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 Förord 
 
Denna uppsats har vi skrivit tillsammans och vi har gemensamt diskuterat, resonerat och 
analyserat det vi har kommit fram till. 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter som ställt upp och låtit sig intervjuas och därmed 
givit oss möjligheten att genomföra vår studie. Vår tacksamhet riktas också till vår handledare 
Lars Ivarsson för goda råd, engagemang och värdefull vägledning. Stort tack till våra familjer 
och vänner som har varit ett stort stöd under hela processen. 
 
Till sist vill vi tacka våra respektive, Joakim och Bjørn-Henning. Utan er hjälp och stöd hade 
ingen uppsats blivit gjord. 
 
Karlstad VT- 2013  
Jennie Jonsson & Klara Hedin 
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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på vilka privata angelägenheter arbetstagare inom stand-
by-yrken utför under arbetstid, varför de gör det, attityden gentemot privata angelägenheter på 
arbetsplatsen samt om utförandet av dessa kan kopplas till att arbetstagarna är missnöjda med 
arbetsgivaren och sin arbetssituation. Den forskning som tidigare gjorts har främst undersökt 
vilka privata angelägenheter anställda i kontorsmiljöer utför under arbetstid. Vi önskar därför 
med denna uppsats att bidra till att bredda forskningen på ett hittills inte så utforskat område, 
nämligen inom stand-by-yrken.  
 
Begreppet stand-by-yrke är en egenhändigt utformad teoretisk term som beskriver yrken där 
vi har en föreställning om att den anställde kan ha mycket ”dötid” under sitt arbetspass. Med 
”dötid” menar vi den tid under ett arbetspass där arbetstagaren varken utför sina huvud- eller 
bisysslor. Detta menar vi antingen beror på att man väntar på att få besked om att utföra sin 
huvuduppgift och/eller har gjort klart de bisysslor man ska göra under ett arbetspass. Yrken 
som vi anser faller inom ramen för denna kategori, och som vi valt att undersöka, är polis och 
ambulanssjuksköterska.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och genomfört sex intervjuer, varav tre med 
poliser och tre med ambulanssjuksköterskor. Analysen av resultatet visar att de anställda inom 
stand-by-yrken utför en hel del privata angelägenheter under både ”dötid” och resterande 
arbetstid. De vanligaste privata angelägenheterna som respondenterna utför är att prata i 
mobiltelefonen, smsa och prata med sina kollegor om annat än arbete. Andra privata 
angelägenheter som det framkom att våra respondenter och deras kollegor utfört var till 
exempel att läsa tidningar eller böcker, sova, se på tv, dagdrömma, boka tandläkarbesök, 
skriva ut och kopiera dokument, spela spel på mobilen, släppa ut hunden och åka till 
badhuset. Anledningarna till att våra respondenter utför privata angelägenheter under arbetstid 
är framförallt för att balansera sitt privat- och arbetsliv, för att de behöver en paus och för att 
det är lättillgängligt/möjligt.  
 
När det gäller de attityder som finns kring privata angelägenheter anser respondenterna att det 
är okej så länge det inte går ut över arbetsuppgifterna. En av arbetsgivarnas attityder till 
utförandet av privata angelägenheter är enligt respondenterna officiellt förbjudet som betyder 
att det finns regler kring privata angelägenheter som bör följas. En annan är tillsynes 
förbjudet, vilket innebär att arbetsgivaren ibland ser mellan fingrarna när det gäller vissa 
privata aktiviteter. Den tredje är att det är tillåtet, att arbetsgivarna inte har något emot 
utförandet av privata angelägenheter.   
 
Vissa teorier anser att utförandet av privata angelägenheter under arbetstid, vilket kan ses som 
ett motstånd, förutsätter att det finns ett missnöje hos arbetstagarna gentemot sin 
arbetssituation och/eller arbetsledning. Missnöjet grundar sig då i att arbetstagarna känner sig 
för hårt kontrollerade och att de varken upplever autonomi eller värdighet i sitt arbete. Detta 
stämmer dock inte in på våra respondenter. De känner sig inte kontrollerade samt upplever att 
de faktiskt har autonomi och värdighet i sitt arbete, vilket gör att de inte känner något 
missnöje gentemot arbetssituation och/eller arbetsledning. Detta menar vi gör att de inte 
känner något behov av att utföra något motstånd. Enligt teorierna skulle detta innebära att 
våra respondenter inte skulle utföra några privata angelägenheter under arbetstid, vilket vi 
konstaterat att de faktiskt gör. Detta visar på att anställda kan utföra privata angelägenheter 
utan att känna ett missnöje mot arbetsgivaren och/eller med sin arbetssituation. 
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1. Inledning 
 
Baserat på tidigare forskning står det klart att människor utför aktiviteter under arbetstid som 
inte ingår i deras arbetsuppgifter (D´Abate 2005, Ivarsson & Larsson 2012, Karlsson 2008, 
Ackroyd & Thompson 1999, Richards 2008, Coker 2012). Intresset för området går tillbaka 
ända till 1900-talets början då Taylor intresserade sig för varför arbetstagare utförde 
aktiviteter under arbetstid som inte var arbetsrelaterade (Huzell 2005, s 18).  
 
Det finns många olika perspektiv kring icke arbetsrelaterade aktiviteter och att påstå att 
forskningen kring detta är rörig är inte en underdrift. Vi har därför valt att utforma en modell, 
inspirerad av Jan Ch Karlsson, för att klargöra hur vi ser på begreppet privata angelägenheter 
och för att visa hur vi valt att strukturera och dela in avsnittet som rör privata angelägenheter. 
Karlsson använder organisatorisk olydnad som det övergripande begreppet i sin bok medan 
motstånd, antisocialt beteende och privata angelägenheter utgör under-kategorier (Karlsson 
2008, s 133).  Då vår uppsats fokuserar på privata angelägenheter har vi, i motsättning till 
Karlsson, valt att använda privata angelägenheter som huvudbegrepp. Detta illustreras i 
modellen nedan.  
 
 
 
 
 

 
    (Organisatorisk olydnad) 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
Modell 1 - Strukturmodell 

 
Privata angelägenheter innebär allt som anställda gör under arbetstiden som inte ingår i deras 
arbetsuppgifter. Dessa angelägenheter kan enligt arbetsgivaren antingen vara acceptabla eller 
inte acceptabla. Anser arbetsgivaren att en personlig angelägenhet är acceptabel, exempelvis 
att ringa ett telefonsamtal av privat karaktär under arbetstid, uppstår inget missnöje från 
arbetsgivarens sida. Om den personliga angelägenheten däremot inte är av acceptabel 
karaktär, blir det automatiskt organisatorisk olydnad vilket Karlsson (2008, s 132) definierar 
som ”allt som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och 
vara”. Organisatorisk olydnad kan ur ett arbetsgivarperspektiv ses som naturliga 
motståndshandlingar eller som ett rubbat antisocialt beteende. 
 
Majoriteten av den forskning som finns på området utgår från att icke arbetsrelaterade 
aktiviteter är medvetet skadliga handlingar. Vi har däremot valt att fokusera på de privata 
angelägenheter arbetstagare gör under sin arbetstid som är av mer ”vardaglig” karaktär. 
Uppsatsen kommer att behandla både acceptabla och icke acceptabla privata angelägenheter 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Den forskning som tidigare gjorts har främst undersökt vilka privata angelägenheter anställda 
i kontorsmiljöer (D´Abate 2005, D´Abate & Eddy 2007, Eddy, D´Abate & Thurston 2010) 
utför under arbetstid och lämnat andra områden relativt outforskade. Vi önskar därför med 
denna uppsats att bidra till att bredda forskningen på ett hittills inte så utforskat område. Vi 
har därför valt att se närmare på en grupp som vi valt att kalla för ”stand-by-yrken” där det 
finns en föreställning om att den anställde kan ha mycket ”dötid” under sitt arbetspass. Med 
”dötid” menas den tid under ett arbetspass där arbetstagaren varken utför sina huvud- eller 
bisysslor. Detta beror antingen på att man väntar på att få besked om att utföra sin 
huvuduppgift och/eller har gjort klart de bisysslor man ska göra under ett arbetspass. 
Begreppet förklaras mer ingående i metodavsnittet under urval, se sida 19. De yrken vi valt att 
se närmare på är ambulanssjuksköterska och polis. Mot bakgrund av detta syftar den här 
uppsatsen till att undersöka vad det är arbetstagare inom stand-by-yrken gör under arbetstiden 
som inte ingår i deras arbetsuppgifter och som är av privat karaktär, varför de gör det, den 
generella attityden till privata angelägenheter samt om utförandet av dessa kan kopplas till att 
arbetstagarna är missnöjda med arbetsgivaren och sin arbetssituation.  
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats:   
 

• Vilka privata angelägenheter ägnar sig arbetstagare inom stand-by-yrken åt under 
arbetstid? 

• Vad är anledningen till att arbetstagare ägnar sig åt privata angelägenheter under 
arbetstid? 

• Vilken attityd har arbetstagare till utförandet av privata angelägenheter under 
arbetstid? 

• Vilken attityd har arbetsgivare till utförandet av privata angelägenheter under arbetstid 
enligt arbetstagare?  

• Förutsätter arbetstagarnas eventuella utförande av privata angelägenheter under 
arbetstid ett missnöje med arbetsgivaren och/eller deras arbetssituation? 
 
 

1.2 Disposition 
I uppsatsens första kapitel introduceras läsaren till ämnesområdet, bakgrunden till studien 
samt frågeställning och syfte. Andra kapitlet innehåller uppsatsens teoretiska referensram där 
vi behandlar tidigare forskning, teorier och begrepp som är relevanta för uppsatsämnet. 
Kapitel tre är ett metodavsnitt där vi redogör för det metodval vi gjort, beskriver 
urvalsprocessen, berättar hur vi konstruerat vår intervjuguide samt hur vi genomfört 
intervjuerna. Där diskuteras även undersökningens kvalitet samt vilka forskningsetiska 
ställningstaganden vi har förhållit oss till. Fjärde kapitlet innehåller resultat och analys där 
undersökningens resultat presenteras samt analyseras med den teoretiska referensramen som 
underlag. I det femte och avslutande kapitlet presenteras de slutsatser vi kommit fram till samt 
svaren på våra frågeställningar. Därefter följer en avslutande diskussion kring uppsatsen och 
förslag till framtida forskning.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi ta upp tidigare forskning, teorier och begrepp som är relevanta för 
uppsatsämnet. Inledningsvis kommer vi presentera en bakgrund kring hur arbete har 
förändrats över tid och de forskningsteorier som är väsentliga för förståelsen kring privata 
angelägenheters uppkomst. Därefter kommer läsaren introduceras för begreppet personliga 
angelägenheter, dess betydelse samt relevant forskning på området. Vilka privata 
angelägenheter anställda ägnar sig åt, teorier kring varför de gör det samt arbetsgivares syn 
på privata angelägenheter kommer att behandlas. 
 
 
2.1 Bakgrund 
I det gamla agrarsamhället (bondesamhället) utförde arbetare dagsverken på beting och 
arbetet var fullt ut uppgiftsrelaterat, det var uppgiften som styrde, inte klockan. Ett dagsverke 
kunde till exempel vara att skörda en viss areal eller mjölka korna och när uppgifterna var 
slutförda så var dagsverket fullbordat. Då arbetsprocessen inte var uppdelad var behovet av 
samordning liten. Var och en skötte det egna arbetet och de som arbetade var varuproducenter 
som sålde resultatet av sitt arbete. I de fall där relationen arbetsgivare – arbetstagare förekom 
var det inga större sociala skillnader, man levde sida vid sida under liknande förhållanden 
(Rosengren 2006, s 8).  
 
I de perioder då människor själva har kunnat reglera sin arbetstid kännetecknas arbetsmönstret 
av intensiva perioder med arbete följt av perioder av sysslolöshet. Arbetsdagarnas längd 
varierade efter uppgift och tillgång på dagsljus. Detta menar Thompson (1983, s 28) speglade 
en naturlig arbetsrytm och den lever till viss del kvar än idag hos självständiga arbetare såsom 
egenföretagare, studenter, konstnärer och författare. 
 
I samband med industrialismens intågande, i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet, 
ökade efterfrågan på varor (Rosengren 2006, s 13). Ekonomin gick från självhushållning till 
marknadshushållning och varuproduktionen, som tidigare var hantverksmässig, ersattes med 
industriproduktion (Rosengren 2006, s 10). Detta medförde högre krav på varornas kvalité 
och kontinuerliga leveranser, vilket i sin tur gav upphov till ett ökat behov av att kontrollera 
produktion och arbetstagare. Industrin krävde nya styrmedel och det var först i den 
industriella epoken som den mekaniska klockan började användas till att styra arbetstiden 
(Rosengren 2006, s 13). Arbetsprocessen delades upp i olika väldefinierade moment för att 
skapa bättre möjligheter till planering och kontroll av produktionen. Genom att dela upp och 
standardisera arbetsprocessen fick arbetsgivarna kunskap om hur lång tid varje arbetsmoment 
skulle ta och fick på så sätt även möjlighet att förhindra olika former av fusk som 
arbetstagarna kunde ägna sig åt (Taylor 2005). Fusk från arbetstagarnas sida kan till exempel 
vara att hålla tillbaka en del av sin arbetskraft och inte arbeta lika mycket som de skulle 
kunnat göra eller att manipulera mätsystemet så det ser ut som att de har producerat mer än de 
egentligen gjort (Huzell 2005, s 41f). 
 
Begreppet lönearbete (arbetstagare säljer sin tid till arbetsgivare och får betalt i lön) kom till i 
och med kapitalismen och industrialismen, och utifrån den arbets- och tidsdisciplin som växte 
fram myntade Marx alienationsbegreppet. Marx menade att arbetaren har skiljts från resultatet 
av sitt arbete och får inte längre ersättning utifrån sin förmåga att arbeta, utan för att arbeta 
under en specifik tid. Tiden som den mänskliga arbetskraften säljer är lika för alla, alla 
människor är lika mycket ”värda” under en timme (Rosengren 2006, s 15). 
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Relationen arbetsgivare - arbetstagare har funnits tidigare i historien, men det var först i och 
med industrialismen som en arbetarklass började växa fram och med det ett organisatoriskt 
motstånd. Motståndet som arbetstagarna ägnade sig åt kunde till exempel vara blåmåndagar 
(en dag då man tar sig ledigt från arbetet), maskning (medveten sänkning av arbetstakten) och 
kollektivt organiserade badutflykter under arbetstid (Rosengren 2006, s 15).  
 
Till skillnad från agrarsamhället, där arbetet enbart strukturerades efter uppgiften, så var det 
klockan och den standardiserade arbetstiden som strukturerade arbetet under industrialismen 
(Rosengren 2006, s 22).  
 
I dag är det inte enbart uppgiften som styr hur arbetet ska struktureras som det gjorde i 
agrarsamhället. Klockan är inte heller ensamt strukturerande som i industrisamhället, där den 
standardiserade arbetstiden var dominerande. Dagens samhälle och arbetsliv är både uppgift- 
och klockstyrt. Både samhälle och arbetsliv ställer högre krav på flexibilitet, och då inte 
utifrån ett arbetstagarperspektiv som det var i det agrara samhället, då uppgiften styrde och 
när den var klar så kunde arbetstagaren vara ledig. I dag ses flexibilitet utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. Flexibiliteten utgår ifrån företagens behov, där anställda bör vara 
flexibla och jobba när det behövs, vilket medför att allt större del av anställdas tid kan 
användas som möjlig arbetstid. Med den nya teknikens hjälp i form av bärbara datorer och 
mobiltelefoner så tenderar alla platser att bli potentiella arbetsplatser. Detta kan i sin tur leda 
till att anställda får svårt att hålla arbetsliv och privatliv åtskilda, då de i allt större 
utsträckning själva måste markera och skapa gränser för vad som är arbets- respektive fritid 
(Rosengren 2006, s 23). 
 
 
2.1.1 Kontroll av de anställda 
I relation till ovanstående situation, då tiden var det viktigaste sättet att strukturera och 
organisera arbetet på, blev det allt viktigare för arbetsgivare att kunna kontrollera vad de 
anställda gör på arbetstid som inte är kopplat till arbetet. Arbetsgivare köper arbetstagares tid 
för att de ska utföra ett visst arbete, och förväntar sig då att arbetstagare ska uträtta de 
arbetsuppgifter och instruktioner de har betalt för, inte engagera sig i annat under arbetstid 
(Taylor 2005).  
 
Tre sätt för arbetsgivare att kontrollera och organisera arbetet i relation till de anställda är: 
direkt kontroll, exempelvis i form av en förman/arbetsledare som på plats kontrollerar 
arbetstagarna, byråkratisk kontroll genom regler och teknologisk kontroll. Teknologisk 
kontroll kan ske genom maskiner och teknik, ett exempel är löpandebandet (Karlsson 2008,s 
11).   
 
Scientific Management och Human Relations är två historiskt utmärkande skolor som 
behandlar maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare samt olika sätt för arbetsgivare 
att styra och kontrollera de anställda. Grundsynen inom Scientific Management, som även 
finns i McGregors Teori X, är att människan är lat av naturen, ointresserad av att arbeta och 
måste styras och tuktas (Granberg 2011, s 680). Enligt Scientific Managements grundare 
Fredrick W Taylor så är det morot kontra piska som är det centrala sättet för ledningen att 
styra sina anställda (Taylor 2005, s 38).  Taylor menade att de traditionella arbetsmetoderna 
var ineffektiva och kostade pengar. För att hitta det bästa och mest effektiva sättet att 
genomföra arbetet på införde Taylor tids- och arbetsstudier. Om ledningen hade den 
kunskapen skulle de också kunna övervaka så att arbetstagarna följde arbetsrutiner och regler. 
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Taylor införde ackord som grund för lönesättning vilket då skulle bidra till att arbetstagarna 
skulle prestera mer, då de skulle tjäna mer (Granberg 2011, s 678). Taylor ansåg att ju mer 
kontroll en arbetsgivare hade på sina anställda desto mindre motstånd och olydnad ägnade 
arbetstagarna sig åt (Granberg 2011, s 680).  
 
På 1930- talet började andra idéer beträffande organisation att göra sig gällande och Human 
Relation-skolan växte fram. Human Relation-skolan ansluter sig till Scientific Managements 
grundtanke om ökad produktivitet som målsättning, men har en annan uppfattning om vad 
som driver anställda i arbetet. Human Relation bygger, till skillnad från Taylors styrning med 
kontroll, istället på sociala relationer (Granberg 2011, s 678 – 687). Förespråkarna menar att 
anställda drivs av sociala behov men att dessa behov ofta hämmas av den organisatoriska 
strukturen (Huzell 2005, s 22). Elton Mayo, teorins grundare, såg samarbete och god 
kommunikation mellan människor som viktiga byggstenar för ökad effektivitet. Hawtorne-
studierna, som genomfördes 1924-1932 i en fabrik utanför Chicago, ligger till grund för 
Human Relations-skolans uppkomst. Studierna kom till på grund av ett växande missnöje av 
förhållandena vid fabriken. Resultaten av studierna visade bland annat att lönen och andra 
materiella förhållanden inte är det viktigaste för produktiviteten och arbetsmoralen på en 
arbetsplats.  Det framkom att människors behov av erkännande, samhörighet, trygghet samt 
att få tillhöra en grupp var viktigare för arbetsmoralen och arbetstillfredsställelsen och att 
dessa i sin tur är det som främjar produktivitet. Elton Mayo riktade kritik mot Scientific 
Managements ensidiga tanke med fokusering på enbart ekonomiska intressen och menade att 
detta leder till fientlighet mellan de anställda och ledningen. Nuförtiden vet man att 
psykologiska, pedagogiska och sociala faktorer i hög grad är viktiga för 
arbetstillfredsställelsen och produktiviteten inom en organisation (Granberg 2011, s 678 – 
687). 
 
 
2.1.2 Autonomi och värdighet 
Att anställda känner värdighet i arbetet kan vara avgörande för att arbetet ska kännas 
meningsfullt och ge tillfredsställelse. Många gånger hamnar de anställdas värdighet i strid 
med organisationens krav på produktivitet, effektivitet och lönsamhet. För arbetsgivare kan 
produktivitet, effektivitet och lönsamhet vara viktigare än att de anställda har ett värdigt 
arbete. Inom samhällsvetenskapen kan ett värdigt arbete definieras som ”förmågan att etablera 
en känsla av egenvärde och självrespekt och få erfara andras respekt” (Karlsson 2008, s 9). 
Arbetsvillkor som ger arbetstagare erkännande, ansvar, värde, respekt och integritet bidrar till 
att de upplever värdighet. I fokus för värdigheten står autonomi, vilket betyder att de anställda 
vill ha större inflytande över det egna arbetet och känna tillit från ledningen. Om de anställda 
känner tillit från ledningen och känner sig kompetenta för sitt jobb så kan det generera 
autonomi. Det finns en rad olika omständigheter som kan förhindra att ett arbete upplevs som 
värdigt, det kan till exempel vara dålig ledning, för mycket arbete och intensifierande krav. 
Att inskränka de anställdas autonomi är också en omständighet som kan hota värdigheten. Om 
ledningen inte känner tillit, utan ständigt övervakar och kontrollerar de anställda så får 
arbetstagarna heller ingen autonomi. Att som arbetsgivare förneka anställda värdighet och 
autonomi i arbetet kan leda till motstånd och organisatorisk olydnad (Karlsson 2008, s 9ff). 
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2.2 Privata angelägenheter 
Privata angelägenheter innebär, som tidigare nämnt, allt som anställda gör under arbetstiden 
som inte ingår i deras arbetsuppgifter och som är av privat karaktär (Ivarsson & Larsson 
2012).  
 
Enligt en undersökning gjord av D´Abate & Eddy (2007, s 375) ägnar kontorsanställda 6,48 
timmar i veckan (beräknat på en normal arbetsvecka på 40 timmar) åt att utföra privata 
angelägenheter på arbetsplatsen. Det blir cirka 1 timme och 21 minuter per dag, 10 minuter 
per timme och totalt utgör utförandet av privata angelägenheter enligt D´Abates studie 17 % 
av den anställdes arbetstid under en vecka. Deras resultat visar att det handlar om allt från att 
spela dataspel, betala räkningar till att ordna med personliga saker under arbetstid. Det kan 
också handla om att skicka mail till vänner och familj, boka tid hos frisören, surfa på internet 
eller ringa personliga samtal (D´Abate & Eddy 2007, s 362f ). I en undersökning från 2010 
(Eddy, D´Abate, & Thurston Jr, s 645) kan personliga angelägenheter som genomförs under 
arbetstid även vara att prata med sina kollegor om icke arbetsrelaterade ämnen, besök från 
familj och vänner, läsa böcker eller tidningar, spela på trav eller liknande, se på tv och 
dagdrömma. Enligt samma studie visar resultaten att de anställda spenderar 4,90 timmar i 
veckan (beräknat på en normal arbetsvecka på 40 timmar) på privata angelägenheter under 
arbetstid vilket blir totalt cirka 12,25 % av arbetstiden under en arbetsvecka, 59 minuter per 
arbetsdag och 7, 35 minuter per arbetstimme.  
 
Enligt studie bland kontorsanställda gjord av D´Abate (2005, s 1016), är det vanligast att 
ringa samtal av privat karaktär, prata med kollegor om icke arbetsrelaterade saker, motta 
privata mail och surfa på internet för privata ändamål (D´Abate 2005, s 1018). En annan 
studie visar att undersökningens respondenter spenderar så mycket som 32 % av sin arbetstid 
på att utföra privata ärenden på internet (Lavoie & Pychyl 2001, Lim 2002 refererad i Eddy, 
D´Abate & Thurston Jr 2008, s 639) och en tredje visar att tre av de fyra vanligaste privata 
angelägenheterna som utförs på arbetsplatser är kopplat till teknologi (Eddy, D´Abate & 
Thurston Jr 2010, s 649). Resultatet är föga förvånade enligt D´Abate (2005, s 1018) som 
fastslår att genomförandet av privata angelägenheter på arbetsplatsen är ett mycket vanligt 
beteende (D ´Abate 2005, s 1021).  
 
   
2.2.1 Acceptabla privata angelägenheter  
Om ovanstående privata angelägenheter är acceptabla eller inte på arbetsplatsen är dock upp 
till arbetsgivaren (Karlsson 2008, s 137ff). Anser arbetsgivaren att en privat angelägenhet är 
acceptabel uppstår inget missnöje hos arbetsgivaren vilket innebär att det är fritt fram för den 
anställde att utföra just den privata angelägenheten (Karlsson 2008, s 132). Privata 
angelägenheter som generellt är accepterade på arbetsplatser kan till exempel vara att prata 
med kollegor om annat än arbete, gå på toaletten samt att ringa ett akut samtal till läkaren. Då 
det är upp till arbetsgivaren vad som är acceptabelt kan även privata angelägenheter av det 
extremare slaget som att sova på arbetstid och surfa på internet flera timmar om dagen i privat 
syfte även vara acceptabla privata angelägenheter.  
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2.2.2 Inte acceptabla privata angelägenheter  
När utförandet av privata angelägenheter på arbetstid inte är accepterat från arbetsgivarens 
sida ses det som ett avvikande inte önskvärt beteende och benämns då som organisatorisk 
olydnad (organisational misbehaviour). Organisatorisk olydnad definieras som ”allt som 
anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara” enligt 
Karlsson (2008, s 132). Några av de teorier som finns kring organisatorisk olydnad utgår ifrån 
att utförandet av privata angelägenheter på arbetet är ett medvetet försök att skada 
verksamheten (Robinson & Bennett 1995) och ses därför som ett avvikande inte önskvärt 
beteende och i förlängningen som olydnad. Ackroyd & Thompson (1999, s 12) menar dock 
att organisatorisk olydnad inte alls behöver vara medvetet eller ha för avsikt att skada 
organisationen.  
 
När forskare redogör för organisatorisk olydnad som en medveten och skadlig handling 
beskriver de i samband med det beteenden som är avvikande, kontraproduktiva, 
dysfunktionella och antisociala (Lefkowits 2006, s 248). De aktiviteter forskarna har sett 
närmare på är av allvarligare karaktär, så som bedrägeri och stöld (Kamp & Brooks 1991), 
sabotage, fysisk- och verbal aggression (Spector & Fox 2002) samt olovlig frånvaro (Johns 
1997). Richards (2008, s 661) menar också att sabotage och andra typer av informell olydnad 
är typiska exempel på avvikande beteende. Även mindre allvarliga aktiviteter, som att 
exempelvis använda kontorsmaterial för privat bruk eller inte hjälpa en kund i kassan snabbt 
nog, anses vara olydnad då det sägs främja en företagskultur där material- och tidsstölder 
anses vara okej. Ackroyd & Thompson menar däremot att människor äger sin identitet och ser 
sig som egna individer även på arbetsplatsen och att detta är förklaringen till att de ibland 
agerar utifrån sitt eget bästa och inte organisationens. Organisatorisk olydnad kan enligt 
Ackroyd & Thompson (1999, s 12) uppstå utifrån fyra olika aspekter i en organisation: 
arbete, identitet, tid och produktion.  
 
Inom aspekten arbete strävar ledningen efter att få kontroll över produktionen genom 
exempelvis löpande band och/eller arbetsbeskrivningar. Från arbetstagarens sida handlar det 
om att upprätthålla sin autonomi och värdighet i arbetet, det vill säga själva styra över vad 
som ska produceras och hur det ska produceras. Ett exempel på hur anställda försöker 
upprätthålla autonomi är genom att hålla tillbaka en del av sin arbetskraft och inte arbeta lika 
mycket som de skulle kunnat göra. Vad gäller tid försöker ledningen kontrollera så att de 
anställda inte utnyttjar arbetstiden till något annat än arbete. Ett exempel på detta är bland 
annat ackord där arbete och tid är nära förknippat. De anställda kan å sin sida tillägna sig tid 
genom att till exempel sjukskriva sig, komma för sent eller ”dra benen efter sig”. När det 
kommer till aspekten produktion så kan ledningen försöka kontrollera sina anställda med 
hjälp av kvalitetsmätningar, medan de anställda i sin tur söker autonomi genom att till 
exempel manipulera mätsystemen.  Genom att försöka införa en från ledningen önskvärd 
företagskultur och grundläggande värderingar kan ledningen försöka kontrollera de anställdas 
identitet. Kontrollen blir fullständig om de anställda helt och fullt identifierar sig med 
företagets mål och vision. De anställda kan genom att skämta, ironisera och identifiera sig 
med olika kollektiv och grupper skapa distans och ”friutrymme” från den påbjudna 
företagskulturen (Huzell 2005, s 41f). 
 
Trots att Ackroyd & Thompson (1999) och andra forskare (Lefkowits 2006, Kamp & Brooks 
1991, Spector & Fox 2002, Richards 2008) är oense om organisatorisk olydnad är medvetet 
eller inte så är de i alla fall överrens om att handlingarna kan ses som ett motstånd mot 
arbetsgivaren.  
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2.2.2.1  Motstånd 
Varför individer utför privata angelägenheter på arbetsplatsen kan bland annat förklaras 
utifrån den strukturella motsättningen som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Då 
arbetstagaren har en underordnad position i förhållande till sin arbetsgivare kan utförandet av 
privata angelägenheter ses som en reaktion mot ledningen i form av motstånd (Ivarsson & 
Larsson 2012, s 12). Motstånd kan uppstå när arbetstagare känner sig för hårt kontrollerade av 
ledningen. Jan Ch Karlsson (2008, s 134) definierar motstånd som ”sådant som anställda gör, 
tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara och som medvetet 
riktar sig uppåt i den organisatoriska hierarkin”. Motstånd kan även uppkomma i situationer 
då arbetstagare upplever arbetet tungt, själsdödande och monotont. Motstånd är således ett 
svar på ledningens kontroll och handlar om att bevara autonomi och värdighet i arbetet för de 
anställda (Karlsson 2008, s 134). Motstånd kan även vara en reaktion på tristess, att man 
behöver en paus från arbetet och arbetsuppgifterna. Motstånd riktar sig uppåt i organisationen 
och kan ge sig uttryck i form av organiserat motstånd såsom stöld, strejk och sabotage 
(Ivarsson & Larsson 2012, s 13).   
 
Motstånd kan ses utifrån två perspektiv; som ett naturligt och delvis hälsosamt beteende eller 
som ett antisocialt/rubbat beteende (Ivarsson & Larsson 2012, s 9). 
 
Motstånd som ett naturligt och delvis hälsosamt beteende  
Labour Process-teorin menar att privata angelägenheter som uträttas på arbetstid är en 
förväntad och naturlig motståndshandling. Motståndet ses som ett naturligt svar på ledningens 
kontroll över de anställda. För det första så kan motståndet ses som ett sätt för anställda att 
visa missnöje över sin arbetssituation. Motståndet kan då vara både formellt eller informellt 
och har sin grund i hur produktionen är organiserad. För det andra kan motståndet vara en 
överlevnadsstrategi från arbetstagarnas sida och ses då som ett medel för att skapa autonomi 
och utrymme i en annars styrd och kontrollerad tillvaro. För det tredje kan motståndet även 
handla om makt och kontroll, och då ledningens makt och kontroll av de anställda. Anställdas 
motstånd ses då som en konsekvens av att arbetsgivare måste övervaka och kontrollera 
arbetsprocessen, de anställdas attityder och beteenden för att de ska få ut det mesta av arbets- 
kraften (Huzell 2005, s 35- 37). Motståndet beror på själva organisationen och dess struktur 
och inte på individen själv. 
 
Motstånd som ett antisocialt/rubbat beteende 
Det finns många och breda definitioner av vad antisocialt beteende är. Jan Ch Karlsson 
betraktar begreppet antisocialt beteende som en del av begreppet organisatorisk olydnad, och 
definierar det som: ”sådant som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de 
ska göra, tänka och vara och som riktar sig nedåt eller åt sidorna i den organisatoriska 
hierarkin”(Karlsson 2008, s 135). Antisocialt beteende innefattar till exempel mobbning och 
sexuella trakasserier (Karlsson 2008, s 134ff).  Många författare menar att all sorts motstånd 
är ett uttryck för ett antisocialt/rubbat beteende (Slora 1989, Franklin & Pagan 2006). Ett 
exempel är Slora (1989), som menar att alla typer av privata angelägenheter är ett antisocialt 
beteende som bör bekämpas och förbjudas till varje pris. Orsaken till varför ett motstånd 
uppstår ligger hos individen och inte organisationen. Det finns dock kritik mot synsättet att 
alla handlingar av privat karaktär skulle vara ett resultat av ett antisocialt beteende. Harris och 
Ogbonna (2006, s 543) argumenterar kring det faktum att något som de flesta ägnar sig åt, i 
det här fallet privata angelägenheter, inte kan anses vara ett antisocialt beteende. Eller som 
Ivarsson & Larsson (2012, s 11) uttrycker det; ”hur kan något vara ett avvikande beteende om 
alla gör det? Vad avviker man i så fall ifrån?”  
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2.3 Anledningar till utförande av privata angelägenheter 
Det finns enligt forskare en rad olika förklaringar till varför anställda utför privata 
angelägenheter (D´Abate 2005, s 1013). Hulin & Rosse (1991 & 1985 refererad i D´Abate 
2005, s 1014) menar att faktorer som ligger som grund till varför man utför privata 
angelägenheter på arbetet kan vara att man är missnöjd med sitt arbete, att man är uttråkad 
och otillfredsställd och som ett sätt att balansera privatliv- och arbetsliv. Det finns även 
ytterligare förklaringar på varför individer utför privata angelägenheter på arbetet och hur de 
rättfärdigar dem. Nedan följer mer ingående förklaringar av de perspektiv som är vanligast 
förekommande i forskningslitteraturen kring privata angelägenheter. Vi vill dock klargöra att 
några av perspektiven går in i varandra och att anledningen till att en individ ägnar sig åt 
privata angelägenheter under arbetstiden kan variera över tid och i förhållande till situationen. 
 
 
2.3.1 För att den anställde ska kunna balansera privat- och arbetslivet 
Att kombinera sitt arbetsliv med sitt övriga liv verkar bli allt svårare i dagens samhälle då 
gränserna mellan de båda världarna suddas ut allt mer. Anställda förväntas arbeta under vissa 
tider och ibland även ta med sig arbetsuppgifter hem, jobba övertid och åka på tjänsteresor. 
Samtidigt ställer andra faktorer, såsom familj, vänner och fritid, krav på individens energi och 
tid. Att hitta en balans för hur tiden och energin ska disponeras mellan de olika kraven kan 
vara ett problem (Bergman 2011, s 106). Ett vanligt förekommande scenario på hur dessa 
världar korsar varandra i vardagen är då människor svarar på ett arbetsrelaterat telefonsamtal 
under sin fritid eller att man ringer ett telefonsamtal av privat karaktär under sin arbetstid 
(Clark 2000, s 747). Forskningstraditionen kring detta kallas för work-life-balance, vilket 
precis som det låter som, förespråkar att hitta en balans mellan sitt arbetsliv och sitt övriga liv 
(Ivarsson & Larsson 2012, s 14). Enligt Clark (2000, s 751) känner man sig nöjd och fungerar 
bra i alla sina världar om man uppnår work-life-balance, men att det kan vara svårt då 
arbetslivet och det övriga livet är två motpoler som behöver olika och varierande mängd 
uppmärksamhet. Traditionellt sett har veckodagarna dominerats av arbete i arbetstagares liv 
medan familjelivet har fått sin tid under helger och annan ledighet (D´Abate 2005, s 1010). 
Dock menar flera forskare (Clark 2000, Hochschild 2001, D´Abate 2005) att det inte är så 
enkelt, att världarna inte är separerade utan överlappar varandra och att svårigheten att 
kombinera dessa världar verkar vara en av anledningarna till att människor utför privata 
angelägenheter på arbetet. Det verkar helt enkelt hjälpa människor att balansera sitt arbetsliv 
med sitt övriga liv (D´Abate 2005, s 1023).  
 
 
2.3.2 För att den anställde behöver en paus 
Noon & Blython (2007, s 265f) talar om eskapism som ett sätt att fly fysiskt eller mentalt från 
sina arbetsuppgifter för att man inte tycker om sitt arbete. Att fly fysiskt kan man göra 
antingen genom att säga upp sig eller genom att temporärt vara borta från arbetsplatsen, 
exempelvis genom sjukskrivning. Att fly mentalt innebär att man drar sig tillbaka med sina 
egna tankar. Detta kan exempelvis vara ett sätt för arbetstagaren att hantera det faktum att 
denne är uttråkad i sitt jobb och då dagdrömmer istället för att utföra de arbetsuppgifter som 
egentligen ska utföras. Detta är särskilt vanligt bland anställda inom serviceyrken som 
förväntas upprätthålla en glad och positiv fasad oavsett arbetsmängd. Eskapism är alltså ett 
sätt för de anställda att acceptera situationen de befinner sig i utan att i sig hålla med om 
ledningens synsätt enligt Noon & Blyton (2007, s 272). Ledningen ser dock detta från en 
annan synvinkel och menar att detta medför att organisationen inte presterar så bra som den 
borde och att det även underminerar ledningen.  
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Reload syftar till olika sätt som en arbetstagare kan utföra privata angelägenheter på 
arbetsplatsen som ett sätt att ”ladda batterierna”. Arbetstagarna tycker om sitt arbete men 
måste få en paus för att inte bli utmattade. Den kan därför ses som eskapismens motsats enligt 
Ivarsson och Larsson (2012, s 17) då eskapism syftar till att fly från arbetsuppgifterna, medan 
reload snarare handlar om att man behöver en paus för att orka med resterande arbete. Det 
innebär dock inte att den privata angelägenheten som utförs inte kan vara av samma karaktär. 
Aktiviteten kan vara den samma, exempelvis att läsa tidningen, trots att orsaken bakom kan 
variera mellan olika arbetstagare.   
 
 
2.3.3 För att den anställde anser sig vara värd det 
Equity Theory och Effort Bargaining är ytterligare två teorier som kan förklara varför 
anställda utför privata angelägenheter på arbetsplatsen. De är tätt sammankopplade men har 
lite olika utgångspunkter. Effort Bargaining handlar enligt Behrend (1957, s 506) om att 
arbetstagarna på en arbetsplats, precis som i Equity Theory, jämför sig och sin arbetsinsats 
med sina kollegor för att värdera vilken grad av arbetsinsats de ska leverera i förhållande till 
lönen de får. Arbetstagarens mål är alltså att arbeta så mycket som denne får betalt för, varken 
mer eller mindre. Förväntar sig arbetsgivaren exempelvis att du ska arbeta lite mer än vanligt 
så förväntar sig arbetstagaren också att få en jämförbar kompensation i form av lön. Man kan 
säga att de anställda tillsammans sätter upp regler för hur stor arbetsinsats var och en ska 
bidra med (Behrend 1957, s 507).   
 
Equity Theory har sin utgångspunkt i rättvisefrågan. Teorin menar att det utbyte som sker 
mellan en individ och dess mottagare, ett vanligt relationsexempel är arbetsgivar- och 
arbetstagarrelationen, måste vara rättvist. Arbetstagaren ger något för att få något tillbaka och 
det är viktigt för båda parterna att det var och en av dem mottar är av relevans för dem båda 
för att utbytet ska upplevas som ett rättvist och lyckat. Exempel på vad arbetstagaren kan ge 
är det Adams Miner (2006, s 135f) kallar för investeringar i relationen, det kan exempelvis 
vara att arbetstagaren utför arbetsuppgifter som arbetsgivaren sedan ger lön för.  
 
Vid bedömningen om utbytet anses rättvist bör man enligt Equity Theory ta hänsyn till 
referenskällan. Det innebär att individen använder sig exempelvis en granne, kollega eller 
släktingar som en referens för den situation individen befinner sig i för att kunna avgöra om 
utbytet som skett är rättvist. Exempelvis kan det innebära att man som arbetstagare jämför sig 
med sina kollegor i fråga om lön eller inflytande. Upplever arbetstagaren att utbytet denne får 
inte matchar kollegans kan orättvisa upplevas i många fall. Det arbetstagaren får tillbaka 
motsvarar helt enkelt inte de förväntningar denna har på utbytet för det arbetstagaren har 
investerat (Miner 2006, s 136).  
 
Rättviseaspekten i Equity Theory begränsar sig inte bara till att visa på ofördelaktiga utbyten 
mellan exempelvis arbetstagare och arbetsgivare. Det finns även situationer där arbetstagare 
upplever en överkompensation från arbetsgivarens sida, att man helt enkelt får för mycket i 
utbyte jämfört med sina kollegor i jämförelse med det man investerat (Miner 2006, s 136). 
Detta leder i många fall till att arbetstagaren känner skuld i förhållande till sina kollegor 
medan det är troligare att arbetstagaren känner ilska om man upplever att man inte får tillbaka 
det förväntade vid utbytet. Orättvisa blir sådeles en motivationsfaktor för arbetstagaren när det 
kommer till dennes investering. En arbetstagare som upplever att denne inte får tillbaka lika 
mycket som den investerade kan då sänka kvaliteten och/eller kvantiteten på sitt arbete till 
referenskällans nivå för att uppleva rättvisa (Miner 2006, s 137). På motsvarande sätt kan en 
arbetstagare som upplever sig överkompenserad öka sina investeringar för att reducera sina 
skuldkänslor.  
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Enligt Equity Theory kan alltså orättvisa på så sätt vara en anledning till att folk utför privata 
angelägenheter på arbetsplatsen då de på olika sätt försöker kompensera för den (Miner 2006, 
s 137ff). Effort Bargaining handlar mer om att anställda bara investerar så mycket tid och 
engagemang i arbetet som är nödvändigt och använder det som ett sätt att rättfärdiga 
utförandet av privata angelägenheter under arbetstid (Behrend 1957, s 507ff). Teorierna kan 
på så sätt kopplas samman då båda har ett ”egoistiskt” perspektiv där arbetstagarna främst 
fokuserar på sin egen vinning.   
 
 
2.3.4 För att det är lättillgängligt/möjligt för den anställde  
Det finns privata angelägenheter som utförs ”för att jag kan” eller för att det är lättillgängligt. 
Rational Choice Theory, ny teknik samt rationaliseringar som ”alla andra gör det”, som har 
sin grund i teorier om White Collar Crime, utgör alla tankesätt kring detta (Ivarsson & 
Larsson 2012, s 16).     
 
Rational Choice Theory bygger på idén om att alla handlingar som utförs av människor i 
grund och botten är rationella val och att individer noggrant väger alla för- och nackdelar mot 
varandra innan man tar ett beslut. Individen eftersträvar det bästa möjliga resultat för sig själv 
för att uppnå maximal tillfredsställelse (Scott 2000, s 126) och dessutom minimera personliga 
förluster (Kramer & Tyler 1996). Individen motiveras av sina mål och behov och besluten tas 
inom ramen för den information som är tillhandahållen samt de begränsningar som finns och 
individen använder sitt eget förnuft vid beslutstagandet. Rational Choice Theory utesluter på 
så sätt helt att människans handlingar skulle styras av något annat än rationalitet och 
noggranna kalkyleringar (Scott 2000, s 126ff). Ett exempel på hur Rational Choice Theory 
kan utspela sig på en arbetsplats är i en situation där en arbetstagare måste ta ställning till 
vilket beslut som ger denne störst tillfredsställelse. Det kan till exempel handla om olika val 
en arbetstagare måste göra för att hantera sitt privatliv under arbetstid. Exempelvis kan 
arbetstagaren gå femton minuter tidigare från jobbet så kommer denne hinner i tid till barnens 
gymnastik men på samma gång missa femton minuter av sin arbetstid som kommer innebära 
att arbetstagaren kommer att ligga efter följande dag. Eller så väljer arbetstagaren att stanna 
på arbetsplatsen och hinna med sina arbetsuppgifter men då kommer barnen försent till sin 
gymnastik. I en sådan situation får arbetstagaren väga för- och nackdelarna mot varandra för 
att se vad denne vinner mest på.  
 
Teknik är också något som öppnar upp för utförandet av privata angelägenheter, datorer och 
internet har länge varit vanliga arbetsredskap (Anandarajan & Simmers 2004, s 8). Enligt 
Yun, Kettinger & Lee (2012, s 121) har även smart phones blivit allt vanligare på 
arbetsplatser runt om i världen och det har förändrat vårt sätt att arbeta. Fler och fler företag 
uppmuntrar de anställda ta med sig sina smart phones till jobbet och använda dessa i sitt 
arbete. Att även kunna använda sin arbetstelefon för privat bruk blir allt vanligare (Yun, 
Kettinger & Lee 2012, s 121). Trots att man kan använda exempelvis internet som ett 
hjälpmedel i sitt arbete så innebär det samtidigt att arbetstagarna får tillgång till, vad som har 
beskrivits som, världens största lekplats (Anandarajan & Simmers 2004, s 8). Detta har 
bidragit till att det privata användandet av internet, datorer och smart phones har blivit ett 
aktuellt ämne (Yun, Kettinger & Lee 2012, Anandarajan & Simmers 2004).  
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2.4 Arbetsgivares förhållningssätt till privata angelägenheter 
Majoriteten av de studier som gjorts inom området utgår från att anställdas utförande av 
privata angelägenheter på arbetstid är något negativt som ledningen vill och bör motarbeta. 
Det finns dock lite kunskap och forskning kring arbetsgivares olika förhållningssätt till privata 
angelägenheter. Ivarsson och Larsson har sett närmare på detta och kommit fram till att 
arbetsgivare kan ha tre olika attityder till privata angelägenheter.  Dessa är officiellt förbjudet, 
tillsynes förbjudet och tillåtet (Ivarsson & Larsson 2008, s 6). 
 
De arbetsgivare som har förhållningssättet officiellt förbjudet ansluter sig till tanken att icke 
arbetsrelaterade sysslor är ekonomiskt kostsamt för företaget, och därför bör bekämpas genom 
regler och hård kontroll. Det är dock inte enbart den ekonomiska aspekten som gör att 
arbetsgivare vill förbjuda anställda att utföra privata angelägenheter på arbetstid, de har även 
för avsikt att upprätthålla den organisatoriska hierarkin och anser att det är de anställdas 
skyldighet att lyda en överordnad (Ivarsson & Larsson 2008, s 6). 
 
Förhållningssättet tillsynes förbjudet innebär att arbetsgivaren ”ser mellan fingrarna” när det 
gäller vissa privata angelägenheter.  Det är formellt sett inte tillåtet att de anställda utför 
privata angelägenheter, men så länge man inte pratar om det så existerar det inte. Ledningen 
kan aldrig ha total kontroll, utan det är ofrånkomligt att anställda ägnar sig åt någon form av 
icke arbetsrelaterade sysslor. Det är till exempel tillåtet att läsa en bok när inga kunder är i 
butiken, så länge det som behövs göras blir gjort. Genom att tillåta viss form av icke 
arbetsrelaterade sysslor så ger det arbetstagarna en viss känsla av autonomi vilket forskning 
visat ger ökad produktivitet, lojalitet, arbetsmoral och trivsel (Ivarsson & Larsson 2008, s 6).  
Att som arbetsgivare ha ett tillåtet förhållningssätt gentemot privata angelägenheter innebär 
att de tillåter de anställda att ta eget ansvar över sitt arbete och hur det utförs.  Det är 
resultatet, det de anställda presterar som är viktigast, inte tiden de lägger på arbetet och 
arbetsuppgifterna.  Genom att anställda får frihet att själva bestämma hur de vill utföra sina 
arbetsuppgifter ger det dem autonomi i arbetet, vilket i sin tur leder till ökad 
arbetstillfredsställelse. Ytterligare ett motiv för arbetsgivare att tillåta privata angelägenheter 
på arbetstid kan vara för att vinna de anställdas lojalitet och engagemang så att de ställer upp 
för företaget och ” gör det lilla extra” när det behövs (Ivarsson & Larsson 2008, s 6).   
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3 Metod 
 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt metodval. I första delen argumenterar vi för 
vårt val av kvalitativ metod samt ger läsaren en inblick i vad detta innebär. Därefter 
beskriver vi urvalsprocessen, hur vi konstruerat vår intervjuguide samt genomförandet av 
intervjuerna. Vi diskuterar kring de etiska aspekter som finns vid forskning och argumenterar 
för de val vi gjort. Vidare behandlas bearbetning av data och begreppen validitet och 
reabilitet.    
 

 
3.1 Metodval  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och datainsamlingsmetoden vi tillämpat är 
intervjuer. Anledningen till att vi valde den kvalitativa metoden framför den kvantitativa är att 
vi är intresserade av respondenternas tankar, erfarenheter och uppfattningar kring fenomenet 
privata angelägenheter samt hur de rättfärdigar sina eventuella handlingar. Det får man 
enklast fram om respondenten själv får berätta om det med egna ord. Kvalitativ metod handlar 
om att få fram egenskaper och framträdande drag som karaktäriserar ett fenomen, till skillnad 
från den kvantitativa metoden som går ut på att kvantifiera, att undersöka hur vanlig en 
företeelse är. I den kvalitativa metoden är det text från intervjuerna som är det centrala i 
analysen och i den kvantitativa är det siffror, tabeller och diagram (Repstad 2007, s 13f). En 
kvalitativ studie är bra att tillämpa när man, som vi, vill förstå människors sätt att resonera 
och för att urskilja olika handlingsmönster (Trost 2010, s 32). Eftersom vi är intresserade av 
våra respondenters personliga uppfattningar och erfarenheter vad gäller privata 
angelägenheter så anser vi det befogat att använda oss av den kvalitativa metoden istället för 
den kvantitativa. Vi anser att vi troligtvis inte hade kunnat fånga detta fenomen genom en 
kvantitativ metod, då man inte kan ändra och utveckla frågorna i en enkätundersökning som 
man kan göra under en intervju. I en kvalitativ studie kan respondenterna ge en mer detaljerad 
och uttömmande beskrivning än i en kvantitativ enkätundersökning. Respondenterna har 
också i en intervju möjlighet att fråga om det är något de inte förstår och på så sätt minskar 
risken för missförstånd. En annan fördel med den kvalitativa metoden är enligt Repstad (2007, 
s 16) dess flexibilitet, vilket medför att intervjuaren ges möjlighet att ställa följdfrågor om 
svaret på en fråga inte är tillräckligt uttömmande. Däremot är det svårt att generalisera 
resultaten då ingen intervju är den andra lik och då studien endast baseras på ett mindre antal 
respondenter än vid en kvantitativ studie.  
 
Anledningen till att vi valde att tillämpa intervjuer som datainsamlingsmetod är för att vi 
tyckte att det passade bäst för vår undersökning. Det finns flera olika typer av intervjuer och 
vi har valt att använda oss av fokusintervjuer, det vill säga att intervjuerna har ett fokus och 
behandlar ett tema (Trost 2010, s 43).  
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3.2 Urval 
Med hänsyn till uppsatsens omfång och den begränsade tid vi hade att tillgå, valde vi att 
intervjua sex personer. Vårt krav på respondenterna var att de skulle arbeta inom ett stand-by-
yrke.  
 
Begreppet stand-by-yrke är en egenhändigt utformad teoretisk term som beskriver yrken där 
vi har en föreställning om att den anställde kan ha mycket ”dötid” under sitt arbetspass. Med 
”dötid” menar vi den tid under ett arbetspass där arbetstagaren varken utför sina huvud- eller 
bisysslor. Detta menar vi antingen beror på att man väntar på att få besked om att utföra sin 
huvuduppgift och/eller har gjort klart de bisysslor man ska göra under ett arbetspass. Yrken 
som vi anser faller inom ramen för denna kategori är taxichaufför, brandman, polis, väktare 
och ambulanssjuksköterska. I en taxichaufförs fall menar vi att huvuduppgiften består av att 
transportera människor och att bisysslorna exempelvis kan vara att tvätta och städa bilen. All 
annan tid under arbetspasset, då varken huvud- eller bisysslor utförs, exempelvis när 
taxichauffören väntar på en körning, menar vi klassas som ”dötid.  
 
Vår föreställning är att arbetstagare inom stand-by-yrken utför privata angelägenheter under 
både denna ”dötid” och resterande arbetstid men att de privata angelägenheter som utförs 
under ”dötiden” skulle kunna vara av annan karaktär än de som utförs under resterande 
arbetstid då huvud- och bisysslor ska utföras. Vi är således intresserade av att veta vad våra 
respondenter faktiskt gör, både under ”dötiden” och resterande arbetstid.  
 
Det urval som gjordes var strategiskt då vi valde att intervjua respondenter inom de yrken som 
var mest lämpliga i förhållande till undersökningens syfte (Trost 2010, s 138), alltså att 
respondenterna hade ett yrke som ingick i kategorin stand-by-yrken. När vi sedan kontaktade 
våra respondenter redogjorde vi för vår studie, att den gällde stand-by-yrken och att vi ansåg 
att respondentens yrke föll inom den kategorin. Ingen av de sex respondenterna motsatte då 
sig vår definition av begreppet vilket styrker vår uppfattning om att deras arbete faller inom 
ramen för stand-by-yrken.  
 
Förutom att vi ville studera anställda som faller in under kategorin stand-by-yrken ansåg vi 
även att det skulle vara intressant att studera yrken som har ett samhällsansvar och som 
bekostas av staten. Med detta menar vi yrken som finns till för individerna i samhället och 
som på något sätt hjälper till att upprätthålla ordningen. Därför föll taxichaufför och väktare 
bort och kvar var brandman, polis och ambulanssjuksköterska.  
 
Att det blev just polis och ambulanssjuksköterska har sin förklaring i att vi använde oss av ett 
bekvämlighetsurval (Trost 2010, s 140). Det innebär att vi använde oss av de vi ”råkade hitta” 
som passade in i vår undersökning (Trost 2010, s 140). Då vi var intresserade att intervjua 
personer om deras arbete och vad de gör på arbetet som inte ingår i deras arbetsuppgifter, var 
det ett medvetet val från vår sida att kontakta intervjupersonerna direkt och inte via deras 
chefer. Hade vi gjort det menar vi att intervjupersonerna inte hade känt sig lika trygga att 
ställa upp i vår undersökning eller att svara ärligt på våra frågor. Vi annonserade efter 
intervjupersoner på Facebook i en sluten grupp samt ringde bekanta, vilket resulterade i att vi 
fick kontakt med två intervjupersoner via Facebook och resterande fyra genom bekanta.  
 
Enligt Patel & Davidson (2011, s 73f) är man som intervjuare beroende av intervjupersonens 
villighet att svara på frågorna. Därför är det viktigt att man kan motivera intervjupersonen att 
se nyttan med personens deltagande. Vid den första kontakten med respondenterna, som 
gjordes genom ett telefonsamtal, började vi därför med att kort presentera oss själva för att 
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sedan klargöra syftet med intervjun. Vi berättade att vi skulle studera stand-by-yrken speci- 
fikt, att det var viktigt att få med personer som representerade den kategorin och att vi hört att 
de passade bra in på den beskrivningen (Patel & Davidson 2011, s 74). Vidare klargjorde vi 
att vår avsikt var att behandla intervjupersonens identitet konfidentiellt vilket innebär att man 
endast kommer kunna utläsa igenkänningsfaktorn yrke i uppsatsen. För oss var det viktigt att 
klargöra det för att respondenten skulle känna sig så trygg i situationen som möjligt. Efter att 
vi fått ett klartecken att personen ville ställa upp på en intervju bad vi denne att välja en plats 
där hon eller han känner sig bekväm för själva intervjun och föreslå en tidpunkt, detta för att 
intervjupersonen skulle känna sig trygg och komfortabel. Det är även ett sätt för oss 
intervjuare att visa att vi är tacksamma för att hon eller han ställer upp och att vi mer än gärna 
anpassar oss efter intervjupersonens förslag.  
 
 
3.2.1 Intervjupersoner 
Som tidigare nämnt var det enda krav vi ställde på intervjupersonerna att de skulle arbeta 
inom ett stand-by-yrke. Då vår studie inte har något uttalat könsperspektiv samt inte minst för 
att skydda intervjupersonernas identitet, har vi valt att benämna intervjupersonerna med en 
bokstav. I texten kommer vi därför referera till intervjupersonerna som A, B, C, D, E och F.  
 
Nedan följer en tabell över de medverkande intervjupersonerna som presenterar den 
information vi anser vara relevant för läsaren vid en genomläsning av uppsatsen.   
 
Tabell 1 – Undersökningens intervjupersoner  
 

 

 
 
3.3 Intervjuguide 
Se bilaga 1 för intervjuguide, sidan 43.  
 
Att få fram kunskap som är så trovärdig som möjligt och samtidigt viktig för både samhället 
och den enskilda individen är målet vid forskning (Patel & Davidson 2011, s 62). Därför har 
vi som intervjuare ett krav på oss att de frågor vi ställer ska vara relevanta och hålla hög 
kvalitet. Vi har därför utformat vår intervjuguide utifrån uppsatsens teoriavsnitt och vår 
förförståelse kring ämnet (Lantz 2007, s 49).  
 
Vår intervjuguide är uppbyggd utifrån bestämda begrepp och fenomen som vi vill ha 
intervjupersonens uppfattning om. Enligt Lantz (2007, s 33) ska frågorna vara uppdelade i 
olika frågeområden, vi valde därför att dela upp vår intervjuguide i tre olika områden; 
bakgrund, arbete och privata angelägenheter som alla innehåller olika många frågor. 
Intervjuguiden inleds med neutrala frågor av uppvärmningskaraktär inom kategorin bakgrund. 
De nästkommande frågorna under kategorierna arbete och privata angelägenheter är de frågor 
som rör vårt syfte och våra frågeställningar (Patel & Davidson 2011, s 77). Kategorin arbete 
avser att ge oss en inblick i intervjupersonens arbetsliv. Vi ställer exempelvis frågor kring 

Respondent Yrke 
A Polis 
B Polis 
C Polis 
D Ambulanssjuksköterska 
E Ambulanssjuksköterska 
F Ambulanssjuksköterska 
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arbetstid, arbetsuppgifter och trivsel. Under kategorin privata angelägenheter ställer vi 
exempelvis frågor om vilka privata angelägenheter de utför under arbetstid, vad de generellt 
anser om privata angelägenheter samt varför de utför dessa handlingar.  
 
Frågorna är av varierande karaktär, vissa är stora och öppna frågor, andra är mindre och har 
fasta svarsalternativ. Vi använder oss inte av någon speciell teknik när det kommer till 
frågeordningen. Ett vanligt exempel är tratt-tekniken, som innebär att man börjar med öppna 
frågor för att sedan övergå till mer specifika, men vi har alltså valt att blanda våra frågetyper i 
vår intervjuguide (Patel & Davidson 2011, s 78). I intervjuguiden finns det även utrymme för 
oss intervjuare att ställa följdfrågor då vi önskar att intervjupersonen ska svara på det som vi 
som intervjuare anser är relevant för undersökningen (Lantz 2007, s 33). Vi försökte undvika 
att utforma frågor som var ledande och var även noga med att använda ett lätt och vardagligt 
språk enligt Patel & Davidsons (2011, s 78f) tips och råd. 
  
Några av våra frågor baseras på att man lever tillsammans med någon eller har barn. Vid 
intervjuer av personer som inte har något av dessa bortsåg vi från dessa frågor då de inte var 
relevanta. Vid majoriteten av frågorna har vi skrivit dit möjliga svarsalternativ, dels sådant 
som framkommit i andra studier och dels sådant vi kommit på själv. Detta för att för att kunna 
hjälpa intervjupersonen på traven om de har svårt att komma på ett svar. Vi formulerade även 
möjliga följdfrågor som vi antecknade i samband med huvudfrågorna som ett stöd till oss 
själva under intervjun.  
 
  
3.4 Genomförande av intervjuer 
Alla intervjuer genomförde vi tillsammans med en respondent åt gången. Vi valde att ha en 
huvudintervjuare medan den andra personen var med som stöd och kunde komma med 
kompletterande frågor om det behövdes. Anledningen till att vi valde att vara två intervjuare 
var för att vi är otränade på området. Trost (2010, s 67) menar att det kan vara bra att vara två 
då man kan ge stöd åt varandra vilket kan leda till en bättre intervju och en större mängd 
information. Det kräver dock att man är samspelt annars kan resultatet bli det motsatta.  
 
Vi gjorde först en provintervju med varsin familjemedlem för att testa intervjuguiden och för 
att öva oss på att intervjua samt för att se om vi var samspelta. Detta gav oss också möjlighet 
att se om frågorna var väsentliga, begripliga och tydliga. Efter provintervjun gjordes vissa 
ändringar i intervjuguiden, vi flyttade om ordningen på frågorna samt lade till och tog bort 
några frågor. Att vara två intervjuare kändes bra och vi hade ett bra samarbete så vi valde att 
fortsätta med det.  
 
Alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Ljudupptagningen skedde via 
diktafonappar på respektive mobil och vi fick på så sätt dubbel ljudupptagning, detta för att 
minimera risken för att något skulle kunna raderas. Vi valde att använda oss av 
ljudupptagning för att kunna koncentrera oss på det respondenten sa istället för att lägga fokus 
på att anteckna. Om man antecknar är det svårt att helt och hållet kunna engagera sig i 
intervjun och genom att spela in en intervju så får man även med tonfall. Det är även en fördel 
att spela in intervjuer när det kommer till analysfasen, man får då en ordagrann skildring av 
det som sagts utan inslag av den filtrering som minne och anteckningar kan medföra (Repstad 
2007, s 93). 
 
Respondenterna fick själva välja plats för intervjun då vi menar att om en person är snäll och 
ställer upp och ger av sin tid så ska denne också få bestämma var den ska genomföras. Det 
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viktigaste för oss var att den intervjuade kände sig trygg (Trost 2010, s 65f).  Respondenterna 
A, B och E valde att intervjuas hemma hos sig, respondent C och F valde att komma hem till 
en av oss och respondent D valde att intervjuas på jobbet. 
 
Innan vi började intervjuerna var vi noga med att fråga efter respondentens samtycke till att 
spelas in och förklara att det bara var vi som skulle lyssna på inspelningen. Vidare förklarade 
vi att informationen som kommer fram under intervjun behandlas konfidentiellt, hur lång tid 
intervjun beräknades ta, att det var okej att avbryta och ställa frågor. Intervjuerna tog mellan 
30 – 60 minuter att genomföra och samtliga respondenter gav samtycke till att spelas in.   
En nackdel med att spela in en intervju kan enligt Repstad (2007, s 93f) vara att en del 
respondenter blir hämmade och besvärade vilket i sin tur kan leda till att hela situationen blir 
konstlad och krystad. Detta upplevde inte vi då alla respondenter kändes avslappnade och inte 
verkade ta någon notis om att bli inspelade. Detta tror vi kan ha att göra med att det var 
mobiler som vi använde oss av vid ljudupptagningen. Mobiler är något som i princip alla 
människor, i någon utsträckning, är vana vid och använder dagligen och det blir på så sätt inte 
främmande för dem utan känns naturligt.  
  
 
3.5 Behandling och analys av data  
För bearbetning och analys av data har vi valt att utforma följande modell: 
 

 
 
Modell 2 – bearbetning och analys av data 
 
Som vid många andra kvalitativa undersökningar valde vi som sagt intervjuer för vår 
datainsamling. Vi spelade in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Direkt efter varje 
genomförd intervju lyfte vi ut det vi ansåg vara mest intressant med intervjun och antecknade 
det för att sedan använda i vår analys. Det samma gjorde vi under våra transkriberingar, det 
som stod ut och var extra intressant antecknade vi direkt vid sidan av transkriptionen.  
 
När man transkriberar påverkar man i mer eller mindre utsträckning det utskrivna 
analysgrundlaget enligt Patel & Davidson (2011, s 107). Det kan exempelvis handla om att 
man inte skriver ut intervjun ordagrant eller att man frestas att skriva texten enligt skriftspråk 
och inte talspråk. Vi har därför försökt att nedteckna våra intervjuer ordagrant, precis som de 
låter, för att undvika mest möjliga påverkan från oss.  
 
Efter transkriberingen genomförde vi en kodning av datamaterialet. Vi gick igenom varje 
transkription och satte passande beskrivningsord vid respondenternas svar. Här följer ett 
exempel på hur vi kodade datamaterialet: 
 
Utdrag från en transkription: 
 
”Bara man gjort sitt så är det okej…” (Respondent D) 
 
Beskrivningsord: Attityd till privata angelägenheter 
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Utifrån beskrivningsorden tillsammans med teoriavsnittet och intervjuguiden skapade vi 
sedan kategorier som vi sammanfattade i ett enskilt dokument. Detta hjälpte oss att reducera 
datamängden så att vi sedan kunde koncentrera oss på det material som var relevant för vårt 
syfte och frågeställningar. Några av våra kategorier var eget ansvar, påverkan, kontroll, 
acceptabla privata angelägenheter, icke acceptabla privata angelägenheter samt arbetsgivarens 
inställning till privata angelägenheter. Här följer ett exempel på hur vi sorterade in 
beskrivningsorden i kategorier: 
 
Beskrivningsord: Fördriva tiden/dötid, behöver en paus, work-life-balance 
 
Kategori: Anledning till utförande av privata angelägenheter  
 
Därefter delade vi in kategorierna i olika temagrupper, det blev totalt fem stycken som 
behandlar områdena utförda privata angelägenheter, anledningar till utförandet av privata 
angelägenheter, respondenternas attityder till privata angelägenheter, arbetsgivarnas attityd till 
privata angelägenheter enligt respondenterna samt om utförandet av dessa kan kopplas till att 
arbetstagarna är missnöjda med arbetsgivaren och sin arbetssituation. Under dessa 
sammanställde och presenterade vi sedan det bearbetade datamaterialet tillsammans med 
relevanta delar ur teoriavsnittet för att besvara vårt syfte och frågeställningar under rubriken 
resultat och analys. 
 
 
3.6 Etiska aspekter  
När man bedriver forskning finns det olika etiska principer som forskare måste följa och ta 
hänsyn till. Vetenskapsrådet (1990, s 6) tar upp fyra olika huvudkrav som är viktiga att 
tillämpa när man utför en kvalitativundersökning. Detta för att i så stor utsträckning som 
möjligt försöka undvika missförstånd och konflikter mellan den/de som utför undersökningen 
och den/de personer som deltar i undersökningen. De fyra kraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet.   
 
Informationskravet innebär att man ska informera respondenten om undersökningens syfte 
och vad den handlar om. Informationen som ges kan vara mer eller mindre detaljrik beroende 
på vad undersökningen går ut på. Det ska också framgå hur forskningsresultatet ska 
presenteras och vad det ska användas till. Här måste man också tala om att deltagandet är 
frivilligt och att den information som samlas in inte kommer användas till något annat än till 
den aktuella undersökningen (Vetenskapsrådet 1990, s 7).  
 
Samtyckeskravet handlar om att den/de personer som deltar i en undersökning har rätt att 
själva bestämma om de vill medverka, och i vilken utsträckning. När det gäller 
undersökningar där deltagare är aktiva måste samtycke alltid finnas. Detta förutsätter då att 
forskaren har angett den information som informationskravet ovan beskriver, så att 
respondenten vet vad den ger sig in på (Vetenskapsrådet 1990, s 9). 
 
Konfidentialitetskravet går ut på att upplysa den man intervjuar att det den säger betraktas 
som strängt konfidentiellt. Med konfidentiellt menas att ingen utomstående, förutom den/de 
som intervjuar, kommer att få reda på vem som har sagt eller gjort vad och att 
intervjupersonens identitet kommer att anonymiseras gentemot läsaren (Trost 2010, s 61). 
Alla uppgifter ska lagras, antecknas och avrapporteras på ett sätt så att den intervjuade inte 
kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 1990, s 12).  
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Nyttjandekravet går ut på att data som insamlats endast får användas till undersökningens 
ändamål och inget annat. Uppgifterna får inte lämnas ut till någon annan, utan får endast 
nyttjas till undersökningen (Vetenskapsrådet 1990, s 14). 
 
Vi har i undersökningen valt att tillämpa och ta hänsyn till samtliga huvudkrav som 
presenteras ovan. Vid första kontakten med respondenterna, som skedde via telefonsamtal och 
mail, började vi med att presentera oss själva och klargöra syftet med undersökningen samt 
lite kort vad den handlar om. Vi var noga med att tala om att deltagandet är frivilligt och att 
all information som samlas in kommer behandlas konfidentiellt, och endast kommer användas 
till undersökningens ändamål.  
 
Vid varje intervjutillfälle valde vi att återigen klargöra syftet med undersökningen, fråga efter 
intervjupersonens samtycke samt berätta att all information kommer behandlas konfidentiellt. 
Allt detta för att minimera risken för missförstånd och för att respondenten skulle känna sig 
trygg. 
 
 
3.7 Reliabilitet och validitet  
Begreppen reliabilitet och validitet har sitt ursprung i den kvantitativa metoden och används 
för att avgöra kvaliteten på studien. Reliabilitet innebär tillförlitlighet, att det man mäter ska 
ge samma resultat vid upprepade undersökningar, och validitet handlar om att mäta rätt sak i 
förhållande till det man avser att undersöka (Trost 2010, s 131ff). Begreppen används även i 
kvalitativa studier men har då inte samma innebörd som i kvantitativa undersökningar. I en 
kvantitativ studie innebär validitet att man undersöker rätt sak, har bra mätinstrument och är 
noggrann vid själva utförandet av mätningen. I en kvalitativ undersökning omfattar begreppet 
validitet hela forskningsprocessen. När det gäller begreppet reliabilitet så har inte heller det 
samma betydelse i den kvantitativa forskningen som i den kvalitativa. I den kvantitativa 
forskningen innebär god reliabilitet att samma resultat uppnås vid upprepade mätningar. I en 
kvalitativ forskning är detta nödvändigtvis inte fallet då det oftast inte gör något om en 
respondent ger olika svar vid olika tillfällen. Anledningen till detta kan vara att respondenten 
har ändrat uppfattning, fått nya lärdomar eller tänker annorlunda på grund av ett annat 
stämningsläge. Det viktigaste är inte att samma svar upprepas, utan istället att kunna fånga det 
unika i situationen som ges vid varje intervjutillfället (Patel & Davidsson 2011, s 105f). Detta 
medför enligt Patel & Davidsson (2011, s 106) att reliabilitet sällan används inom den 
kvalitativa forskningen utan att validitetsbegreppet istället får en större innebörd. Som vi 
tidigare nämnt så omfattar validitetsbegreppet hela forskningsprocessen och inte enbart 
datainsamlingen som vid en kvantitativ undersökning.  
 
Det finns en stor variation mellan kvalitativa studier och det är på så sätt svårt att finna 
entydiga regler och kriterier för hur god kvalitet uppnås. Varje undersökning i sig är unik och 
det är därför viktigt att forskaren noggrant beskriver forskningsprocessens gång så att den som 
läser kan bilda sig en egen uppfattning om undersökningens kvalitet. För att stärka validiteten 
i en undersökning är det viktigt att de tolkningar och val som forskaren gör tydligt 
kommuniceras och att denne kan argumentera för dessa (Patel & Davidsson 2011, s 106).  
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3.7.1 Trovärdighetsdiskussion  
För att stärka vad som menas med validitet i en kvalitativ studie är det viktigt att så noggrant 
som möjligt beskriva forskningsprocessen. Därför har vi försökt att redovisa våra val och 
tolkningar samt argumentera för dessa så tydligt som möjligt genom hela uppsatsen. Det 
gäller till exempel val av studie, datainsamling, genomförd analys samt resultatredovisning. 
 
Det var ett medvetet val att kontakta intervjupersonerna direkt och inte via respektive chef. 
Dessutom fick alla respondenter välja plats för intervjuns genomförande vilket Trost (2010, s 
65) menar kan öka chansen för att respondenten känner sig trygg. Allt detta ökar 
sannolikheten för ärliga och trovärdiga svar vilket stärker studiens validitet.  
 
Vi har även försökt att transkribera intervjuerna ordagrant för att öka validiteten men vi 
bortser inte från att vi omedvetet kan ha frångått detta vilket i förlängningen skulle kunnat 
påverka analysen. Det är vanligt att man frestas att förenkla och förtydliga en text genom att 
exempelvis sätta dit punkter eller kommatecken som egentligen inte framkom i intervjun 
(Patel & Davidsson 2011, s 107f).  
 
Det var även ett medvetet val från vår sida att ha en intervjuguide som innehöll många frågor 
och frågor som gick in i varandra. Anledningen var att få ett brett underlag för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för att sedan kunna göra en trovärdig tolkning av respondenternas 
svar vilket ökar studiens validitet (Patel & Davidsson 2011, s 106).   
 
När det gäller reliabiliteten i vår studie så har vi använt oss av samma frågor/intervjuguide om 
företeelserna arbete och privata angelägenheter i varje intervju. Det viktiga för svaren på 
frågorna var inte att de var lika för samtliga respondenter utan att de tillsammans gav en 
nyanserad bild av företeelserna vilket vi anser att vi fått och därmed har studien hög 
reliabilitet (Trost 2010, s 132). 
 
Vi upplevde dock att våra respondenter hade svårt att komma ihåg vad begreppet privata 
angelägenheter innebar och vi behövde därför ofta upprepa begreppets innebörd. Så här i 
efterhand anser vi att vi kanske inte borde ha använt begreppet privata angelägenheter i 
frågorna under intervjuerna. Vi kanske istället skulle bytt ut begreppet privata angelägenheter 
till ”vad gör du på arbetstid som inte ingår i dina arbetsuppgifter?” för att göra det enklare för 
respondenterna.  Vi menar att det troligtvis hade gett oss tydligare svar då det är lättare för 
respondenter att svara på frågor kring ett frågeområde och enskilda begrepp om man 
verkligen förstår vad det innebär.  
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4 Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i intervjuerna, hur resultaten kan 
kopplas till det som presenterats i teoriavsnittet samt en analys kring resultaten. Först sker en 
genomgång av de privata angelägenheter som respondenterna redogjort för, därefter 
presenteras anledningarna till varför respondenterna utför privata angelägenheter under 
arbetstid. Sedan redovisar vi respondenternas attityder kring privata angelägenheter, hur de 
upplever arbetsgivarens attityder samt om arbetstagarnas eventuella utförande av privata 
angelägenheter under arbetstid förutsätter ett missnöje med arbetsgivaren och/eller deras 
arbetssituation. I följande avsnitt kommer vi att hänvisa till våra respondenter som A, B, C, 
D, E eller F, detta för att kunna säkerställa deras anonymitet.   
 

 
Att anställda utför privata angelägenheter under arbetstid är ett känt fenomen (D´Abate 2005, 
Hulin & Rosse 1991, Ivarsson & Larsson 2012, Karlsson 2008, Ackroyd & Thompson 1999, 
Richards 2008, Coker 2012) och resultatet i vår studie går i linje med tidigare forskning.   
 
Dock upplevde vi att våra respondenter hade svårt att förhålla sig till begreppet, att de hade 
svårt att objektivt se vad de gjorde för privata angelägenheter samt hur mycket tid de lägger 
på det. Respondent C uttrycker sig som följer kring hur mycket tid hen lägger på utförandet av 
privata angelägenheter under arbetstid: 
 
”Ja jag har ju kommit fram till att det är extremt lite (privata angelägenheter, egen anm.)…i 
alla fall för min egen del”.  
 
”Mm, svårt att vara exakt […] alltså det är ju max en kvart om dagen om det ens är så mycket 
[…]”.  
 
Trots det svarar hen så här på frågan om hen pratar med om kollegor om annat än arbete 
under arbetstid:  
 
”Ja absolut det gör vi ju hela tiden”.  
 
Vi tror att svårigheten beror på att de flesta privata angelägenheterna som utfördes var mer 
eller mindre rutinmässiga, att de gör många saker av privat karaktär under arbetstid utan att 
reflektera över det. En annan anledning menar vi kan vara att respondenterna medvetet eller 
omedvetet lägger en värdering i begreppet. Att utförandet av privata angelägenheter ses som 
något fult och att man skulle var en sämre arbetstagare för att man utför privata 
angelägenheter under arbetstid istället för att utföra sina arbetsuppgifter. Om man är av den 
åsikten menar vi att det kan vara svårt för respondenterna att erkänna för sig själv och 
framförallt för andra att de utför privata angelägenheter under arbetstid. Det kan resultera i att 
det inte framkommer under intervjuerna eller att respondenterna säger emot sig själva. 
Dessutom upplevde vi att våra respondenter hade svårt att komma ihåg vad begreppet privata 
angelägenheter innebar och vi behövde ofta upprepa begreppets innebörd. Så här i efterhand 
ser vi att vi kanske inte borde ha använt begreppet privata angelägenheter i frågorna under 
intervjuerna. Begreppet borde istället ha byts ut till exempelvis frasen ”vad gör du på arbetstid 
som inte ingår i dina arbetsuppgifter?” för att göra det enklare för respondenterna.  
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4.1 Vilka privata angelägenheter utförs? 
En dominerande uppfattning bland våra respondenter var att de inte utför så många privata 
angelägenheter under arbetstid. Trots det blev listan över vilka privata angelägenheter de 
faktiskt utförde ganska lång. De tre vanligaste privata angelägenheterna, som utfördes under 
både ”dötid” och resterande arbetstid, var att prata i mobiltelefonen, sms:a och prata med 
kollegor om annat än arbete under arbetstiden. Enligt en studie bland kontorsanställda gjord 
av D´Abate (2005, s 1016) är de vanligaste privata angelägenheterna att ringa samtal av privat 
karaktär, prata med kollegor om icke arbetsrelaterade saker, motta privata mail och surfa på 
internet för privata ändamål (D´Abate 2005, s 1018). Bland våra respondenter var att surfa på 
nätet också en av de vanligaste privata angelägenheterna, vilket visar att det inte är så stor 
skillnad mellan de kontorsanställda i D´Abates undersökning och våra respondenter. Att surfa 
på nätet utfördes också både under ”dötid” och resterande arbetstid. Här kommer några 
exempel på vad respondenterna har sagt som kopplat till de vanligaste privata 
angelägenheterna: 
 
”Ringer i telefonen. Pratar med barn och partner, det är dem jag pratar med” (Respondent D) 
 
”Ja, smsar med min sambo” (Respondent A) 
 
”Ja alltså det gör vi ju väldigt mycket (prata med kollegor om annat än arbete under arbetstid 
egen amn.) speciellt på nätterna då sitter vi ju bara och pratar […]” (Respondent B) 
 
Andra privata angelägenheter som våra respondenter gör under arbetstid är att sova, läsa 
tidningar eller böcker, se på TV, boka tandläkarbesök, köpa mat, dagdrömma, göra ärenden, 
skriva ut och kopiera dokument, få besök av tidigare kollegor, visa kort på mobilen, surfa på 
internet på datorn, spela spel på mobilen, åka till badhuset och bada, se på fotboll och boka 
biljetter till exempelvis bio- eller tågbiljetter. Av dessa utfördes sova, läsa tidningar eller 
böcker, göra ärenden, se på fotboll och åka till badhuset och bada under ”dötid”.  
 
Samtliga respondenter har så kallade smart phones och tillgång till dessa under arbetstid vilket 
troligtvis bidrar till att de vanligaste privata angelägenheterna är kopplade till mobilen. 
Respondenterna uttrycker dock att de försöker komma ihåg att sätta telefonen på ljudlöst 
under arbetstiden för att den inte ska störa. Att använda sin mobil för att surfa på nätet eller 
spela mobilspel är också vanligt bland våra respondenter och de menar att ny teknik ökat 
utförandet av privata angelägenheter. 
 
”Smart phones har ju verkligen ökat de privata angelägenheterna” (Respondent B)  
 
”[…] mobilen som åker upp liksom man surfar in på nätet och så där…visst…den är ju med 
hela tiden…så det har säkert skett en förändring sen den kom, det tror jag”. (Respondent C) 
 
Respondent E menar att hen ser en skillnad mellan yngre och äldre när det gäller privata 
angelägenheter då de yngre sitter mer med mobiltelefonen än de äldre gör. Respondent B 
menar att de äldre inte håller på med sina mobiler lika mycket men att de säkerligen tar för sig 
mer på andra sätt när det gäller privata angelägenheter, att åka på olika privata ärenden kan 
vara ett exempel. Respondent A anser att det inte har med ålder att göra när det kommer till 
privata angelägenheter utan att det snarare har med personlighetsdrag att göra. Att de som är 
intresserade, flitiga samt engagerade i sitt arbete inte utför lika mycket privata angelägenheter 
som någon som inte faller under den kategorin, oavsett ålder.   
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På frågan om vilka privata angelägenheter som respondenterna vet att deras kollegor 
engagerar sig i blev svaret att det i princip är samma som respondenterna själva utför med 
några undantag; de tränar, släpper ut hunden, spanar på bilar och motorcyklar, tvätta bilen, 
snickra och tvätta privat tvätt på arbetsplatsen under arbetstid.   
 
Enligt D´Abate & Eddy (2007, s 375) lägger kontorsanställda 6,48 timmar i veckan på att 
utföra privata angelägenheter under arbetstiden. Exakt hur mycket tid våra respondenter 
spenderar på utföranden av privata angelägenheter under arbetstid är svårt att svara på, för 
både poliserna och ambulanssjuksköterskorna. Det beror på att många av respondenternas 
svar är mottsägelsefulla då respondenterna själva inte uppfattar att de utför så mycket privata 
angelägenheter. Det gör det svårt för dem att uppskatta hur mycket tid de lägger på den typen 
av aktiviteter och för oss att utläsa i svaren då många uttalanden säger emot varandra. 
Exempelvis uppskattar respondent B, i likhet med respondent C, att hen endast använder 
några minuter per arbetspass till privata angelägenheter. Det är till trots för att hen precis 
redogjort för att det går åt mycket tid till att prata med sina kollegor om annat än arbete. Eller 
respondent F som inte heller anser att hen spenderar mycket tid på privata angelägenheter 
men som i nästa andetag berättar om hur hen kan gå och lägga sig om hen är trött eller sitta 
och titta på TV. Ett uttalande som ofta återkommit bland våra respondenter är att det kraftigt 
varierar från dag till dag hur mycket tid de lägger på privata angelägenheter.   
 
”[…] vissa dagar så flänger vi ju bara från ärende till ärende till ärende så då får vi ju inte ens 
lunch […] eh det kan ju vara från nästan ingenting till flera timmar”. (Respondent B)  
 
 
4.2 Anledningar till utförande av privata angelägenheter 
I vårt teoriavsnitt tar vi upp en rad olika teorier kring varför anställda utför privata 
angelägenheter. Detta för att skapa en förståelse för att det finns många olika anledningar till 
varför anställda utför detta. Några av teorierna tenderar att gå in i varandra och anledningen 
till att en individ utför privata angelägenheter på arbetstid kan variera över tid och i 
förhållande till situation. Nedan följer de anledningar som vi har kunnat utläsa när vi 
analyserat vårt intervjumaterial.   
 
 
4.2.1 För att den anställde ska kunna balansera privat- och arbetslivet 
Work-life-balance-litteratur som exempelvis Clark (2000), Bergman (2011), D´Abate (2005) 
och Hochschild (2001), fokuserar på att anställda gör privata angelägenheter på arbetstid för 
att de inte hinner det på sin fritid. Detta gör att gränsen mellan arbetsliv och privatliv på så 
sätt tenderar att suddas ut allt mer. Anställda förväntas jobba vissa tider, ta med 
arbetsuppgifter hem samt jobba övertid (Bergman 2011, s 106).  
 
Respondenterna anser inte att de behöver ta med jobbet hem i form av arbetsuppgifter eller 
arbeta övertid men att gränserna mellan de båda sfärerna tendera att flyta in i varandra ändå. 
Dels på grund av att tankar och känslor följer med in i privatlivet men också på grund av att 
poliser är skyldiga att ingripa om de ser något brott trots att de inte är i tjänst. Det kan även 
vara svårt för en person som i sitt yrke är offentlig att få vara privat när denne är ledig och 
många av respondenterna ger uttryck för att de lägger märke till vad som händer och sker 
runtomkring även när de inte jobbar. Detta innebär att de upplever en work-life-balance-
problematik trots att de inte tar med sig arbetsuppgifter hem.  
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”Har man varit ute på något så […] tar man med sig det hem […] för hur det än är så berörs 
man ju av vissa saker” (Respondent E) 
 
”När jag är ledig så vill jag vara ledig men vi är ju skyldiga att ingripa även då om vi ser 
något brott” (Respondent C) 
 
”Det är inte så att jag tar med mig någonting att göra hem utan det är mer tankar och 
funderingar” (Respondent A) 
 
”Alltså patienterna tar jag ju inte med mig hem men jag tar med mig mycket tankar hem som 
jag pratar med min partner om” (Respondent D) 
 
”[…] det är bara tankar som kan följa med…” (Respondent F) 
 
Att respondenterna har flexibla arbetstider och en hel del fritid kan vara en förklaring till att 
de inte behöver göra så mycket privata angelägenheter på sin arbetstid som är kopplat till 
privatlivet. Ambulanssköterskorna arbetar 24 timmars pass och gör två pass per vecka och 
även poliserna arbetar långa pass. Respondenterna får lägga önskescheman där de själva får 
bestämma hur de vill lägga upp sina arbetspass vilket resulterar i flexibla arbetstider och en 
hel del fritid. Våra respondenter anser sig ha mycket fritid och några till och med för mycket 
fritid. 
 
”[…] jag skulle kunna tänka mig att ha något vid sidan av för jag tycker jag har så mycket 
fritid […] vi gör ju bara sju dygn på en månad så det blir en del ledig tid” (Respondent D) 
 
”[…] i och med att man gör två skift i veckan så blir det ju ganska mycket fritid […]” 
(Respondent F) 
 
De privata angelägenheter de ändå utför som är kopplat till work-life-balance är av mer 
”akut” karaktär som att till exempel ringa anhöriga när de arbetar långa pass eller ringa akut 
till läkare eller tandläkare. Att göra privata ärenden som att boka frisörtid eller handla mat till 
hemmet under arbetstid är inget respondenterna behöver ägna sig åt då de ändå anser sig 
hinna med det på sin fritid. En av respondenterna har en son som har diabetes och hen 
behöver därför regelbundet försäkra sig om att han mår bra, dock försöker hon att höra sig till 
honom under sin ”dötid” för att det inte ska påverka hennes arbetsuppgifter. Eller som 
respondent E och F uttrycker det: 
 
”[…] om farsan är till doktorn så kanske man vill ringa hem och fråga hur det gått […]” 
(Respondent E) 
 
” […] tandläkaren har jag ju ringt […] jag brukar göra det när jag kommer hem […] men är 
det plomberna så ringer jag om det är akut” (Respondent F) 
 
” […] jag är borta ett helt dygn. Det är skillnad kanske om man är borta åtta timmar men det 
är faktiskt ett helt dygn så ungarna kanske behöver nå mig […] ” (Respondent F) 
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4.2.2 För att den anställde behöver en paus 
Våra respondenter gillar sina arbeten och därför kan vi inte göra någon koppling till den 
traditionella eskapismen som har sin utgångspunkt i att arbetstagaren inte tycker om sitt arbete 
och därför utför privata angelägenheter för att kunna ”fly” fysiskt eller mentalt för att stå ut 
med arbetet (Noon & Blython 2010, s 265f). Detta är alltså inte fallet för våra respondenter 
men de uttrycker att de gör privata angelägenheter för att fördriva tiden när det blir ”dötid” 
under ett arbetspass. Vi menar att tidsfördriv kan ses som en form av eskapism då våra 
respondenter, trots att de gillar sitt arbete, ”flyr” fysiskt eller mentalt för att de har tråkigt, 
oftast då under ”dötiden”. De försöker då på annat sätt att få tiden att gå genom att till 
exempel titta på film, spela spel på mobilen eller dagdrömma. 
 
”Vi sitter mycket och kollar på film […] har jag inte en enda körning på en söndag så kan jag 
eller vi sitta tillsammans och titta på tre filmer” (Respondent D) 
 
”Det händer att vi ser på film på nätterna […] står vi längst en ödslig väg som det kanske 
kommer en bil i kvarten på så slår vi på dem och kollar film emellan” (Respondent A) 
 
”[…] har vi ingen körning på kvällen så ser man ju på tv […]” (Respondent F) 
 
Reload, som enligt Ivarsson och Larsson (2012, s 17) kan ses som eskapismens motsats, 
syftar till att arbetstagare kan utföra privata angelägenheter under arbetstid som ett sätt att 
”ladda batterierna”. Detta är något vi kan utläsa i vår studie då våra respondenter jobbar långa 
pass och ibland även nätter och att de då till exempel behöver sova, prata om annat än arbete, 
titta på tv eller spela spel. Respondent F uttrycker det som att hen utför privata angelägenheter 
för att ”överleva natten”, dock främst under ”dötiden”.   
 
”[…] vi behöver göra det om vi ska klara av att jobba så som vi gör. Du behöver få komma 
bort och ta lite tid” (Respondent D) 
 
En återkommande anledning för att respondenterna ska kunna skapa distans till jobbiga saker 
de varit med om samt för att slappna av lite, är att prata med sina kollegor om annat än arbete.  
Detta kan också komma till uttryck i form av skämt eller att det skapas en skämtsam jargong 
när de pratar om jobbiga saker som inträffat i samband med arbetet. 
 
”Måste prata om annat ibland […] för att inte bara gå och mala på med jobbrelaterat […] för 
att slappna av lite […] Ibland är det högt i tak. Det är nog tur att det inte hörs ibland allt vad vi 
pratar om […] vi skojar ju lite om jobbet […] det är ju för att överleva [...]” (Respondent C) 
 
”[…] det blir alltid en annan ton när vi pratar om sånt, lite macho jargong […]”  
(Respondent A) 
 
En annan återkommande anledning till utförandet av privata angelägenheter är behovet av att 
få prata och bearbeta jobbiga saker med sina kollegor. Att det är viktigt att få prata med 
kollegor och bearbeta saker som de varit med om är en genomgående åsikt bland 
respondenterna. 
 
”[…] om vi är på jobbiga ärenden då måste man ju prata om det […] så jag tror att vi är 
ganska duktiga att prata om personliga saker på grund av att vi är med om så extrema saker 
tillsammans […]” (Respondent B) 
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”[…] egentligen så öppnar man sig väldigt mycket för den man jobbar med […] det är den 
bästa psykolog man har egentligen” (Respondent A) 
 
Det är vanligt att privata angelägenheter ses som något fult och något som arbetsgivare borde 
bekämpa till varje pris (Slora 1989, Franklin & Pagan 2006, Taylor 2005). I våra 
respondenters fall menar vi att ovanstående citat visar att privata angelägenheter, så som att 
prata med kollegor om annat än arbete under arbetstiden, kan ha en terapeutisk funktion som 
arbetsgivaren kan gynnas av. Arbetsgivare vill ha glada och välmående arbetstagare och vi 
menar att dessa inofficiella terapeutiska samtal kollegor emellan kan hjälpa respondenterna att 
bearbeta saker. Vilket i sin tur kan leda till att de mår bättre än vad de skulle gjort om de inte 
hade fått ”prata av sig”. Vi tror att detta kan resultera i mindre sjukskrivningar, bättre 
arbetsmiljö och stärka banden kollegorna emellan. Arbetsgivarna kan kanske även gynnas 
ekonomiskt då de inte behöver lägga ut så mycket pengar på professionell hjälp till sina 
arbetstagare.  
 
 
4.2.3 För att det är lättillgängligt/möjligt för den anställde 
Ny teknik är något som öppnar upp möjligheten för utförandet av privata angelägenheter då 
både datorer, internet (Anandarajan & Simmers 2004, s 8) och smart phones (Yun, Kettinger 
& Lee 2012, s 121) blir allt vanligare på arbetsplatser. Tre av de fyra vanligaste privata 
angelägenheterna som utförs på arbetsplatser är kopplat till teknologi (Eddy, D´Abate & 
Thurston Jr 2008, s 649). Detta kan vi också tydligt urskilja i vår undersökning då våra 
respondenter använder sig av ny teknik i någon form i samband med utförandet av privata 
angelägenheter. De ringer, smsar, spelar spel, kollar Facebook, surfar med mera. På frågan om 
hur stor del av de privata angelägenheterna som respondenterna utför under en arbetsdag som 
är kopplat till ny teknik svarade de: 
 
”Nästan allting för det är ju iphonen jag använder när jag gör någonting. Det är den som alltid 
finns tillhands” (Respondent A) 
 
”Det är ju mycket […] det är väl mobilen som åker upp liksom, man surfar in på nätet och 
sådär […] den är ju med hela tiden. Så det har säkert skett en förändring sen den kom, det tror 
jag” (Respondent C) 
 
”Du har ju alltid telefonen med dig så det blir att jag kollar sms och så […] För mig 
personligen så är de privata sakerna jag gör kopplat till telefonen […]” (Respondent D) 
 
Det som vi kan se genom hela vår studie som är sammankopplat med ny teknik är att varje 
gång som våra respondenter pratar om smart phones så är det kopplat till att det är 
lättillgängligt. Den finns med överallt och de tillåts ha den i jobbet vilket medför att 
respondenterna ofta smsar, spelar spel eller ringer. Så den slutsats som vi kan dra är att den 
nya tekniken gör så att det blir lättare att utföra privata angelägenheter på arbetstid. 
 
Rational Choice Theory handlar om att alla handlingar som människor utför i grund och 
botten är rationella val och att individen alltid noggrant väger för- och nackdelar mot varandra 
innan de tar ett beslut. Individen eftersträvar att ta ett beslut som ger bästa möjliga resultat, 
maximal tillfredsställelse (Scott 2000, s 126) samt minimalt med personliga förluster för 
denne själv (Kramer & Tyler 1996). Rational Choice Theory utesluter därmed att människors 
handlingar skulle styras av något annat än rationellt tänkande och noggranna kalkyleringar 
(Scott 2000, s 126ff). Ett exempel på hur Rational Choice Theory kan utspela sig på våra 
respondenters arbetsplatser är när de gjort klart en arbetsuppgift och det kort tid kvar till 
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lunch. Då ställs de för ett rationellt val då de måste ta ställning till om de ska påbörja en ny 
arbetsuppgift eller vänta med det tills efter lunch och istället exempelvis ringa ett privat 
samtal eller surfa på mobilen. I en sådan situation väger arbetstagaren för- och nackdelar mot 
varandra för att se vad denne vinner mest på. Dock är både poliser och 
ambulanssjuksköterskors situation speciell då de vid larm måste släppa allt de har. Det säger 
oss att när det gäller huvuduppgiften som för våra respondenter är att åka på larm, så kan de 
inte göra några rationella val när det gäller privata angelägenheter, så som att exempelvis ta 
längre lunch, göra ett ärende eller spela spel på mobilen. Ett rationellt val för våra 
respondenter blir alltså först aktuellt när det kan kopplas ihop med respondentens bisysslor, 
vilket kan vara att städa polisbilen/ambulansen, sätta upp fartkontroller eller städa 
ambulanshallen. Dessa kan de, i motsättning till larmen, välja om de vill utföra efter lunch 
och istället använda tiden till att utföra privata angelägenheter.   
 
En tredje anledning kopplat till lättillgänglighet/möjlighet är att våra respondenter har ”dötid” 
vilket ger dem möjligheten att utföra privata angelägenheter under arbetstid utan att det 
påverkar deras arbetsuppgifter.   
 
 
4.2.4 För att den anställde anser sig vara värd det 
Equity Theory och Effort Bargaining är ytterligare två teorier som kan förklara varför 
anställda utför privata angelägenheter. De är tätt sammankopplade men har olika 
utgångspunkter. Effort Bargaining handlar om att arbetstagare jämför sin arbetsinsats med 
lönen de får för att värdera vilken grad av arbetsinsats de ska leverera. Arbetstagarens mål är 
att arbeta så mycket som denne för betalt för varken mer eller mindre (Behrend 1957, s 507). 
Equity Theory har sin grund i rättvisefrågan och menar att det utbyte som sker mellan 
exempelvis arbetsgivare och arbetstagare måste vara rättvis. Arbetstagaren och arbetsgivaren 
ger något för att få något tillbaka och det är då viktigt för båda parter att utbytet är av relevans 
för att det ska upplevas som rättvist. Ett exempel på detta är att arbetstagaren utför 
arbetsuppgifter som arbetsgivaren sedan betalar lön för (Miner 2006, 135f). Dessa 
anledningar har vi dock inte sett lika mycket av i vår undersökning som de ovanstående 
anledningarna men har ändå kunnat utläsa dem.  
 
”Jag anser att du ska göra klart dina arbetsuppgifter och sen så kan du jobba fort eller sakta. 
[…] Om du jobbar fort och får 10 minuter över då är det ok att göra annat […] Jag gör det jag 
ska och sen så kan jag koppla av” (Respondent D) 
 
Det kan kopplas till Effort Bargaining då respondenten menar att överenskommelsen mellan 
respondenten och arbetsgivaren är att hen ska göra en viss mängd arbetsuppgifter och i utbyte 
få en lön som motsvarar arbetsbördan. Respondent D anser att huvudsaken är att de 
arbetsuppgifter som ska göras blir gjorda, inte hur lång tid det tar. Om två arbetstagare har 
samma arbetsuppgifter men den ena tar hela dagen på sig medan den andra bara tar en ¾ dag, 
då anser respondent D att den som arbetar snabbast ska få göra vad denne vill med resterande 
tid. Om den anställde skulle tvingas göra fler arbetsuppgifter anser respondent D också att 
denne borde få mer betalt i och med att hen utför mer arbetsuppgifter än sin kollega som har 
samma lön.  
 
Respondent A tar under intervjun upp en etikdiskussion som polisen haft angående att de 
anställda utförde privata angelägenheter på arbetstid och att det även har getts ut en bok om 
just detta. I den boken är det en anställd som kontrar med att arbetsgivaren kräver att de ska 
arbeta när de är lediga på grund av ingripande plikten och att de då borde få ringa ett samtal 
under arbetstid. Respondenten håller med om detta argument och man kan koppla det till 
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Equity Theory då det är just rättvisefrågan som står i centrum i det uttalandet. För att 
arbetstagaren ska uppleva att det sker ett rättvist utbyte mellan hen och arbetsgivaren i det här 
fallet menar hen att om arbetstagaren vill att jag ska ingripa och på så sätt arbeta under min 
privata tid så är det mest rättvist om jag då också får utföra privata saker under min arbetstid.  
 
 
4.3 Respondenternas attityder till privata angelägenheter 
Den generella attityden kring utförandet av privata angelägenheter hos våra respondenter är 
att det är okej så länge man sköter sina arbetsuppgifter. Respondenterna A, B, D, E och F 
förklarar oberoende av varandra att de anser att det kan ses som tidsstöld från arbetsgivaren 
om man inte sköter sina arbetsuppgifter utan istället ägnar tiden åt privata aktiviteter. Om man 
däremot har gjort det man ska göra och då utför de privata angelägenheterna under sin ”dötid” 
exempelvis eller om man utför sina arbetsuppgifter samtidigt som man ägnar sig åt privata 
angelägenheter så bör det vara okej. Respondent D uttrycker sig som följer kring 
diskussionen: 
 
”Jag anser att du ska göra klart dina arbetsuppgifter […] om du jobbar fort och får 10 minuter 
över då är det okej att göra annat. […] Jag äter på 5 minuter medan andra kanske äter på 15 
minuter och då har jag 10 minuter att sätta mig och sova eller spela eller vad jag nu vill göra”.  
 
Respondent E som arbetar som ambulanssjuksköterska menar att tänket kring privata 
angelägenheter är svårare att diskutera runt med tanke på ambulanssköterskornas arbetstider i 
jämförelse med kontorsanställdas. Varje arbetspass är 24 timmar vilket medför att det 
troligtvis kommer uppstå tillfällen under dygnet då det för tillfället inte finns några 
arbetsuppgifter vilket öppnar upp för utförandet av privata angelägenheter.  
 
På frågan om vilka privata angelägenheter som respondenterna anser vara acceptabla svarade 
våra respondenter att de vanligaste privata angelägenheterna, så som samtal, sms, köpa lunch 
och liknande är okej så länge det inte stör ens arbetsuppgifter. Även saker som är akuta anser 
de är okej, att ringa till tandläkaren om du har akut tandvärk eller fixa hämtning av sjukt barn 
på dagis. Respondent E svarade dock att hen inte ansåg att det är okej att göra någonting, att 
alla privata angelägenheter bör skötas under raster eller utanför arbetet. Det svaret är 
intressant med tanke på att hen tidigare berättat att hen ringer privata samtal under arbetstid, 
skickar sms, kopierar/skriver ut dokument, uträttar privata ärenden, läser böcker och pratar 
med kollegor om annat än arbete. Vi tror att motsägelsen har att göra med att hon inte är 
medveten om att hon utför dessa privata angelägenheter och att hon kanske inte vill framstå 
som en person som tycker det är okej att ta tid från arbetsgivaren och lägga på aktiviteter av 
privat karaktär. Hos de andra respondenterna däremot kan man se en koppling mellan de 
privata angelägenheter som de utför och vilka de anser är acceptabla. De privata 
angelägenheter som de redogör för att de gör under arbetstid är också de som de anser vara 
acceptabla. Saker de själva inte gör, men som de exempelvis ser att kollegor utföra, anser de 
inte är okej.   
”Alltid några kollegor som alltid bara ska göra det och som bara ska svänga förbi apoteken 
men jag ja är allergisk mot sånt där”. (Respondent B)  
 
Enligt våra respondenter är icke acceptabla privata angelägenheter att prata i telefon, att ha på 
ljudet på mobilen, att shoppa, åka till apoteket, hämta privata saker, gå på bolaget, storhandla 
till hemmet, gå till frisören, skriva ut dokument utan att betala och uträtta ärenden i privat 
syfte. 
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4.4 Arbetsgivarens attityd till privata angelägenheter  
        enligt respondenterna 
Det som avgör om en privat angelägenhet är organisatorisk olydnad är arbetsgivarens 
inställning till angelägenheten. Anser arbetsgivaren att det är okej att den privata 
angelägenheten utförs uppstår inget missnöje och det är således fritt för arbetstagaren att 
utföra den privata angelägenheten. När arbetsgivaren inte tycker att en specifik privat 
angelägenhet är okej att utföra under arbetstid ses utförandet som ett avvikande och inte 
önskvärt beteende. Handlingen blir då icke acceptabel och benämns därför som organisatorisk 
olydnad (Karlsson 2008, s 132). Respondent F håller med Karlsson och menar att hen tycker 
att det är upp till hens arbetsgivare att bestämma vad som är okej eller inte.  
 
Majoriteten av de studier som gjorts inom området utgår från att anställdas utförande av 
privata angelägenheter på arbetstid alltid är något negativt som ledningen vill och bör 
motarbeta (Ivarsson & Larsson 2007, s 6). Trots det upplever våra respondenter att de privata 
angelägenheterna de utför är accepterade av deras arbetsgivare. Det tror vi har att göra med att 
våra respondenter anser att de endast utför privata angelägenheter när tiden finns och att deras 
arbetsgivare därför inte anser att det är ett utbrett problem. Respondent D uttrycker sig som 
följer kring de privata angelägenheterna som hen utför när de inte är ute på larm:  
 
”[…] men det som man gör här på stationen det är vedertaget att det är inga problem när vi 
gjort våra arbetsuppgifter”.    
 
På frågan om det finns några uttalade regler kring utförandet av privata angelägenheter under 
arbetstid som kommer från chefen svarar respondenterna nej. Dock framkommer det under 
flera intervjuer att det faktiskt finns regler, även för de respondenter som svarade nej på 
regelfrågan. Respondent E berättar att de får ha med sig den privata mobilen bara den är på 
ljudlöst och med förhållningen att de inte får svara när de är med en patient. Hen uttrycker 
också att ledningen inte gillar när de uträttar privata ärenden i uniformen och att om de åker 
och köper lunch så ska de inte sitta och dra ut på tiden utan äta klart och sen åka igen. 
Respondent A menar att hen inte upplever att hans chefer har problem med de privata 
angelägenheterna hen och hens kollegor utför under arbetstid. Dock berättar hen att det finns 
en bok som handlar om etik och moral inom polisen som tar upp just det att poliser gör 
mycket av privat karaktär under arbetstid. I den diskussionen hade en kollega kontrat med att 
arbetsgivaren faktiskt kräver att poliser ska arbeta på sin fritid, då de ha skyldighet att ingripa 
om de till exempel skulle se något kriminellt på stan, vilket borde innebära att de anställda 
borde få göra privata ärenden under arbetstid. Det resonemanget höll respondent A absolut 
med om. Respondet A beskriver att det inte endast är chefernas regler de måste förhålla sig 
till:   
 
”Nej men vi har ju vissa regler […] är det något vi vill göra så får vi ju fråga arbetsgivaren om 
det är okej att vi gör det då […] och den en ska ha med sig måste ju också vara okej med det 
då”.  
 
Då både poliser och ambulanssköterskor i princip alltid jobbar två och två måste de även 
förhålla sig till varandra. Om det är okej för arbetsgivaren att den anställde åker och kollar på 
hästhoppning under arbetstiden så måste hen ändå få ett okej från sin kollega. Dock menar 
respondent A att det ofta blir så att kaka söker maka vilket innebär att människor som trivs 
ihop och gillar samma saker ofta arbetar ihop. Därför brukar det inte uppstå konflikter mellan 
dessa när det gäller privata angelägenheter.  
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Följande privata angelägenheter menar våra respondenter är acceptabla enligt deras chef: att 
hålla på med mobilen (mobilspel, Facebook, Instagram och liknande) när man är passagerare 
på väg tillbaka från ett larm, mobilsamtal, äta ute men snabbt, tvätta bilen och snickra. Privata 
angelägenheter som våra respondenter inte anser vara acceptabla enligt deras arbetsgivare är: 
skriva ut dokument utan att betala för dem, uträtta privata ärenden i uniform, äta lunch ute i 
uniform, handla mat för hemmet, ha ljudet på på mobilen, köra och prata i mobilen samtidigt, 
sitta och hänga på olika ställen på stan.  
Utifrån de genomförda intervjuerna har vi kunnat utläsa samtliga förhållningssätt som 
respondenternas arbetsgivare har till utförandet av privata angelägenheter, enligt 
respondenterna själva. Förhållningssätten är officiellt förbjudet, tillsynes förbjudet och tillåtet 
(Ivarsson & Larsson 2007, s 6).  
 
Då det finns uppsatta regler som de måste följa, exempelvis att de inte får svara i mobilen när 
de är med en patient, visar att arbetsgivaren har en officiellt förbjuden inställning till vissa 
privata angelägenheter.  
 
Respondent B berättar att det egentligen inte är okej att åka och köpa mat under arbetstid men 
att man som polis inte har någon avsatt tid för lunch. Har man då inte hunnit åka in till 
stationen och äta under dagen så ser cheferna mellan fingrarna vilket visar att deras 
förhållningssätt till just den privata angelägenheten är att den är tillsynes förbjuden.  
 
Privata angelägenheter som att sova, titta på TV och laga mat ihop är exempel på aktiviteter 
som ambulanssköterskornas chef har ett tillåtet förhållningssätt till. De respondenter som 
arbetar som ambulanssköterskor upplever att de ovannämnda aktiviteterna, och många andra 
också, är accepterade av deras arbetsgivare och att det är deras eget ansvar att sköta sina 
arbetsuppgifter. Enligt det tillåtna förhållningssättet anser arbetsgivaren att det är resultatet av 
vad de anställda presterar som är det viktiga, inte hur de använder tiden (Ivarsson & Larsson 
2007, s 6). I ambulanssköterskornas fall är det viktiga att de släpper allt de har vid ett 
inkommet larm, vad de sedan gör när deras arbetsuppgifter är färdiggjorda, är inte lika viktigt.  
 
 
4.5 Förutsätter utförandet av privata angelägenheter ett   
      missnöje?   
I en del teorier (Karlsson 2008, Huzell 2005, Ivarsson & Larsson) verkar en förutsättning för 
motstånd, som i våra respondenters fall eventuellt skulle kunna visa sig i form av utförande av 
privata angelägenheter under arbetstid, vara att arbetstagarna känner ett missnöje. Detta på 
grund av att de känner sig för hårt kontrollerade av ledningen samt att de inte känner 
autonomi och värdighet i sitt arbete. Utifrån dessa teorier valde vi att utforma vår sista 
frågeställning: Förutsätter arbetstagarnas eventuella utförande av privata angelägenheter 
under arbetstid ett missnöje med arbetsgivaren och/eller deras arbetssituation? Detta för att ta 
reda på om det stämmer in på våra respondenter.  

När det gäller kontroll finns det olika sätt för en arbetsgivare att kontrollera sina anställda.  
Det kan till exempel ske genom direkt kontroll i form av en arbetsledare som på plats 
kontrollerar arbetstagarna, byråkratisk kontroll genom regler och teknologisk kontroll i form 
av maskiner och teknik där löpande bandet är ett exempel (Karlsson 2008, s 11). Våra 
respondenter upplever varken byråkratisk-, teknisk- eller direkt kontroll utan anser sig inte 
vara kontrollerade av sina arbetsgivare. 
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”De har väldigt lite koll. När vi åker ut så försvinner vi ju egentligen […] det finns inga 
särskilda policys egentligen […]” (Respondent A) 
 
När det gäller värdighet så är det en avgörande faktor för att arbetet ska kännas meningsfullt 
och ge arbetstillfredsställelse. Arbetsvillkor som ger arbetstagarna erkännande, ansvar, värde, 
respekt och integritet kan vara bidragande för att ett arbete ska upplevas som värdigt 
(Karlsson 2008, s 9ff). Respondenterna i vår studie upplever att de har mycket eget ansvar i 
arbetet och uttrycker också att de får respekt och erkännande från både kollegor och 
arbetsgivare vilket vi tolkar som att de känner värdighet i sitt arbete. Respondent F, som 
arbetar som ambulanssjuksköterska, upplever exempelvis ett stort eget ansvar i 
larmsituationer även om de ofta ringer läkare och rådfrågar kring olika symptom. I slutändan 
är det ju fortfarande ambulanssjuksköterskan som ser patienten och tar det avgörande beslutet 
om vilken behandling som ska utföras vilket innebär mycket eget ansvar. Respondent A har 
samma upplevelse och berättar att hen upplever mer eget ansvar under natten. När det gäller 
respekt, erkännande och gemenskap med kollegor uttrycker sig respondent B och A som 
följer: 
 
”Vi har ett så himla härligt gäng […] Jag har väldigt bra arbetskamrater” (Respondent B) 
 
”Jag har mycket kontakt med den som jag jobbar mest med. Vi har kontakt varje dag och 
pratar med varandra även när vi inte jobbar också och diskuterar saker och ting […] när vi 
inte träffas saknar jag honom[…]” (Respondent A) 
 
I fokus för värdigheten står autonomi. Med autonomi menas att anställda vill ha inflytande 
över det egna arbetet och känna tillit från ledningen. Det finns dock en rad olika 
omständigheter som kan motverka att ett arbete upplevs som värdigt. Det kan till exempel 
vara dålig ledning, intensifierande krav, för mycket arbete samt att genom för mycket kontroll 
begränsa de anställdas autonomi (Karlsson 2008, 9ff). Respondenterna i vår undersökning 
uttrycker att de har autonomi i sitt arbete då de anser att de har inflytande och möjlighet att 
påverka sitt arbete. Det gäller framförallt arbetstider och i många fall även arbetsuppgifter. De 
får lägga önskescheman vilket bidrar till att de i stort kan bestämma sina arbetstider själva. De 
upplever sitt arbete som fritt, flexibelt och stimulerande med goda utvecklingsmöjligheter. 
 
” […] det var ju drömmen att få komma hit. Då får jag både action och aldrig något samma 
och sen så får jag bestämma lite själv” (Respondent D) 
 
” […] i och med att vi har önskeschema så har man ju möjlighet att påverka arbetstiden själv 
vilket är jättebra” (Respondent E) 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vissa teorier, som tidigare nämnt, anser att utförandet 
av privata angelägenheter under arbetstid kan ses som ett motstånd, vilket i sig förutsätter att 
det finns ett missnöje hos arbetstagarna gentemot sin arbetssituation och/eller arbetsledning. 
Missnöjet grundar sig i att arbetstagarna känner sig för hårt kontrollerade och att de varken 
upplever autonomi eller värdighet i sitt arbete. Detta stämmer dock inte in på våra 
respondenter, som inte känner sig kontrollerade samt upplever att de faktiskt har autonomi 
och värdighet i sitt arbete, vilket gör att de inte känner något missnöje med sin arbetssituation 
och/eller arbetsledning. Detta menar vi gör att de inte känner något behov av att utföra något 
motstånd. Enligt teorierna skulle detta innebära att våra respondenter inte skulle utföra några 
privata angelägenheter under arbetstid, vilket vi tidigare har konstaterat att de faktiskt gör. 
Detta visar på att anställda kan utföra privata angelägenheter utan att känna ett missnöje mot 
arbetsgivaren och/eller med sin arbetssituation. 
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5 Slutsats och diskussion 
 
I följande kapitel kommer vi att besvara våra frågeställningar: Vilka privata angelägenheter 
ägnar sig arbetstagare inom stand-by-yrken åt under arbetstid? Vad är anledningen till att 
arbetstagare ägnar sig åt privata angelägenheter under arbetstiden? Vilken attityd har 
arbetstagare till privata angelägenheter under arbetstid? Vilken attityd har arbetsgivare till 
utförandet av privata angelägenheter under arbetstid enligt arbetstagare? Förutsätter 
arbetstagarnas eventuella utförande av privata angelägenheter under arbetstid ett missnöje 
med arbetsgivaren och/eller deras arbetssituation? Vidare kommer vi att föra en avslutande 
diskussion kring uppsatsens samt ge förslag på vidare forskning.   
 

 
5.1 Slutsats  
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad det är arbetstagare inom stand-by-yrken 
gör under arbetstiden som inte ingår i deras arbetsuppgifter, varför de gör det, attityden till 
privata angelägenheter på arbetsplatsen samt om utförandet av dessa kan kopplas till att 
arbetstagarna är missnöjda med arbetsgivaren och sin arbetssituation. Studien genomfördes 
via intervjuer med totalt sex respondenter, varav tre poliser och tre ambulanssjuksköterskor.  
 
 
Frågeställning 1: Vilka privata angelägenheter ägnar sig arbetstagare inom stand-by-
yrken åt under arbetstid? 

Trots att respondenterna själva inte uppfattade att de utför många privata angelägenheter 
under arbetstid framkom det motsatta tydligt i studien. På frågeställningen om vilka privata 
angelägenheter som arbetstagarna ägnar sig åt under arbetstid så framkom det att de 
vanligaste som respondenterna utförde var att prata i mobiltelefonen, smsa och prata med sina 
kollegor om annan än arbete. Även surfa på mobilen var väldigt vanligt vilket vi kopplar ihop 
med att våra respondenter har smart phones. Troligtvis bidrar det även till att två av de tre 
vanligaste privata angelägenheterna är kopplade till mobilen. Dessa fyra privata 
angelägenheter utfördes både under respondenternas ”dötid” och resterande arbetstid. Andra 
privata angelägenheter som det framkom att våra respondenter och deras kollegor utför var att 
läsa tidningar eller böcker, sova, se på tv, dagdrömma, boka tandläkarbesök, skriva ut och 
kopiera dokument, få besök på arbetsplatsen av tidigare kollegor, spela spel på mobilen, se på 
fotboll, visa kort på mobilen, åka till badhuset, surfa på internet på datorn, boka biljetter, köpa 
mat och göra privata ärenden, släppa ut hunden, spana på bilar och motorcyklar, åka till 
apoteket, träna, tvätta privat tvätt, snickra och tvätta bilen. Respondenterna menar att de 
privata angelägenheter de utför är av acceptabel karaktär, alltså att de är okej att utföra dem 
för deras arbetsgivare och att de därmed inte ägnar sig åt organisatorisk olydnad. 
 
 
Frågeställning 2: Vad är anledningen till att arbetstagare ägnar sig åt privata 
angelägenheter under arbetstid?  
 
De tre huvudsakliga anledningarna till att våra respondenter utför privata angelägenheter 
under arbetstid var för att balansera sitt privat- och arbetsliv, för att de behövde en paus och 
för att det var lättillgängligt/möjligt. Att de gjorde det för att de ansåg sig vara värda det var 
också en anledning.   
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När det gäller anledningen att balansera privat- och arbetslivet är det inte arbetsuppgifter 
respondenterna tar med sig hem utan det är tankar och känslor kring arbetet. De privata 
angelägenheter respondenterna utför är av mer akut karaktär, som att ha kontakt med sina 
barn under arbetspasset eller ringa till tandläkaren för en akuttid. Att de privata 
angelägenheterna är av den karaktären har att göra med att respondenternas arbetspass är 
längre än åtta timmar och oregelbundna vilket gör att våra respondenter spenderar lång tid i 
sträck från hem och familj.   
 
Att respondenterna anser sig behöva en paus grundar sig i att de arbetar långa pass och därför 
ibland behöver ladda batterierna under arbetstid vilket kan yttra sig i utförandet av privata 
angelägenheter. En annan anledning är att skapa distans till jobbiga saker som hänt under 
arbetsdagen samt för att slappna av. Det kan även grunda sig i att respondenterna har tid över 
och ägnar sig då åt privata angelägenheter för att fördriva tiden.  
 
Ny teknik är något som har öppnat upp för privata angelägenheter och våra respondenter 
vittnar om att deras smart phones gör utförandet av just privata angelägenheter lättillgängligt. 
Vi har även kunna urskilja att utförandet av privata angelägenheter är kopplat till att 
respondenterna anser sig vara värd det utifrån en rättvise- eller utbytesaspekt.  
 
 
Frågeställning 3 och 4: Vilken attityd har arbetstagare till utförandet av privata 
angelägenheter under arbetstid och vilken attityd har arbetsgivare till utförandet av 
privata angelägenheter under arbetstid enligt arbetstagare?  

När det gäller de attityder som finns kring privata angelägenheter så anser våra respondenter 
generellt att det borde vara tillåtet så länge man sköter sina arbetsuppgifter. När det gäller 
arbetsgivarnas attityder gentemot utförandet av privata angelägenheter har vi utifrån 
respondenterna kunnat urskilja samtliga förhållningssätt. Det ena är officiellt förbjudet, vilket 
innebär att det finns uttalade regler som ska följas och det andra är tillsynes förbjudet, vilket 
innebär att arbetsgivaren ibland ser mellan fingrarna när det gäller vissa privata aktiviteter. Ett 
exempel på ett tillsynes förbjudet förhållningssätt är att respondenterna helst inte, enligt 
arbetsgivarna, ska äta ute när de har uniformen på sig, men att de ibland gör detta ändå när de 
är ute på larm. Arbetsgivarna väljer då att se mellan fingrarna när det gäller den privata 
angelägenheten då de inser att de anställda måste äta. Det tredje förhållningssättet är att det är 
tillåtet vilket innebär att arbetsgivaren inte har något emot de privata angelägenheterna som 
respondenterna utför. Att sova, laga mat tillsammans är exempel på sådana privata 
angelägenheter som är tillåtna enligt respondenterna. 
 
Frågeställning 5: Förutsätter arbetstagarnas eventuella utförande av privata 
angelägenheter under arbetstid ett missnöje med arbetsgivaren och/eller deras 
arbetssituation? 

Våra respondenter känner sig inte kontrollerade av sina arbetsgivare och upplever att de har 
autonomi och värdighet i sitt arbete. Detta gör att de inte känner något missnöje med sin 
arbetssituation och/eller arbetsledning vilket vi menar är anledningen till att de inte känner 
något behov av att utföra motstånd. Enligt vissa teorier skulle detta innebära att våra 
respondenter inte skulle utföra några privata angelägenheter under arbetstid. Det har vi dock 
konstaterat att de faktiskt gör vilket vi menar visar att anställda kan utföra privata 
angelägenheter utan att känna ett missnöje mot arbetsgivaren och/eller med sin 
arbetssituation. 
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5.2 Diskussion  
De privata angelägenheter som våra respondenter utförde anser vi är av harmlös karaktär 
vilket också bekräftas av det faktum att respondenterna upplevde det som att alla de privata 
angelägenheter som de utförde var acceptabla enligt deras arbetsgivare. Att de inte utför så 
mycket privata angelägenheter och framförallt inte privata angelägenheter av allvarligare 
karaktär, tror vi delvis har att göra med arbetsgivarens förhållningssätt att göra. Att de 
anställda inte känner sig så kontrollerade och att de upplever värdighet och autonomi i sitt 
arbete, vilket vi menar bidrar till en ansvarskänsla som gör att de inte utför så mycket privata 
angelägenheter. Vi menar därför att arbetsgivarna inte har något att vinna på att sätta upp 
regler och policys kring privata angelägenheter. Glada anställda är bra anställda och att börja 
berätta för arbetstagarna vad som är tillåtet och inte, när situationen är bra som den är, menar 
vi bara skulle irritera de anställda och kanske frånta dem känslan av värdighet och autonomi. 
Det i sig skulle kunna leda till fler och andra typer av utföranden av privata angelägenheter 
och då som en form av motstånd mot att de känner sig hårt kontrollerade vilket skulle 
innebära organisatorisk olydnad.  
 
Våra respondenter upplever inte att de är speciellt kontrollerade av sina arbetsgivare men 
något intressant som vi fick indikationer på i vår studie var att de kände sig kontrollerade av 
samhället och dess individer. Detta tycker vi är väldigt intressant och ser gärna att framtida 
studier undersöker hur väl detta stämmer samt om det har någon påverkan på i vilken 
omfattning anställda inom stand-by-yrken, och som har ett samhällsansvar, utför privata 
angelägenheter under arbetstid.  
 
Ett annat spår som vi också anser hade varit intressant att se närmare på i framtida studier är 
vad arbetsgivare inom stand-by-yrken med samhällsansvar har för syn på privata 
angelägenheter som utförs under arbetstid.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  
 
BAKGRUND 
Civilstånd 
- Gift, sambo, särbo, ensamstående 
- Barn? Hur många? Vilka åldrar? 
 
Utbildning 
- Nivå 
- Längd 
- Relaterat till yrke? 
 
ARBETE 
Vad jobbar du som? 
- Yrke 
- Arbetsuppgifter 
- Arbete i grupp/ensamarbete 
- Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 
- Hur lång tid har du varit i branschen? 
 
Varför har du valt det här yrket? 
Vad har du för arbetstider? 
- Fasta tider, flextid, förtroendetid, stämpelklocka 
- Är det viktigt att du är på arbetsplatsen under bestämda tider? 
- Är det tiden på jobbet som är viktigast eller det faktiska resultatet av arbetet?  
 
Hur lång resväg har du till jobbet? 
- Bil, buss, tåg, cykel 
 
Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 
- När kommer du till jobbet? 
- Vad gör du under dagen? 
- När går du vanligtvis hem? 
 
Har du någon ledande position i organisationen? 
 
Känner du att du har någon möjlighet att påverka ditt arbete? 
- Arbetsuppgifter, arbetstider 
- Mycket eller litet eget ansvar 
 
Har du förtroende för din närmsta chef?  
- Varför/varför inte? 

 
Kontrollerar din arbetsgivare att de anställda sköter sig på jobbet? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Finns det någon policy? (T ex angående internet eller mobiler) 
 
Tycker du om ditt arbete? 
- Varför? 
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Arbetar du för lönen eller av andra orsaker?  
- Instrumentell inställning (Lönen är viktigast) 
- Engagerad inställning 
 
Skulle du vilja byta arbete? 
- Varför/Varför inte? 
 
Vilken tid uppskattar du mest? 
- Fritid 
- Arbete 
- Ingen skillnad 
 
Håller du arbete och fritid åtskilt eller är gränsen mellan arbete och fritid mera 
flytande? 
- Gör privata saker på jobbet 
- Gör arbetsuppgifter på fritiden  
 
Händer det att du tar med dig arbete hem efter jobbet? 
- Vilken typ av arbetsuppgifter? 
- Hur ofta? 
 - Hur mycket tid ägnar du åt arbete på fritiden? 
 
Ägnar du dig på annat sätt åt arbete på fritiden? 
- Läser branschtidningar eller liknande? 
- Representerar/sociala aktiviteter 
 
Har familjen/du/barnen något stort fritidsintresse? 
- Vad ägnas fritiden mest åt? 
- Hur ser en vanlig dag ut? 
 
Vilket arbete har din partner? 
- Kan hon eller han ”komma ifrån” om det behövs? 
 
PRIVATA ANGELÄGENHETER 
Kan du berätta om sådant du gör på jobbet/arbetstid som är av ”privat karaktär”, dvs. 
inte ingår i dina arbetsuppgifter? 
- Fråga varje gång hur lång tid per dag som går åt till respektive syssla 
- Telefonsamtal/sms/mail (Vem, om vad, när, hur ofta?) 
- Surfa på internet/mobilen/se på tv  
- Kopiera/skriva ut dokument 
- Uträtta ärenden (frisör, tandläkare, shopping, läkare, släppa in hantverkare) 
- Träna (Gymmet, promenader, basta) 
- Hämta/lämna barn på dagis, fritids, skola eller liknande 
- Läsa böcker eller tidningar 
- Prata med kollegor om annat än arbete 
- Få besök av familj eller vänner 
- Dagdrömma 
- Långa raster 
- Practical jokes eller andra typer av skämt 
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Hur stor del av de privata angelägenheter du utför varje dag uppskattar du är 
sammankopplat med ny teknik? 
- Smart phones, surfplattor, datorer, internet 
 
Kan du uppskatta hur mycket tid du ägnar åt privata angelägenheter (allt inkluderat) 
en vanlig dag?  
 
Har din partners arbete någon betydelse för dig när det gäller privata angelägenheter? 
- På vilket sätt?  Tex är den personen mkt ledig så att denne skickar mkt sms till dig, eller 
jobbar mkt så att du måste fixa mkt kring familj och hem. 
 
En del anser att privata angelägenheter framför allt är tidsstöld, att man i en eller 
annan mening stjäl från arbetsgivaren – vad säger du om det? 
 
Vad tycker du generellt sett att man bör få göra som är av privat karaktär? 
- Ringa/smsa/surfa, besiktiga bilen/läkaren osv 
 
Finns det något av privat karaktär som du absolut inte skulle göra under arbetstid? 
 
Vad av privat karaktär gör dina kollegor på arbetsplatsen? 
- Vad är attityden på arbetsplatsen? 
- Hur ses det på inom arbetsgruppen? 
- Behöver man smyga med sådant som är privat? 
- Vad tycker cheferna? 
- Hur ser det ut med fikapauser? (Långa, korta, ensam, i grupp, med eller utan chefer, 
positivt/negativt) 
 
Hur stor del av dina kollegors privata angelägenheter uppskattar du är sammankopplat 
med ny teknik? 
- Smart phones, surfplattor, datorer, internet 
 
Ser du någon skillnad mellan yngre och äldre kollegor när det gäller privata 
angelägenheter? 
- Mängd, typ 
 
Vad är anledningen till att du gör privata (icke arbetsrelaterade) saker på jobbet/under 
arbetstid? 
 
Tycker du att det är rätt att göra privata saker på jobbet? 
- Motivera 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


