt arbete. Med solidiering menas 

också att man medvetet räknar ut hur mycket eller lite man behöver arbeta för att ledningen 



 

40

 
ändå ska tro att man jobbar (Huzell 2005:20). Anledningen ”jag har tid över” kan också ha 

med anställdas inställning till sitt arbete att göra, eftersom de inte jobbar mer än nödvändigt 

eller vad som krävs av dem innan de anser sig ha tid över till annat.   

Lika som Taylor, pratar Human Relationsskolan om ”produktionsbegränsning”, att man anser 

sig ha gjort ett tillräckligt gott ”dagsverke”. Anställda menar med detta att när man har gjort 

sin uppgift så anser man sig vara klar för dagen (Huzell 2005:23) och därför tror vi att vi fått 

så övervägande många svar i vår undersökning med anledningen att man har tid över. Utifrån 

detta skulle man kunna dra slutsatsen att anställda med tidsbaserat arbete över lag har en 

instrumentell inställning till arbete då man inte självmant tar sig för och skaffar sig mer arbete 

då man jobbat ”klart” eller utfört den uppgift man blivit tillsagd att utföra.  

Vår sista fråga i vårt frågeformulär var en så kallad påståendefråga som gick ut på att våra 

respondenter fick ta ställning till vad de skulle göra en arbetsdag om något roligare dök upp 

t.ex. OS-sändningar, musikkonsert eller dyl.   

Vi kan se att ca 45 procentenheter av våra respondenter går till arbetet trots att något roligare 

dyker upp på deras arbetsdag. Men vi kan också se att 16 procentenheter av männen ringer 

och sjukanmäler sig, nästan tolv procentenheter av de yngre i ålderskategorin 19-24 år ringer 

och sjukanmäler sig och dubbelt så många i privat sektor jämfört med offentlig sektor ringer 

också och sjukanmäler sig. Inom den offentliga sektorn ringer tolv procentenheter fler 

anställda än i privat sektor sina kollegor för att se om någon kan täcka upp under den tid som 

det gäller. I ålderskategorin 25-52 år anger de anställda att de ”tar ledigt”, ”byter arbetspass 

med någon”, ”jobbar ”hemma” ”, ”ringer och frågar om man kan ta semester”, vid tv-

sändningar uppger en person att denne ”ser på tv på arbetsplatsen” och man ”kollar med 

chefen om det är okej” att utebli från arbetet (tabell 4:28-30).        
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Är du man eller kvinna? 

  
Man Kvinna Total 

Går till jobbet som vanligt 39 %

 
51 %

 
46 %

 
Ringer en kollega och hör 
om denne kan täcka upp 
för mig under den tid som 
avses 

27 %

 
31 %

 
29 %

 

Ringer och sjukanmäler 
mig 16 %

   

7 %

 
Om det dyker upp 
något riktigt roligt en 
dag som du 
egentligen ska 
arbete på, vad gör 
du? 

Annat 18 %

 

18 %

 

18 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,022 

Tabell 4:28 Att göra roligare… beroende på kön  

Ålderskategorier 

  

19-24 år 25-52 år Total 

Går till jobbet som vanligt 44 %

 

45 %

 

44 %

 

Ringer en kollega och hör 
om denne kan täcka upp 
för mig under den tid som 
avses 

32 %

 

26 %

 

30 %

 

Ringer och sjukanmäler 
mig 12 %

   

7 %

 

Om det dyker upp 
något riktigt roligt en 
dag som du 
egentligen ska 
arbete på, vad gör 
du? 

Annat 12 %

 

29 %

 

19 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,038 

Tabell 4:29 Att göra roligare… beroende på ålder  

Vilken typ av sektor 
arbetar du i? 

  

Privat Offentlig Total 

Går till jobbet som vanligt 52 %

 

27 %

 

46 %

 

Ringer en kollega och hör 
om denne kan täcka upp 
för mig under den tid som 
avses 

26 %

 

38 %

 

29 %

 

Ringer och sjukanmäler 
mig 8 %

 

4 %

 

7 %

 

Om det dyker upp 
något riktigt roligt en 
dag som du 
egentligen ska 
arbete på, vad gör 
du? 

Annat 14 %

 

31 %

 

18 %

 

Total 100 %

 

100 %

 

100 %

 

p = 0,064 

Tabell 4:30 Att göra roligare… beroende på typ av sektor  

Vid Hawthorne-experimentet kom Human Relations forskarna Roethlisberger och Dickson 

tillsammans med Mayo  fram till att anställda blir mer produktiva om de får vara i centrum för 
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ledningens uppmärksamhet (Timm & Peterson 2000:8-9). Även inom Organizational 

behaviour-synsättet menar man att om ledningen ser och förstår de anställdas beteende så kan 

de lösa eventuella uppkomna problem (Ackroyd & Thompson 2003:19). När det gäller vår 

undersökning kan vi utifrån det som t.ex. kom fram vid Hawthorne-experimentet (Huzell 

2005:35-37) göra antagandet att om ledningen uppmärksammar sin personal och ger dem mer 

feedback så de känner sig sedda tror vi att detta kan minska antalet anställda som anger att de 

gör annat på sin betalda arbetstid för att de ”har tid över”. Om ledningen synliggör sin 

personal i viss högre grad skulle detta medföra att anställda har lättare att ta för sig av 

arbetsuppgifter, trivs bättre på arbetet och på så sätt ökar engagemanget i sitt arbete.   

Risken är att ledningen uppmärksammar sin personal för mycket så att de känner sig iakttagna 

och kontrollerade. Detta får en helt motsatt effekt. I det arbetssociologiska synsättet menar 

man att leningen har två sätt att kontrollera sina anställda på, det är genom direct control och 

responsible autonomy. När ledningen utövar direct control över sina anställda menar det 

arbetssociologiska perspektivet (Huzell 2005:36-37) att de anställda mycket riktigt gör det de 

ska men de tenderar att göra varken mer eller mindre. Det finns också risk för att de anställda 

utför sina arbetsuppgifter med lågt engagemang samt att de blir illojala mot arbetsgivaren. De 

anställda utövar en slags motmakt mot arbetsledningens makt och kontroll. Detta kan förklara 

de höga siffrorna på anställda i vår undersökning som ringer och sjukanmäler sig för att göra 

något roligare en dag då de egentligen ska arbeta (tabell 4:28 och 4:29). Lågt engagemang i 

arbetet och illojalitet mot arbetsgivaren kan också förklara varför en del av respondenterna i 

vår undersökning förklarar anledningen till varför de på olika sätt tar sin betalda arbetstid i 

anspråk för sig själv, är att de anser sig behöva/förtjäna/ha rätt att göra det, samt att de anser 

att deras arbetsuppgifter är tråkiga och icke-stimulerande.   

Den sociotekniska skolan menar att den mest effektiva arbetsorganiseringen på arbetsplatser 

är när de anställda själva får välja ledare, samt planera och fördela sitt arbete (Hansen & 

Orban et al. 2002:118). I det arbetssociologiska perspektivet menar man att anställda söker 

uppnå autonomi och att det är ett slags överlevnadsstrategi från de anställda för att på så sätt 

stå emot ledningens kontroll och styre. På så sätt upplever anställda att de behåller sin 

identitet och styre över sig själv (Huzell 2005:35-36). Även i det poststrukturalistiska 

perspektivet menar man att anställda gör motstånd på olika sätt för att man försöker poängtera 

att man är en individ i organisationen med en egen identitet (Huzell 2005:45).   
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Ackroyd och Thompsons (2003:25) modell beskriver den ”förhandling” som hela tiden pågår 

mellan anställda i företag och ledningen om vad som är tillåtet och inte i organisationen. Med 

det menar Ackroyd och Thompson (2003:27-28) att om ledningen är för kontrollerad mot sina 

anställda och styr med för många regler riskerar de att de anställda gör motstånd i högre grad 

genom att de blir illojala mot sin arbetsgivare, de sänker medvetet sin produktivitet och blir 

mindre engagerade i sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Släpper däremot ledningen något på 

tyglarna och de anställda upplever det som man i det arbetssociologiska perspektivet 

benämner responsible autonomy, ungefär som det vi kallar ”frihet under ansvar” (Huzell 

2005:36-37) så menar Ackroyd och Thompson att de anställda känner sig engagerade i sitt 

arbete och arbetar hårdare. De anställda anammar det som ledningen önskar men man tar sig 

ändå som anställd vissa förmåner (Ackroyd & Thompson 2003:27-28).                       
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5. Diskussion  

I det här avsnittet kommer vi att föra en diskussion huruvida vi har uppnått vårt syfte med 

undersökningen och vad vi kommit fram till. Vi kommer även att ta upp brister i 

undersökningen samt ge förslag på vidare forskning i ämnet.  

5.1 Vad var syftet?  

Syftet med vår undersökning var att ta reda på om studenter med erfarenhet av tidsbaserat 

arbete tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv och i så fall hur de gör det och varför de 

säger sig göra så.  

5.2 Vad har vi kommit fram till?  

Vi har kommit fram till att studenter med erfarenhet av tidsbaserat arbete använder sin betalda 

arbetstid till privata göromål, men inte i den utsträckning som vi tolkade att arbetstagare gör 

utifrån artikeln om ”småfusk” i tidskriften Chef (2005, nr 10). Om anställda tar sin betalda 

arbetstid i anspråk för sig själv gör de det främst med hjälp av den nya tekniken, Internet och 

telefonen. Vi har också kommit fram till att en ganska stor andel dagdrömmer på sin betalda 

arbetstid. Vad man gör beror till viss del på typ av arbete, storlek på arbetsplats, ålder och 

kön.   

Olika arbeten ger olika möjligheter till att ta sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv 

beroende på vad för typ av arbetsuppgift man har och huruvida man använder sig av t.ex. 

datorer med Internet i sitt dagliga arbete. Storleken på arbetsplatsen påverkar också vad och 

hur man använder sin betalda arbetstid till sig själv, på större och mellanstora arbetsplatser 

blir det svårare för arbetsgivare att kontrollera alla anställda, dessutom har kollegor 

sinsemellan sämre koll på varandra på större arbetsplatser varför man i högre grad använder 

sin betalda arbetstid till privata göromål där. På de mindre företagen dagdrömmer anställda 

mer i stället, det kan bero på att man i mindre företag inte kan dra sig undan med en tidning 

eller surfa på Internet och det ändå ser ut som man faktiskt utför sina arbetsuppgifter. Ett sätt 

för anställda i mindre företag att distansera sig från arbetet blir då att t.ex. dagdrömma.  
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Vi har också kommit fram till att det finns skillnader emellan kön, äldre och yngre när det 

gäller vad man gör när man tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv.   

Den främsta anledningen till att man tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv är att man 

anser sig ha tid över. Detta tyder på att anställda i viss grad styr över sitt eget arbete oavsett 

vad arbetsgivaren tycker eller ej om det. Ackroyd och Thompsons modell (2003:25) om den 

”förhandling” som hela tiden pågår mellan arbetsgivare och anställda när det gäller tillägnelse 

av tid och därmed arbete går nog inte att komma undan. Man kan helt enkelt inte styra 

människor så till den grad att man får dem att inte t.ex. dagdrömma på sin betalda arbetstid. 

Dessutom är människan en social varelse och när anställda tillbringar allt mer tid på sin 

arbetsplats blir kontaktsökande och kommunikation individer sinsemellan allt viktigare och 

ofrånkomligt.  

5.3 Har syftet uppfyllts?  

Vi anser att vårt syfte har uppnåtts men då det finns så lite tidigare forskning i ämnet och vår 

undersökning är en mycket liten undersökning som pågått under en kort tid finns mycket kvar 

att undersöka för den som vill det. Genom vidare forskning kan man även få reda på mer 

faktiska skäl och omständigheter till varför anställda tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig 

själv.  

5.4 Brister?  

Vi har i vår undersökning ett litet urval, vilket medför att vi i vårt resultat får höga 

signifikansvärden varför vi fått göra många antaganden och uteslutit vissa resultat. Om vi 

hade haft mer tid och erfarenhet vid utformningen och operationaliseringen av frågeformulär 

hade vi kunnat utarbeta det ytterligare och därmed fått fler svar och en bredare förståelse för 

fenomenet.  

5.5 Förslag på vidare forskning  

Vår population, studenter med erfarenhet av tidsbaserat arbete, gör att undersökningen inte 

går att applicera på arbetstagare på arbetsmarknaden i stort då studenterna oftast inte har 

någon tillsvidareanställning, de har oftast inte varit så länge på en och samma arbetsplats 
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vilket gör att man kanske tar sig större friheter. Dessutom är genomsnittsåldern på studenterna 

i vår undersökning låg och studenterna har därför inte så mycket arbetslivserfarenhet att utgå 

ifrån då de besvarat våra frågor. I stort sett hela undersökningen kan göras om på en annan 

population, ett större urval samt att man förslagsvis genomför intervjuer för att få djupare och 

mer nyanserade svar. Dessutom skulle det bästa vara att få göra undersökningen bland 

yrkesverksamma arbetstagare och inte bland studenter som vi nu gjort.   

Vi skulle själva tycka det vore intressant att få se vidare forskning när det gäller män och 

deras ”shoppingvanor” på betald arbetstid. Dessutom är vi nyfikna på att verkligen få veta vad 

män dagdrömmer om och varför är det så många fler män som dagdrömmer än kvinnor. Är 

svaret så enkelt att det är könsrelaterat, att kvinnor pratar mer med andra som vi påstår i vår 

undersökning, och att typ av arbete förklarar saken eller beror det på andra faktorer?                       
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6. Sammanfattning  

Vi fick idén till den här uppsatsen från en artikel i tidningen Chef (2005, nr 10) där man hade 

gjort en undersökning om ”småfusk” där chefer hade fått svarat på vad de anser är okej och 

inte okej för de anställda att göra på arbetet som inte ingår i deras arbetsuppgifter. Vi valde att 

göra en undersökning som har med ovanstående att göra men inte att lägga någon värdering i 

huruvida beteendet är bra eller dåligt. Vi valde att avgränsa oss till tid och ville ta reda på om 

anställda gör saker på sin betalda arbetstid som de inte är tillsagda att göra, dvs. sånt som inte 

ingår i deras arbetsuppgifter. Dessutom ville vi veta hur man i så fall tar sin betalda arbetstid i 

anspråk för sig själv och vad anledningen till det är.  

Att göra andra saker än det man är tillsagd att göra på sin betalda arbetstid kan ses som ett 

slags motstånd, dvs. handlingar som kan vara öppna eller dolda. Det kan vara att man bryter 

mot regler eller att man bryter mot t.ex. organisationens normer på olika sätt. Motstånd har 

funnits länge och redan vid industrialismens uppkomst såg forskare motstånd hos anställda i 

form av produktionsbegränsning, sabotage, strejk och stöld. Man har under årens lopp sett 

olika på motstånd beroende på hur arbetslivet har utvecklats, motståndet i sig har därmed 

också förändrats i takt med arbetslivets utveckling. Idag ser vi oftare än förr det dolda 

motståndet som växer sig starkare men är svårare att upptäcka och det är delvis p.g.a. den 

teknik som finns att tillgå idag och att samhället ser ut som det gör idag om man jämför med 

hur det såg ut i början av 1900-talet.    

Vi gjorde en kvantitativ undersökning med ett tillgänglighetsurval av vår population som är 

studenter vid Karlstads universitet som har eller har haft tidsbaserat arbete, som innebär att 

det krävs att man är på plats under vissa tider för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   

Vi har i vår undersökning kommit fram till att studenter med erfarenhet av tidsbaserat arbete 

inte i så stor utsträckning använder sin betalda arbetstid till annat än just arbete. Om 

arbetstagare ändå gör det är det för att man anser sig ha tid över. Främst använder arbetstagare 

sig av den nya tekniken i form av Internet, telefoner etc. när de tar den betalda arbetstiden i 

anspråk för sig själv. Vi kan i våra resultat se att det finns skillnader i hur arbetstagare tar sin 

betalda arbetstid i anspråk för sig själv beroende på om man är man eller kvinna. Man gör 
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också på olika sätt beroende på om man är äldre eller yngre och dessutom ser vi att storleken 

på arbetsplatsen spelar roll.                            
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8. Bilaga 1: Enkätformulär 

                                                  

 

Vi är två studenter vid Karlstads universitet vid fakulteten för ekonomi, kommunikation och 
IT som skriver en C-uppsats i ämnet arbetsvetenskap. Fenomenet vi undersöker är att 
anställda tar sin arbetstid i anspråk för sig själv. Vi tror att det förekommer på svenska 
arbetsplatser men vi vet inte och ska därför genom den här undersökningen försöka ta reda på 
det. Vi ser neutralt på fenomenet och lägger ingen vikt vid huruvida beteendet är ”bra” eller 
”dåligt”.   

Vi vore tacksamma om du så ärligt och noggrant som möjligt fyllde i denna enkät. Samtliga 
uppgifter är konfidentiella och kommer endast att redovisas i en samlad analys av den totala 
undersökningen. Inga svar redovisas enskilt och dina svar kommer därför att vara omöjliga att 
identifiera och spåras.   

Tack för hjälpen! /Madeleine och Michelle.   

För att vi ska kunna göra jämförelser så kommer vi till att börja med att ställa några frågor 
om dig och ditt arbete. 
Fråga 1. Är du man eller kvinna?     

?

 

Man 
?

 

Kvinna 
Fråga 2. Hur gammal är du? 

____________ år 
Fråga 3. På ditt senaste arbete, oberoende av anställningsform, hur länge har du varit 

på den arbetsplatsen? Ange år/månader. 
                                                                 _____________________________   

Fråga 4. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
?

 

Grundskola 9 år, eller motsvarande 
?

 

Gymnasium, eller motsvarande 
?

 

Högskola/Universitet 
?

 

Annat ______________________ 
______________________________ 

Fråga 5 a.

   

             
              b.

     

Vad arbetar/arbetade du som?            

______________________________________________________________ 
                                                              
Vilken typ av anställning har/hade du? 

?

 

Tillsvidareanställning (fast) 
?

 

Visstidsanställning 
(extra/helgjobb) 

?

 

Vikariat/sommarjobb 
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              c. Vilken typ av befattning har/hade du?              

?

 
Anställd utan särskilda 
befogenheter 

?

 
Anställd med särskilda 
befogenheter (t.ex. arbetsledare) 

?

 
Egen företagare 

Fråga 6. Hur många arbetar ungefär på den arbetsplats du har angett? 
?

 

Upp till tio anställda 
?

 

11-100 anställda 
?

 

Fler än hundra anställda 
Fråga 7. Vilken typ av sektor arbetar du i? 

?

 

Privat 
?

 

Offentlig 
Fråga 8. Har/hade du ett arbete där du har/hade möjlighet att göra annat än ditt arbete 

under betald arbetstid? 
?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 

  

Nedan följer en rad frågor om vad du gör/kan tänka dig att göra på din arbetstid? 
Fråga 9a. 
               

             
              b.

              

              
               
                 

Ta ställning till följande. På betald arbetstid går jag till/gör jag…  

                                                        Aldrig    Sällan    Ofta   Alltid    Ej aktuellt 
Handlar mat, kläder etc.                     ?          ?          ?          ?                    ?

 

Fikar med vänner                                ?          ?          ?          ?                    ?

 

Går på stan                                          ?          ?          ?          ?                    ?

 

Handlar/Letar saker på Internet-        ?          ?          ?          ?                    ?

 

sidor som t.ex. Blocket, Tradera 
Ginza m.fl.  

Vad är anledningen till att du gör det? (kryssa för det svar som stämmer bäst) 
?

 

Jag har jobbat så hårt att jag 
behöver/förtjänar/anser mig ha 
rätt att göra det 

?

 

Mina arbetskamrater gör det 
?

 

Jag känner mig inte motiverad 
att arbeta 

?

 

Jag tycker att mina 
arbetsuppgifter är tråkiga 

?

 

Jag tjänar så dåligt att jag inte 
behöver arbeta mer än 
nödvändigt 

?

 

Jag har tid över 
?

 

Annat_____________________ 
____________________________ 
____________________________    
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              c.   Tror du att andra som arbetar på arbetsplatsen som du angett gör så? 

?

 
Alltid 

?

 
Ofta 

?

 
Sällan 

?

 
Aldrig 

Fråga 10. 
             a.       

             b.               

              
              c. 

Ta ställning till följande. På betald arbetstid går jag till/gör jag…  

                                                        Aldrig    Sällan    Ofta   Alltid    Ej aktuellt 
Frisören                                              ?          ?          ?          ?                    ?

 

Apoteket                                             ?          ?          ?          ?                    ?

 

Tränar, inkl. kiropraktor,                    ?          ?          ?          ?                    ?

 

sjukgymnast eller dyl.  

Vad är anledningen till att du gör det? (kryssa för det svar som stämmer bäst) 
?

 

Jag har jobbat så hårt att jag 
behöver/förtjänar/anser mig ha 
rätt att göra det 

?

 

Mina arbetskamrater gör det 
?

 

Jag känner mig inte motiverad 
att arbeta 

?

 

Jag tycker att mina 
arbetsuppgifter är tråkiga 

?

 

Jag tjänar så dåligt att jag inte 
behöver arbeta mer än 
nödvändigt 

?

 

Jag har tid över 
?

 

Annat_____________________ 
                                                                    ____________________________  

Tror du att andra som arbetar på arbetsplatsen som du angett gör så? 
?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 
Fråga 11. 
              a.

     

                                                   

 

              b.

        

Ta ställning till följande. På betald arbetstid går jag till/gör jag…  

                                                        Aldrig    Sällan    Ofta   Alltid    Ej aktuellt 
Posten                                                 ?          ?          ?          ?                    ?

 

Banken                                                ?          ?          ?          ?                    ?

 

Besiktigar bilen                                  ?          ?          ?          ?                   

 

?

 

Betalar räkningar via Internet             ?          ?          ?          ?                    ?

  

Vad är anledningen till att du gör det? (kryssa för det svar som stämmer bäst) 
?

 

Jag har jobbat så hårt att jag 
behöver/förtjänar/anser mig ha 
rätt att göra det 

?

 

Mina arbetskamrater gör det 
?

 

Jag känner mig inte motiverad 
att arbeta 

?

 

Jag tycker att mina 
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              c. 

arbetsuppgifter är tråkiga 
?

 
Jag tjänar så dåligt att jag inte 
behöver arbeta mer än 
nödvändigt 

?

 
Jag har tid över 

?

 
Annat_____________________ 

                                                                    ____________________________  

Tror du att andra som arbetar på arbetsplatsen som du angett gör det? 
?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 
Fråga 12. 
              a.

     

    
                

              b.

          

               
               
              
              c. 

Ta ställning till följande. På betald arbetstid går jag till/gör jag…  

                                                        Aldrig    Sällan    Ofta   Alltid    Ej aktuellt 
Läser tidningen på Internet                 ?          ?          ?          ?                    ?

 

Söker telefonnummer/googlar            ?          ?          ?          ?                    ?

 

Chattar                                                ?          ?          ?          ?                    ?

 

Spelar spel/poker etc.                         ?          ?          ?          ?                    ?

 

Skickar privata mail                           ?          ?          ?          ?                    ?

 

Lyssnar på musik                                ?          ?          ?          ?                    ?

  

Vad är anledningen till att du gör det? (kryssa för det svar som stämmer bäst) 
?

 

Jag har jobbat så hårt att jag 
behöver/förtjänar/anser mig ha 
rätt att göra det 

?

 

Mina arbetskamrater gör det 
?

 

Jag tycker att mina 
arbetsuppgifter är tråkiga 

?

 

Jag har inte tillgång till Internet 
hemma 

?

 

Jag har tid över 
?

 

Annat_____________________ 
                                                                    ____________________________  

Tror du att andra som arbetar på arbetsplatsen som du angett gör det? 
?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 
Fråga 13. Går du till läkare/tandläkare på betald arbetstid? 

?

 

Endast om det är akut 
?

 

Det är helt okej att göra 
?

 

Det skulle jag aldrig göra 
Fråga 14. Händer det att du tar längre raster/pauser än avtalat? 

?

 

Ja 
?

 

Nej   
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Fråga 15. Om ja på föregående fråga, vad är anledningen till det? Kryssa för ett, det 

som stämmer bäst. (Om nej, gå vidare till nästa fråga).  

?

 
Jag har jobbat så hårt att jag 
behöver/förtjänar en längre paus 

?

 
Mina arbetskamrater tar längre 
paus 

?

 

Jag känner mig inte motiverad 
att arbeta 

?

 

Jag tycker att mina 
arbetsuppgifter är tråkiga 

?

 

Jag tjänar så dåligt att jag inte 
behöver arbeta mer än 
nödvändigt 

?

 

Jag har tid över 
?

 

Annat_____________________ 
____________________________ 

Fråga 16. Dagdrömmer du när du arbetar? 
?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 
Fråga 17. Ringer du privata samtal under betald arbetstid, oavsett om du ringer från 

tjänstetelefon eller privat telefon? 
?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 
Fråga 18. Kommer du för sent till arbetet? 

?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 
Fråga 19. Går du hem tidigare från arbetet? 

?

 

Alltid 
?

 

Ofta 
?

 

Sällan 
?

 

Aldrig 
Fråga 20. Om det dyker upp något riktigt roligt en dag som du egentligen ska arbeta på, 

vad gör du? (t.ex. det är OS på tv, en idol är i stan och skriver autografer, ditt 
älsklingsband har konsert, en gammal vän är på besök bara över dagen).   

?

 

Går till jobbet som vanligt 
?

 

Ringer en kollega och hör om 
denne kan täcka upp för mig 
under den tid som avses 

?

 

Ringer och sjukanmäler mig 
?

 

Annat_____________________ 
                                                                   ____________________________ 

  


