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SAMMANFATTNING 

 

I denna undersökning har kvinnor inom olika yrkesområden samt med olika åldrar och 

familjeförhållanden studerats. Syftet med studien var att undersöka kvinnors balans mellan 

arbetsliv och övrigt liv (work-life balance) samt utförandet av privata angelägenheter under 

arbetstid. Närmare bestämt var syftet att undersöka om dessa faktorer påverkade varandra, om 

kvinnor utför privata angelägenheter på arbetstid för att skapa balans mellan arbetsliv och 

övrigt liv. Utifrån studiens syfte uppkom då följande frågeställningar: 

 

 Vilken balans upplever kvinnor att dem har mellan arbetsliv och övrigt liv? 

 Vilka privata angelägenheter utförs under arbetstiden? 

 Utförs dessa privata angelägenheter på arbetstid för att skapa balans mellan arbetsliv 

med övrigt liv? 

 Hur rättfärdigas utförandet av privata angelägenheter på arbetstid? 

 

Fortsättningsvis presenteras i teorikapitlet tre olika teman som utgör grunden för uppsatsen. 

Det första temat är gällande kvinnornas situation i arbete och hem. Efter denna presentation 

kommer en redogörelse över work-life balance. Där visar jag bland annat på bakgrunden till 

fenomenet, olika konflikter som kan uppstå mellan sfärerna samt vad man kan göra för att 

förbättra balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Det tredje temat är privata angelägenheter 

på arbetstid, vilket enligt Karlsson (2008:133) är en del av organisatorisk olydnad. En kort 

förklaring ges därmed först över vad organisatorisk olydnad är som sedan följs av privata 

angelägenheter på arbetstid.  

 

Till studiens undersökning har den kvalitativa metoden använts som datainsamlingsmetod. 

Sex intervjuer genomfördes då med kvinnor som arbetade inom yrkeskategorierna kontor, 

vård inom omsorg och industri. Kvinnornas ålder varierade från 24-50 år och deras 

familjeförhållanden skiljdes åt. Två av dem hade småbarn hemma med behov av 

omhändertagande, två hade äldre barn utan behov av omhändertagande och två hade ännu inte 

fått barn. Denna spridning bland kvinnorna valdes för att upptäcka om det förelåg skillnader i 

balansen mellan arbetsliv och övrigt liv samt de privata angelägenheterna. 

 

Analysen av resultatet visar att kvinnorna upplever en tidsbaserad konflikt mellan sfärerna. 

Mycket tid och kraft går till jobbet som leder till att mindre tid blir tillgänglig för det övriga 

livet. De vill dock inte arbeta mindre för att få en bättre balans mellan sfärerna. Samtliga 

respondenter anger även att dem utför privata angelägenheter på arbetstid men detta under 

förutsättningen att det inte påverkar arbetet i någon större bemärkelse. Beroende på vilka 

arbetsplatser de jobbar för har de olika möjligheter till att utföra privata saker under 

arbetstiden då jobben har mer eller mindre arbetsuppgifter att utföra. Om privatlivet kräver 

det så kommer dock privata angelägenheter att utföras under arbetstid. De privata 

aktiviteterna är även ett sätt för att ladda om sina batterier samt för att fylla dötid. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

I och med de förändringar som skett på arbetsmarknaden förs idag många diskussioner om att 

skapa balans mellan arbetsliv och övrigt liv. En av de förändringar som skett är att kvinnorna 

idag befinner sig på arbetsmarknaden (Houston 2005). Trots att kvinnorna börjat arbeta 

hjälper dock inte männen till mer hemma än vad de gjorde tidigare. Detta anser jag kan leda 

till att kvinnor och män har olika förutsättningar till att skapa en god balans i livet. I och med 

att kvinnor numera arbetar ser man även att det har uppstått tre sorters tid att hantera i livet för 

individerna. Dessa är arbetstiden, tid för vård av barn och äldre samt den personliga tiden. Det 

är då framförallt kvinnornas personliga tid som tas över från arbetet och vårdandet (Hoschild 

2001:214 f; Houston 2005:247 f). För att kunna skapa balans mellan arbete, hem och fritid 

menar därför D’Abate (2005) att människor kan behöva utföra privata angelägenheter under 

sin arbetstid. Den nya teknik som uppkommit har även gjort att anställda kan vara tillgängliga 

för arbete och det personliga livet i stort sett när som helst. Ledningen ser då gärna att 

anställda tar med sig arbete hem men vill dock inte att dem ska utföra saker av privat karaktär 

på sin arbetstid (Ivarsson & Larsson 2012:63 f, Cocker 2011:238).   

 

När anställda gör något av privat karaktär på sin arbetstid är den vanligaste uppfattningen att 

detta ska vara något dåligt eller skadligt för företaget. Tidigare forskning har därför visat på 

de stora kostnader det för med sig samt hur mycket tid det tar från det faktiska arbetet. Att 

anställda utför privata angelägenheter på arbetstid kan därför ses som antingen en 

motståndshandling eller ett antisocialt beteende. Det har dock framkommit en del forskning 

som säger att privata angelägenheter under arbetstid inte behöver vara något dåligt utan det 

kan istället till exempel förbättra arbetstagarnas arbetsinsats genom att de får en nödvändig 

paus (Ivarsson & Larsson 2012, Cocker 2011).      

 

Jag vill mot denna bakgrund undersöka vilken balans kvinnor har i sina liv samt om dem utför 

privata angelägenheter på arbetstid för att kunna en bättre skapa balans. Jag vill då se på vilka 

privata angelägenheter som utförs och hur dem rättfärdigar sitt beteende. Området är viktigt 

att undersöka för att öka förståelsen om hur anställda balanserar sina liv samt då mer 

forskning kring privata angelägenheter behövs inom fler yrkesområden. Ivarsson och Larsson 

(2008) menar att den mesta forskningen om privata angelägenheter är riktat mot dem som 

arbetar inom kontor, vilket man bland annat kan se i D’Abates (2005) studie. Där påpekas att 

människor med kontorsyrken har enklast möjligheter till att utföra saker av privat karaktär på 

grund av tillgången till dator och telefon i arbetet. Jag vill dock ha med detta yrkesområde för 

att jämföra det med vård- och industriarbeten. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka kvinnors balans mellan arbetsliv och övrigt liv (work-life 

balance) samt utförandet av privata angelägenheter under arbetstid. Jag vill närmare bestämt 

undersöka om dessa faktorer påverkar varandra, om kvinnor utför privata angelägenheter på 

arbetstid för att skapa balans mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 

Utifrån mitt syfte kommer följande frågeställningar: 

 

 Vilken balans upplever kvinnorna att dem har mellan arbetsliv och övrigt liv? 

 Vilka privata angelägenheter utförs under arbetstiden? 

 Utförs dessa privata angelägenheter på sin arbetstid för att skapa balans mellan 

arbetsliv med övrigt liv? 

 Hur rättfärdigas utförandet av privata angelägenheter på arbetstid? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund till den kommande undersökningen för att 

introducera läsaren i ämnet. Ni får även i detta kapitel ta del av uppsatsen syfte och 

frågeställningar. I andra kapitlet redovisas den teori som ligger till grund för undersökningen. 

Teorikapitlet inleds då med kvinnors situation i arbete och hem för att påvisa de skillnader 

som finns mellan könen. Detta följs sedan av work-life balance och privata angelägenheter på 

arbetstid. I kapitel tre kommer en redovisning över metod där jag presenterar hur 

undersökningen genomförts, forskningens validitet och reliabilitet samt hur de etiska 

ställningstagandena tillämpats. Efter metodkapitlet får ni i det fjärde kapitlet ta del av analys 

och resultat. Där ligger den teoretiska referensramen som underlag för analysen av resultatet. 

Till sist kommer i det femte kapitlet en sammanfattande diskussion där undersökningens 

frågeställningar besvaras, resultatet som framkommit diskuteras samt förslag på vidare 

forskning ges.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

 

I detta kapitel kommer en redogörelse över de teorier som är avsedda att undersökas för att 

ge er en ökad förståelse till den fortsatta läsningen. Då undersökning enbart studerar kvinnor 

kommer i början av teorikapitlet en kort redogörelse över deras situation i arbete och hem. 

Detta för att visa på de skillnader som finns mellan könen vilket utger grunden för valet av att 

studera kvinnor. Vidare syftar undersökningen till att studera vilken balans kvinnor har 

mellan arbetsliv och övrigt liv. En redogörelse över work-life balance ges i samband med 

detta där ni bland annat får ta del av vad work-life balance är och vad tidigare forskning 

kommit fram till att man kan göra för att förbättra balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. 

Undersökningen har även som syfte att undersöka privata angelägenheter på arbetstid för att 

se om detta står i samband med att skapa balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Till sist 

kommer därför en redogörelse över vad privata angelägenheter är. Där får ni bland annat ta 

del av hur beteendet rättfärdigas, möjligheterna till att utföra sådana handlingar och 

ledningens attityder till privata angelägenheter.  

 

2.1 Kvinnors situation i arbete och hem 

Kvinnor och män upplevs ha olika egenskaper och förutsättningar både i hemmet och på 

arbetsmarknaden. Det finns förväntningar om hur man ska vara som man eller kvinna, men 

man ser att dessa förväntningar sakta börjar förändras. Att det ändå upplevs vara skillnader 

mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden beror främst på att de har utfört och utför 

fortfarande olika typer av arbeten som anses vara passande för könen. Det har blivit en så 

kallad genusarbetsdelning där kvinnor fått en underordnad position. Kvinnor och män anses 

även vara varandras motsatser i förhållande till vilka egenskaper de har. Männen associeras 

till maskulina yrken som exempelvis teknik, medan kvinnorna associeras till feminina yrken 

såsom vård inom omsorg. Kvinnor och mäns kompetens ses genom detta synsätt som olika. 

Kvinnorna anses ha en medfödd kompetens och behöver därför inte få uppskattning i form av 

lön eller mer intressanta arbetsuppgifter. Det är något som männen däremot får då deras 

kompetens räknas som inlärd (Jordansson et al. 2011:35 ff). Att kvinnor har en underordnad 

position beror alltså på de förväntningar som finns för de olika könen i form av erfarenheter. 

Man kan säga att det blir en föreställningsvärld där alla kvinnor förväntas ha dessa 

gemensamma erfarenheter men som i verkligheten ser väldigt olika ut (Wahl et al. 2010:151).  

 

I och med att kvinnor tagit sig in på arbetsmarknaden och börjat arbeta finns därmed 

förväntningar om att männen ska ta mer ansvar för hem och familj, så kallad dubbel 

emancipation. Man finner dock inte att det dubbla har uppstått då männen inte visar på samma 

engagemang i familjesfären som kvinnorna gör på arbetsmarknaden. Männen gynnas därför 

istället både direkt och indirekt av kvinnorna. Den direkta formen uppstår genom att 

kvinnorna utför den största delen av hemarbetet vilket också leder vidare till den indirekta 

formen där männen på så sätt får minskad konkurrens från kvinnorna på arbetsmarknaden om 

de attraktiva jobben (Jordansson et al. 2011:44 f).  
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I ett arbete där kvinnor och män från början har samma utbildning och arbetsuppgifter kan 

man se att kvinnorna med tiden halkar efter i samband med flera olika processer. Det beror då 

på de förväntningar som finns för könen och därför ges inte samma möjligheter till kvinnorna 

som för männen. En av anledningarna till detta är att kvinnor förväntas ta ut 

föräldraförsäkring. Man kan även se att det i hem och arbete uppkommer skillnader mellan 

könen från och med då dem fått sitt första barn (Jordansson et al. 2011:41 f). Holt och 

Mellström (2011:322 f) framför dock att männen numera vill vara aktiva i sitt barns uppväxt. 

Ändå delas inte föräldraledigheten lika då det är kvinnorna som stannar hemma största delen 

av den tiden. Då någon familjemedlem är sjuk är det också oftast kvinnorna som är hemma 

och tar hand om den. Männen önskar att skapa jämställdhet med sin partner men prioriterar 

jobb och karriär först. Rothstein (2010:326) säger dock att i parrelationer där man ännu inte 

fått sitt första barn är hemarbetet uppdelat relativt lika mellan könen men när de sedan blir 

föräldrar så förändras denna uppdelning drastiskt. Hela 87 procent av kvinnorna stannar 

hemma under sin föräldraledighet och det är i samband med detta som skillnaderna mellan 

männen och kvinnorna uppkommer i lönearbetet och hemarbetet. Männen ökar då sina 

inkomster genom att jobba mer medan kvinnorna minskar sina inkomster genom att jobba 

mindre.  

 

Här ser vi alltså att kvinnors och mäns situation i arbete och hem ser annorlunda ut. Då 

kvinnorna har det största ansvaret hemma samtidigt som de idag arbetar kan det därmed 

tänkas att deras balans mellan arbetsliv och övrigt liv påverkas. Jag ska därför nu gå in på 

work-life balance som handlar om att ha en god balans mellan arbetsliv och övrigt liv.  

 

2.2 Vad är work-life balance? 

När man pratar om work-life balance så menas med ordet work det traditionella lönearbetet. 

Det finns även andra sätt att utföra arbete på men sådana övriga arbeten innefattas oftast inte i 

begreppet. Karlsson (2002:46) säger att begreppet arbete innebär bland annat lönearbete men 

förutom lönearbetet finns även andra arbetsformer såsom ideell verksamhet, välgörenhet, 

skapandet av sociabilitet, upprätthållandet av relationer och kvinnors verksamhet i hemmet. 

På så vis kan i stort sett allt tyckas vara arbete och därför utgår man i work-life balance från 

lönearbetet. Den övriga tid man har utanför lönearbetet definieras därmed med life (Houston 

2005:247). Angående balansen finns det olika förklaringar. Balansen kan till exempel ha en 

objektiv och subjektiv mening då den kan variera beroende på omständigheterna men även 

mellan individer. Balansen handlar dock generellt sett om att ha någorlunda jämvikt eller 

harmoni i livet (Drobnic & Gullién 2011). Houston (2005) beskriver det även på så sätt att 

work är det arbete vi får betalt för och life de övriga aktiviteter man utför som man inte får 

betalt för. Work-life balance betyder därmed olika saker för olika individer beroende på vilket 

jobb man har och vilka omständigheter som finns i det övriga livet (Noon & Blyton 

2007:355). Ivarsson och Larsson (2012:128) riktar dock kritik till teorin om work-life balance 

då de menar att en sådan balans inte verkar infinna sig. De säger att arbete och familj ses som 

giriga instutioner som konkurrerar om individens tid, engagemang och energi där många vill 

ha både en framgångsrik karriär och ett framgångsrikt familjeliv. Det blir därför problematiskt 

att hantera och balansera arbetslivet med familjelivet då de olika kraven kräver olika 

identiteter. Houston (2005:1) menar dock att work-life balance inte enbart handlar om familjer 
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och barnvård, vilket Ivarsson och Larssons (2012) resonemang kan kopplas till. Det är inte 

heller att individer ska arbeta mindre för att uppnå balans mellan arbetsliv och sitt övriga liv. 

Det handlar istället om att arbeta ”smart” för att kunna ge allt man behöver både i sitt jobb 

och i sitt övriga liv utan att äventyra det ena för det andra. Drobnic & Gullién (2011:2) 

framför därför att utmaningen med att balansera betalt arbete och det övriga livet spelar en 

viktig roll för att uppnå välmående hos arbetstagarna. För att ha ett bra jobb ses det som en 

central komponent att möjligheten ska finnas till att balansera arbetet med det övriga livet.  

 

Att obalans mellan arbetsliv och övrigt liv kan råda beror enligt Houston (2005) på att 

familjen, hemmet och samhällets förhållanden har försämrats, bland annat genom att 

mammorna kommit ut i arbetslivet och att människor arbetar längre skift samt på kvällar och 

helger. Mindre tid blir på så sätt över för kvalitetstid hemma. Även förändringarna med 

globaliseringen, den nya ekonomin och de nya arbeten som uppkommit har lett till ett ökat 

krav på de anställda genom att dem måste vara mer flexibla och tillgängliga i sina arbeten. 

Kunder har idag mer krav och förväntningar på att ha tillgång till gods och service 24 timmar 

om dygnet (Houston 2005). Work-life balance kan därför kopplas till människors inställning 

till arbetet. Drobnic & Gullién (2011:1 f) säger att arbetet ses som det centrala intresset i livet 

då det erbjuder en säkerhet och möjlighet till att avancera. D’Abate (2005: 1015) talar dock 

emot detta och framhåller att fritiden och familjen har blivit mycket viktigare för människorna 

och att jobbens betydelse börjat minska. Detta visar på att vad som människor värdesätter 

högst är mycket individuellt. Individer kan vara mer eller mindre psykologiskt identifierade 

med sitt jobb där det alltså är mer eller mindre betydelsefullt i en individs liv (Eddy et al. 

2010:641).  

 

2.2.2 Konflikter mellan sfärerna 

Den obalans som kan uppkomma mellan sfärerna lönearbete och övrigt liv kan ses i två 

huvudformer. Det första är press från arbetet som gör det svårt att fullfölja sitt ansvar i det 

övriga livet, såsom exempelvis familjelivet. Det andra är press från familjen eller övriga 

personer som gör det svårt att fullfölja sitt ansvar i arbetet (Noon & blyton 2007:357).  

 

När något av kraven från arbetet eller det övriga livet tar över uppkommer en konflikt som 

kan vara baserad på stress, personens beteende eller tid. Den stressbaserade konflikten 

uppkommer då stress upplevs i en av sfärerna som sedan ger en effekt i hur man framträder i 

den andra. Det kan här vara en förälder som oroar sig över sitt barns sjukdom vilket gör att 

den inte kan koncentrera sig på jobbet. Den stressbaserade konflikten kan alltså leda till att 

personens förmåga att utföra ett bra framträdande minskar. Beteendebaserade konflikter 

uppstår då en individs beteende i en roll gör det svårt att fullfölja behoven i andra roller. 

Sådant kan till exempel vara att man uppträder på ett affärsmässigt sätt i sitt jobb som sedan 

gör det svårt att ställa om till förväntningarna om att bli en varm och uppfostrande 

familjemedlem. För att det inte ska uppstå obalans mellan arbete och övrigt liv i personers 

beteende är därför jobbens karaktärsdrag och tillstånd viktiga. En bättre balans kan därför nås 

genom att anställda på jobbet har tillgångar till sådant som autonomi, handlingsfrihet i sina 

arbetsuppgifter, möjligheter till att utvecklas, support från kollegor och ledningen samt en 

stöttande organisationskultur. Till sist innebär den tidsbaserade konflikten att press kan 
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uppkomma från de två olika sfärerna då de tävlar om att vinna individens tid. Den tid som 

spenderas i ena sfären resulterar i att mindre tid är tillgänglig för behovet i den andra sfären. 

Denna konflikt kan till exempel vara en person som arbetar långa dagar eller övertid som även 

måste ha tid till att hämta barn från dagis.  (Drobnic & Gullién 2011:4 f; Noon & Blyton 

2007:357 f). 

 

2.2.3 Balans mellan sfärerna 

I begreppet work-life balance ser man att i life, vilket är den övriga tiden man har utanför 

arbetet, så  ingår både personlig tid och tid för vård av barn eller äldre. Det är framförallt 

föräldrar, och då speciellt mammorna, som finner att deras personliga tid tas över från det 

ansvar och den vilja de har  att ta hand om behoven från deras barn och övriga släkt. De 

personer som arbetar anses därför ha tre sorters tid att hantera i livet vilka är arbetstiden, tid 

för vård av barn och äldre samt den personliga tiden. Dessa finner man är i ständig tävlan med 

varandra för individerna och Houston (2005) visar därför i figur 1 nedan vad som kan hända 

för individerna om balansen är dålig samt vad man kan göra för att förbättra balansen 

(Hoschild 2001:214 f; Houston 2005:247 f). 
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Figur 1. Tidsdimensioner för individer i och utanför hushållet (Houston 2005:248).  

 

Noon och Blyton (2007) visar likt de sätt Houston anger i sin modell över tidsdimensionerna 

vad man kan göra för att förbättra balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. De säger då att stor 

vikt läggs på individerna där det finns många olika sätt att gå tillväga för att skapa en bättre 

balans mellan sfärerna. Exempelvis kan en person från hemmet (oftast kvinnan) börja arbeta 

deltid vilket leder till att man får en inkomst från båda parterna samtidigt som man kan ta 

hand om de ansvarsområden som finns i det övriga livet. Individer kan även försöka arrangera 

arbetet så att det ansvar man har för hushåll och barnvård åtgärdas. Det kan till exempel vara 

att välja ett jobb som erbjuder flexibilitet, att par arbetar olika tider, att man enbart arbetar då 

barnen är i skolan eller att man kan arbeta hemifrån med vissa uppgifter. Ännu en sak 

individer kan göra är att söka jobb som ligger nära deras hem. Då kan de dra ner på den tid det 

tar att ta sig till och från sitt arbete och på så sätt få mer tid över till andra aktiviteter. Förutom 

vad vi kan göra som individer för att förbättra balansen säger Noon och Blyton (2007) att 

även organisationer, samhället och staten kan vara med och påverka. Det kan då vara genom 

att tillhandahålla sådant som olika former av vård, behovet av föräldraledighet, kortare eller 

mer flexibla arbetsdagar eller att företaget och ledningen ska kunna agera utifrån de anställdas 

förhållanden (Noon & Blyton 2007: 368-375).  

 

2.2.4 Att korsa gränser mellan arbetsliv och övrigt liv 

Clark (2000) säger att det var efter den industriella revolutionen som man såg att 

uppdelningen av arbete och hem kom till. Jobbens och hemmens ansvar blev då indelat på så 

sätt att de förlades till olika tider och på olika platser. Skillnaderna mellan arbete och hem kan 

därför klassificeras genom vilket värde de har i fråga om dess syfte och mening för 

individerna. Syftet i jobbet kan då innebära att man är där för att tjäna pengar medan syftet i 

hemmet kan innebära att ha nära relationer med sina familjemedlemmar samt att känna 

personlig glädje (Clark 2000:753). Genom den uppdelning som tillkommit för arbete och hem 

delar Clark (2000) upp dem i två olika sfärer då hon anser att de skiljer sig åt i och med dess 

syfte och kultur. Hon säger att arbete och hem kan liknas vid två olika länder som skiljs åt i 

och med det språk man talar, vilket beteende som anses vara accepterat samt hur individer 

hanterar olika uppgifter. Vidare framför hon att människor dagligen korsar gränserna mellan 

de två sfärerna för att klara av de olika krav som finns. Individer formar då i viss grad arbetets 

och hemmets sfärer samt gränserna mellan dem på ett sådant sätt att dem ska kunna skapa en 

önskvärd balans. Att ha balans menar Clark (2000:751) är då individer känner 

tillfredsställelse, att det funkar bra både i jobb och hem samt att konflikterna mellan de roller 

man har är minimala. För att få en god balans visar hon i sin modell ”Work/family border 

theory” hur individer kan korsa gränserna:   
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Figur 2.” Work/family border theory” (Clark 2000:754)  

 

Individer kan alltså få en bättre balans i livet genom att korsa gränserna mellan arbete och 

hem. Det kan ske både genom att företaget tillåter sina att anställda göra vissa privata saker på 

arbetstiden samtidigt som anställda kan ta med sig arbete hem. Clark (2000:764 ff) säger att 

mer flexibla arbeten eller en mer öppen kultur där man kan prata om jobb på fritiden eller om 

fritiden på jobbet kan underlätta för individerna i sina dagliga liv.   

 

D’Abate (2005) har likt Clark studerat hur människor balanserar sina liv. Hon lägger dock till 

ytterligare en sfär som hon anser saknas i Clarks modell, vilken är fritiden. Hon säger att 

människor inte enbart ska ses som arbetare utan också som individer där hemmets ansvar och 

de personliga intressena finns. D’Abate (2005) menar därför att individer kan behöva ägna sig 

åt privata aktiviteter på sitt jobb för att få en god balans. Det framgår sedan i hennes studie att 

anställda utför privata angelägenheter på arbetstid i viss mån för att kunna skapa en bättre 

balans mellan jobb, hem och fritid. Hon finner dock även andra orsaker till varför anställda 

utför privata angelägenheter på arbetstid såsom bekvämlighet eller uttråkning. Hur viktiga de 

tre sfärerna är för individerna i deras liv var också faktorer som bidrog till att privata 
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angelägenheter utfördes. Det som individerna värdesatte högst, som hade mest mening av 

arbetet, familjen eller fritiden, avspeglades alltså i deras beteende på jobbet (D’Abate 2005) .  

 

Som vi här kan se här är utförande av privata angelägenheter på arbetstid ett av flera olika sätt 

för människor att skapa balans i livet. Jag ska därför nu fortsätta med att förklara vad privata 

angelägenheter är.  

  

2.3 Organisatorisk olydnad 

Privata angelägenheter, motstånd och antisocialt beteende är tre teorier som ryms inom 

organisatorisk olydnad (Karlsson 2008:133). Jag ska därför innan jag beskriver vad privata 

angelägenheter är börja med att förklara vad som menas med organisatorisk olydnad.  

 

Ett normalt beteende på en arbetsplats anses vara sådant som följer ledarskapets normer och 

regler och kan benämnas organisatorisk lydnad. Det anställda istället gör på sin arbetsplats 

men som av ledningen inte förväntas att göras, såsom privata angelägenheter, ses då som 

organisatorisk olydnad (Ackroyd & Thompson 1999:2 ff). Det handlar här om en 

makthierarki där de överordnade bedömer vad som är olydnad och inte. Det är alltså närmare 

bestämt relationen mellan överordnad och underordnad som råder på en arbetsplats och man 

kan därför inte i förväg säga vad som är olydnad eller inte (Karlsson 2008:132 f). När det är 

en brist på överensstämmelse mellan direktiven från ledningen och responsen från anställda 

kan därmed organisatorisk olydnad sägas vara identifierad. Vad som då behövs ändras är 

enligt Ackroyd och Thompson (1999) responsen från de anställda och inte direktiven från 

ledningen.  

 

Det anställda vill ha på sina arbetsplatser är värdighet och autonomi. För att de ska uppleva 

värdighet behöver arbetet därför vara tillfredsställande och meningsfullt för arbetstagarna 

samt tillbringa respekt, status, erkännande, stolthet och integritet. För att få autonomi i arbetet 

behöver anställda tillit från ledningen i form av att de utför sina arbetsuppgifter väl, att de är 

ansvarstagande och att de har den kompetens som krävs. Finns inte denna tillit från ledningen 

kan det leda till att arbetstagarna gör motstånd då de ständigt måste kontrolleras och 

övervakas. Organisatorisk olydnad kan alltså uppkomma som ett försvar till att känna 

värdighet genom det sätt ledningen kontrollerar sitt arbete (Karlsson 2008:9 ff).   

 

2.3.2 Privata angelägenheter på arbetstid 

Privata angelägenheter är ”sådant som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill 

att de ska göra, tänka och vara och som riktar sig utåt från den organisatoriska hierarkin till 

privatlivet” (Karlsson 2008:137). Utförandet av privata angelägenheter på arbetstid innebär 

alltså att människor utför aktiviteter genom påverkan av deras övriga liv. Istället för att utföra 

arbetshandlingar så utför man privata handlingar (Karlsson 2008:138). Ivarsson och Larsson 

(2008) säger att alla anställda på något sätt ägnar sig åt någon form av privata angelägenheter 

på sin arbetstid. Bland de vanligaste sakerna som framkommit att anställda gör finner man då 

sådant som att använda sig av Internet för privat syfte, samtala med kollegor om annat än 

arbetet, dagdrömma, betala räkningar, sända e-post, ringa privata samtal, organisera och 
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planera för sin personliga tid, läsa eller boka tid hos exempelvis en frisör eller doktor 

(D’Abate 2005:1018; Ivarsson & Larsson 2008:9).  

 

Beroende på vilka privata angelägenheter som de anställda utför under sin arbetstid kan de 

också delas in i två grupper; de hemrelaterade och de fritidsorienterade. Till de hemrelaterade 

angelägenheterna tillhör då sådant som är relaterat till individens familj och hushåll. Det kan 

exempelvis vara att utföra privata angelägenheter i form av underhåll för hemmet, såsom att 

släppa in en rörmokare eller att gå tidigare från arbetet för att hämta barn på dagis. Till de 

fritidsrelaterade angelägenheterna tillhör istället att individerna utför sådant som har med 

deras enskilda rekreation och förnöjelse att göra, såsom de personliga intressen eller det 

sociala livet. (Eddy et al. 2010:644; D’Abate & Eddy 2007:369; Ivarsson & Larsson 

2008:15).   

 

Något som tidigare forskning har framfört angående privata angelägenheter på arbetstid är att 

det ses som ett problem främst på grund av de höga kostnader det anses föra med sig i form av 

förlorad produktivitet. D’Abate och Eddy (2007:375) fick till exempel i sin undersökning 

fram att utförandet av privata angelägenheter under arbetstid kostar företagen 8 875 dollar per 

person och år. Varför anställda ändå utför privata angelägenheter på arbetstid kan förklaras på 

flera olika sätt, där en av huvudsakerna är att uppnå balans mellan arbetsliv och övrigt liv 

(D’Abate & Eddy 2007:365). Eddy, D’Abate och Thurston (2010) fick även i sin 

undersökning fram att utförandet av privata angelägenheter tar mycket tid från det faktiska 

arbetet: 

 

Results suggest that employees spend nearly five hours in a typical workweek engaged in 

personal activities. More than 90 per cent of this time is spent using the internet, email, 

phone, or conversing with co-workers. Employees use a variety of rationalizations for such 

behaviour, but only two rationalizations (i.e. boredom and convenience) were statistically 

reliable predictors of the extent to which they engaged in personal activities on company 

time (Eddy et al. 2010:639).      

 

Olika synsätt kring utförandet av privata angelägenheter har dock idag framkommit. Det kan 

då antingen vara att privata angelägenheter under arbetstid har med stöld och bedrägeri att 

göra (Ivarsson & Larsson 2012:10; Block 2001:226) vilket ses som skadligt för företaget. Där 

ser man alltså att något av ekonomiskt värde blir stulet från företaget såsom tiden man tar 

eller användningen av arbetsmaterial för privat bruk. Å andra sidan visar Block (2010:226) att 

användandet av exempelvis internet kan ge en nödvändig paus för de anställda, vilket alltså 

inte innebär att dem har som avsikt att utföra någon typ av bedrägeri. Det kan istället vara en 

anledning till att vara mer produktiv i sitt arbete efteråt.   

 

2.3.3 Privat internetanvändande på arbetstid 

I och med att ny teknik ständigt framkommer kan människor numera vara uppkopplade på 

nätet i stort sett hela tiden. Många företag erbjuder därför sina anställda tillgångar såsom 

mobiltelefoner och datorer i förväntan att de ska fortsätta arbeta efter att arbetsdagen är slut. 

På så vis flyter de två sfärerna mer och mer samman och gränserna mellan arbetsliv och övrigt 
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liv blir svårare att skilja. Ledningen förväntar sig med den nya tekniken att arbete ska göras på 

den övriga tiden utanför arbetet samtidigt som anställda använder sig av internet för privat 

bruk under sin arbetstid. Det blir likt Clarks (2000) teori ett korande av gränserna mellan de 

två sfärerna.  

 

Internet kan vidare beskrivas som världens största lekplats. I stort sett alla som har tillgång till 

det under arbetstid kommer därför att använda det för att göra saker av privat karaktär. Att 

använda internet i privat syfte på arbetstid verkar dock vara det som upprör mest bland alla de 

privata angelägenheter som utförs. Det är därför inte ovanligt att anställda på något sätt blir 

straffade eller till och med får sparken för att privat internetsurfande förekommit under 

arbetstimmarna (Ivarsson & Larsson 2012:63 f, Cocker 2011:238). För att anställda inte ska 

kunna använda sig av internet i privat syfte på arbetstid kan ledningen därför välja stänga ner 

eller kontrollera dess åtkomst. De anställda vet att det är fel att surfa på arbetstid men håller 

ändå inte med om att det är ett skadligt beteende. För ledningen och anställda uppkommer 

därmed olika sätt att se på det privata internetanvändandet. Ledningen tycker inte att det ska 

vara tillåtet medan anställda tycker att det ska vara tillåtet. Individer kan dock idag komma åt 

internet på andra sätt. De flesta människor har så kallade smartphones där internet finns 

tillgängligt i mobiltelefonen. De kan därmed vara uppkopplade i stort sett vart de än befinner 

sig. Att ledningen stänger ner eller blockerar vissa sidor på nätet funkar därför inte längre för 

att få anställda att enbart engagera sig i sina arbetsuppgifter (Ivarsson & Larsson 2012:65, 

Cocker 2011:239).    

 

2.3.4 Tre huvudsakliga förklaringar till anställdas beteende 

Varför anställda utför privata angelägenheter under sin arbetstid förklaras huvudsakligen med 

hjälp av organisational behaviour, labour process-teorin och work-life balance (Ivarsson & 

Larsson 2008:9 ff):  

 

Organisational behaviour handlar enligt Ivarsson och Larsson (2008:9 ff) om att se till den 

mörka sidan av anställdas beteende. Där ses deras beteende som något avvikande, 

kontraproduktivt, antisocialt och dysfunktionellt. Inom detta synsätt behandlas därför främst 

det anställda gör av privat karaktär på arbetstid som en form av stöld, bedrägeri, sabotage 

samt fysisk och verbal aggression mot företaget. Man ser alltså att anställdas icke 

arbetsrelaterade handlingar och beteenden ska vara något skadligt för organisationen och som 

tidigare nämnts kosta dem stora summor pengar. Organisational behaviour innefattar dock 

även mer ofarliga aktiviteter som att exempelvis använda kontorsmaterial för privat syfte eller 

inte utföra sina arbetsuppgifter tillräckligt fort.  

 

Labour process-teorin handlar istället om att anställda gör ett naturligt strukturellt motstånd. 

De bryter då medvetet mot de regler som finns men döljer inte detta för ledningen. De privata 

angelägenheter som anställda ägnar sig åt på arbetstiden ses alltså som ett uttryck av motstånd 

mot ledningen utifrån deras underordnade position. Då ett arbete är enformigt, tungt eller 

själsdödande är det därför vanligt att ett sådant beteende framträder som en form att minska 

tristessen (Ivarsson & Larsson 2008:12 f).    
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Den tredje förklaringen till att anställda utför privata angelägenheter under arbetstid är work-

life balance. Inom detta perspektiv ser man att anställdas beteende är något naturligt för att 

kunna skapa balans i livet. Utgångspunkten är nämligen att individerna ska kunna förena 

arbete med övrigt liv. Anställda kan därför behöva korsa gränserna mellan sfärerna, vilket jag 

beskrivit tidigare med Clarks (2000)”work/family border theory” och D’Abates (2005) 

förklaring till hur anställda utför privata handlingar på arbetet för att skapa balans. Då 

människors arbetsliv är hektiska och även privatliven har fullspäckade scheman kan det därför 

vara behövligt för individer att göra vissa privata angelägenheter på arbetet (Ivarsson & 

Larsson 2008: 14 f).  

 

2.3.5 Ytterligare förklaringar till anställdas beteende 

Ivarsson och Larsson (2008:16 f) säger att utförandet av privata angelägenheter även kan 

förklaras med eskapism, reload, rational choice, effort bargaining och equity theory: 

 

Eskapism är då anställda har som syfte att fly från arbetet fysiskt eller mentalt genom att 

utföra privata angelägenheter eller andra icke arbetsrelaterade aktiviteter. Arbetstagaren kan 

behöva ett tillfälligt andrum från de krav och frustrationer som finns i arbetet vilket man då 

kan få genom att till exempel sjukanmäla sig eller ta en semesterdag (Ivarsson & Larsson 

2008:17). Den fysiska flykten från arbetet innebär att arbetstagaren antingen slutar sitt arbete 

temporärt genom att vara frånvarande en viss tid eller permanent genom att sluta helt på grund 

av att en viss missnöjdhet upplevs i jobbet. Denna missnöjdhet kan se väldigt olika ut för 

arbetstagarna och därför vara svår att sätta fingret på. Det kan till exempel vara fråga om den 

anställdas lön, rättvisa, arbetsförhållandena, jobbets innehåll, möjligheterna till befordran, 

medarbetarna, överordnade eller någon slags kombination av dessa. Den mentala flykten 

innebär istället att arbetstagaren träder tillbaka till sina egna tankar. Exempelvis kan man 

börja dagdrömma för att man är uttråkad på jobbet. Individer kan alltså ”fly” till en annan 

värld som är deras egen. I allmänhet så kan anställda kombinera den fysiska och den mentala 

delen av eskapism för att fly jobbet (Noon & Blyton 2007:268 f). Reload ses som motsatsen 

till eskapismen då arbetet inte behöver vara tråkigt eller ha dåliga arbetsförhållanden. Istället 

finns ett behov av att ladda om sina batterier för att sedan kunna fortsätta arbeta (Ivarsson & 

Larsson 2008:17). Anställda kan därför utföra olika typer av privata angelägenheter under sin 

arbetstid för att få ny energi. Att inte få ägna sin tid till något annat än sina arbetsuppgifter 

kan vara jobbigt, därför blir istället innebörden av att ta en paus och släppa jobbet ett tag 

positivt för den fortsatta arbetsinsatsen.  

 

Rational choice innebär att anställda gör rationella val där de handlar utifrån sitt intresse och 

motiveras av egennytta. Privata angelägenheter kommer därför att utföras i den mån det är 

möjligt, då upplevelsen av att det obehag eller den förlust som kan inträffa upplevs mindre än 

den vinst eller förtjänst man får (Ivarsson & Larsson 2008:17).    

 

Vid effort bargaining kan man säga att anställda förhandlar med ledningen om vilken insats 

de ska göra. Ett typiskt exempel inom denna teori är att anställda kommer göra en bättre insats 

under förutsättningen att de får högre lön. Man räknar då med att båda parter fortsätter vara 

effektiva så länge de håller sin del av förhandlingen (Behrend 1957:505 f). För arbetsgruppen 
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skapas då normer där de kommer överens om vilken arbetsinsats de ska utföra i förhållande 

till den lön de får. Skulle någon inom arbetsgruppen avvika från dessa normer kan därför 

konflikter komma att uppstå (Behrend 1957:507 ff). Detta kan kopplas till privata 

angelägenheter genom att anställda enbart kommer att utföra arbete efter den insats de tycker 

känns rimlig och sedan ägna delar av sin arbetstid för att utföra privata aktiviteter. Vilken 

arbetsinsats man ska göra har då både gruppnormerna och den egna uppfattningen betydelse 

för.  

 

Equity theory liknar effort-bargaining som beskrevs ovan. Det handlar här om att skapa 

rättvisa på sin arbetsplats. När man ger något förväntar man sig att få något tillbaka i utbyte. 

Man förväntar sig till exempel att vid utbildning få bättre lön, vid erfarenhet få en 

tillfredsställande övervakning eller vid skicklighet få mer förmåner. Det utbyte man gör måste 

individerna känna till och det måste vara relevant för att kunna fungera. Orättvisa kan annars 

skapas på olika sätt. Det kan vara att individer ger mindre än vad de får tillbaka eller att de ger 

mer än vad de får tillbaka. För att full rättvisa ska uppstå måste därför det man ger och det 

man får ses som likvärdigt. Individer kan även jämföra sig själva med andra anställda. De kan 

exempelvis se att de arbetar lika hårt som andra och vill därför få lika mycket i lön som dem 

(Miner 2006:135 ff).  Känner sig individerna orättvist behandlade på sina arbetsplatser kan de 

alltså utföra privata angelägenheter på arbetstid som ett sätt att öka rättvisan.  

 

2.3.6 Rättfärdigande av privata angelägenheter  

D’Abate (2005:122 f) fick i sin undersökning fram tio olika sätt för hur individer rättfärdigar 

att privata angelägenheter utförs på arbetstid. Det första var då bekvämlighet som innebär att 

det är lätt för anställda att utföra vissa privata angelägenheter då dem exempelvis har tillgång 

till sådant som telefon och dator på arbetsplatsen. Det andra sättet var tidsrestriktioner. Med 

tidsrestriktioner menas att det blir nödvändigt för de anställda att utföra privata 

angelägenheter under sin arbetstid på grund av de krav som skapas från hem, fritid, långa 

pendlingsavstånd eller långa arbetsdagar. Det tredje var timing vilket handlar om att de 

timmar individerna arbetar är de enda timmar dem kan utföra vissa saker, som att exempelvis 

besöka frisören eller ringa doktorn. Frigörelse av personlig tid var det fjärde sättet som 

innebär att anställda gör vissa saker under sin arbetstid för att inte ha ännu en ”att göra” lista 

när de kommer hem. Det femte är att dem är uttråkade. En person som är uttråkad på sitt jobb 

kan ägna sig åt privata angelägenheter för att fylla upp dötid. Till det sjätte sättet gör anställda 

privata angelägenheter på arbetstid i jobbsyfte. Genom att socialisera sig med sina 

medarbetare på olika sätt kan man skapa förtroenden, teamkänsla, produktivitet och hjälpa 

anställda att få en god start på sin arbetsdag, vilket alltså är bra i ett jobbsyfte. På hjärnan är 

det sjunde sättet som innebär att anställda utför privata angelägenheter på arbetstid för att inte 

riskera att senare glömma bort det. Det kan då vara saker som att till exempel ringa ett viktigt 

samtal. Det åttonde var att skapa andrum. Med andrum menas att anställda behöver en paus 

från sina arbetsuppgifter för att sedan kunna fortsätta jobba. Kulturella normer är det nionde 

sättet och med det menas att företaget tillåter ett sådant beteende, under förutsättning att 

jobbet blir gjort. Till sist kommer kompromiss. Med kompromiss menas att anställda tycker 
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att de förtjänar att utföra saker av privat karaktär på sin arbetstid då de exempelvis arbetar 

långa arbetsdagar.   

 

2.3.7 Kontroll av anställda 

Anställda har olika möjligheter att utföra privata angelägenheter på arbetstid. Detta menar 

Noon och Blyton (2007:254 f) främst beror på hur övervakningen är på arbetsplatserna och 

beskriver de privata angelägenheterna som olika sätt att fiffla. Vilka möjligheter anställda har 

till att fiffla kategoriseras då upp i olika grupper. Först delas jobben upp i två kategoriserade 

dimensioner. I den första kategorin hamnar då de jobb som har strikta regler och nära en 

övervakning. Till den andra kategorin hamnar de jobb som involverar gruppaktiviteter och är 

karaktäriserade med en starkt kontrollerad arbetsgrupp. Jobben delas sedan in i ytterligare fyra 

kategorier som benämns hökar, åsnor, vargar och gamar. Hökarna är dem som arbetar 

självständigt utan någon närmare kontroll från ledningen eller kollegor. Den andra kategorin 

som benämns åsnor arbetar även de självständigt men med högt uppsatta regler. Vargar är 

dem som arbetar i par med klara regler, kontroll och ett hierarkiskt ledarskap som ser över 

deras fifflande. Till sist är gamar dem som behöver stöd från en grupp för att kunna fiffla men 

som sedan agerar ensam. För alla uppdelade kategorier är det möjligt att på något sätt kunna 

fiffla. För dem som arbetar i större grupper uppkommer lättare anonymitet vilket gör det 

enklare att exempelvis ta saker från arbetsplatsen eller slösa på arbetstiden. Dock kan man 

även se att det framträder ett sådant beteende för dem som arbetar under hög övervakning. Så 

varför anställda utför privata angelägenheter under sin arbetstid kan bland annat förklaras med 

att det enda intresset i en annars ointressant arbetsdag, att tanken på att bli påkommen kan ses 

som spännande eller för att man vill uttrycka ett motstånd mot sin chef, företaget, systemet 

eller staten (Noon & Blyton 2007:255). 

 

2.3.8 Ledningens olika attityder till privata angelägenheter    

Anställda utför privata angelägenheter under sin arbetstid trots ledningen stävan att förhindra 

det. Ledningen tar ofta till det blinda ögat för sådana aktiviteter under förutsättningen att det 

inte går över en viss gräns. Olika motiv ges därför till varför ledare tillåter ett sådant beteende, 

bland annat genom att om ledningen upptäcker en form är det troligt att en ny framkommer 

för att ta plats. Det kan hjälpa ledarskapet att behålla en samarbetsvillig arbetskraft. Om 

ledningen skulle förbjuda alla typer av privata angelägenheter kan det öka arbetskraftens 

missnöje och minska deras värdighet som anställd. Det ger ledningen en möjlighet att ge 

mindre lön och ledningen kan själv utföra privata angelägenheter under sin arbetstid (Noon & 

Blyton (2007:256 f) 

 

För ledningen finns även fyra olika attityder till utförandet av privata angelägenheter under 

arbetstid. Den första attityden innebär att det är officiellt förbjudet. Då kan till exempel 

åtgärder som att stänga ner internet införas. Den andra attityden säger att det är till synes 

förbjudet. Ledningen väljer då att se mellan fingrarna. Det är dock inte tillåtet att utföra 

privata angelägenheter hela tiden men på ett acceptabelt sätt. Den tredje attityden säger att det 

är tillåtet. Man litar på att jobbet blir gjort ändå och ser inte privata angelägenheter som en 

stor sak. Den fjärde attityden säger att det är uppmuntrat. Ledningen säger medvetet till sina 
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anställda att utföra privata angelägenheter. Det kan vara saker som att använda sociala medier 

i företagets syfte men även för att inte få en utbränd personal (Ivarsson & Larsson 2008:18).   
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3. METOD  

I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur genomförandet av undersökningen gått till. Det 

ni kommer att få ta del av är vilken metod som använts och varför, hur urvalet av 

respondenter gått till, hur jag bearbetat och analyserat data, en diskussion om validitet och 

reliabilitet samt de forskningsetiska reglerna och hur dessa tillämpats i undersökningen.  

 

3.1 Val av metod 

För att veta vilken metod man ska använda skriver Patel och Davidsson (2003:14) att man ska 

utgå ifrån det syfte man har med undersökningen, alltså hur man formulerat sitt 

undersökningsproblem. Frågor som rör var, hur, vilka är skillnaderna och vilka är relationerna 

lämpar sig därför till den kvantitativa metoden. När undersökningsproblemet syftar till att 

tolka och förstå ett fenomen eller att få fram svar på frågor som exempelvis vilka de 

underliggande mönstren är lämpar sig den kvalitativa metoden bäst.           

 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors balans mellan arbetsliv och övrigt liv samt 

utförande av privata angelägenheter på arbetstid. Jag ville se om dessa faktorer påverkades av 

varandra, om kvinnorna såg de privata angelägenheterna som en möjlighet att skapa balans i 

livet. Till denna undersökning valde jag därför att använda mig av den kvalitativa metoden 

med intervjuer som datainsamlingsmetod. Den kvalitativa metoden innebär att man tolkar och 

förstår exempelvis människors upplevelse vilket jag ville fånga med denna undersökning. Den 

ger även en djupare och annan kunskap än vid kvantitativa metoder. Den kvantitativa 

metoden syftar istället till att göra mätningar vid datainsamlingen (Patel & Davidsson 2003). 

Då jag inte var intresserad av se på till exempel hur vanlig en viss företeelse är utan snarare 

ville förstå hur kvinnorna tänker och resonerar ansåg jag att den kvalitativa metoden var mest 

lämplig att använda.  

 

Inom kvalitativ forskning kan man även använda sig av andra tillvägagångssätt än intervjuer. 

Ett exempel är då att göra observationer som är användbart när man vill samla information 

kring områden som rör beteenden eller skeenden (Patel & Davidsson 2003:88). Denna metod 

skulle kunna tänkas vara möjlig att använda till den här undersökningen. Dock hade den blivit 

för tidskrävande och det hade även varit svårt att fånga individernas egna känslor och 

upplevelser, vilket jag ansåg utgjorde en viktig del för undersökningen.     

 

3.2 Urval 

Till denna undersökning har jag intervjuat sex personer där jag i mitt urval utgick från mitt 

kontaktnät. Då privata angelägenheter är ett känsligt ämne såg jag detta som en fördel 

eftersom respondenterna känner tillit till mig som person och vet att min uppfattning om dem 

inte kommer att ändras oavsett vilka svar de ger mig. Det kan dock finnas nackdelar med att 

använda sig av sitt kontaktnät i en undersökning som innefattar ett känsligt ämne. Individerna 

kan få en känsla av att inte vilja visa en dålig bild av sig själva och därför svara så som de tror 

att de bör svara. Utifrån mitt kontaktnät gjorde jag ett kriterierelaterat urval som innebär att de 
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kriterier, normer eller den bas som krävs för att komma med i undersökningen ska uppfyllas. 

Forskaren söker sedan reda på personer som lever upp till dessa kriterier (Merriam 2011:62). 

Det första kriteriet jag ställde var då att det skulle vara kvinnor som var aktiva på 

arbetsmarknaden i ett lönearbete vid undersökningstillfället. Valet av kvinnor tillkom då på 

grund av att män och kvinnor upplevs ha olika förutsättningar i arbete och hem, vilket visas i 

mitt teorikapitel. Det tillfördes sedan ytterligare tre kriterier i form av ålder, 

familjeförhållanden och yrken då jag ville få en så stor spridning som möjligt bland 

kvinnorna. Angående spridningen i ålder och familjeförhållanden ansåg jag att detta kunde 

vara faktorer som påverkade balansen samt vilka privata angelägenheter som utförs på 

arbetstid beroende på vilka olika behov och intressen kvinnorna har i livet. Valet av spridning 

i yrken uppstod då tidigare forskning inom privata angelägenheter främst riktat sig mot 

personer som arbetar i kontorsmiljö och det finns ett behov för ytterligare forskning inom 

andra yrkesområden (Ivarsson & Larsson 2012:). Jag valde därmed att undersöka personer 

som hamnade inom de tre olika yrkeskategorierna kontor, vård inom omsorg och industri. Att 

kontorsyrket även tillkom i denna undersökning var för att se om detta skiljer sig från de 

övriga yrkesområdena. Kontorsyrket anses nämligen ha större möjligheter till att utföra 

privata angelägenheter på arbetstid på grund av de tillgångar som finns på arbetsplatserna i 

form av exempelvis dator och telefon (D’Abate 2005). Alla respondenter inom dessa 

kategorier arbetade vidare för olika företag och valdes ut så att jag fick två personer från 

respektive kategori.  

 

Då privata angelägenheter är ett känsligt ämne valde jag att kontakta mina respondenter 

personligen utan chefers tillåtelse. Detta eftersom det annars finns en möjlighet till att 

respondenterna inte skulle vilja uppge ärliga svar då en rädsla kan infinna sig för dem att 

ledningen ska få veta vad de gör under sin arbetstid.  

 

3.2.2 Presentation av respondenterna 

Alla respondenter i undersökningen var kvinnor som vid intervjutillfället var aktiva på 

arbetsmarknaden. De arbetade på olika arbetsplatser inom yrkeskategorierna vård, industri 

och kontor. Respondenterna var mellan 24 – 50 år gamla och alla förutom en levde 

tillsammans med en partner. För att ge er en klarare bild kommer jag här att visa dem i en 

tabell. Där valde jag att inte skriva ut exakta arbetstider så att utomstående ska kunna 

identifiera respondenterna. Dem har även fått nya namn för att vara fortsatt anonyma i 

uppsatsen. 
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Namn och  

Ålder 

Karin 

30 år. 

Annika 

45 år. 

Maja 

24 år. 

Civilstånd Sambo. Sambo. Singel. 

Familjeförhållanden 

 

 

Ett barn, 2 år som 

bor hemma. 

Två barn, 16 och 23 

år. Ett som bor 

hemma. 

Inga barn. 

Arbetar inom Industri Kontor Vård 

Arbetstidernas 

förläggning 

 

 

Dagtid.  Måndag 

till fredag.  

Dagtid med 

möjlighet till flex. 

Måndag till fredag.   

Dagtid, kvällstid samt 

delad tur. Olika dagar i 

veckan enligt schema. 

  

 

Namn och  

Ålder 

Anna-Lena 

50 år. 

Olivia 

24 år. 

Marina 

39 år.  

Civilstånd Gift. Sambo. Gift. 

Familjeförhållanden Två barn. 22 och 

29 år som inte bor 

hemma. 

Inga barn.  Två barn. 5 och sju år 

som bor hemma. 

Arbetar inom  Industri Vård Kontor 

Arbetstidernas 

förläggning 

Förmiddag.  

Måndag till fredag.  

Förmiddag och 

dagtid. Olika dagar i 

veckan enligt 

schema.  

Dagtid med möjlighet 

till flex. Måndag till 

fredag.   

 

 

3.3 Intervjuguidens uppbyggnad 

När en intervjus innehåll ska bestämmas kan man som forskare ta stöd från den teoretiska 

förförståelsen där intervjuaren lutar sig mot en beprövad teori (Lantz 2007:50). Min 

intervjuguide skapades enligt detta sätt där jag fastställde frågorna under och efter inläsning 

av relevanta teorier. Jag började då med enklare bakgrundsfrågor såsom ålder, civilstånd och 

arbetstider vilka jag ansåg skulle kunna ha betydelse för den kommande analysen. Efter det 

fortsatte intervjuguiden med att följa de tre olika teman som tas upp i teorikapitlet. Jag 

började då med temat kvinnors situation som sedan följdes av work-life balance och 

avslutades med privata angelägenheter på arbetstid.  Frågeområdena fastställdes i en bestämd 

ordning där följdfrågor kunde komma att ställas. Frågorna gav även respondenterna möjlighet 

till en kombination av öppna och fasta svar. Denna typ av intervju kallas för halvstrukturerad 

och jag tyckte den lämpade sig bäst då man här kan fånga individens upplevelser av både 

kvantiteter och kvaliteter (Lantz 2007:33). Till min intervjuguide lade jag även till vissa 

exempel på några frågor ifall respondenterna skulle ha svårt att komma på vad de ska svara 

samt för att öppna upp deras tankegångar. Det var då bland annat sådant som tidigare 

forskning fått fram att anställda gör mest på sin arbetstid av privat karaktär.   
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3.4 Genomförandet av intervjuerna 

Till min undersökning har jag som sagt genomfört sex intervjuer. Innan jag påbörjade 

intervjuerna gjordes även en provintervju med en person som befann sig inom den kategori 

jag hade för avsikt att undersöka. Detta säger Lantz (2007:60) underlättar för de kommande 

intervjuerna. Jag fick då bland annat möjligheten att träna upp min förmåga att intervjua samt 

ändra ordningen på frågorna så att kommande intervjuer kunde flyta på bra. När det sedan var 

dags att starta själva undersökningen kontaktade jag mina respondenter via mail eller telefon 

och de fick själva bestämma över vilken tid och på vilken plats vi skulle träffas. I två av fallen 

åkte jag till respondenternas arbetsplatser och i de resterande fyra åkte jag till respondenternas 

hem. Under alla intervjuer satt vi ensamma så att ingen utomstående skulle kunna höra vad 

som sades. För varje intervju avsatte jag en timmes tid så att respondenterna inte skulle 

behöva känna sig pressade av att ge snabba svar utan hade möjligheten till att tänka efter. 

Lantz (2207:72) säger att tillräckligt med tid bör finnas så att man både som frågande och 

svarande har frihet till eftertanke och att stanna upp under intervjuns gång. Intervjuerna tog 

sedan mellan 25 – 40 minuter att genomföra beroende på hur mycket respondenterna hade att 

säga.  

 

Innan varje påbörjad intervju upplyste jag respondenterna om deras rätt till att avbryta, att 

dem i undersökningen blir konfidentiella samt vilket syfte jag hade med studien. Jag frågade 

även om det var okej att jag spelade in intervjuerna och i samtliga fall godkändes detta. Jag 

använde mig då av min mobiltelefons inspelningsfunktion. Intervjuerna flöt på bra och 

beroende på hur respondenterna svarade valda jag att i vissa fall inte ställa alla frågor då de 

redan besvarats. Vissa frågor liknade också varandra men jag tyckte ändå att de var viktiga att 

ställa då respondenterna kunde utveckla vad de tidigare sagt. Beroende på vad respondenterna 

svarade ställdes också olika följdfrågor. För samtliga intervjuer valde jag att berätta vilka de 

vanligaste privata angelägenheterna är som människor utför under sin arbetstid. Det gjorde jag 

efter att ha frågat vilka privata angelägenheter de utför för att se om de skulle vilja lägga till 

något ytterligare. Jag klargjorde även att utförandet av privata angelägenheter under arbetstid 

inte omfattar det man gör på utlagda raster eller under lunchtid. Denna tid är avsedd som 

individernas egna där de har frihet att göra vad de vill.   

 

3.5 Bearbetning av data och analys 

Då samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning har de efter varje intervjutillfälle 

transkriberats. Jag har då skrivit ner de exakta orden som respondenterna sagt utan att göra 

några förtydligade meningar. När alla intervjuer sedan transkriberats valde jag att skapa ett 

nytt dokument där jag skrev in samtliga svar från respondenterna på vardera fråga. På så sätt 

gav det mig en mer lättöverskådlig bild till den kommande analysen för att kunna upptäcka 

likheter och olikheter mellan respondenterna. När det sedan var dags att börja analysera 

använde jag mig av både de enskilda intervjuerna och sammanställningen.  

 

Analysen av den insamlade datan inspirerades av delar från Grounded Theory. Corbin och 

Strauss (2008:1) menar att man med denna teori kan bilda nya teorier utifrån den insamlade 

datan. Dock hade jag inte för avsikt att skapa nya teorier i analysen utan utgick där ifrån mitt 
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teorikapitel. Det jag istället tillämpade var att börja med att läsa igenom de utskrivna 

intervjuerna och göra anteckningar i marginalen. Det menar Corbin och Strauss (2008:163) 

gör det lättare att komma åt respondenternas upplevelser och vad det är de berättar. Därefter 

skapade jag olika kategorier där den insamlade datan kunde sammankopplas med den 

teoretiska referensramen för att besvara undersökningens frågeställning. Corbin och Strauss 

(2008:51) säger att ur den insamlade datan kan man få fram olika koncept. Dessa koncept 

bildar då olika teman eller kategorier där datan sedan grupperas. Exempel på hur jag fick fram 

kategorierna ges i följande exempel: 

 

Citat från en av respondenterna: 

 

Ja det skulle bli problem helt enkelt, då måste man ju vara hemma istället. Till exempel om 

man ska ringa och det är telefontid, då måste jag vara hemma på förmiddagen till exempel 

för att kunna utföra de sakerna. Så då tror jag nog att de (ledningen) hellre vill att man ska 

vara på jobbet och arbeta under tiden man sitter i telefonkö. Marina, 39 

 

 Kategori: Arbetstidernas påverkan 

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är något som används främst i kvantitativa undersökningar. Där 

menas med validitet att man verkligen undersöker det som från början var tänkt och inget 

annat. Med reliabiliteten ser man till hur tillförlitlig en undersökning är för att upprepade 

mätningar ska få samma resultat (Ejlertsson 2005:99; Thurén 2007:26). Det går dock även att 

se på validitet och reliabilitet i kvalitativa undersökningar men där får begreppen en annan 

innebörd. Gällande validiteten i en kvalitativ studie ser man till hela forskningsprocessen 

istället för att enbart relatera den till själva datainsamlingen. Reliabiliteten i en kvalitativ 

studie är också den annorlunda på så sätt att upprepade intervjuer med samma person och med 

samma frågor kan få olika svar. De som intervjuats kan ha ändrat sin uppfattning, lärt sig 

något nytt eller fått en ny insikt. I en kvantitativ undersökning skulle detta leda till en låg 

reliabilitet då man som forskare inte får fram samma resultat i sina olika mätningar. Den 

kvalitativa reliabiliteten innebär istället att man ser till den unika situationen då 

undersökningen ägde rum. Att fånga det unika ses i kvalitativa undersökningar som mer 

värdefullt än att man får fram samma resultat. Man använder sig dock sällan av begreppet 

reliabilitet i en kvalitativ studie då validiteten får en vidare innebörd och kan sammanflätas 

med reliabiliteten (Patel & Davidsson 2003:103). 

 

Angående validiteten anser jag att denna har stärkts då samtliga intervjuer skett på liknande 

villkor. Intervjupersonerna fick själva bestämma över vart vi skulle träffas vilket leder till att 

vi befann oss på platser där de känner sig trygga. Genom att denna trygghet fanns ser jag 

också att respondenterna ville uppge så ärliga svar som möjligt. En inverkan som kan sänka 

validiteten kan dock vara att respondenterna kom från mitt kontaktnät vilket kan leda till, som 

tidigare nämnts, att dem inte vill uppge ärliga svar för att visa en sämre bild av sig själva. Min 

uppfattning är dock att dem gett ärliga svar men i två av fallen kan den personliga kontakten 

ha haft inverkan. Att jag spelat in samtliga intervjuer och transkriberat dem ger också 
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forskningsprocessen stor tillförlitlighet då jag fått med allt som respondenterna sagt. Gällande 

reliabiliteten ser jag att i stort sett samma svar skulle framkomma från respondenterna. Dock 

kan de ha kommit på saker i efterhand men detta är som jag beskrev ovan något som inte 

minskar reliabiliteten i en kvalitativ studie.  

 

3.7 Forskningsetik   

Enligt vetenskapsrådet (1990) är det för samhällets och individers utveckling viktigt och 

nödvändigt att forskning bedrivs. Ett krav finns därför från samhället och dess medlemmar att 

forskning inriktas på väsentliga frågor och har en hög kvalitet. Det kallas forskningskravet 

och innebär att man ska utveckla och fördjupa tillgängliga kunskaper samt förbättra metoder. 

Samtidigt finns dock ett berättigat krav på skydd för samhällets medlemmar mot obefogad 

insyn i till exempel livsförhållandena. Vidare innebär det även att man i forskningen inte får 

utsätta individer för kränkning eller förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada. Detta krav är 

utgångspunkten för forskningsetiken och kallas för individskyddet. Individskyddet kan vidare 

förklaras ytterligare genom fyra olika krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en förklaring till dessa krav enligt 

vetenskapsrådet (1990). 

 

Informationskravet innebär att studiens syfte ska informeras till de berörda av forskaren. 

Undersökningens deltagare och uppgiftslämnare ska få information av forskaren om de villkor 

som gäller för deras deltagande samt vilken deras uppgift i projektet är. Det ska tydligt framgå 

att medverkan i undersökningen är frivillig och om rätten till att avbryta deltagandet. För att 

motivera till deltagande ska forskaren betona den nya kunskap som kan framkomma genom 

undersökningen. Information skall ges om att de uppgifter som framkommer i 

undersökningen enbart kommer användas för forskningens syfte. Denna information skall ges 

innan man påbörjar sin undersökning. När jag på olika sätt kontaktade mina respondenter för 

att se om de var intresserade av att delta i min undersökning berättade jag för dem vad det var 

jag ville undersöka och i vilket syfte. Alla respondenter deltog frivilligt och jag framförde 

även att om man inte ville delta så var det helt okej. Jag sa att jag såg deras medverkan som 

ett bidrag till ny forskning då jag undersöker olika arbetsmiljöer till skillnad mot tidigare 

forskning inom privata angelägenheter som främst riktat sig mot kontorsjobb. Jag berättade 

innan jag påbörjade mina intervjuer att om de skulle vilja avbryta så var det bara att säga det 

till mig. Jag berättade även att den information de skulle komma att ge enbart skulle användas 

till denna forskning och inget annat. På så sätt anser jag mig ha uppfyllt informationskravet då 

respondenterna fick ta del av denna information innan intervjuerna påbörjades.  

 

Samtyckeskravet innebär forskaren ska inhämta samtycke till medverkan från dem som ska 

delta i undersökning. På vilka villkor och hur länge deltagandet i undersökningen ska ske har 

de medverkande rätt att själva bestämma över. Att avbryta sin medverkan ska inte ge negativa 

påföljder. Forskaren kan dock använda tidigare insamlad data från personen som valt att 

avbryta sin medverkan. Forskaren kan vidare motivera personen till att stanna kvar i 

undersökningen men inte på ett sådant sätt att ett självständigt beslut inte längre kan tas från 

den berörda. Begär en deltagare att få strykas från forskningsmaterialet bör detta så långt det 
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är möjligt tillgodoses.  För att följa samtyckeskravet började jag med, som jag beskrev ovan, 

att berätta vad undersökningen skulle handla om och förklarade att det var frivilligt att delta 

och att man kunde avbryta sin medverkan om man skulle vilja det.  

 

Konfidentialitetskravet är till för att skydda de individer som har deltagit i undersökningen så 

mycket som det går. Man ska se till att obehöriga inte kan ta del av information om 

personuppgifter som är etiskt känsliga. En förbindelse om tystnadsplikt bör därför finnas så 

att utomstående inte ska kunna identifiera individerna i undersökningen. Då denna 

undersökning delvis visar på vad anställda gör av privat karaktär på sitt jobb är det viktigt att 

skydda deltagarna. Jag valde därför att ta respondenter från olika arbetsplatser så att ingen 

mer än jag och intervjuade skulle kunna veta vem som sagt vad. För att ge ytterligare skydd 

har jag gett respondenterna nya namn och valt att inte ta med vilka företag de jobbar för. 

Istället fick de hamna inom de olika kategorierna kontor, vård och industri. På så vis håller jag 

uppgifter som kan kopplas till respondenterna hemliga.   

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna från individerna enbart får användas till 

forskningens ändamål och inget annat. Forskare får därför till exempel inte låna ut uppgifter 

för kommersiellt bruk. Här förklarade jag att de uppgifter de lämnat enbart kommer att 

behandlas av mig och när jag sedan är klar med den insamlade datan kommer alla uppgifter 

att tas bort så att ingen annan ska kunna ta del av dem.  
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4. ANALYS OCH RESULTAT  

I det här kapitlet kommer ni att få ta del av min analys och mitt resultat där de teorier jag 

använt mig av kopplas samman med de intervjuer som genomförts. Först kommer en 

presentation över uppdelningen i hemmet som kan ha påverkan för balansen mellan arbetsliv 

och övrigt liv. Därefter följer ett avsnitt om respondenternas upplevda balans och hur de ser 

på möjligheterna att skapa en bättre balans mellan sfärerna. Till sist kommer ett avsnitt om 

privata angelägenheter där ni får ta del av vad respondenterna gör på sin arbetstid samt hur 

respondenterna rättfärdigar sitt beteende.  

 

4.1 Uppdelningen i hemmet 

Rothstein (2010:326) säger att kvinnor och män anses ha en relativt jämställd uppdelning av 

hemarbetet fram till och med då man fått sitt första barn . Respondenterna i denna studie visar 

att de flesta av kvinnorna som fått barn utför större delen av hushållsarbetet. Männen hjälper 

till ibland men det är oftast kvinnorna som har det största ansvaret. Anna-Lena säger såhär: 

”Jag gör det mesta hemma med städning och matlagning. Säger jag till min man att han ska 

göra någonting så gör han det, men han är inte så kunnig i varken matlagning eller städning, 

men han hjälper till om jag ber om det”. Att mannen inte hjälper till hemma på grund av 

okunnighet anser jag här inte är problemet. Han hjälper till när kvinnan ber om det och det 

kan i övrigt tänkas att han inte har intresset för hushållssysslor.  

 

Uppdelning av hemarbetet hade för respondenterna inte uppstått på grund av att dem fått barn 

vilket Rothstein (2010) förespråkar om. Den hade varit så från början i deras förhållanden och 

det visade sig i de flesta fallen ”bara ha blivit så”. Det fanns alltså inte någon tydlig fördelning 

om vem som skulle göra vad och därför hade de flesta kvinnorna tagit på sig det största 

ansvaret för hemarbetet. I ett av fallen framom dock att mannen i deras förhållande börjat ta 

mer ansvar hemma efter att dem fått sitt första barn. Kvinnan utgjorde fortfarande den största 

delen av de hemrelaterade sysslorna men det blev ändå en positiv effekt av att skaffa barn i 

fråga om fördelningen av hushållet. Denna situation visar alltså på att kvinnornas förhållande 

i hemmet inte behöver försämras i och med ett bildande av familj. Detta anser jag kan vara en 

del av det Holth och Mellström (2011:322 f) visar på. Att männen vill vara mer aktiva i sitt 

barns uppväxt och önskar skapa jämställdhet med kvinnan.   

 

I två av fallen visade det sig även att uppdelningen av hemarbetet var fördelat lika mellan 

mannen och kvinnan. I det första fallet var det som Rothstein (2010) förespråkar att 

jämställdhet råder då man ännu inte fått sitt första barn. Att det i det här fallet var en jämn 

uppdelning mellan mannen och kvinnan anser jag kan bero på att de inte har samma krav och 

behov på sig att få struktur i sin vardag som övriga respondenter med barn har. De kan göra 

saker som städning och matlagning när det passar dem bäst utan att behöva följa några 

speciella tider eller anpassa sig efter barnens behov. I det andra fallet där respondenten hade 

barn visade det sig att kvinnan från början använt sig av en strategi för att få en jämn 

uppdelning. Hon säger såhär: 
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Ja jag får lov att säga det att jag har haft en väldig tur för jag kan komma hem och då har 

jag ju dottern som är sexton år som bor hemma, och då kan hela huset vara städat och fixat 

och då står allt klart utan att jag har begärt det utav henne. Samma är det med sambon också 

som fixar, så vi, alla hjälps åt så gott det går. [...] Nu är det väldigt länge sen men när vi vart 

ihop så vet jag att jag kunde säga vill du diska eller damsuga? Sedan har det följts åt […] 

Annika, 45.  

 

I det här fallet visade kvinnan från början att uppdelningen av hemarbetet skulle vara lika i 

deras förhållande. Hon fick därför ta initiativ genom att visa på de saker som behövdes göras i 

hemmet och sedan ge mannen olika alternativ att välja på. Att framföra hemmets behov för 

männen kan därför tyckas vara ett sätt att öppna upp deras tankar om att allt inte sköter sig av 

sig själv. Något som finns gemensamt för respondenterna är att männen oftast sköter tyngre 

och mer tekniska saker i hemmet. Det är då framförallt sådant som att fixa bilarna eller andra 

mer tekniska saker. De uppgifter som kommit att bli männens ansvar anser jag ändå inte kan 

jämställas med kvinnornas hushållsarbete. De förekommer inte lika ofta och kräver på så sätt 

inte samma engagemang. Att laga mat, tvätta och städa är istället saker som aldrig tar slut 

utan fortsätter dagligen. Då de flesta av kvinnorna tar det största ansvaret hemma i fråga om 

hushållsarbete ser jag även att detta kan det vara en faktor som påverkar deras balans mellan 

arbetsliv och övrigt liv. Jag ska därför nu fortsätta med detta. 

 

4.2 Den upplevda balansen mellan arbetsliv och övrigt liv 

Drobnic och Gullién (2011) säger att balansen mellan arbetsliv och övrigt liv kan variera 

beroende på vilka omständigheter man har men även mellan individer. De säger dock att det i 

stort sett handlar om att ha någorlunda jämvikt eller harmoni i livet. Då respondenterna i 

denna undersökning har olika omständigheter i och med det arbete dem har samt hur deras 

familjeförhållanden ser ut kan jag även se att skillnader uppkommer i och med hur de 

upplever att balansen mellan arbetsliv och övrigt liv är. Vad dem har gemensamt är deras 

arbeten är tidskrävande vilket leder till att dem inte hinner ägna så mycket tid som de skulle 

önska för deras övriga liv. För dem som ännu inte fått barn finns då en önskan att kunna 

socialisera mer sig mer med släkt och vänner. För de respondenter som har småbarn hemma 

önskas framförallt att kunna ägna mer av sin tid till familjen samtidigt som de även vill kunna 

göra andra personliga saker, som att exempelvis träna. Hoschild (2001:214 f) skriver att 

individer upplever sig ha tre skift att hantera i sina liv vilka är arbetstiden, tid för vård av barn 

och äldre samt den personliga tiden. Där ser man då att det främst är den personliga tiden som 

tas över från den tid man ägnar åt sitt arbete samt för vårdande av barn och äldre. För de 

respondenter som har småbarn visade det sig, på samma sätt som Hoschild beskriver, att den 

personliga tiden tas över från de övriga skiften. När de kommer hem är det i stort sett saker 

som matlagning, disk, tvätt och läxhjälp som gäller. Det går i ett och därför blir inte mycket 

tid över till annat. Karin menar att: ”man har kommit in i ett ekorrhjul så det funkar väl 

ganska bra. Allt går runt på ungefär samma sätt”. Även för de respondenter som fått barn men 

som inte längre är i behov av en förälders omhändertagande kan man se att den största delen 

ägnas åt jobbet och vardagliga sysslor i hemmet. För dem finns de rutiner som skapats när 

barnen var små kvar och dagarna flyter på i samma spår som de alltid gjort. Tiden för det 

övriga livet är dock knapp och Annika menar därför att kraven från arbetet och det övriga 

livet gör att man aldrig kan ligga steget före: 
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Det jag upplever generellt, det tycker jag har med samhället i stort, det är att det är väldigt 

stressigt. Det är en väldig jakt dels på en själv och arbetskamrater och i hemmet. Det är 

aldrig någon som är riktigt nöjd över tid, vad ska man säga, tid som man får på ett dygn. 

För att man hinner aldrig med exakt det man vill. Man är sällan steget före, både på arbetet 

och i hemmet utan man har alltid något som man liksom ska jaga till och jobba ikapp. Det 

är det här tidsstress, så känns det som idag i alla fall. Annika, 45.  

 

Det Annika finns alltså alltid någonting att göra och det är sällan som dagarna räcker till för 

att kunna ta det lugnt och bara vara för stunden. Dock visade det sig i ett av fallen där 

respondenten inte hade några krav från att ta hand om barn samt med en jämn uppdelning i 

hemmet att hon upplevde sig ha en bra balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Där arbetar även 

företaget för att de anställda ska känna att dem har en god balans i sina liv. Jag anser därmed 

att de aspekter som har påverkan för om individerna har en bra eller dålig balans beror på hur 

deras familjeförhållanden ser ut, hur uppdelningen av hemarbetet är fördelat samt vad 

företaget gör för de anställda. 

 

En av respondenterna har inte någon partner och för henne kan inte familjeförhållandet eller 

uppdelningen av hemarbetet påverka balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Balansen 

upplevs trots allt i detta fall som dålig. Då kvinnan står på egna ben blir jobbet det centrala i 

hennes liv och det är dit energin riktas. På hennes övriga tid stannar hon därför oftast hemma 

för att ladda upp med nya krafter inför kommande arbetsdagar. I stort sett allt hon gör är 

därmed i samband med arbetet. Då hon i sitt övriga liv inte har något speciellt som gör att hon 

måste släppa fokus på jobbet kan hennes situation vara en påverkande faktor till att balansen 

upplevs negativ. Detta kan ställas i relation till kvinnan som upplevde att hon hade en bra 

balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Båda respondenterna hamnar inom samma 

yrkeskategori och ålderskategori men skiljer sig alltså åt i deras familjeförhållande. Att få en 

bättre balans mellan arbetsliv och övrigt liv kan därmed vara tänkbart i samband med en 

partner som kan få fokus att riktas mot andra saker.  

 

4.2.2 Konflikter mellan sfärerna 

De flesta av respondenterna i denna undersökning hamnar i en tidsbaserad konflikt som 

innebär att den tid som spenderas i ena sfären resulterar i att mindre tid är tillgänglig för 

behovet i den andra sfären (Drobnic & Gullién 2011; Noon & Blyton 2007). Som jag beskrev 

tidigare upplever respondenterna att dem inte har tillräckligt mycket tid över för det övriga 

livet. Arbetet tar den största delen av tiden som sedan följs av hushållsarbetets alla måsten. 

Ingen av respondenterna vill dock arbeta mindre då de anser att jobben är en viktig del i deras 

liv för att sedan kunna ha ett liv utanför. Respondenterna resonerar då på liknande sätt: ”hade 

jag inte jobbet, alltså det är ju det som föder en med lön. Det är pengarna som styr lite, så är 

det ju” och ”för att jag ska kunna ha mitt liv utanför så måste jag ju ha ett jobb så att jag får 

pengar”. Det är alltså framförallt pengarna som styr att individerna jobbar så mycket som de 

gör. De vill därför inte dra ner på sina arbetstider för att minska konflikten mellan arbetsliv 

och övrigt liv. Lönen därmed ses som ytterligare en konflikt mellan konflikterna. Utan lönen 

upplever respondenterna att de inte kan leva sina liv utanför arbetet. Samtidigt blir den tid de 

ägnar åt arbetet för att få lön något som gör att den övriga tiden blir lidande i och med att 

mindre av tid där blir tillgänglig. För att hinna med allt som ska göras i livet och minska 
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tidskonflikten utnyttjar därför ibland respondenterna arbetstiden till att göra saker av privat 

karaktär. Dem som arbetar inom kontorsyrkena kan då välja att flexa ut från jobbet en stund 

eller förlägga vissa aktiviteter i samband med lunchrasten. Det kan vara att saker som att 

besöka frisören, träna eller möta upp vänner. Genom att göra på detta sätt blir det på så sätt 

mer tid tillgänglig hemma för att ta hand om övriga krav. Dock hade inte övriga respondenter 

inom vård och industriyrkena möjligheten till att flexa ut från jobbet eller göra vissa saker i 

samband med lunchen. För dem påverkas därför antingen den personliga tiden eller arbetet. 

Den personliga tiden påverkas på så sätt att dem får mer saker att göra då dem oftast inte har 

möjligheten att gå ifrån sina jobb under sin arbetsdag. Görs dessa privata saker ändå under 

arbetsdagen påverkas företaget av att dem inte befinner sig på plats samt att dem senare inte 

tar igen förlorad tid. Det blir därför ett ställningstagande för dem om vad som har mest 

betydelse, deras personliga tid eller arbetet.  

 

Något som också framkom i undersökningen var den stressbaserade konflikten. Inom denna 

konflikt kan stress upplevas i en av sfärerna som sedan ger effekt i hur man framträder i den 

andra (Noon & Blyton 2007). Då vissa av respondenternas arbeten kunde kännas tunga och 

stressfulla orkade dem därför inte ge allt i sina övriga liv. Maja säger såhär: ”Jag har inte den 

energin när jag kommer hem. Om jag vill träffa vänner på kvällen eller liksom bara gå på bio 

då blir det ju att, visst jag kan väl gå men det är inte på samma sätt och jag är jättetrött och 

energin är borta”. Andra respondenter resonerade på liknande sätt där det framförallt var 

energin som ansågs vara borta efter en arbetsdag. Det resulterade då i att deras humör inte 

alltid var på topp samt att orken till att göra något annat inte fanns kvar när de slutat arbetet 

för dagen. Jag ser därmed att respondenterna ger mycket av sig själva i sina arbeten vilket 

sedan får konsekvenser för hur deras framträdande blir på fritiden. Maja menar att hon skulle 

få en bättre balans om hon inte tänkte så mycket på jobbet och försökte att inte stressa upp sig 

så mycket hela tiden.  

 

4.2.3 Att skapa balans 

För att få en bättre balans mellan arbetsliv och övrigt liv säger Noon och Blyton (2007:368 ff) 

att stor vikt läggs på vad vi kan göra som individer. Ett av deras exempel är då att ha flexibla 

arbeten. I två av fallen hade respondenterna flexibla arbeten på så sätt att de kan gå ifrån 

jobbet om så behövdes genom att arbetet erbjuder flextid. Dessa individer kan alltså, som 

tidigare nämnts, utföra vissa privata saker under sin arbetstid för att få en bättre balans i livet. 

I övrigt menar respondenterna att dem själva skulle kunna påverka för att få en bättre balans. 

Det dem finner att de själva kan göra är då att inte ta på sig för mycket arbete, att inte låta 

arbetet inkräkta på fritiden genom att exempelvis stänga av mobiltelefonen samt försöka att 

inte stressa upp sig så mycket i sitt arbete för att sedan kunna släppa det när man kommer 

hem.  Annika menar att det till stor del är hon själv som har det största ansvaret för att skapa 

balans mellan arbetsliv och övrigt liv: 

 

Det känns lite så för att jag vet det här när man, kan man säga klagar, när man tycker att 

man har för mycket så är känslan lite att man har nästan tagit på sig arbetsbördan själv. Hur 

man ska fördela och så och det är ju som sagt ingen som säger att man ska vara kvar på 

jobbet utan man ska gå hem, men när klockan är fyra och man har några ärenden kvar så 
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blir det inte att man går hem då. Så det är väl det de (ledningen) tycker att man ska styra 

och bestämma över själv, att nu är klockan slagen, nu ska man gå. Annika, 45. 

 

Här visar alltså Annika på att företaget lägger stort ansvar på henne som anställd att skapa 

balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Då hon ändå vill göra ett bra jobb och få klart sina 

arbetsuppgifter blir det svårt för henne att bara släppa allt och sluta för dagen. Tanken kan då 

ställas om vad som skulle hända ifall hon inte stannade kvar på jobbet och gjorde klart sina 

arbetsuppgifter. Ledningen ger henne ett slags frihet under ansvar och om hon inte skulle ta 

detta ansvar skulle det vara tänkbart att hon får stå till svars för sina handlingar.  

 

Noon och Blyton (2007:370) framför även att samhället, staten och organisationer kan hjälpa 

till för att individer ska få en ökad balans. Det kan då vara genom att erbjuda olika former av 

vård, tillgodose behovet av föräldraledighet, införa kortare eller mer flexibla arbetsdagar eller 

att företaget och ledningen ska kunna agera utifrån de anställdas förhållanden. I Sverige 

tillhandahålls dock redan olika former av vård samt behovet av föräldraledighet. Utöver detta 

menar de flesta av respondenterna att företagen inte gör någon större insats för att förbättra 

deras balans. Företagen drar istället ner väldigt mycket på personal vilket ökar pressen på 

deras arbetsplatser då de tilldelas mer arbetsuppgifter som ska utföras under samma tid som 

de hade tidigare. Maja menar därför att det skulle vara bra om ledningen kunde vara mer 

delaktiga i det arbete de gör för att få en inblick i deras situation. Tilläggas får dock Olivias 

situation göra. Hon hade, som jag beskrev under rubriken ”att skapa balans mellan arbetsliv 

och övrigt liv”, stöd från ledningen i skapandet av balansen mellan sfärerna. Hon menar att 

ledningen arbetar för att de anställda ska få en god balans i sina liv. Detta sker genom att 

ledningen anordnar olika träffar för att se över arbetstagarnas livsförhållanden samt att dem 

tillhandahåller olika aktiviteter för att få dem att släppa jobbet ett tag: 

 

Alltså man har ju APT möten och då går man igenom hur vi ska vara på jobbet och dom 

frågar samma sak, om man tar med sig jobbet hem eller om man tycker att det är jobbigt på 

jobbet och då kan dem ju ordna olika aktiviteter för att man ska glömma jobbet ibland. Vi 

får till exempel träna, får rabatter och de kan ordna olika saker så att vi ska må bättre. 

Olivia, 24.  

 

4.2.4 Korsande av gränser för att få balans i livet 

Clark (2000) och D’Abate (2005) framför att individer kan behöva korsa gränserna mellan 

arbetsliv och övrigt liv för att få en önskvärd balans i livet. Resultatet i denna undersökning 

visar dock att ingen av respondenterna tar med sig arbete hem. Då det inom vissa av de 

yrkeskategorier som undersökts inte går att ta med sig arbete hem förekommer det istället att 

respondenterna arbetar övertid. Även inom de yrkeskategorier där det ses som praktiskt 

möjligt att ta med sig arbete hem används alltså istället övertid. På så sätt tar arbetet aldrig 

över individernas tid hemma genom att dem behöver utföra jobb där. Det blir istället som 

Anna-Lena säger ” när jag har gått hem så har jag väl egentligen gått hem”. De kan därför 

ägna sin personliga tid åt de övriga krav och intressen som finns i deras liv utanför arbetet. 

Korsandet av gränserna mellan arbetsliv och övrigt liv sker därmed enbart åt ena hållet om 

man ska utgå ifrån Clarks (2000) teori. De gör då vissa privata saker under arbetstid som att 

samtala med kollegor om deras livsförhållanden eller ringa viktiga samtal. Dock skulle jag 
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vilja påpeka att den övertid som respondenterna gör har betydelse för balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv. Det kan därför vara ett sätt för dem att rättfärdiga de privata saker 

som sedan utförs under arbetstiden. Jag anser alltså att det inte enbart behöver innebära att ta 

med sig arbete hem för att individerna ska kunna korsa gränserna mellan sfärerna. Den övertid 

de gör kan också ses som ett visst gränsöverskridande då det tar tid från det som är menat att 

vara deras personliga tid. Det innebär att deras arbetsdagar blir längre än vad som är förväntat 

och på så vis hinner dem inte med allt som ska göras på fritiden. Anledningen till att dem 

jobbar övertid, trots att det innebär att dem får mindre tid över till det privata livet, förklarar 

respondenterna med att de vill hinna ikapp sina arbetsuppgifter och ställa upp för företaget. 

Härmed tycks det då relevant att företaget ska kunna ställa upp för dem i gengäld genom att 

låta dem utför privata saker på sin arbetstid.  

 

D’Abate (2005) menar att utförandet av privata angelägenheter på arbetstid är en del i sättet 

att kunna balansera arbete, hem och fritid. Att respondenterna utför sådana aktiviteter beror 

som D’Abate säger till viss del på att kunna skapa en önskvärd balans. De som har småbarn 

hemma upplever då det största behovet av att utföra privata angelägenheter på arbetstid är för 

att få det att gå ihop hemma. Karin resonerar på följande sätt ”det är ju bara för att det ska 

funka för familjen”. För de respondenter som inte har fått barn ännu finns däremot inget större 

behov av att utföra privata angelägenheter för att skapa balans mellan sfärerna. Det kan dock 

förekomma i enstaka fall, som att exempelvis ringa banken för att göra ärenden som relateras 

till deras hem. För den tredje kategorin av respondenter, vilka är dem som fått barn men som 

inte länge är i behov av en förälder omhändertagande, finner jag att även dem inte i någon 

större utsträckning ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid för att skapa balans mellan 

sfärerna. I båda dessa fall har dem stor hjälp av sina män som tar hand om de privata 

angelägenheterna som är till för att få ett väl fungerande arbetsliv och familjeliv.   

  

4.3 Vad de anställda gör på sin arbetstid 

Jag har nu beskrivit respondenternas upplevelse av balans mellan sfärerna och framfört att det 

framförallt är dem som har småbarn hemma som utför privata angelägenheter på arbetstid för 

att få livet att gå ihop. Jag ska jag därför fortsätta med att beskriva vilka privata 

angelägenheter de utför under arbetstid och hur dem rättfärdigar sitt beteende.  

 

För respondenterna verkade det till en början svårt att veta vad som räknades som privat eller 

inte. De flesta kom därför först att tänka på att det var sådant som att använda sig av dator 

eller mobiltelefon i privat syfte. När jag sedan läste upp det som tidigare forskning kommit 

fram till att anställda gör mest av privat karaktär (D’Abate 2005:1018 ; Ivarsson & Larsson 

2012:9) tycktes det lättare för respondenterna att komma på saker som de gör under sin 

arbetstid. Resultatet varierade då mycket för individerna där vissa ägnade stora delar av sin 

arbetsdag till att utföra privata angelägenheter medan andra enbart ägnade sig åt någon 

enstaka sak någon gång i månaden.  

 



29 
 

De saker som respondenterna utförde var att ringa samtal, besöka Internet, se på TV, samtala 

med kollegor, skriva sms, röka, gå ifrån jobbet på betald arbetstid, sända och ta emot mail 

samt boka möten hos exempelvis doktorn.    

 

Olivia var den som ägnade sig mest åt privata angelägenheter på arbetstid och säger såhär:  

 

Jag ringer till exempel till banken på arbetstid, sitter på facebook, sitter på instagram eller 

pratar med mina arbetskamrater om typ, ja olika saker som inte alls hör till jobbet. Vi gör 

typ allt, fastän vi får det för den jag jobbar för men inte för chefen. Vi får gå hem tidigare, 

det får vi inte för chefen och det är inget som chefen vet om. Olivia, 24.  

 

Annika var den som ägnade sig minst åt privata angelägenheter på arbetstid och säger istället 

såhär: 

 

Det som jag kunde ha gjort på arbetstid så är det att jag någon gång så kan jag ha gått till 

doktorn och kanske klippning, men i och med att man har det här med flexbanken då så är 

det ju inte på betald tid som jag går då utan det är ju på tid som jag har tillgodo. Så det är 

väl på så vis man har gjort då. Men jag är väldigt noga, för nu har jag inget facebook och 

sådant, men jag är inte inne på datorn så med privata saker eller så då. […] Nej men det kan 

väl vara någon gång om man får sms. Det kan man väl kanske ha fått ifrån barnen så att 

man svarar på det då. Så det är väl någon sekund på så vis privat, det kan det väl vara.  

 

Att resultatet varierade så pass mycket bland respondenterna berodde främst på två olika 

aspekter. För det första handlade det om respondenternas inställning till att utföra privata 

angelägenheter på arbetstid. Alla var överens om att man inte borde göra privata saker på 

arbetstid. När det gjordes för att få arbetsliv och övrigt liv att gå ihop menar då kvinnorna 

med småbarn att det ändå var okej. De äldre kvinnorna, vars barn inte längre var i behov av 

deras omhändertagande hade istället inställningen att privata angelägenheter inte borde 

utföras. Gällde det saker som att prata med kollegor eller skicka ett snabbt sms tyckte de ändå 

att det var tillåtet eftersom det inte störde deras arbetsinsats. De yngre kvinnorna såg däremot 

inte privata angelägenheter som en så stor sak. De utförde därför mest privata angelägenheter 

av alla som undersökts. Förutom inställningen till privata angelägenheter spelade även 

arbetsförhållandena en stor roll. Hur mycket det fanns att göra på arbetsplatsen hade alltså 

betydelse för hur mycket tid de kunde ägna åt det privata.   

 

4.3.2 Rättfärdigandet av privata angelägenheter på arbetstid 

Att utföra privata angelägenheter under arbetstid är något som kan ses som skadligt och dåligt 

för företagen. Tidigare forskning har därför visat på att de anställdas handlingar och 

beteenden kan ses som ett slags motstånd mot ledningen eller ett avvikande beteende 

(Ivarsson & Larsson 2012). Det som framkom i denna undersökning var att inte att någon av 

respondenterna utför privata angelägenheter på jobbet för att på något sätt skada företaget 

eller göra ett motstånd. De var medvetna om att det de gör tar tid från det faktiska arbetet men 

upplever ändå inte att det påverkar deras arbetsinsats i någon större bemärkelse. Deras syn på 

privata angelägenheter kan därmed tyckas skiljas från ledningens. Olivia till exempel utförde 

privata angelägenheter på arbetstid trots att det inte var tillåtet men ansåg ändå att det inte var 
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på grund av ett motstånd. Det handlade istället om själva arbetet som innebar att mycket tid 

blev över till för att göra ingenting. Jag ska fortsättningsvis gå in djupare på respondenternas 

olika sätt till att rättfärdiga sitt beteende.   

 

4.3.3 Arbetstidernas påverkan 

D’Abate (2005:122 f) fick i sin undersökning fram att anställda utför privata angelägenheter 

på arbetstid på grund av bland annat timing. Med det menas då att det är under de timmar som 

de anställda arbetar som den enda möjligheten finns till att utföra vissa saker av privat 

karaktär, som att exempelvis ringa en doktor. För de respondenter som hade fasta arbetstider 

förlagda på dagtid samt under vardagarna fanns därför ett behov att utföra vissa privata 

angelägenheter under arbetstid. Det som då framförallt framkom var att respondenterna ringde 

privata samtal under arbetstid på grund av rådande telefontider. De framförde att om 

möjligheten inte skulle finnas till att utföra de privata angelägenheter som enbart går att göra 

under arbetstid skulle vara svårt att få arbetsliv och övrigt liv att gå ihop: 

 

Ja det skulle bli problem helt enkelt, då måste man ju vara hemma istället. Till exempel om 

man ska ringa och det är telefontid, då måste jag vara hemma på förmiddagen till exempel 

för att kunna utföra de sakerna. Så då tror jag nog att de (ledningen) hellre vill att man ska 

vara på jobbet och arbeta under tiden man sitter i telefonkö. Marina, 39.      

 

Arbetstiderna har alltså påverkan för att privata angelägenheter utförs i fråga om att få livets 

delar att gå ihop. Arbetstiderna kan dock även påverka på ett positivt sätt vilket, visade sig för 

de respondenter inom vårdyrket som arbetar olika dagar i veckan samt under olika tider på 

dygnet. Där upplevde dessa respondenter att dem hinner med att göra de saker som behövs av 

privat karaktär på fritiden under sina lediga dagar. Olivia menar därför att arbetstiderna inte 

har påverkan för de privata angelägenheter hon utför under arbetstid: 

 

Nej man får ju boka in saker på lediga dagar. Alltså vi har ju i vårt schema en fyrledighet. 

För min del är det torsdag, fredag, lördag och söndag och sen lördag, söndag, måndag och 

tisdag. Sen har vi ju lediga dagar mitt i veckan också. Så det är ju liksom inget måndag till 

fredag jobb. Olivia, 24.   

 

Vilka arbetstider man har spelar därför en stor roll i fråga om timing där vissa saker enbart 

kan göras på vardagarna på bestämda tider. De respondenter som arbetar olika dagar enligt 

schema får därmed ett minskat behov av att utföra vissa privata angelägenheter till skillnad 

mot de respondenter som har dagtidsarbeten.   

 

4.3.4 Att göra rationella val 

Ivarsson och Larsson (2012) säger att en förklaring till de anställdas beteende är rational 

choice. Detta innebär att anställda gör rationella val där de handlar utifrån sitt intresse och 

motiveras av egennytta. Privata angelägenheter kommer därför att utföras i den mån det är 

möjligt, då upplevelsen av att det obehag eller den förlust som kan inträffa upplevs mindre än 

den vinst eller förtjänst man får (Ivarsson & Larsson 2012:16 f). Respondenterna anser att så 
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länge det de gör inte drabbar arbetet i någon större bemärkelse kommer de fortsätta att utföra 

privata angelägenheter under arbetstid:  

 

Jag kan tycka att vissa grejer tycker jag kan vara okej om det inte stör arbetssituationen 

eller att du gör ett sämre arbete. Så jag tycker att det kan vara okej, för vi är ju inte mer än 

människor vi heller tycker ju jag. Men nu vet jag ju inte, det kanske inte är alla som kan 

göra det på sina arbetsplatser. Jag vet inte. Det beror på situationen eller vad man jobbar 

med. Anna-Lena, 50.  

 

Respondenterna väger alltså för- och nackdelarna mot varandra och så länge de kan utföra 

privata handlingar på sin arbetstid under förutsättningen att det inte drabbar jobbet negativt så 

gör dem också det. De anser att den tid de ägnar åt det privata inte påverkar företaget men 

däremot påverkar det privatlivet om dessa inte utförs. Karin resonerar såhär: 

 

Det är ju så kort tid så jag tycker egentligen inte att det spelar så stor roll för företagets del 

att jag sitter i telefon i fem minuter kanske en gång i månaden eller vad det nu kan handla 

om. Fast jag förstår väl att det är arbetstid, de betalar mig för att jag gör en privat sak. 

Karin, 30.  

 

Karin menar alltså att det hon gör under arbetstid inte påverkar företaget i någon större 

bemärkelse. Det skulle däremot få konsekvenser för hennes privatliv och därför väljer hon att 

utföra vissa saker under betald arbetstid. Det är alltså ett ställningstagande om vad som är 

viktigast och om det innebär att man måste utföra privata angelägenheter på sin arbetstid för 

att få ett fungerande privatliv så menar alltså respondenterna att dem kommer att fortsätta med 

det. Marina uttrycker sig härmed på följande sätt: ”Jag kommer fortsätta som jag gör nu, för 

jag tycker bara att jag gör det när jag är tvungen”.    

 

4.3.5 Kulturen 

Kulturella normer är det nionde sättet som D’Abate (2005) anger till hur anställda rättfärdigar 

sitt beteende. Hon menar med det att företaget då tillåter ett sådant beteende, under 

förutsättning att jobbet blir gjort. Som jag tidigare framfört så utför respondenterna privata 

angelägenheter på arbetstid under förutsättningen att det inte påverkar jobbet negativt. Dock 

är det inte alltid så att företagen tillåter ett sådant beteende. Många av respondenterna anger 

att det på deras arbetsplatser finns regler och policys om vad de får göra under sin arbetstid. 

Olivia menar att hon gör saker av privat karaktär på sitt jobb då möjligheten till detta finns, 

men att ledningen inte tillåter ett sådant beteende: ”Nej men vi får inte använda våra telefoner, 

vi får inte ens, vissa personer som till och med har barn på dagis får hänvisa dagiset att ringa 

till chefen. Vi får egentligen inte ens ha våra telefoner på”.  

 

Detta kan ställas i relation med det som Ivarsson och Larsson (2012:18) anger om ledningens 

fyra attityder till privata angelägenheter. Då alla respondenter utför någon typ av privata 

angelägenheter på sin arbetstid trots att det på de flesta arbetsplatserna finns regler och 

policys som säger att dem inte får göra det ser jag det som att ledningen hamnar inom den 

andra attityden som Ivarsson och Larsson (2012) visar på. De ser alltså lite mellan fingrarna 
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för det de anställda gör av privat karaktär då arbetet ändå blir gjort. Marina säger såhär om 

hur chefen kontrollerar de privata angelägenheterna: 

 

Det är väl chefen på varje avdelning förstår jag som får hålla koll på sådant. Att man 

verkligen sköter det man ska. Vår chef är ju jämt här han, fast det beror ju på vilken, nu 

tänker jag mer på den chefen som är över oss. Jag har ju en närmare chef också. Han jobbar 

ju borta ibland då men nej det är inget problem. Han ser väl att vi gör det vi ska annars så 

skulle vi ju inte få lön. Marina, 39.   

 

Det viktigaste för ledningen är alltså att de anställda hinner utföra sina arbetsuppgifter på 

arbetstiden. Att ha regler och policys kring privata angelägenheter blir därmed något som inte 

följs av de anställda då ledningen inte ser till att dessa uppnås. För att följa de regler som finns 

är det därför viktigt att ledningen ser över sina anställdas arbetsinsats. Karin menar dock att 

om de privata angelägenheterna skulle påverka arbetsinsatsen kommer ledningen att säga till 

dem att jobba på mer. Det händer dock inte att respondenterna blir bestraffade på något sätt 

om ledningen ser att dem ägnar sig åt privata aktiviteter vilket därmed gör att dem fortsätter 

som dem gjort tidigare.   

 

4.3.6 Ny energi 

För att orka fortsätta arbeta kan anställda behöva ladda om sina batterier. De kan därför utföra 

olika typer av privata angelägenheter under sin arbetstid för att få ny energi (Ivarsson & 

Larsson 2012:17). Detta är något som respondenterna använder sig av i sitt arbete. När det 

börjar kännas tungt kan de därför exempelvis samtala med sina kollegor en kortare stund eller 

ta en rökpaus. Maja säger såhär: 

 

Att få ta en rök tycker jag att man måste få göra. För säg om man har varit inne i någonting 

som verkligen har frustrerat en jättemycket och man känner själv att får jag inte göra det 

här nu så exploderar jag. Då tycker jag att man ska få fem minuter och samla kraft och 

liksom lugna ner sig, lugna nerverna och ja. Det tycker jag, just den grejen eller vad du nu 

vill göra på de fem minuterna för att liksom lugna sig själv. Maja, 24.  

 

Maja visar alltså att hon behöver ny energi för att kunna göra ett fortsatt bra jobb. Att få ta 

fem minuters paus för att samla krafter är därför behövligt i hennes situation. Detta kan 

kopplas samman med det D’Abate (2005) anger i form av andrum. Med andrum menas då att 

anställda behöver en paus från sina arbetsuppgifter för att sedan kunna fortsätta jobba. Att ta 

en paus blir därför ett sätt för respondenterna att ladda om sina batterier. Det kan då vara fråga 

om enklare saker som att till exempel ta en bensträckare eller kolla av mobiltelefonen bara för 

att få koppla bort arbetet ett tag.   

 

I Majas fall handlade det även om eskapism (Noon & Blyton 2007:268 f). Hon kände ibland 

att arbetet var för påfrestande och behövde komma bort från det ett tag. Hon kunde därför 

sjukanmäla sig trots att hon inte var sjuk för att få en möjlighet att koppla bort jobbet. Hon 

använde sig därmed av den fysiska flykten och förklarade att detta berodde främst på några av 

arbetskamraterna. Hon fick på grund av dem ta på sig mer arbetsuppgifter då de inte hjälpte 

till och en upplevelse av att vara orättvist behandlad framträdde därmed.  
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4.3.7 Att fylla upp dötid 
För att arbetstagarna inte ska bli uttråkade i sina jobb kan de utföra privata angelägenheter 

som ett sätt att fylla upp dötid (D’Abate 2005). Det var här enbart en av respondenterna som 

använde detta sätt att rättfärdiga sitt beteende. Dock ser jag det som viktigt att framhäva då 

det ger en förklaring till varför denna respondent var den som utförde mest privata 

angelägenheter på arbetstid av dem som undersökts. Hon säger att i ett annat jobb där 

arbetsförhållandena sett annorlunda ut tror hon inte att hon ägnat så mycket tid till det privata 

som hon gör nu: 

 

Det finns alltid, det är alltid liksom typ någon dötid. Så det är väl mest det att vi inte bara 

ska sitta där. […] Alltså det beror väl helt på vad man har för typ av jobb. Skulle jag typ 

sitta på ett kontor och ta emot kunder så sitter man ju inte direkt och håller på med 

telefonen när man har en kund till exempel. Nej det beror väl helt på vad man har för typ av 

arbete. Finns tiden så gör det väl ingenting. Olivia, 24.  

 

Som Olivia beskriver har arbetsplatsen betydelse. På hennes arbete fanns inte mycket annat 

att göra och hon liknar jobbet som att umgås med en kompis. Det kan då ställas mot Annika 

som utför den minsta delen av privata angelägenheter på arbetstid bland respondenterna. För 

henne finns ingen dötid att fylla upp då arbetsdagarna var fulla med arbetsuppgifter att utföra. 

Hon hade därför en önskan om att mer tid skulle finnas för det privata i jobbet. Det hon 

framförallt påpekade var att hon ville att mer tid ska ges åt att skapa relationer till sina 

kollegor: 

 

Ja det jag tycker så är det den här sociala biten, att man kanske skulle prata mer någon 

minut sådär om allt möjligt då. Nu vet jag ju som när ungdomarna är här och är vikarier så 

vill man ju prata om hur det har varit och hur allting är då. Att det skulle, sådant tycker jag 

det skulle finnas mer tid för men det gör ju inte riktigt det. Annika, 45.  

 

Övriga respondenter har på sina arbetsplatser möjligheten att prata med kollegor om annat än 

jobbet. De gör då detta dels för att det inte ska bli tråkigt på samt för att skapa relationer till 

sina medarbetare. Det är dock inte för att fylla någon dötid men som ett sätt för att få ett gott 

arbetsklimat. Karin och Anna-Lena som arbetar inom industri säger att om de inte hade 

möjligheten till att samtala med sina arbetskamrater om annat än jobbet så skulle det bli 

väldigt tråkigt. Marina menar också att den sociala biten behövs på arbetsplatserna för att 

kunna få insikt i varandras liv.   
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

I detta avslutande kapitel kommer jag att dra slutsatser kring det resultat som framkommit i 

analysen genom att besvara studiens frågeställning som lyder: 

 

 Vilken balans upplever kvinnor att dem har mellan arbetsliv och övrigt liv? 

 Vilka privata angelägenheter utförs under arbetstiden? 

 Utförs dessa privata angelägenheter på arbetstid för att skapa balans mellan arbetsliv 

med övrigt liv? 

 Hur rättfärdigas utförandet av privata angelägenheter på arbetstid? 

 

Till sist kommer en diskussion kring de slutsatser som dragits samt förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  

 

5.1 Vilken balans upplever kvinnor att dem har mellan arbetsliv och övrigt 

liv? 

Den upplevda balansen mellan arbetsliv och övrigt liv upplevs i ett av fallen som väldigt bra. 

Där flyter arbete och det övriga livet på och inga större krav finns i någon av sfärerna. Det 

upplevs dock av övriga respondenter att en tidsbaserad konflikt finns mellan arbetsliv och 

övrigt liv. Jobben tar mycket tid från deras övriga liv och så mycket mer än hemmets sysslor 

hinns därför inte med efter arbetsdagens slut. De vill dock inte arbeta mindre för att minska 

konflikten mellan sfärerna. Lönen blir nämligen en central komponent för att sedan kunna ha 

ett liv utanför arbetet. Kvinnorna med småbarn hemma får även tre skift att hantera i livet, 

arbetstiden, tid för vård av barn samt den personliga tiden (Hoschild 2001). Upplevelsen för 

dem är ändå att balansen mellan sfärerna funkar ganska bra genom att rutiner har skapats. 

Dagarna ser därför ungefär likadana ut där jobbens och hemmens ansvar tar den största tiden. 

Det leder till att deras personliga tid blir lidande på så sätt att den inte riktigt hinns med.  

 

För att få en bättre balans mellan sfärerna menar respondenterna att dem behöver släppa 

jobbet psykiskt efter arbetsdagen är slut och inte ta på sig så mycket arbetsuppgifter för att 

hinna ikapp allt som ska göras. Fokus ligger då för kvinnorna inom kontorsyrket på att det är 

dem själva som formar sina arbeten och hur mycket de ska göra. Ledningen säger på så sätt i 

viss mån ifrån sig ansvaret till deras skapande av balans mellan sfärerna. Att jobba övertid 

blev därmed framkomligt för alla respondenter. De förklarade detta främst med att dem ville 

ställa upp för företaget och hinna med alla arbetsuppgifter. Övertiden kan därmed jämställas 

med att ta med arbete hem. Jobb görs på det som är menat att vara deras personliga tid och det 

blir därmed ett slags korsande mellan sfärerna (Clark 2000).   

 

5.1.2 Vilka privata angelägenheter utförs under arbetstiden? 

De privata angelägenheter som respondenterna ägnade sig åt under arbetstid var att ringa 

samtal, besöka Internet, se på TV, samtala med kollegor, skriva sms, röka, gå ifrån jobbet på 

betald arbetstid, sända och ta emot mail samt boka möten hos exempelvis doktorn.   Mycket 

av de saker som framkom var det som D’Abate (2005) samt Ivarsson och Larsson (2012) 
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framför är de vanligaste att utföra. Att röka eller gå ifrån jobbet på betald arbetstid var dock 

nya upptäckter inom denna undersökning. Vad respondenterna ägnade sig åt varierade också 

mycket beroende på vilken arbetsplats, familjeförhållanden och ålder man hade. Inom 

kontors- och industriyrkena hade arbetsdagarna fullspäckade scheman vilket ledde till att dem 

inte hade tiden till att utföra privata angelägenheter i någon större mån. För de respondenter 

som arbetade inom vård och omsorg var det däremot lättare att utföra privata angelägenheter. 

Det fanns mer tid över bland arbetsuppgifterna samtidigt som inte heller ledning befann sig på 

arbetsplatsen och kunde se över de privata angelägenheterna. En skillnad i 

familjeförhållanden uppkom också genom att dem som har småbarn hemma till största delen 

utför privata angelägenheter för att det ska funka för familjen. Övriga respondenter hade inte 

detta behov och de yngre ägnade sig därmed mer åt sådant som kan kopplas till deras 

personliga intresse. För de äldre var inställningen att privata angelägenheter egentligen inte 

borde utföras. Dock såg de ett upprätthållande av relationer till sina kollegor som viktigt och 

en av dem pratade därför mycket privat med sina kollegor medan det för den andra fanns en 

önskan att mer tid skulle finnas för just detta.  

 

5.1.3 Utförs dessa privata angelägenheter på arbetstid för att skapa balans 

mellan arbetsliv med övrigt liv? 

Att privata angelägenheter utförs för att skapa balans i livet framkom bland de flesta av 

respondenterna. Det kunde då vara saker som att ringa banken eller börja arbetet senare för att 

skjutsa barn till dagis. Dock var det framförallt dem som hade småbarn hemma som det 

största behovet fanns av att utföra privata angelägenheter för att få livet att gå ihop. För dem 

är dagarna ofta fullsatta med jobb och övriga måsten i hemmet. För att kunna reducera några 

av de krav som uppkommer från hemmet utförs därför vissa saker av privat karaktär på 

arbetstid. De anser att om möjligheten inte skulle finnas till att utföra dessa aktiviteter under 

arbetsdagen skulle det vara svårt att fortsätta jobba eftersom familjesfären är viktigare än 

jobbsfären. D’Abate (2005) talar om att individer utför privata angelägenheter för att få balans 

mellan arbete, hem och fritid. Här kan man alltså koppla det till att kvinnorna med småbarn 

hemma ägnar delar av sin arbetstid för att få balans mellan hem och fritid. De gör alltså inte 

mycket privat av eget intresse utan det är mest för att det ska funka för familjen. För övriga 

respondenter fanns inte ett lika stort behov av att skapa balans. De gjorde dock vissa privata 

saker på jobbet för att upprätthålla balansen, men alltså inte i någon större utsträckning.  

 

5.1.4 Hur rättfärdigas utförandet av privata angelägenheter på arbetstid? 

Respondenterna rättfärdigade sitt beteende genom arbetstidernas påverkan, där vissa saker 

enbart kan göras under de timmar de befinner sig på arbetet. Det blir därför nödvändigt för 

dem att utföra vissa saker för att få livet att gå ihop. De förklarade även att så länge de saker 

de gör inte påverkar arbetsinsatsen i någon större bemärkelse så tycker dem att det är okej. De 

vägde alltså för- och nackdelarna med att utföra privata angelägenheter på arbetstid vilket kan 

relateras till rational choice. Om privata angelägenheter skulle påverka arbetsinsatsen mer än 

vad det skulle påverka privatlivet så utfördes dessa alltså inte, eller tvärtom, om de privata 

angelägenheterna skulle påverka arbetsinsatsen mindre än vad det skulle påverka privatlivet 

så utfördes dessa. Det blev ett slags ställningstagande för respondenterna och det som hade 
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mest betydelse valde dem att göra. Då det i ett av fallen inte påverkade arbetsinsatsen alls att 

privata saker utfördes under arbetstid rättfärdigades det istället som ett sätt att fylla upp dötid. 

Detta fall syntes vara unikt då det på övriga arbetsplatser i stort sett hela tiden var 

fullspäckade scheman på jobben. Privata angelägenheter kunde då för dem också utföras på 

grund av att få ny energi för att sedan orka fortsätta arbeta.  

 

5.2 Diskussion  
Det resultat som framkommit i denna undersökning visar på att respondenterna utför privata 

angelägenheter beroende på vilka möjligheter dem har utifrån deras arbetsförhållanden. Så 

länge det inte påverkar arbetsinsatsen negativt anser dem att det de gör är okej. Det är därför 

för dem inte fråga om att göra något slags motstånd mot ledningen. De ser det som viktigt att 

utföra sina arbetsuppgifter väl men om privatlivet kräver det så kommer privata 

angelägenheter alltså att utföras under arbetstid. De privata aktiviteterna är även ett sätt att 

ladda om sina batterier samt för att fylla dötid. Då respondenterna förklarar sina handlingar 

med dessa saker anser jag att det inte innebär några negativa konsekvenser för företaget. Att 

göra något privat för att sedan kunna agera bättre i sitt arbete, att fylla upp dötid för att det 

inte finns något annat att göra eller för att privatlivet kräver det ser jag alltså inte som ett 

skadligt beteende.  

 

Då jag i denna undersökning valt ett så brett urval, med tanke på de olika arbetsplatserna, 

familjeförhållandena och åldrarna ser jag att studien kunde ha blivit bättre om jag enbart 

inriktat mig på en kategori. Det skulle då ha varit enklare att dra slutsatser om respondenterna 

och finna återkommande mönster. Detta var dock det som var intressant med undersökningen, 

att hitta skillnader, men det blir ändå svårt att dra slutsatser om hur det är. Jag ser ändå styrkor 

i undersökningen är gällande balansen mellan sfärerna.  Mycket forskning riktar frågor 

gällande work-life balance till dem som har barnfamiljer. I denna undersökning fick jag dock 

fram att det inte enbart är dem som kan uppleva att det är svårt att balansera arbetsliv med 

övrigt liv. Andra respondenter upplevde att jobbet tar mycket tid och energi vilket leder till att 

deras privatliv påverkas.  

 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Till vidare forskning inom området ser jag att det vore intressant att undersöka män inom 

liknande yrkeskategorier för att se om det uppstår skillnader i det resultat som framkommer. 

Då det kan vara svårt att dra slutsatser genom att undersöka flera arbetsplatser på samma gång 

ser jag därför att man inriktar sig på en kategori och att dem som undersöks har liknande 

familjeförhållanden. Jag anser även att dem som undersöks bör hamna i ungefär samma 

ålderskategori då skillnader lätt uppstår i vad dem utför av privat karaktär beroende på deras 

intressen och övriga krav i livet.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

– Hur gammal är du? 

 

– Vad har du för utbildning? 

 

– Civilstånd. 

 

– Familjeförhållanden?  

o Barn och ålder på dem? 

 

– Fritidsintressen? 

 

– Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 

 

– Vad är det arbetar du med? 

o Vilka är dina arbetsuppgifter och hur utför du dessa? 

 

– Vilka arbetstider har du?  

o Heltid eller deltid? (något du skulle vilja ändra på?) 

 

 

Kvinnors situation 

 

– Är du nöjd med dina arbetsuppgifter? 

o Varför/varför inte? 

 

– Erbjuds du möjligheter till utveckling i ditt arbete? 

o Varför/varför inte? 

 

– Vill du avancera uppåt?  

o Hur upplever du att dina möjligheter är till det? 

 

– Hur är arbetet fördelat hemma? 

 

– Hur kom denna uppdelning till? 

o Är det något du skulle vilja ändra på? 
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Balans mellan arbetsliv och övrigt liv: 

 

– Hur ser en typisk dag ut för dig? 

 

– Händer det att du tar med dig jobbet hem? 

o Hur ofta? 

o Vad tycker du om det? 

o Vad tycker ledningen om det? 

 

– Händer det att du måste arbeta övertid? 

o Hur ofta? 

o Vad tycker du om det? 

o Vad tycker ledningen om det? 

 

– Vad är orsaken till att du jobbar övertid?  

 

– Upplever du att du har tid för de saker du vill göra under en dag, såsom arbete, familj och 

fritid?  

 

– Skulle du vilja ägna mer tid åt någon av sfärerna? 

 

– Hur tillgänglig förväntas du från ledningen att vara i ditt arbete? 

 

– Vilka möjligheter har du till att ta ledigt? 

 

– Hur upplever du att balansen mellan ditt arbetsliv och övriga liv är? 

o Vad är det som är bra? 

o Vad är det som är dåligt? 

 

– Skulle du kunna påverka för att få en bättre balans?  

o Vad skulle det vara? 

 

– Hjälper företaget till på något sätt för att du ska få en god balans? 

o Kan företaget göra något mer för att du ska få en bättre balans? 

 

– Vad tycker du är viktigast i ditt liv, jobbet, livet utanför eller båda?  

o Vad är det som gör det så viktigt?  

 

– Försöker du ordna dina dagar så att du kan vara där du trivs bäst/är mest meningsfullt? 

o Vad gör du då? 

o Varför inte?  

 

 



41 
 

Privata angelägenheter under arbetstid: 

 

– Vad anser du vara att utföra privata angelägenheter under arbetstid? 

 

– Vilka privata angelägenheter utför du?  

(de vanligaste privata angelägenheter är att: använda telefonen, sända mail, eller ta emot 

mail, föra sociala konversationer med kollegor om annat än arbetet, surfa på Internet, boka 

möten, betala räkningar, läsa, organisera eller planera för personlig tid, spela på tips, 

dagdrömma, få besök av familj eller vänner och se på TV). 

 

– Varför utför du dessa under arbetstid?  

 

– Vilka möjligheter har du till att utföra dessa handlingar under arbetstiden?  

(Har tillgång till dator, telefon, att lämna arbetsplatsen osv.) 

 

– Vad tycker du om att utföra privata angelägenheter under arbetstid? 

o Finns det något som är bra/positivt? Varför? 

o Finns det något som är dåligt/negativt? Varför? 

 

– Vad skulle du tycka om du inte fick utföra några privata handlingar under arbetstiden? 

o Skulle din vardag påverkas på något sätt? 

 

– Hur rättfärdigar du ditt beteende? 

 

– Tycker du att det finns någon gräns för vad som ses okej att utföra under arbetstiden? 

o Vad är det då som du tycker är okej och inte okej? 

 

– Har ni någon policy för saker ni inte får göra under er arbetstid? (t.ex. besöka Internet eller 

använda mobil).  

 

– Anser du att vissa privata angelägenheter är mer okej än andra att utföra under arbetstid? 

o Vilka? 

o Varför tycker du det? 

 

– Hjälper kollegor till om du behöver utfärda privata angelägenheter under arbetstid? 

 Ja:   

o På vilket sätt? 

o Hur ofta? 

o Vad tycker du om det? 

 

 Nej: 

o Varför inte?  

o Vad tycker du om det? 
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– Kontrollerar dina kollegor om du utför privata angelägenheter under arbetstid? 

o Vad blir påföljden av det? 

 

– Kontrollerar ledningen att du utför ditt arbete och inte privata aktiviteter?  

o Vilken inställning har ledningen till att privata angelägenheter? 

 

– Vad händer om ledningen ser att du utför privata angelägenheter på arbetstiden? 

 

– Tror du att din arbetsinsats påverkas på något sätt av att du utför privata angelägenheter? 

o Positivt eller negativt? 

 

– Vilket behov har du av att utföra privata angelägenheter på din arbetstid? 

 

– Hur accepterat är det att utföra privata aktiviteter på din arbetsplats? 

 

– Har dina arbetstider påverkan för att du utför privata angelägenheter under arbetstid? 

 

– Vilka privata aktiviteter anser du att du utför mest, de som har med hemmet och familjen att 

göra eller dem som är för ditt eget intresse? 

 

– Har uppdelningen av de hemrelaterade sysslorna någon påverkan för de privata 

angelägenheterna du utför under arbetstid? 

  


