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SAMMANFATTNING 

Syftet  med vår studie är  att  undersöka om de privata  angelägenheterna  som utförs av de

personer som innehar en chefsposition skiljer sig från de privata angelägenheter som utförs av

medarbetarna. Vi vill ta reda på vad det är för privata angelägenheter de ägnar sig åt och om

det är någon skillnad på vad de gör beroende på vilken position de har. För att tydliggöra vad

som inte anses vara okej att ägna sig åt under arbetstid på denna arbetsplats vill vi därför ta

reda på hur både medarbetarna och cheferna förhåller sig till organisationens personalpolicy. 

Vår teoretiska  referensram består av två huvudsakliga områden.  Det första inleds  med en

grundläggande redogörelse för organisatoriskt olydnad för att ge en bättre bild av vad privata

angelägenheter  är,  och  vilka  former  av  både  organisatoriskt  olydnad  och  privata

angelägenheter som finns. Vidare berörs också hur organisatorisk olydnad kan utvecklas samt

olika attityder till  förekomsten av denna olydnad. Den första delen av teorin avslutas med

orsaker som kan ligga till grund för konflikt på arbetsplatsen. Den andra delen av teorin består

av resonemang kring vad som kan ligga till grund för att de anställda ägnar sig åt privata

angelägenheter under arbetstid. Orsaker kan exempelvis vara bristande autonomi och tillit,

samt att den anställde behöver en paus. Sedan avslutas den teoretiska referensramen med åtta

propositioner för situationer  där anställda bör tillåtas använda internet för personligt bruk.

Med denna uppbyggnad strävar vi efter att ge läsaren en god insikt i ämnet.

Eftersom vi  ville  undersöka individernas  handlingar  utförde vi  en kvalitativ  undersökning

med intervjuer. Vi intervjuade två grupper, en grupp medarbetare och en grupp med chefer.

Vi valde två grupper för att i efterhand kunna jämföra om det är någon skillnad mellan vilka

privata  angelägenheter  som  förekommer  i  respektive  grupp.  Vi  kom  fram  till  att  det

förekommer samma typer av privata angelägenheter i båda grupperna. Båda grupperna ägnar

sig åt att prata med kollegor samt att surfa privata ärenden på internet under arbetstid. Det

som skilde sig var att det framkom att medarbetarna också ägnar sig åt att ringa privata samtal

samt att skicka privata sms och mail vilket inte framkom under intervjuerna med cheferna.

Cheferna hade en mycket generös inställning till utförandet av privata angelägenheter under

arbetstid, de ansåg att det var helt okej att ägna sig åt detta så länge de anställda utförde  de

arbetsuppgifter  som behövdes för dagen. Vi kom också fram till  att  det inte  fanns någon

personalpolicy angående detta, men att de flesta trodde att en sådan fanns. Vi kunde därför

inte  besvara  hur  de  anställda  förhöll  sig  till  den.  Det  fanns  två  anledningar  till  att

respondenterna ägnade sig åt att prata med kollegor och surfa privata ärenden under arbetstid.

De uppgav att det var för att de var i behov av en paus från sitt arbete samt att de menar att

tala med kollegor främjar ett trevligt arbetsklimat.
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1. INLEDNING

Ingen ägnar hela sin arbetsdag åt att arbeta menar  Garrett och Danziger (2008, s. 288). Att

ägna sig åt annat än det som rör sitt  arbete kallas organisatorisk olydnad. Det finns olika

former av organisatorisk olydnad. Det finns också olika orsaker till att anställda ägnar sig åt

detta.  En  av  de  bakomliggande  orsakerna  till  att  arbetstagare  ägnar  sig  åt  organisatorisk

olydnad kan vara att de saknar autonomi och värdighet i sitt arbete menar Karlsson (2008, s.

9).  Vi har  valt  att  titta  närmre  på privata  angelägenheter  som är en del  av organisatorisk

olydnad. 

Under vår studietid har vi tagit del av forskning som belyser olika synpunkter gällande privata

angelägenheter.  Vissa  anser  att  då  arbetstagare  använder  sin  arbetstid  till  privata

angelägenheter  kan detta bli  kostsamt för arbetsgivaren eftersom det stjäl  tid från arbetet.

Samtidigt har vi tagit del av information där det framgår att arbetstagare själva upplever att de

utför ett bättre arbete om de får en paus i sitt arbete, att det därför kan vara fördelaktigt att i

vissa fall ägna sig åt privata angelägenheter. Detta har väckt intresset hos oss att vilja veta

mer. 

I vårt samhälle idag tar tekniken stor plats. De flesta har tillgång till  datorer, smartphones

etcetera. Det gör oss ständigt tillgängliga, nåbara och vi upplever att många tar för givet att

man är uppdaterad på allt från nyheter till vad som står på Facebook. I och med denna tillgång

till teknik finns enligt vår uppfattning större möjlighet att ägna sig åt denna typ av privata

angelägenheter  under  arbetstid.  Dessutom menar  Larssons  och  Ivarssons  (2011,  s.  5)  att

gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut på grund av utvecklingen av tekniken, vi kan

utföra privata ärenden på arbetet och vice versa.

Vi har valt att skriva om just privata angelägenheter på arbetsplatsen för att detta är ett högst

aktuellt ämne. Det är aktuellt dels på grund av utvecklingen av tekniken som vi nämnde. Men

det   är  också  aktuellt  att  skriva  om  detta  eftersom  det  berör  den  uppmärksammade

diskussionen  angående  work-life  balance,  som  handlar  om  problematiken  att  balansera

arbetslivet med sitt privatliv. 
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1.1. Tidigare forskning 

Young och Case (2004, s. 105) skriver att en undersökning har visat att cirka 70 procent av

företagen ger sina anställda tillgång till internet och att statistik visar att anställdas missbruk

av internetanvändande på arbetsplatsen ökar. I en undersökning gjord av ett  analysföretag

visar det att 37 procent av de anställda medgav att de surfade hela tiden på arbetet, 32 procent

angav att de surfar ett par gånger om dagen medan 21 procent uppgav att de surfat några

gånger i veckan på sin arbetstid. En annan undersökning visar att 64 procent av företagen har

tagit  till  disciplinerande  åtgärder  samt  att  mer  än  30  procent  av  företagen  har  sagt  upp

anställda som följd av att anställda använt internet för personligt bruk eller på ett felaktigt sätt.

Några exempel på orsakerna till  de disciplinära åtgärderna eller uppsägningarna var att de

anställda surfat på pornografiska internetsidor, chattat, spelat, kollat på sport samt shoppat på

olika internetsidor (ibid). 

År 2008 skrev Göransson (2008) i dagstidningen Metro att  den tid som svenska anställda

spenderar på internet för personligt bruk på arbetstid motsvarar 430 000 jobb. Greenfield och

Davis (2002, s. 351) har gjort en studie som visar att nästan hälften av de tillfrågade uppgav

att  de i  genomsnitt  lägger drygt  3 arbetstimmar på att  utföra privata angelägenheter  varje

vecka. I samma studie fann Greenfield och Davis (2002, s. 351) att 62 procent av de anställda

inte  var  medvetna  om  att  deras  personliga  användande  av  internet  påverkade  företagets

internetkapicitet negativt. 

Paulsen  (2010,  s.  11)  har  studerat  många  olika  rapporter  som alla  pekar  åt  samma  håll,

nämligen att anställda spenderar mellan 1,5 till 3 arbetstimmar varje dag till aktiviteter som

inte är arbetsrelaterade. Mills et al (2001, s. 3) skriver att en mätning av internettrafiken på

olika webbplatser i USA har visat att 60 procent av all internethandlande och 70 procent av

trafiken på pornografiska webbsidor görs under arbetstid. Garrett och Danziger (2008, s. 288)

har gjort en studie ur synpunkten att se på personligt internetanvändande på arbetet. De menar

att det finns relativt lite forskning på området som kollar på personligt internetanvändande i

relation  till  vilken position du har på arbetsplatsen.  Dock skriver de vidare att  den något

bredare  forskningen ger  vissa  insikter  till  deras  centrala  frågeställning.  Studien  de  gjorde

visade  att  personligt  internetanvändande  var  betydligt  vanligare  bland  dem  med  högre

position  på  arbetsplatsen.  Det  var  i  synnerhet  de  som är  högavlönade exempelvis  chefer,

specialister,  välutbildade  samt  anställda  med  mycket  självständighet  i  sitt  arbete  som

tillbringade betydligt mer tid åt privat surfande. Detta skiljer sig mot de med lägre position i

hierarkin på arbetsplatsen (Garrett & Danziger 2008, s. 288).

2



1.2. Syfte, frågeställningar och studiens avgränsning

Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, privata angelägenheter som utförs av personer

med högre position skiljer  sig från de privata angelägenheter  som utförs av personer med

lägre position i organisationen. Anledningen till att vi väljer ut två olika grupper är för att vi

vill kunna jämföra om de privata angelägenheterna som utförs skiljer sig åt beroende på om

individerna har en högre eller lägre position i organisationen. Vi kommer undersöka detta på

en avgränsad organisation inom offentlig sektor. Vi har inte några generaliserade ambitioner,

utan snarare en exemplifierande ambition. Vår undersökning behandlar såpass allmängiltiga

teman att vi bedömer att det inte krävs någon presentation av organisationen.

1.2.1. Våra frågeställningar är:

1. Vilka skäl anges för att utföra privata angelägenheter?

2. Vad är det för privata angelägenheter som förekommer i respektive grupp?

3. Hur tror arbetstagaren att arbetsgivaren skulle ställa sig till utförandet av de privata 

angelägenheterna?

4. Hur förhåller sig de anställda till organisationens personalpolicy?

1.2.2.  Centrala begrepp

Vi vill här definiera några av de centrala begrepp som är återkommande i vår studie. Vi är

medvetna om att definitionen av dessa begrepp kan skilja sig åt beroende på var man läser om

dessa. Därför vill vi klargöra vår definition som vi utgår från.

Privata angelägenheter - Alla aktiviteter under arbetstid som är av privat natur och som inte

hör till arbetet, definierar vi som privata angelägenheter i vår studie.

Högre position - Med högre position menar vi de personer som arbetar på denna arbetsplats

och som innehar en chefsbefattning, vilken inkluderar personalansvar.

Lägre position - Med lägre position menar vi de arbetstagare på medarbetarnivå som arbetar

med de löpande arbetsuppgifterna, och som inte har personalansvar.

Medarbetare – Detta är ett omdiskuterat begrepp som annars kan ta hänsyn till arbetstagares

inställning till arbetet. I vår studie definierar vi alla arbetstagare, oavsett inställning till arbetet

och som inte innehar en chefsposition, som  medarbetare.
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1.3. Disposition

Den  första  delen  utgörs av  vår  teoretiska  referensram,  vilken  innefattar  en  teoretisk

fördjupning av begrepp och forskning som på olika sätt berör privata angelägenheter. Därefter

följer  vår  metod,  där  vi  motiverar  valet  av  metod  samt  beskriver  vårt  tillvägagångssätt

gällande  genomförande  av  intervjuer  och  analys.  Vi  övergår  sedan  till  vår  analys  och

resultatdel där vi kopplar ihop den teoretiska referensramen med vårt intervjumaterial,  och

analyserar  detta.  Avslutningsvis  förs  en  slutdiskussion  där  vi  konkret  besvarar  vår

frågeställning samt kommenterar vår egna upplevelse av studien. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM

                                                                                               
Den  teoretiska  referensramen  är  uppbyggd  med  två  huvudområden  som  vi  kallar

”organisatorisk  olydnad”  och  ”grund  till  privata  angelägenheter  under  arbetstid”.  Den

första delen inleds med en översiktlig förklaring av vad organisatorisk olydnad är, därefter

redogör vi för grundläggande begrepp. Vi berör också att gränserna mellan arbete och fritid

suddas ut och avslutar sedan med att beskriva hur konflikter på arbetsplatsen kan kopplas till

privata angelägenheter. Den andra delen börjar med en beskrivning om vikten av autonomi

och värdighet i arbetet. Vi berör också uppfattningar kring hur vanligt det är med privata

angelägenheter  samt  att  utförandet  av  detta  kan fylla  en  viktig  funktion.  Vi  avslutar  det

teoretiska avsnittet  med åtta propositioner då det borde vara okej att ägna sig åt privata

angelägenheter under arbetstid.

2.1. Organisatorisk olydnad

Vi har valt att fokusera på privata angelägenheter men för att se på privata angelägenheter

behöver vi ha förståelse för organisatorisk olydnad. Ackroyd och Thompson skriver år 1999

(s. 11)  att organisatorisk olydnad är ett negligerat område. Eftersom denna boken skrevs för

ett antal år sedan är vår uppfattning att detta ändrats, eftersom det har forskats mycket mer

inom området  sedan  dess.  Det  förekommer  olika  typer  av  organisatorisk  olydnad,  större

variation än vad som tidigare framkommit (Ackroyd & Thompson 1999, s. 8). Det finns inte

någon generell betydelse av vad som anses vara organisatorisk olydnad. Vad som anses vara

organisatorisk olydnad varierar från en arbetsplats till en annan, något man tillåts göra på en

arbetsplats kan vara helt oacceptabelt på en annan arbetsplats. Det handlar om konstruktioner

av beteendet som bildas i organisationen (Ackroyd & Thompson 1999, s. 11f).  Det som anses

vara olydnad är specifikt för den enskilda arbetsplatsen, däremot finns ofta överseende kring

området men det beror självfallet på hur grovt avsteg som gjorts (Ackroyd & Thompson 1999,

s. 11). Att överhuvudtaget diskutera beteenden handlar om just konstruktioner.

Att anta att de anställda som beter sig önskvärt, aktivt stödjer och arbetar tillsammans mot

organisationens mål menar Ackroyd och Thompson (1999, s. 8) är ett felaktigt antagande. De

menar att bara för att man "gör som man blir tillsagd" [egen översättning] inte aktivt arbetar i

samma riktning som organisationens mål ligger. På så vis kan det också vara positivt att inte

hela tiden agera som arbetsgivaren vill att man ska. Troligen är det ovanligt att en chef säger

till sina anställda att de ska ta några minuters mobilsurfande för att koppla ifrån arbetet någon
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minut.  Men  detta  skulle  enligt  oss  förmodligen  kunna  göra  att  arbetstagaren  i  pressade

situationer skulle kunna arbeta bättre. 

2.1.1. Tre former av organisatorisk olydnad

Vad som är organisatorisk olydnad är inget man kan peka ut i förväg, utan det är överordnade

i organisationen som avgör vilka handlingar som är okej eller inte. Då organisatorisk olydnad

är brett begrepp kan det delas upp i tre kategorier: motstånd, antisocialt beteende och privata

angelägenheter (Karlsson 2008, s. 133). Karlssons definition på begreppet motstånd lyder:

”Motstånd är sådant som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de ska

göra,  tänka  och vara  och som medvetet  riktar  sig  uppåt  i  den  organisatoriska  hierarkin”.

Motstånd handlar alltså om att upprätthålla värdigheten och autonomi och är ett svar från de

anställda mot ledningens kontroll (Karlsson 2008, s. 133). 

Vidare till nästa begrepp, antisocialt beteende. Majoriteten av organisationer har regler som

riktar sig mot antisocialt beteende. Ett exempel på en sådan kan vara regler mot mobbning.

Karlsson  föreslår  följande  definition:  ”Antisocialt  beteende  är  sådant  som  anställda  gör,

tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara och som riktar sig

nedåt eller åt sidorna i den organisatoriska hierarkin” (Karlsson 2008, s.135).  

Det  tredje  begreppet,  privata  angelägenheter  definierar  Karlsson  som  följande:  ”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, s. 137). Privata angelägenheter handlar alltså om att istället för att utföra sina

arbetsuppgifter  så  fokuserar  man  på  saker  som är  av  privat  natur.  Det  kan  vara  att  den

anställde tänker på privata saker istället för arbetstankar, att man bortser från att man är en

anställd och istället är privatperson i företagskulturen.

             

              Motstånd                          Antisocialt beteende             Privata angelägenheter

Figur 1: Tre former av organisatorisk olydnad
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2.1.2. Att utföra tomt arbete

Paulsen (2010) skriver om bland annat maskning och tidsspill på arbetsplatsen, och väljer att

kalla det för tomt arbete. Tomt arbete definierar han som den andelen av den betalda arbetstid

som de  anställda  ägnar  åt  annat  än  arbete  (Paulsen  2010,  s.  12).  Att  anställda  ”inte  har

tillräckligt att göra” är enligt forskning den vanligaste anledningen till tomt arbete (Paulsen

2010,  s.  17).  Paulsen  hävdar  vidare  att  det  har  skett  produktionsökningar  som tillfört  att

många arbetsuppgifter inte är så viktiga eller meningsfulla. Detta stöds inte av arbetstagarna

och för  att  behålla  sina arbetsuppgifter  så  skapar  då de anställda  en illusion av att  de är

upptagna av arbetet, när de egentligen kanske har tid över. Paulsen (2010, s. 16ff) utvecklar

en typologi av så kallat tomt arbete och kommer till slutsatsen att det finns fyra idealtyper. 

Den första kallas lek och innefattar att anställda med lite att göra och lågt arbetsengagemang

exempelvis  spelar  musik  eller  tittar  på  film  istället  för  att  arbeta.  Slacking uppstår  när

individens arbetsengagemang är högt men intensiteten är låg. Ofta sker detta på grund av

bristande arbetsuppgifter. En väsentlig skillnad mellan lek och slackning är att slackning är

något  den  anställde  fördriver  tiden  med  för  att  stå  ut  med  arbetet.  I  idealtypen  lek  får

individen  ut  något  av  tidsfördrivet.  Rekreation är  ett  sätt  för  en  anställd  med  höga

arbetsåtaganden  att  hantera  en  intensiv  arbetssituation.  I  Paulsens  studie  ser  man

rekreationspausen som att det lönar sig i längden för både organisationen och den anställde

genom att det blir en återhämning för den anställde.  Slutligen tar han upp  maskning, som

visas  när  medarbetare  med  lågt  arbetsengagemang  drar  sig  tillbaka  från  enorma mängder

arbete. I Paulsens studie är en stor skillnad att rekreationen tar mycket mindre tid, oftast inte

mer än en timme per dag, medan maskning kan ta mer än hälften av den anställdas arbetstid,

som då används åt autonomt bruk. (Paulsen 2010, s. 16ff). Paulsen (2010) har tagit fram en

fyrfältare  som visar  hur  de  olika  dimensionerna  av  arbetsintensitet  och  engagemang  kan

utspela sig:

Modell 1: Paulsens tomt arbete  (Källa: Paulsen 2010, s. 15, tabell 1)
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      Högt engagemang                 Slacking Rekreation    

Lågt engagemang   Lek Maskning   

   Låg arbetsintensitet       Hög arbetsintensitet



Ivarsson och Larsson (2011, s. 72) tar ett steg ifrån Paulsens begrepp lek och slacking. De

menar att uppfattningen för dessa grupper kan bli att människorna som tillhör idealtypen lek

eller slacking är ”players och slackers” vilket kan de inte riktigt håller med om. De ser det

mer som att människorna är offer för olyckliga omständigheter, då de mer eller mindre har

fastnat i en oönskad situation. De anställda är tvungna att hitta på något att göra för att stå ut

med sitt arbete och alternativet att informera ledningen om problemen är inte aktuellt, då det

kan finnas risk för att  de kan förlora sitt  arbete.  Gällande gruppen  människor  som tillhör

rekreationsgruppen, så skriver Ivarsson och Larsson (2011, s. 72) att det är en grupp som inte

fått  så  mycket  uppmärksamhet  från  akademiker  som  undersöker  motståndsområdet.  De

personerna  har  högt  arbetsåtagande  samtidigt  som  de  har  hög  arbetsintensitet.  När  de

personerna använder arbetstid för att surfa på internet privat, så är återhämtning en central

anledning till detta.

2.1.3. Utvecklingen av organisatorisk olydnad - ”Organizational 
misbehaviour” enligt Ackroyd och Thompson 

Ackroyd och Thompson (1999, s. 25ff) menar att organisatorisk olydnad kan utvecklas inom

fyra olika områden – tid, arbete, produkt och identitet. 

Modell 2: Ackroyd och Thompsons modell om utvecklingen av organisatorisk olydnad 

inom fyra områden. (Källa: bearbetning av Ackroyd & Thompson 1999, s. 25 figur 1.2 ) 

[egen översättning]
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Inom de fyra områdena pågår det en strid mellan de anställda och ledningen. Striden handlar

om vem som ska kontrollera och/eller tillägna sig arbete, arbetstiden samt det som produceras

och används i arbetet. Kopplat till detta får man även ta in företagskulturen. Om man ser det

ur ledningens perspektiv är det mest ideala att ha högt engagemang bland de anställda. Detta

innebär att de anställda är produktiva, arbetar hårt, kan identifiera sig med organisationen och

dess mål. 

Tid är det första området och innebär att ledningen kontrollerar de anställda så att de endast

ägnar arbetstiden till  arbetsuppgifterna de har. Det finns olika sätt att kontrollera detta på,

exempelvis tidsmätning av arbetsuppgifter. Något som de anställda kan göra som ett motstånd

till tidsmätningen är att arbeta långsammare och därmed ägna sig åt tidslöseri. 

När  det  gäller  området  arbete  så  handlar  det  om att  ledningen  kontrollerar  innehållet  av
arbetet men även mängden. Det ledningen kan fokusera på här är just hur arbetet utförs och

de kan då göra arbetsbeskrivningar till de anställda. Till det här området kan man koppla de

anställdas autonomi. Det är viktigt för autonomin att de anställda själva kan påverka mängden

arbete, hur arbetet ska utföras och vad som ska göras. Här kan de anställda försöka få till en

överenskommelse med ledningen (Ackroyd & Thompson 1999, s. 25ff).

Angående området produkt så kontrollerar ledningen hur väl de anställda arbetar och det kan

göras  genom  kvalitetsmätningar.  Här  kan  de  anställda  försöka  få  mer  autonomi  genom

exempelvis snatteri (Ackroyd & Thompson 1999, s. 25ff). Genom att snatta kan arbetstagaren

känna att den tar tillbaka tid eller förlorad lön från arbetsgivaren. Autonomi och värdighet

återkommer vi till senare.  

Det sista området är identitet och handlar om att ledningen försöker kontrollera de anställdas

identitet.  Med det menas att  de anställda ska identifiera sig med ledningens mål och med

organisationen i  sin helhet.  Ledningen kan här ta fram värderingar för organisationen och

skapa en företagskultur. De anställda kan ta avstånd från värderingarna och företagskulturen

genom att säga och göra saker som inte går i linje med dessa, exempelvis genom att skämta på

ett  sätt  som  inte  överensstämmer  med  organisationens  värderingar  eller  företagskultur

(Ackroyd & Thompson 1999, s. 25ff).

Något annat som kan ligga till grund för organisatorisk olydnad är till exempel maktkamper

eller brist på motivation hos arbetstagarna. Ackroyd och Thompson (1999, s. 31) skriver om

motsträviga arbetstagare och menar att de kan karaktäriseras som rebelliska eller avvikande.

Vidare tar Ackroyd och Thompson (1999, s. 31) upp att systematisk begränsning i arbetet är

allmänt  förekommande  och  att  historiker  har  hittat  ”kritiska  konflikter  om kontrollen”  i
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många yrken, så långt tillbaka i tiden som 1820-talet. Även om begränsningen ofta är dold, så

visar det sig ändå oftast vid en långvarig observation (Ackroyd & Thompson 1999, s. 32).

2.1.4. Olika attityder till privata angelägenheter

Allvin et al (2006) diskuterar att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut, bland annat med

hjälp av teknikens utveckling. Därför är gränsen mellan arbete och fritid inte lika distinkt som

den har varit, vi är också ständigt nåbara (Allvin et al 2006, s. 103f). Nu är det vanligare att ha

möjligheten att utföra arbetet ifrån andra platser än just på sin arbetsplats och också friare att

välja när det ska utföras. Allvin (ibid) menar att medarbetarnas work-life balance skulle kunna

underlättas genom detta, men detta innebär också att det är var och ens ansvar att dela upp sin

tid  till  arbete  och  privatliv  vilket  inte  är  helt  oproblematiskt.  "Ju  flexiblare  arbetets

organisering blir, desto otydligare blir också arbetets avgränsning gentemot det övriga livet"

(Allvin et al 2006, s. 104). 

Det är inte bara förändringar i arbetslivet som skett. Privatlivet har också förändrats, och har

"avtraditionaliserats" som de kallar det, på så vis att den enskilde också här har mer ansvar

(Allvin et  al  2006, s.  103).  Exempel  som Allvin et  al  (ibid) ger är  alltifrån att  individen

förväntas ta mer eget ansvar politiskt sett, till ökat ansvar för kund och konsumtionskontroll

och så vidare. Men å andra sidan menar  Hochschild (2001, s. 49) att familjelivet blir mer

tayloriserat. Till exempel menar Hochschild (ibid) att vi inte lagar mat från grunden själva och

att allt som ingår i familjelivet kort och gott blivit förenklat, så att vi får mer tid till annat. Om

man inte lyckas uppnå en struktur med god balans mellan arbete och övrig tid, kan det leda till

negativa konsekvenser för individen (Allvin et al 2006, s. 128). Men vad som är en god balans

är unikt för var och en (Allvin et al 2006, s. 103). Allvin (et al 2006, s. 150) uttrycker att desto

mer frihet kring utförandet av arbetet, desto mer tid ägnas till arbete. I ett arbete med fria

arbetsvillkor  skapas  också  en  förväntan  på  ökad  arbetsprestation  av  individen.  Denna

förväntan kan dels komma från individen själv eller från andra.

Larssons och Ivarssons (2011, s. 5) utgångspunkt är att en stor del av privata angelägenheter

på arbetet,  men även arbetsrelaterade aktiviteter på fritiden,  kan förklaras av att  gränserna

mellan arbete och privatliv har suddats ut. Larsson och Ivarsson (2011, s. 10) skriver att de

teoretiskt  kan  urskilja  fyra  olika  attityder  till  privata  angelägenheter  under  arbetstid.  De

hävdar att klassifikationerna bidrar till att uppnå en mer nyanserad bild av synen på privata

angelägenheter  på  arbetet.  De  fyra  attityderna  kallar  de  för  officiellt  förbjudet,  till  synes

förbjudet, tillåtet och uppmuntras [egen översättning]. Med officiellt förbjudet så menas att

man aktivt ska bekämpa alla privata angelägenheter, främst av ekonomiska skäl. Till synes

förbjudet innebär  att  arbetsgivaren  inte  förbjuder privata  angelägenheter,  även om de inte
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gillar  att  de anställda ägnar  arbetstiden åt  detta.  Den tredje attityden,  tillåtet,  innebär  helt

enkelt att man tillåter privata angelägenheter. Här kan man se det som att arbetsgivaren köper

medarbetarnas engagemang och att en tillåtande attityd på lång sikt kan föra med sig positiva

effekter såsom lojalitet,  engagemang, kreativitet och en ökad produktivitet.  Den fjärde och

sista attityden är förmodligen sällsynt. Den innebär att arbetsgivare uppmuntrar anställda att

göra privata angelägenheter på arbetstid. Larsson och Ivarsson tar dock upp ett exempel på ett

företag som uppmuntrar  personalen att  använda Facebook för privat  bruk under arbetstid.

Detta grundar sig i en uppfattning att det i slutändan gynnar företaget (Larsson & Ivarsson

(2011, s.10ff). 

2.1.5. Orsak till konflikt på arbetsplatsen

En orsak som kan ligga till  grund för  konflikt  på arbetsplatsen  kan vara kopplat  med en

eventuell svårighet att motivera sin personal. En konflikt på arbetsplatsen kan i sin tur leda till

organisatoriskt olydnad och därmed privata angelägenheter. I en studie gjord av Huzell (2005,

s. 189) kan man läsa ett citat från en chef som menar att det är svårt att motivera personalen. 

Så det är det svåra, att motivera. Det hjälper inte ens med lön, tycker jag. Det är

svårt,är inte folk motiverade så, så kan dom inte styra sig själva, så att säga. Då

skiter dom i det, då sitter dom och pratar och bygger upp motstånd på kafferasterna.

Dom sitter och surfar på sånt som dom inte får surfa på till exempel. Men börjar

dom bli motiverade och börjar tänka att jäklar nu är det bara överlevnad här, nu är vi

konkurrensutsatta och så här. Man börjar bearbeta människorna och diskutera det

här, men det är nytt för mig med. 

(Huzell 2005, s. 189)

Däremot menar Ackroyd och Thompson (1999, s. 9) att konflikter inom organisationen inte

behöver vara negativt. Konflikterna behöver däremot hanteras på rätt sätt, då kan konflikten

till och med bidra med något positivt och kan även vara utvecklande menar de. Anledningar

som kan ligga till grund för stridigheter handlar ofta om intressen utanför organisationen, det

kan till exempel vara den nya tekniken enligt Ackroyd och Thompson (ibid). Arbetsgivaren

måste  dock  se  till  att  ha  kontroll  över  det  som kan  orsaka  denna  typ  av  problem.  Vår

reflektion är också att då Ackroyd och Thompson skrev denna bok år 1999, tog teknologin

mindre plats i våra liv än vad den gör idag. Till exempel sociala medier har kommit att bli ett

större  fenomen  idag,  detta  tror  vi  kan  påverka  att  denna  typ  av  konflikt  kan  orsaka  fler

problem idag än när Ackroyd och Thompson skrev om detta i sin bok. 

Fokus ligger på att organisationen är tydlig med vad som förväntas av sina anställda, samt att

de då måste få respons från arbetstagarna som överensstämmer med organisationens direktiv.
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Beroende på om arbetstagarna godtar det organisationen har förmedlat, framgår det om det

föreligger risk för organisatorisk olydnad (Ackroyd & Thompson 1999, s. 11).  Enligt vårt

uppfattning  ligger  poängen  i  Ackroyd  och  Thompsons   resonemang  i  att  så  länge

arbetsgivaren tydligt förmedlar vad som gäller och att denne tydligt får svar från arbetstagaren

att  den instämmer  med  detta  eller  inte.  Först  då vet  de  om det  föreligger  någon risk för

organisatorisk olydnad. Men detta resonemang kan enligt oss ifrågasättas. Arbetstagaren kan

ge positiv respons enligt organisationens direktiv men kan ändå agera  i motsatt riktning utan

att meddela detta. Det är när responsen från medarbetarna inte är i enighet med direktiven från

arbetsgivaren  som organisatorisk  olydnad  är  synlig  (Ackroyd  & Thompson  1999,  s.  11).

Målet blir att förändra responsen från medarbetaren medan direktiven från arbetsgivaren ska

kvarstå (Ackroyd & Thompson 1999, s. 11).

Organisatoriskt beteende handlar om betydelsen av sociala konstruktioner och makt (Ackroyd

&  Thompson  1999,  s.  12).  Om  cheferna  tror  att  medarbetarna  kommer  att  uppträda  på

önskvärt sätt så länge de behandlar dem på rätt sätt,  är de naiva och förminskar synen på

förekomsten  av  organisatorisk  olydnad  menar  Ackroyd  och  Thompson  (1999,  s.  12).

Organisatorisk  olydnad  blir  en  naturlig  följd  där  det  förekommer  kontroll  och

förhållningsorder  (Ackroyd  &  Thompson  1999,  s.  12).  Eftersom  detta  förekommer  på

arbetsplatser är vår egna slutsats att detta medför att organisatorisk olydnad är oundvikligt.

2.2. Grund till privata angelägenheter under arbetstid

2.2.1. Autonomi och värdighet i arbetet

Autonomi är något som står i centrum av värdigheten i individens arbete (Karlsson 2008, s.

10). Enligt Beauchamp och Childress (2001, s. 60) är det viktigt att ha möjlighet att själv

kunna ta egna beslut för att uppleva sig ha autonomi. Vidare menar de att en person som inte

har möjlighet att ta egna beslut, utan är styrd av exempelvis sina chefer, inte har autonomi.

Forskning har enligt Karlsson (2008, s. 10) visat att anställda önskar ha mer inflytande och

autonomi  i  sitt  arbete.  Vidare  lyfter  han  fram  att  tillit  är  en  viktig  del  i  autonomi.  En

definition  på  tillit  som  enligt  Blennberger  (2009,  s.  21)  har  fått  stor  betydelse  är  en

formulering  av  Sztompka,  vilken  Blennberger  översatt  till  "Tillit  är  en  förväntansfull

inställning till andra människors framtida handlingar". Synonyma ord till tillit är exempelvis

tilltro och förtroende (Blennberger 2009, s. 19). 

Om arbetsgivaren har tillit till den anställde, att den har kompetensen som behövs för jobbet,

tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter och därmed utför sitt arbete väl, så får den anställde

autonomi (Karlsson 2008, s. 10-11). Om den anställde inte får någon tillit och därmed ingen

autonomi så kan detta då leda till motstånd eller organisatorisk olydnad (Karlsson 2008, s.
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11). Karlsson (2008, s. 9) skriver att människor behöver autonomi och värdighet i arbetet och

hävdar att om människor inte upplever det, så finns en stor möjlighet att de gör motstånd mot

sina arbetsvillkor. Fortsättningsvis så skriver Karlsson (2008, s. 9) att arbetarnas produktivitet

och effektivitet är viktigare än arbetarnas värdighet, vilket leder till att det inte är ovanligt att

arbetarnas  värdighet  hamnar  i  konflikt  med  ekonomiska  krav  på  vinst,  produktivitet  och

effektivitet. Ur ett samhällsvetenskapligt synsätt ser man att värdighet i arbetet bör innebära

”förmågan  att  etablera  en  känsla  av  egenvärde  och  självrespekt  och  att  få  erfara  andras

respekt” (Hodson 2001 refererad och egen översättning av Karlsson 2008, s. 9). 

Karlsson (2008, s. 9f) tar upp flera olika anledningar som kan motverka värdigheten i arbetet.

Dels kan den maktposition som ledningen har mot de anställda påverka värdigheten men även

om det  är  en  hög  arbetsbelastning  eller  om de  känner  att  deras  autonomi  är  begränsad.

Värdigheten ökar om arbetstagarens arbete medför stolthet, respekt, värde, status, integritet

och erkännande. Om arbetet däremot leder till att arbetstagaren upplever att hen blir tagen för

givet, brist på erkännande och tillit  och skam så minskar värdigheten. Känslan av brist på

värdighet eller försök att bibehålla värdigheten i arbetet kan leda till organisatorisk olydnad,

såsom privata angelägenheter (ibid).

Något  som  styrker  detta  är  Ackroyd  och  Thompsons  (1999,  s.  42)  diskussion  om

tillfredsställelse i arbetet. De menar att det är svårt för människor att hitta arbete som är riktigt

tillfredsställande. Många som påstår att de är tillfredsställda med sitt arbete, säger det för att

de  helt  enkelt  inte  kan  förvänta  sig  så  mycket  tillfredsställelse.  För  att  skapa  sig

tillfredsställelse i arbetet så kan olika typer av olämpligt uppträdande, till exempel frånvaro

från  arbetsplatsen,  bidra  till  en  mer  upplevd  arbetstillfredsställelse  menar  Ackroyd  och

Thompson (1999, s. 42). 

Benson samt Collison och Ackroyd (refererade i Ivarsson & Larsson 2011, s. 71) menar att

aktiviteter  som  inte  är  arbetsrelaterade  kommer  naturligt  som  en  följd  av  strukturella

motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ivarsson och Larsson (2011, s. 71) menar

att motstånd kommer finnas där det finns underordning. Där det finns chefer som övervakar

och kontrollerar arbetet finns det anställda som är längst ner i organisationshierarki, där är det

naturligt att finna handlingsmönster som bryter mot regler och policys som ledningen har satt

upp.

Ackroyd och Thompson (1999, s. 36) har tagit del av studier som visat att stöld och snatteri är

en ”integrerad  del  av standarden i  hur  företaget  fungerar”,  men även hur  de anställda  på

kontinuerlig basis ändrar sitt sätt att bryta företagets regler, för att rädda sin anställning. De

anställda som bröt mot företagets regler var medvetna om att det var fel, men motiverade det

med hänvisning till deras underordnade position i hierarkin på arbetsplatsen.

13



En annan grund till att arbetstagare ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid kan vara

de informella reglerna som finns på arbetsplatsen. Kirchhoff och Karlsson (2009, s. 457) har i

en fallstudie identifierat tre regeluppsättningar inom ramen för lönearbete som utmärker sig.

Det är tjänsteregler, kollektiva regler och yrkesregler. Tjänsteregler är informella regler eller

tysta överenskommelser som utvecklas mellan anställda och kunder. Kollektiva regler utgör

en kollektiv förståelse och tolkning av arbetet och arbetsrelaterade frågor och de utvecklas av

det  formella  och  informella  samspelet  mellan  anställda  på  arbetsplatsen.  Yrkesregler  är  i

motsats till  tjänsteregler och kollektiva regler etablerade utanför organisationen. Det är ett

resultat  av  akademisk  utbildning  och  dessa  regler  upprätthålls  och  förstärks  av  de

yrkesverksamma. Syftet är att legitimera de professionella arbetsnormerna som skapats. 

Kirchhoff  och  Karlsson  (2009)  hävdar  att  när  en  individ  medvetet  bryter  en  regel  på

arbetsplatsen så följer individen en annan regel. Kirchhoff och Karlsson (2009, s. 458) menar

att det är viktigt att se till vilka regler organisationen har, för att detta kan ligga till grund för

vad som definieras som motstånd  och organisatorisk olydnad på den enskilda arbetsplatsen.

Enligt oss beror detta på de lokala reglerna som finns på arbetsplatsen. Det som anses vara

organisatorisk olydnad på en arbetsplats behöver inte vara det på en annan arbetsplats. Att

bryta mot de regler som finns på arbetsplatsen kan i vissa fall ses som ett motstånd, dock inte

alltid. Att bryta mot regler kan också vara ett sätt för att arbetet ska flyta på (Kirchhoff och

Karlsson 2009, s. 459).

2.2.2. Förekomsten av privata angelägenheter på arbetstid

Townsend (2003, s. 452) har gjort en fallstudie där hon listar tre viktiga faktorer som påverkar

beteendet  som kan upplevas  som motstånd.  Dels så påverkar  den  ledarstil som används i

organisationen  men  även  hur  många  anställda  de  har samt  hur  de  anställda  uppfattar  att

företagsledningen behandlar dem. Townsend har under flera år studerat två företag och gjort

ett stort antal intervjuer, med anställda på olika positioner i företagen, och har kommit fram

till att det finns olika sorters organisatorisk olydnad. Dels så använde de anställda företagets

saker för privata bruk, och såg det som en del av deras lön. Det förekom även småskaligt

snatteri men även stölder från företagen, vilket grundades av att de anställda upplevde att de

blev dåligt behandlade. Beroende på vilka möjligheter som de anställda har påverkar det hur

mycket snatteri och stöld som förekommer (Townsend 2003, s. 453). 

Ivarsson och Larsson (2011, s. 68) skriver att det finns olika antaganden för hur vanligt det är

med privata angelägenheter på arbetet och att det finns olika uppgifter på hur mycket tid av

arbetet som spenderas på det. Garrett och Danziger (2008, s. 291) menar att ingen, oavsett om

det är anställda eller chefer, enbart ägnar sig åt endast sitt arbete. Det är många arbetsgivare
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som, på grund av rädslan för vad de anställda kommer göra och vad de kommer försumma,

väljer att övervaka de anställdas aktiviteter på internet. Det är heller inte ovanligt att det finns

en internetpolicy som innehåller varningar och hot om vad som kan hända om det bryts på

policyn (Ivarsson & Larsson 2011, s. 64).  Whitty och Carr (2006, s. 239) har i sina studier

funnit att det var drygt 62 procent av företagen som hade en internetpolicy.  Något som de

tyckte var alarmerande var att endast 19 procent av de anställda visste att det fanns en sådan

på företaget.  Vidare skriver Ivarsson och Larsson (2011, s.64)  att det finns ett antal studier

som visar att anställda som använder internet i sitt dagliga arbete är mer benägna att använda

det till personliga aktiviteter.  Greenfield och Davies (2002, s. 347) hävdar att ny teknik kan

skapa  nya  problem,  särskilt  på  arbetsplatsen,  där  tillgången  till  oövervakat  Internet  på

arbetsplatsen  kan  vara  alltför  frestande  för  en  anställd  att  avstå  från  att  missbruka,  trots

övervakning och tillsyn arbetsgivare.

En  annan  anledning  till  ökningen  kan  vara  att  man  helt  enkelt  gör  som andra  gör.  Om

anställda  ser eller  tror att  någon annan gör privata  aktiviteter  på arbetstid,  så blir  de mer

benägna att själva göra det (Ivarsson & Larsson 2011, s. 69).  Lim (2002 refererad i Ivarsson

& Larsson 2011, s. 69) hävdar en annan orsak, nämligen att anställda motiverar sitt personliga

internetanvändande på olika sätt. Till exempel att de antingen hävdar tidigare exemplariskt

uppträdande, att de har gjort mer än vad som förväntats av dem eller att de anställda har en

uppfattning  om  att  de  är  underbetalda  och  att  de  jämnar  ut  obalansen  genom  privat

internetanvändning.

Sett ur traditionell ekonomisk teori hävdas det att människor agerar från egenintresse. Detta

innebär att de anställda kommer utföra privata angelägenheter om förutsättningarna tillåter det

och  om  de  förtjänster  eller  förmåner  är  större  än  de  upplevda  förluster  eller  obehagen

(Ivarsson & Larsson 2011, s. 69). Men det blir det allt vanligare med smartphones, vilket är

svårare för arbetsgivaren att kontrollera och styra över. Det kan säkerligen stå i någon policy

att  den  privata  mobiltelefonen  inte  ska  användas  på  arbetstid,  men  det  blir  ju  svårt  för

arbetsgivaren att kontrollera detta på samma sätt som de kan kontrollera arbetsdatorn. Det

finns dock arbetsgivare som inte tycker att det är någon stor sak om de anställda gör vissa

personliga saker på arbetstid, såsom att skicka eller ta emot personliga e-post eller surfa lite

på internet.  Det kan vara så att  de arbetsgivarna kanske har åsikten att  sådana personliga

aktiviteter inte är så skadligt för organisationen eller företaget som man tidigare trott. Det blir

dessutom allt vanligare att företag och organisationer väljer att använda sig av sociala medier

för att kommunicera till sina kunder eller brukare samt att det används för marknadsföring.

Om företaget eller organisationen har valt att finnas på sociala medier kan det se konstigt ut

om de blockerar de anställda tillgång till platsen (Ivarsson & Larsson 2011, s. 64f).  
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När det gäller teorier om livspusslet så är de användbara för att förstå livet, menar Ivarsson

och Larsson (2011, s. 70f) men att de inte bidrar mycket till att förstå vad som händer på

arbetet,  speciellt  inte  när  det  gäller  personlig  internetanvändning.  De  hävdar  att  internet

snarare är mer kopplat till fritidsintressen, än det är ett verktyg för att kombinera arbete och

familjelivet.  Därav  borde  inte  den  sortens  internetanvändning  vara  någon  stor  del  av  de

anställdas arbetstid. Forskare som gjort studier på området blev förvånade över resultatet, att

det inte förekom så mycket personliga aktiviteter på arbetsplatsen som rörde de anställdas

familjeliv.  En förklaring  till  det  resultatet  kan vara att  forskarna enbart  undersökt  vad de

anställda gör när de är just på jobbet, och mycket av tiden som läggs på familjelivet under

arbetstid, sker på någon annan plats än exempelvis kontoret. Det kan vara allt från läkartider

till att hämta eller lämna barn på förskolan, som de anställda gör på arbetstiden, men de är inte

på kontoret, så det syns inte i resultatet (Ivarsson & Larsson 2011, s. 70). 

2.2.3. Nödvändig återhämtning

Trots  att  det  under  de senaste  decennierna  har skett  stora produktionsökningar  så har det

hävdats att de privata angelägenheter som de anställda gör på arbetstiden skadar företagens

produktivitetsutveckling  och  att  all  icke-arbetsrelaterade  aktiviteter  på  arbetstiden  ska

bekämpas så att de försvinner helt. Det är framförallt internetanvändning som ses som den

mest upprörande aktiviteter skriver Ivarsson och Larsson (2011, s. 63), men de tar även upp

att  användningen  av  smartphones  är  något  som ökar  och som tidigare  forskning inte  har

behandlat.  Något  som  inte  har  diskuterats  i  samband  med  internetanvändning  och

användningen av  smartphones  är  återhämtningen.  Dagens arbetsbelastning  är  hög och det

krävs  att  det  hålls  en  snabb  och  effektiv  arbetstakt,  men  då  behövs  även  återhämtning,

välförtjänta mikropauser och raster från arbetet (Ivarsson & Larsson 2011, s. 63f).

Ivarsson  och  Larsson  (2011,  s.65)  tar  upp  att  mycket  forskning  har  pekat  på  att  privat

internetanvändning både bör och kan förhindras, men Ivarsson och Larsson menar att privat

internetanvändning på arbetet  inte  kommer  att  minska  och hävdar  att  det  inte  hjälper  om

arbetsgivaren har tydliga regler.  Deras åsikt är  att  den privata  internetanvändningen fyller

viktiga  återhämtningsfunktioner  och  menar  att  ett  förbud  mot  detta  kan  vara  en

återvändsgränd som kan resultera  i negativa konsekvenser i  form av motståndshandlingar,

men även att sjukfrånvaro ökar samt en högre personalomsättning (Ivarsson & Larsson 2011,

s. 65).

Ivarsson och Larsson (2011, s. 70) menar att personligt internetanvändande för de anställda

med högt engagemang för sitt arbete, bör ha positiva effekter och att de troligtvis får mer

energi när de fortsätter med sina arbetsuppgifter. Hamermesh (1990 refererad i Ivarsson &
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Larsson 2011, s. 72) hävdar att ”Tid som spenderas på jobbet till avslappning (dagdrivning)

kan öka arbetskraftens  produktivitet  genom att  de kan vila  när de är fysiskt  eller  mentalt

trötta” [egen översättning]. Den nödvändiga pausen som arbetare behöver kan fångas inom

begreppet återhämtning vilket ökar välbefinnandet hos individen genom att det minskar stress.

Men det är möjligtvis så att just tiden för återhämtning inte finns på arbeten som har ett högt

tempo, exempelvis på ett sjukhus där läkaren har ett väntrum fullt av patienter som väntar

eller i en affär där det är mycket kunder som behöver hjälp. Därav finns det forskare som

hävdar att återhämtning ska ske utanför arbetstid,  såsom kvällar,  helger och på semestern.

Dock kan det vara så att den återhämtningen inte är tillräcklig och att det då behövs ytterligare

möjligheter för återhämtning. Då uppkommer behovet av att skapa utrymme för återhämtning

genom små pauser under arbetsdagen (Ivarsson & Larsson 2011, s. 73).

Ivarsson och Larsson (2011) hävdar att de allra flesta anställda har ambitionen att göra bra

ifrån sig på sitt  arbete och menar  att  viktiga arbetsuppgifter  högst sannolikt har en högre

prioritet hos de anställda än tid för återhämtning. Vidare menar Ivarsson och Larsson (2011)

att kraven i dagens arbetsliv är orimliga. Det kan vara fysiska krav, intellektuella krav, sociala

krav,  känslomässiga  samt  estetiska  krav  (Ivarsson  & Larsson  2011,  s.  74).  Ivarsson  och

Larsson (2011, s. 74) argumenterar vidare att eftersom många anställda upplever en hel del

stress och press på grund av att de har ett intensivt arbete, så finns det ett antal situationer där

den  anställde  ska  ha  rätt  till  tid  för  återhämtning  utan  att  eventuellt  kunna  utsättas  för

disciplinära  åtgärder  från  sina  chefer.  Här  förtydligar  Ivarsson och Larsson att  detta  inte

betyder att de anställda ska använda internet i alla lägen och för alla ändamål (Ivarsson &

Larsson 2011, s. 74). 

Ivarsson och Larsson (2012, s. 17) menar att privata angelägenheter på arbetet kan vara en

fördel för organisationen, istället för att det är skadligt. Vidare tar de upp att forskare som

studerat organisatorisk beteende och olydnad inte uttryckligen lagt fokus på frågan om varför

anställda ägnar sig åt privata angelägenheter under arbetstid. Forskare har i mycket forskning

istället  behandlat  mer  allvarligare  handlingar  och  aktiviteter,  såsom  bedrägeri  och  stöld

etcetera (Ivarsson & Larsson 2012, s. 10).

2.2.4. Tillfällen på jobbet då det borde vara okej att använda   
internet för personligt bruk

Ivarsson och Larsson (2011, s. 74ff) beskriver åtta propositioner för situationer där anställda

ska tillåtas använda internet för personligt bruk, utan att få dåligt samvete. 
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1. Den  första  propositionen  innebär  att  anställda  bör  tillåtas  använda  internet  för

personligt bruk när deras arbetsbelastning är så stor att det kan påverka deras hälsa.

Här  menar  de  att  en  ökad arbetsbelastning  ger  grund till  att  de  anställda  behöver

återhämtning. En kort paus löser måhända inte stora problem, men den ger tillfällig

lindring (Ivarsson & Larsson 2011, s. 74f). 

2. Den  andra  propositionen  innefattar  att  de  anställda  bör  få  använda  internet  till

personligt bruk vid exempelvis driftstopp eller tillfällen där det inte finns något annat

att göra och då inte påverkar produktiviteten (Ivarsson & Larsson 2011, s. 75). 

3. Det tredje tillfället där användning av internet för personligt ändamål bör tillåtas är så

länge  som  de  anställdas  dagliga  produktion  är  tillräcklig.  När  företag  och

organisationer  strävar  efter  ökad  produktivitet  kan  det  ses  som  att  personligt

användande av internet stjäl produktiv tid, men om fokus ligger på slutresultatet och

vilken  mängd  arbete  som görs  under  en  arbetsdag eller  arbetsvecka,  så  skulle  det

tillåta anställda att arbeta på ett sätt som gör att de kan arbeta ihop tid för att skapa

utrymme för återhämtning. Detta tillvägagångssätt kan kopplas till forskning som visar

hur viktigt det är att ha inflytande och självbestämmande i arbetet samt att bra arbeten

skapas när det finns tydliga mål för resultat som inte ändras hela tiden (Ivarsson &

Larsson 2011, s. 75).

4. Den fjärde propositionen där anställda bör tillåtas att använda internet för personligt

ändamål grundar sig i syftet att stimulera och främja kreativitet. Ett arbete som kräver

exempelvis problemlösning och analytisk förmåga kan framkalla behov av en tillfällig

paus,  vilket  i  detta  fall  skulle  vara  en  liten  stund  på  internet  för  att  återgå  till

arbetsuppgifterna med förnyad kraft (Ivarsson & Larsson 2011, s. 75). 

5. Den femte propositionen innebär att anställda bör få använda internet för personligt

bruk  när  det  fungerar  att  göra  andra  saker  samtidigt  som man  arbetar.  Det  finns

arbetsuppgifter som inte kräver den anställdas fulla uppmärksamhet och då kan det

fungera att surfa lite på internet samtidigt som man arbetar. Det finns många olika

förslag på när detta skulle kunna vara, men ett exempel skulle kunna vara om den

anställde sitter i telefonkö (Ivarsson & Larsson 2011, s. 76).

6. Den  sjätte  propositionen  innebär  att  anställda  bör  tillåtas  att  använda  internet  för

personliga ändamål om det inte äventyrar säkerheten. I många fall är inte en kort paus

någon  fara,  men  det  finns  undantag.  Yrken  som har  ansvar  för  andras  hälsa  och

säkerhet tillhör dessa undantag, exempelvis en kirurg som opererar eller en pilot som

flyger ett flygplan (Ivarsson & Larsson 2011, s. 76).
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7. Den  sjunde  propositionen  skiljer  sig  något  från  de  andra,  då  den  grundar  sig  på

relationen  arbetstagare  emellan,  istället  för  relationen  mellan  ledningen  och

arbetstagarna.  Här  menar  Ivarsson  och  Larsson  (2011,  s.  76)  att  de  anställda  bör

tillåtas  använda  internet  för  personligt  bruk  om  det  inte  påverkar  den  anställdas

kollegor och medarbetare. 

8. Den åttonde och sista propositionen som Ivarsson och Larsson (2011, s. 76) tar upp är

att om det inte påverkar kunder, klienter eller patienter så bör de anställda få använda

internet för personligt bruk.
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3. METOD

Vi inleder med en motivering till varför en kvalitativ ansats tillämpas. Därefter redogörs för

vår  förförståelse,  utformning  av  intervjuguide,  urval  samt  kort  information  kring

intervjupersonerna. Hur genomförandet av intervjuerna samt hur bearbetning och analys gått

till, följer sedan. Vi fortsätter sedan med studiens reliabilitet och validitet och avslutar med

forskningsetiskt ställningstagande.

3.1. Val av metod

Beroende  på  vad  man  har  för  syfte  och  frågeställningar  med  sin  forskning  påverkas

lämpligheten av att välja en kvalitativ eller kvantitativ metod. I vårt fall var syftet att ta reda

på individers utförande av privata angelägenheter på arbetstid och deras resonemang kring

detta, därför lämpade sig en kvalitativ metod bäst enligt oss. Trost (2010, s. 31f) skriver att

undersökningar som inte har fokus på det numeriska, utan istället på exempelvis individers

handlingsmönster etcetera, kan med fördel  genomföras med en kvalitativ metod. Att få ta del

av erfarenheter, resonemang eller upplevelser hos informanten är intervjuarens mål med en

kvalitativ metod (Trost, 2010, s. 43f). Därför valde vi att använda en kvalitativ metod med

intervjuer. De frågor man ställer under intervjun ska vara okomplicerade och svaren ska i sin

tur ge en stor mängd text som kan analyseras och bearbetas djupt (Trost 2010, s. 25). I vår

studie förekommer  även ett  litet  inslag av analys  av dokument.  Det  är  av en såpass liten

uppfattning att det inte krävs någon djupare redogörelse av detta.

3.2. Förförståelse

Vi har valt att informera om vår förförståelse för att vi är medvetna om att förförståelsen kan

prägla vårt arbete. Dessutom finner vi det intressant att i efterhand kunna jämföra huruvida

förförståelsen överensstämde med resultatet eller inte. En första tanke som slog oss i början av

detta arbete var huruvida respondenten skulle reagera på området intervjun kretsar kring. Om

de möjligtvis skulle kunna känna sig påhoppade och inte alls vilja medge att de ägnar sig åt

annat än arbete på sin arbetstid, även om forskning visar att alla gör det. Vissa frågor ansåg vi

var av ett känsligt slag. Till exempel frågan om vad vederbörande själv gjorde för privata

angelägenheter. Vi var aningen bekymrade över hur dessa frågor skulle tas emot. 
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Vi  diskuterade  innan  genomförandet  av  intervjuerna  och  trodde  båda  två  att  de  med  en

chefsposition på arbetet troligen har större utrymme att utföra privata angelägenheter på sin

arbetstid.  Anledningen  till  vår  misstanke  om detta  är  för  att  de  möjligtvis  kan  ha  friare

upplägg av sin arbetsdag. Om en person med ett högkvalificerat arbete exempelvis har möten

utanför organisationen tror vi möjligheten är större för denne att göra ett privat ärende på

vägen.

Ett annat exempel kan vara att vi tror att personer i den högkvalificerade yrkesgruppen som

har tillgång till  egen mobiltelefon på arbetet  troligen har större utrymme att  ringa privata

samtal eller surfa i privata ärenden, än en person i den lägre kvalificerade yrkesgruppen som

kanske inte har tillgång till egen jobbtelefon. Dessutom är vår misstanke att de medarbetarna

som inte innehar en chefsposition troligen är mer bundna till sin arbetsplats, vi tror därför att

det  blir  mer  uppenbart  om  de  saknas  från  sin  arbetsplats.  Därför  tror  vi  att  privata

angelägenheter som är mer av fysisk karaktär är lägre inom denna grupp. Möjligtvis utför

denna grupp fler privata angelägenheter av teknisk karaktär så som internetsurfande och så

vidare, men också att de eventuellt har icke-jobbrelaterade konversationer med kollegan som

sitter bredvid.

Vi har också diskuterat hur vi tror respondenterna ställer sig till skillnaden mellan just icke-

jobbrelaterade konversationer och exempelvis att vara inne på Facebook. Vår gemensamma

gissning är  att  båda grupperna troligen  ser  mildare  på att  ha  en privat  konversation  med

kollegorna en kort stund, än att konversera på Facebook. En anledning skulle kunna vara att

de kan anse att detta främjar ett trevligt arbetsklimat, något inte Facebook-användning kanske

anses göra. Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv kan vi förvisso se fördelarna med ett trevligt

klimat mellan kollegorna, däremot genererar båda typerna av konversationer i ett bortfall av

arbetsprestation. Därför förlorar arbetsgivaren lika mycket arbetskraft oavsett vilken typ av

privat angelägenhet som utförs, men detta går att problematisera. Enligt oss skulle en aktivitet

av detta slag under arbetstid paradoxalt nog kunna resultera i ökat arbetsengagemang, något vi

återkommer till strax.

På alla arbetsplatser råder lokala, informella regler och en unik organisationskultur vilket vi

också tror innehåller riktlinjer för acceptabla/oacceptabla privata angelägenheter.  Även om

organisationspolicyn  säger  något  annat  kan  det  mycket  väl  vara  socialt  accepterat  att  till

exempel  ringa  privata  telefonsamtal  eller  prata  med  kollegor  under  arbetstid.  Under  tung

arbetsbelastning  tror  vi  också  att  ett  utförande  av  privata  angelägenheter  kan  verka

avstressande för arbetstagaren. Följaktligen kan ny energi tillföras så medarbetaren kan arbeta

effektivt igen. Så även om arbetsgivaren går miste om arbetsprestation den specifika tiden

som används åt annat, tror vi att arbetsgivaren i vissa fall kan gynnas av det. Det är inte säkert

21



att arbetstagaren presterar på en acceptabel nivå, men om den otillåtna aktiviteten utförs kan

detta resultera i effektivare arbete vilket däremot gynnar arbetsgivaren. 

3.3. Utformning av intervjuguiden

Vi  valde  att  utforma  vår  intervjuguide  utefter  det  som  Lantz  (2013,  s.  73)  kallar  en

halvstrukturerad intervju, det vill säga att bestämda frågor som formulerats med utgångspunkt

från  vår  teori-del.  Intervjuguiden  formulerades  med  frågeområden  för  att  kunna  anpassa

intervjufrågorna till lämpligast ordning. De områdena vi valde att ställa frågor utifrån kallade

vi:  bakgrund,  Paulsens  tomt  arbete,  privata  angelägenheter,  vad är  okej  och hur  påverkar

privata  angelägenheter.  Baserat  på  sina  områden  formulerar  man  sedan  frågor  utifrån

ordningen  som anpassas  utifrån  respondenten  (Trost  2010,  s.  71).  Detta  innebär  att  våra

intervjuer utförts med låg grad av standardisering. En intervju med låg grad av standardisering

gör det möjligt att skapa en naturlig följd av frågorna, målet är att intervjun ska genomföras

med ett följsamt mönster (Trost 2010, s. 39). När intervjuer har låg grad av standardisering

ges också friare utrymme för intervjuaren att variera allt från platserna där intervjuerna ska

genomföras  till  att  ändra  ordningsföljden  av  frågor,  men  också  att  variera  ordval  utifrån

respondentens språkbruk (Trost 2010, s. 39). 

Intervjuguiden kan med fördel utvärderas efter någon eller några få intervjuer, krävs någon

ändring finns möjligheten att göra förändringar av intervjuguiden (Trost 2010, s. 72).  Efter

vår första intervju diskuterade vi hur intervjuguiden fungerat. I stort sett krävdes knappt några

förändringar. Ordningsföljden vi skrivit frågorna i följdes, då det under varje intervju blev en

logisk följd. Vid enstaka intervjuer besvarades flera frågor i en och samma fråga, där av var

det inte nödvändigt att ställa den frågan igen. Dock förändrades intervjuguiden på ett litet sätt,

nämligen att  alla  nedskrivna förlag på privata  angelägenheter  inte togs upp. Det  kändes i

stunden inte bekvämt eller relevant att beröra alla områden.

3.4. Urval

Vi hade kontakter i den valda organisationen vilket gav oss möjligheten att genomföra våra

intervjuer där. Vårt mål var till en början att göra ett strategiskt urval eftersom vi riktat oss till

personer på specifika positioner på en och samma arbetsplats. Men vilka personer som blev

intervjuade valdes ut av chefen på arbetsplatsen.  Urvalet stämmer således inte helt överens

med någon av de klassiska urvalen. Optimalt hade varit att intervjua lika många chefer som

icke-chefer, men då deras arbetsbelastning var hög och vår tid var begränsad fick vi hålla till

godo med två på chefsposition. Något annat vi anser är viktigt att ta hänsyn till är att detta
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också kan uppfattas vara ett känsligt område och därav kan det  vara svårt att få tillgång till

respondenter, vi är därför tacksamma över de som deltagit.

3.5. Intervjupersoner

Vi har intervjuat fem personer som arbetar i en offentlig verksamhet, varav två personer på

chefsnivå  och  tre  anställda.  Eftersom  vi  dels  varit  på  respondenternas  arbetsplatser  och

genomfört intervjuerna och dels för att de som intervjuats vet vilka som deltagit i intervjuerna,

väljer vi att inte delge någon information kring individerna på grund av att vi värnar om deras

konfidentialitet.

3.6. Genomförande av intervjuer

Innan vi genomförde intervjuerna diskuterade vi för- och nackdelarna med att intervjua på

varsitt håll eller om vi båda två skulle delta under varje intervju. Fördelar med att vara två

intervjuare om dessa samarbetar väl är enligt Trost (2010, s. 67) att de kan känna sig tryggare

och samlar in en större mängd intryck tillsammans. En risk med att vara två intervjuare som

intervjuar en respondent är att respondenten kan uppleva att  det blir två mot en, att de andra

är i överläge (Trost 2010, s. 67). Trots riskerna med att två personer intervjuar en respondent

beslutade vi ändå att båda två skulle delta vid varje intervju. Anledningen till detta var för att

inte  någon av oss har stor erfarenhet av att utföra intervjuer och kände oss därför trygga med

att vara två. Vi kunde också hjälpa varandra med relevanta följdfrågor och stötta om någon

skulle komma av sig. Inför intervjuerna gjorde vi en arbetsfördelning som innebar att Emelie

ställde frågorna medan Linda noterade stödord och övriga intressanta anteckningar.

Huruvida vi skulle göra en gruppintervju med respektive grupp vi ville intervjua eller enskilda

intervjuer med vardera var för oss inte ett självklart val. Vår tanke var att gruppintervjuer

kunde bidra till att respondenterna mer öppet skulle kunna tala om vad de utför för privata

angelägenheter. Vi tänkte att det skulle underlätta respondenten att ”erkänna” detta, om andra

också  talade  om  vad  de  gjorde.  Att  det  på  så  sätt  skulle  kännas  mindre  skamligt  för

respondenterna. Vi var en aningen bekymrade kring öppenheten att dela med sig av denna typ

av  information  och  oroade  över  att  de  skulle  säga  att  de  inte  utför  någon  typ  av  privat

angelägenhet  på arbetstid.  Däremot  belyser  Trost  (2010,  s.  67)  risken för  grupptryck  vid

gruppintervjuer,  att  personerna  kollektivt  drivs  till  en  åsikt.  Men  Trost  (ibid)  menar  att

slutsatsen  gruppen  kommer  fram  till  inte  alls  behöver  överensstämma  med  de  enskilde

respondenten  i  gruppen.  Ytterligare  en  risk som finns  med gruppintervjuer  är  att  de som
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intervjuas inte väljer att berätta vissa delar eftersom de övriga i gruppen inte har tystnadsplikt

(Trost 2010, s. 68). Med detta i beaktning valde vi att inte utföra gruppintervjuer. 

Enligt Trost (2010, s. 84) kan inledningen på intervjun påverka hela intervjuförloppet, därför

ligger det stor vikt i hur detta sker. Vår inledning bestod av några få bakgrundsfrågor för att få

”mjuka  upp”  samtalet  och  för  att  få  respondenten  avslappnat  börja  prata.  Vi  var  under

intervjuns  gång också  noga med  att  inte  ställa  frågor  för  snabbt  samt  att  låta  det  uppstå

tystnad.  Detta  är  något  man  inte  ska  förakta,  eftersom  den  kan  vara  av  stort  värde.

Respondenten  ska ges  utrymme  att  tänka  efter  innan denne svarar,  även intervjuaren  kan

gynnas av en stunds tystnad för att tänka efter (Trost 2010, s. 97). Vi märkte vid flera tillfällen

att dessa pauser var av värde, många intressanta kommentarer följde efter en studs tystnad.

Att vi var medvetna om värdet av pauser gjorde också att vi lät intervjun ta sin tid utan att vi

kände oss stressade att ställa frågor.

Något vi var medvetna om under våra intervjuer var en strävan efter att intervjuerna skulle

upplevas avslappnade. Vi ville att respondenterna skulle känna förtroende och våga berätta

om detta område, som möjligtvis kan upplevas känsligt. Samtidigt som vi strävade efter att

inte lämna för mycket intryck av oss själva. Trosts (2010, s. 52) syn på intervjuaren är att

denne ska vara sparsam med egna uttalanden för att minimera risken för att respondenten ska

påverkas av intervjuaren. Han menar att intervjuaren endast bör ställa frågor och inte dela

med sig av sina egna tankar, samtidigt som hen inte får bli för fyrkantig (Trost 2010, s. 54).

Vår  upplevelse  av detta  var att  våra intervjuer  var  så  pass fokuserade  på informanten  att

uttalanden från oss inte skulle vara intressanta. Däremot berättade vi efter att intervjun var

avslutad om olika synsätt forskare har kring detta område. Till exempel att vissa menar att

arbetstagare får energi tillförd av att utföra privata angelägenheter under arbetstid, att det blir

som en välbehövlig paus. Medan andra menar att det är tidstjuvar och inte är acceptabelt.

Intervjuerna med cheferna genomfördes på respektive chefs kontor, medan intervjuerna för

medarbetarna  genomfördes  i  ett  avskilt  rum.  Vi  spelade  in  intervjuerna  med  våra

mobiltelefoner.  För att  vara säkra på att  materialet  fanns säkert,  spelade  vi båda in  varje

intervju.  Intervjuerna  var  mellan  20-30  minuter  långa.  När  ljudupptagare  används  under

intervjun missas lätt informativa detaljer som inte framgår i själva uttalandet (Trost 2010, s.

74-75). Till exempel en blick eller rörelse från respondenten kan ha ett betydande värde i

analysen, detta går förlorat om intervjuaren endast använder sig av ljudupptagare (Trost 2010,

s.  74-75).  Med  den  lilla  erfarenhet  vi  har  av  att  intervjua,  beslutade  vi  dock  att  egna

anteckningar  är  bra som ett  komplement  till  inspelningen.  Vi  noterade  stödord och annat

relevant så detta inte glömdes bort. 
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Frågorna bör formuleras som just frågor och inte påståenden för att undvika att de ska bli

ledande, eftersom intervjuaren är ute efter den enskilde respondentens inställning etcetra ska

de inte påverkas av intervjuaren (Trost 2010, s.105). Detta är något vi koncentrerade oss på

under intervjun. Vi försökte att inte återberätta, sammanfatta eller leda in respondenten på ett

svar. Vi upplevde att det var ett misstag som lätt kan göras, men eftersom vi var väl medvetna

om detta lyckades vi hålla oss ifrån det. 

3.7. Angående bearbetning och analys

Efter första intervjun diskuterade vi våra reflektioner kring intervjuguiden, om den fungerat

bra eller om något behövde ändras. Endast några få detaljer ändrades så som att alla förslag på

privata angelägenheter inte berördes. Ett exempel på en fråga uteslöts var ifall  det händer

händer att respondenterna tar med sina barn till sin arbetsplats. Genom att se hur arbetsplatsen

såg ut kunde vi genast räkna ut att detta inte var aktuellt att fråga. Vi spelade in alla intervjuer,

samtidigt förde vi anteckningar med stödord. Efter varje intervju noterade vi alla väsentliga

tankar  och  reflektioner  kring  intervjun  för  att  lättare  komma  ihåg  våra  tankar.  Vi

transkriberade sedan materialet precist utefter informanternas uttalanden. 

Vid första skedet av analysen transkriberades materialet från intervjuerna, detta gjordes strax

efter att intervjuerna var utförda. Vi valde att transkribera ordagrant som respondenten talade.

Därefter läste vi grundligt igenom materialet medan vi förde anteckningar om spontana egna

tankar och teoretiska paralleller. Även under intervjuernas gång förde vi få, men värdefulla

anteckningar. Thornberg och Forslund Frykendal (2009, s. 57) förklarar att detta som kallas

memos är praktiskt att skriva för att inte uppkomna tankar och frågor som man vill söka svar

på inte ska glömmas bort.  Från analysens början till  slut har vi ägnat oss åt sådan typ av

memos. Vi återgick sedan till vår teoretiska referensram, där utgick vi från varje rubrik med

teori och kategoriserade därefter delar av vårt intervjumaterial utefter var det överensstämde.

På detta sätt fick vi en god överblick och struktur över det omfattande materialet. Det bidrog

också till  att vi tydligare kunde hitta svaren på vår frågeställning. Eftersom vi utgått ifrån

varje forskningsfråga när vi samlat in den teoretiska referensramen, kunde vi sedan övergå till

att  placera  in  det  analyserade  materialet  under  den  forskningsfråga  det  tillhörde.  Detta

exempel illustrerar hur ett memo sett ut under vårt arbete:
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Townsend (2003, s.452) har gjort en fallstudie där hon listar tre viktiga faktorer som

påverkar beteendet som kan upplevas som motstånd. Dels så påverkar den ledarstil

som används i organisationen men även hur många anställda samt hur de anställda

uppfattar att företagsledningen behandlar dem. Townsend har under flera år studerat

två företag och gjort ett stort antal intervjuer,  med anställda på olika positioner i

företagen, och har kommit fram till att det finns skiftande resultat av olika sorters

organisatorisk olydnad.  Dels så använde de anställda företagets  saker  för privata

bruk, och såg det som en del av deras lön. Det förekom även småskaligt snatteri men

även stölder från företagen, vilket grundades av att de anställda upplevde att de blev

dåligt behandlade. Vilken omfattning och möjlighet som de anställda har är viktiga

variabler som påverkar hur mycket snatteri och stöld som förekommer (Townsend

2003, s.453).  Ta bort det kursiva? Detta och konflikt-delen kan vi koppla med

chefernas inställning till att de anställda får göra ”vad de vill” så länge arbetet

utförs..

Figur 2: Illustration av memo

Den första delen är ett referat och de sista raderna är våra egna kommentarer som visar hur vi 

har arbetat med texten. Vi har också kommenterat hur referaten kan kopplas till våra 

intervjuer. Dessa kommentarer har då fungerat som ett memo i analysarbetet.

 

3.8. Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om att ”mäta det den avser att mätas” (Trost 2010, s. 133). Enligt Trost

(2010, s. 132 ) är det inte lika aktuellt att tala om reliabilitet i kvalitativ ansats. Han menar att

både reliabilitet och validitet är mer relevant i kvantitativ forskning (2010, s. 133). Validitet i

samband med kvalitativ forskning handlar om att frågorna som ställs är relevanta för studiens

syfte  och  frågeställning.  Intervjuarens  frågor  ska   hållas  till  ämnet.  Validiteten  handlar  i

kvalitativ  forskning  om  att  fånga  det  man  vill  fånga.  Vi  kan  konstatera  att  vår  intervju

genomfördes med hög grad av strukturering men med låg grad av standardisering. 

Tillförlitligheten av mätningen kallas med ett finare ord för reliabilitet. Är det låg reliabilitet

har mätningen utförts med störningar och variation i utförandet från en intervju till en annan

(Trost  2010,  s.  131).  Våra  intervjuer  genomfördes  på  respondenternas  arbetsplatser  med

hänsyn  till  bekvämligheten  för  respondenterna.  I  analysen  måste  platsen  där  intervjun

genomförs och dess kringliggande faktorer, tas i beaktning för om, och i så fall hur, detta

kunnat komma påverka reliabiliteten i  undersökningen (Trost 2010, s. 66).  Detta är  högst

relevant  i  våra  intervjuer  eftersom de  genomfördes  på  respondenternas  arbetsplats,  vilket

skulle kunna medföra störningsmoment och distraherande moment från arbetsplatsen. Dock

befann vi  oss med medarbetarna  i  ett  avskilt  rum där respondenten inte  hade tillgång till

varken jobbtelefon eller dator och ingen annan yttre störning förekom, vilket bidrog till en
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god reliabilitet. Intervjuerna med cheferna genomfördes på chefernas kontor. Under intervjun

med ena chefen hördes någon enstaka gång ett dovt ljud som informerade att mail mottagits.

Detta medförde ingen märkbar reaktion hos respondenten. Den andra chefsintervjun kunde

genomföras helt fritt från störningsmoment. 

Under intervjuns gång upplevde vi att vissa frågor inte kändes bekväma att ställa. Emelie som

ställde frågorna valde att formulera om frågorna under intervjutillfället och ibland ”bädda in”

frågorna  så  att  respondenterna  inte  skulle  känna  sig  påhoppade  eller  anklagade.  Om

respondenterna  skulle  känna  så  skulle  vi  riskerat  att  respondenterna  hamnat  i

försvarsställning. Detta skulle skulle kunna medfört att de då inte gett oss uppriktiga svar,

vilket i sin tur skulle kunna bidra till låg reliabilitet. Något vi i efterhand insåg var att en av

respondenterna med chefsbefattning svarade generellt kring vilka privata angelägenheter som

utfördes  på  arbetsplatsen,  istället  för  att  berätta  vad  hen  själv  utförde  för  privata

angelägenheter. Däremot tror vi att reliabiliteten skulle ha påverkas negativt om vi i efterhand

skulle följa upp med denna fråga, därför valde vi att inte göra detta.

När materialet från intervjun sedan analyseras ska intervjuaren gärna använda sig av det som

denne  kommer  ihåg  från  intervjun,  det  är  mycket  värdefullt  (Trost  2010,  s.  74f).  Att  vi

tillsammans kan analysera intrycket vi fått från intervjuerna genom att båda två deltagit ser vi

främst som en fördel. Däremot inser vi också att detta kan göra att vi påverkas av varandra

vilket i sin tur kan påverka reliabiliteten. Eftersom vi tolkar intervjuerna och diskuterar detta

kan våra olika tolkningar  påverka varandra i  olika riktningar,  vilket  i  sin tur kan påverka

reliabiliteten.

3.9. Forskningsetik

Etiken är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till. När en person tillfrågas om att att låta sig

intervjuas är det enligt Trost (2010, s. 125ff) nödvändigt att berätta vad intervjun kretsar kring

utan  att  avslöja  alla  områden  som  kommer  beröras,  detta  för  att  undvika  att  personen

påverkas. Lantz (2013, s. 71) menar tvärtemot, att informanten vid intervjutillfället bör få ett

klart besked om syftet med intervjun för att respondenten då kommer kunna ge tydligare svar,

som är mer givande. Vi valde att gå på Trosts linje och yttrade kortfattat vad våra intervjuer

kretsar kring. Dels för att vi inte ville att de skulle fundera så mycket innan de intervjuades, vi

ville ha deras spontana svar och på grund av att området kan behöva mer ingående förklaring

för att inte missförstås. Vi förutsätter att de flesta på denna arbetsplats inte är så insatta i vad

det teoretiska begreppet privata angelägenheter innebär. 
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Så tidigt som möjligt ska respondenten få ta del av information kring dennes konfidentiellt,

som innebär att identiteten inte kommer kunna avslöjas av utomstående. Finns det däremot

risk för att personens identitet kan avslöjas, bör detta också förmedlas (Trost 2010, s. 65). Vi

informerade i första kontakten om deltagarnas konfidentialitet, enligt oss föreligger det låg

risk att identiteten ska kunna identifieras av utomstående. Vi klargjorde för varje respondent

att referat samt citat vi använder inte ska kunna kopplas ihop med respondenten, men att vi

däremot inte kan styra över hur de deltagande respondenterna själva diskuterar vad som sagts.

Dock har vi varit måna om att inte avslöja detaljer som kan kopplas ihop med respondenten, i

enighet  med  det  vetenskapsrådet  kallar  konfidentialitetskravet  (1990,  s.12).

Konfidentialitetskravet innefattar också att materialet från intervjun ska förvaras säkert från

utomstående(VR  1990,  s.  12).  Det  är  också  viktigt  enligt  samtyckeskravet  att  betona

respondentens frihet att avsluta intervjun, eller avböja specifika frågor, när respondenten så

önskar (Trost 2010, s. 63; VR 1990, s. 10). Den informationen delgavs inledningsvis vid varje

intervju.

Som vi nämnde ovan bör respondenten i ett tidigt skede informeras om konfidentialitet samt

möjligheten till att avbryta eller avböja frågor. Men något som vi var medvetna om var att

under den faktiska intervjusituationen råder andra sociala regler som vi är vana att följa. Detta

medför att det blir svårare för respondenten att inte svara på en fråga då det kan uppfattas som

otrevligt (Trost 2010, s. 124). Därför försökte vi under intervjuns gång läsa av respondenten

så denne verkade vara bekväm med situationen.  Känslan vi  fick var  att  inte  någon fråga

önskades att avböjas. Däremot kände vi att frågan ”Vad gör du på arbetstid som är av privat

karaktär” ibland var aningen obehaglig att ställa, då vi inte ville att respondenterna skulle

känna sig påhoppade. För att göra det på ett mer legitimt sätt, för att undvika den anklagande

undertonen som vi befarade, återknöt vi innan frågan ställdes till en mening vi tidigare under

intervjun  ställt:  ”Undersökningar  visar  att  alla  ägnar  sig  åt  privata  angelägenheter  på  sin

arbetstid. Vad gör du på arbetstid som är av privat karaktär?”.

Gällande frågorna som ställs  finns  det  enligt  Trost  (2010, s.  68f)  ingen fråga som är  för

känslig  så  länge  den  är  relevant  för  ämnet.  Vidare  menar  Trost  (ibid)  att  bara  för  att

intervjuaren  definierat  en  fråga  som  känslig,  behöver  inte  detta  överensstämma  med

respondentens uppfattning. Därför bör intervjuaren inte nämna något kring känslighet, för att

intervjuaren då kan projicera denna typ att känsla hos respondenten (Trost 2010, s. 69). Detta

är  ytterligare  en  anledning  till  vårt  beslut  att  endast  kortfattat  förklara  innehållet  av  vår

intervju, innan de genomfördes. Vi tror att alla har olika inställning till om vår intervju berör

ett känsligt ämne eller inte. 

Vi valde att inte fingera uppgifterna på respondenterna. Respondenterna valdes ut av en chef

på organisationen, därför kan konfidentialiteten äventyras om vi skulle göra detta. Av den

anledningen  har vi endast valt citat och uttalanden som med minsta sannolikhet kan kopplas
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till respondenternas identitet. Vi utgår istället ifrån att respektive uttalande gjorts av en individ

i respektive grupp. Det finns ytterligare en anledning till att vi valt att inte fingera uppgifterna,

nämligen eftersom det finns en risk för att fingerade uppgifter kan överensstämma med en

annan människa (Trost 2010, s. 128).

Fler aspekter som rör forskningsetik är att intervjuaren inte får föra vidare information som

den intervjuade benämner som känslig,  eller  om detta  utlovats  av annan anledning (Trost

2010, s. 61). Vare sig det rör sig om personer som låter sig intervjuas eller personer som nekar

till  att  delta,  ska  konfidentialiteten  gälla  (Trost  2010,  s.  62).  I  vårt  fall  valde  alla  som

tillfrågades att ställa upp på intervju.

Intervjuaren måste värna om informationen som framkommer under intervjun, men också  att

intervjun  överhuvudtaget  görs,  kan  påverka  respondenten  (Trost  2010,  s.  123).  Det  är

intervjuarens uppgift att se till att information som kan skada respondenten eller andra hålls

hemlig (Trost 2010, s. 123; VR 1990, s. 12). Trosts (2010, s. 127) åsikt är att intervjuaren inte

behöver delge var resultatet kommer att publiceras, i synnerhet en kandidatuppsats. Vi valde

ändå att vid första kontakt meddela att intervjuerna låg till grund för vår c-uppsats.
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4. ANALYS OCH RESULTAT

Detta  kapitel  är  strukturerat  på  så  vis  att  vi  analyserat  material  under  respektive

forskningsfråga. Vi inleder med frågeställningen ”Vilka skäl anger de för att göra privata

angelägenheter?”. Sedan fortsätter vi med andra frågeställningen ”Vad är det för privata

angelägenheter som förekommer i respektive grupp?”. Följt av ”Hur tror arbetstagaren att

arbetsgivaren skulle ställa sig till utförandet av privata angelägenheterna?” Sist avslutar vi

med frågeställningen ”Hur förhåller sig de anställda till organisationens personalpolicy?”.

4.1. Vilka skäl anger de för att göra privata angelägenheter?

”Ja, att man tar en paus kan ju göra att man liksom får lite ny energi” som en medarbetare

säger, verkar vara talande för de flesta respondenternas inställning. En medarbetare tror att

stämningen på arbetsplatsen skulle påverkas negativt om möjligheten till  att utföra privata

angelägenheter under arbetstid inte skulle finnas, samt att organisationen gynnas av att  de

anställda ägnar sig åt detta för att det blir mer avslappnat på arbetsplatsen. Detta uttalande

från en chef, påvisar samma inställning:

Annars skulle jag inte bli sådan glad människa, helt enkelt, om jag skulle sitta här

inne och inte prata med någon. Så att det är.. Det tror jag är det viktigaste för att få

till ett gott arbetsklimat så.. så krävs det ju att man trivs, man har arbetsglädje och att

man faktiskt inte känner sig, faktiskt så styrd. Man känner att man kan få lägga upp

sitt  arbete lite hur man vill,  hur  man själv föredrar.  Det försöker vi  ju få  till  så

mycket det går. Att kunna ha den möjligheten själva.

En chef förklarar också att det är självklart att man måste få ringa hem, kunna ringa till barnen

eller tandläkaren eller liknande. Annars gör man inte ett bra jobb. 

Paulsen (2010) pratar om tomt arbete och att det finns fyra idealtyper. I intervjuerna kan vi

dra vissa kopplingar  till  två av de fyra  idealtyperna.  En medarbetare  berättar  att  efter  ett

intensivt arbete upplever hen att en paus är nödvändig och att hen då använder pausen till att

uppdatera sig på organisationens intranät.  Den här medarbetaren visar högt engagemang för

sitt  arbete  och  vid  behov  av  en  paus  väljer  hen  att  uppdatera  sig  på  vad  som  står  på

organisationens intranät,  istället  för att  exempelvis surfa på otillåtna sidor. Det här kan vi

koppla lite till idealtypen rekreation. 
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Modell 3: Bearbetning av Paulsens tomt arbete. (Källa: Paulsen 2010, s. 15, tabell 1)

Arbetet blir lite för intensivt och en paus för återhämtning behövs, dock så väljer personen

inte att göra något av personligt intresse, utan väljer att ta en paus från arbetsuppgifterna, men

ändå visa engagemang genom att läsa på intranätet. Men det finns olika tillfällen då det borde

vara okej att utföra privata angelägenheter, utan att få dåligt samvete, på arbetstiden menar

Ivarsson och Larsson (2011, s. 74ff). Flertalet av respondenterna uttryckte att det var relativt

hög  arbetsbelastning  och  då  menar  Ivarsson  och  Larsson  (2011,  s.  74)  att  om

arbetsbelastningen är såpass hög att den kan påverka deras hälsa så borde det vara okej att ta

en paus för att få återhämtning. Även Ivarsson och Larssons (2001, s. 75) fjärde proposition

passar in här. Den innebär att användning av internet för personliga ändamål kan främja både

problemlösning  och  främja  den  analytiska  förmågan,  vilket  vi  uppfattar  var  just  varför

medarbetaren kände att hen behövde ta en paus. Ett exempel som kan tyda på att slacking

förekommer är i en intervju med en medarbetare som säger följande: ” Ibland så har man ju

inte så mycket annat och göra, som för två veckor sen när systemet låg nere. Då fördriver man

ju bara tiden i väntan på att man ska kunna jobba igen”. 

Modell 4: Bearbetning av Paulsens tomt arbete. (Källa: Paulsen 2010, s. 15, tabell 1)

31

    Högt engagemang                 Slacking     Rekreation    

Lågt engagemang   Lek Maskning     

Låg arbetsintensitet Hög arbetsintensitet

     Högt engagemang                 Slacking Rekreation    

Lågt engagemang   Lek Maskning   

 Låg arbetsintensitet          Hög arbetsintensitet



Här  har  den  anställda  för  tillfället  låg  arbetsintensitet  samtidigt  som  den  har  högt

arbetsengagemang, så här var pausen inte självvald. Detta kan man även koppla till den andra

propositionen där Ivarsson och Larsson (  2011, s.  75)  menar  att  det borde vara okej  att

använda internet till personligt bruk, utan att få dåligt samvete över detta. Just vid driftstopp

påverkas inte heller produktiviteten när privata angelägenheter utförs. Eftersom de inte hade

kunnat arbeta ändå. 

Vi har reflekterat  kring några av Ivarsson och Larssons propositioner. Enligt Ivarsson och

Larssons (2011, s. 74f) första proposition bör den anställda få använda internet för privat bruk

som en kortsiktig lösning, om dennes arbetsbelastning är så pass hög att  det kan påverka

hälsan. Vi ser allvarligt  på en så pass hög arbetsbelastning som kan vara skadligt för den

anställdas hälsa att vi inte ser positivt på en stunds internetsurfande som lösning, inte ens som

en kortsiktig lösning. Naturligtvis krävs i ett sådant läge en genomtänkt lösning, men som en

tillfällig  lösning.  Men  vi  föreslår  att  ett  alternativt  till  att  surfa  istället  kan  vara  att  den

anställda tar en kort promenad. Även om det rör sig om en kort promenad inne i arbetslokalen

så får arbetstagaren lämna arbetsplatsen en stund och får röra på sig  fysiskt vilket vi tror

skulle kunna ha en mer uppiggande effekt än att surfa.

Enligt den andra propositionen bör de anställda få använda internet för personligt bruk vid ex

driftstopp. Under våra intervjuer framkom det att medarbetare ägnade sig åt detta när systemet

låg nere.  Enligt  Ivarsson och Larsson (2011, s. 75) bör det i denna situation vara okej att

surfa.  Vi  har  dock  funderat  kring  ifall  det  inte  i  de  allra  flesta  fall  finns  alternativa

arbetsuppgifter som kan utföras vid sådana tillfällen. Vid exempelvis driftstopp kan det vara

god idé att utföra annat som inte annars hinns med. Ett annat exempel på vad som kan vara

givande att ägna sig åt under ett sådant tillfälle kan vara att uppdatera sig på vad som står på

organisationens  intranät.  Det  kan  vara  nyttigt  för  arbetstagaren  ock  samtidigt  gynnar  det

organisationen. Vi har tidigare nämnt att en av respondenterna i våra intervjuer ägnar sig åt

detta  då  denne  är  i  behov  av  en  kort  paus,  vilket  talar  för  att  det  faktiskt  också  finns

medarbetare som tycker det är ett bra alternativ.

Det tredje tillfället där användning av internet för personligt ändamål bör tillåtas är så länge

som  de  anställdas  dagliga  produktion  är  tillräcklig  enligt  Ivarsson  och  Larsson.  Detta

resonemang överensstämmer med de intervjuade chefernas inställning.  Cheferna tycker  att

medarbetarnas prestation är tillräcklig så länge dagens mål uträttas. Vi tänker att vissa kanske

arbetar snabbare och därmed blir klara med arbetsuppgifterna snabbt. Detta skulle då innebära

att arbetstagarna ägnar sig åt det Paulsen (2010, s. 16ff)  kallar för maskning. Vid dessa typer

av situationer kan det innebära att det finns mycket mer arbete, men att arbetstagaren inte

utför  det  eftersom denne  inte  utför  mer  arbete  än  vad  som är  nödvändigt.  Därför  ägnar

arbetstagaren arbetstiden åt privat surfande. Således undrar vi om en sådan inställning från
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cheferna kan bidra till att mindre arbete än vad som är möjligt utförs. I så fall missgynnas

organisationen,  och  skulle  enligt  oss,  lika  gärna  arbetsgivaren  korta  ner  den  ordinarie

arbetstiden, och ändå få samma mängd arbete uträttat.

Paulsen menar att den vanligaste orsaken till att anställda utför så kallat tomt arbete är att de

anställda har för lite att göra. I följande citat: ”/.../ någon dag kommer lite mer uppgifter och

någon annan dag lite mindre, så volymen varierar” kan vi se att vissa arbetsdagar kan  vara

relativt lugna dagar, där tomt arbete som exempelvis maskning skulle kunna utvecklas. De

dagar  som det  finns  mindre  arbetsuppgifter  att  göra skulle  de anställda  kunna dra ner på

arbetstempot. De skulle alltså kunna maska i arbetet eller arbeta i samma tempo som de dagar

med  mycket  arbetsuppgifter,  och  därefter  ägna  resten  av  tiden  till  exempelvis  privata

angelägenheter.  Nästa  uttalande  från  en  anställd  säger  dock  något  annat:  ”vi  har  såna

uppgifter som vi planerar i månader och finns över, så då kan jag ta av andra arbetsuppgifter.

Vi har så många arbetsuppgifter så vi kan inte bara sitta och rulla på tummarna”.  Det borde

alltså inte vara några problem att hitta arbetsuppgifter att göra. Vår uppfattning är att dessa

uttalanden talar emot varandra.  Den ena personen säger att  det är mindre arbetsbelastning

vissa dagar, men om man ser till det senare uttalandet så finns det alltid arbetsuppgifter att

plocka av, så volymen borde inte vara mindre, utan den borde vara konstant.

Bristande autonomi och tillit på arbetsplatsen kan ligga till grund för att arbetstagare ägnar sig

åt privata angelägenheter. Karlsson (2008, s. 9) hävdar att människor behöver autonomi och

värdighet i arbetet och menar att om människor har ett arbete som inte ger värdighet och som

de har autonomi i så finns det så en stor möjlighet att de gör motstånd mot sina arbetsvillkor.

En medarbetare säger följande:  ”Ja, det har vi  väldigt bra möjligheter  att  påverka hur vi

jobbar och hur mycket energi vi ska lägga på att lösa problemen....” Här kan vi se att personen

upplever att hen har autonomi i sitt arbete och själv får vara med att bestämma. Dock så säger

en annan medarbetare att de har mycket fasta rutiner som de inte kan påverka, men att hen

kan  påverka  de  saker  som  hen  tycker  är  av  stor  vikt,  såsom  ”tyckande,  tänkande  och

planerande”.  Men kopplat till värdigheten och autonomin så säger en medarbetare följande: 

..//jag kan ju lägga upp mina arbetsuppgifter ganska mycket hur jag vill men ändå är

det väldigt styrt och det är …... ganska hierarkiskt..// Ja, man kan nog få lite mer

tillbaka för sin arbetsinsats hos en privat arbetsgivare även om det är ganska tufft där

med. Det finns utrymme för lite mer. 

Om  vi  ser  till  det  Karlsson  (2009,  s.  9f)  säger,  nämligen  att  vid  brist  på  bland  annat

erkännande så minskar  värdigheten,  kan det motverka värdigheten hos de anställda av att

arbeta  på  en såpass  styrd  arbetsplats.  Detta  är  ju  något  som kan påverka  autonomin  och

värdigheten negativt vilket enligt Karlsson (2009) skulle kunna leda till att anställda försöker

bibehålla värdigheten i arbetet genom att exempelvis utföra privata angelägenheter. Det kan
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enligt  Ackroyd  och  Thompson  (1999,  s.  42)  vara  så  att  de  anställda  upplever  bristande

tillfredsställelse, detta kan leda till olämpligt uppträdande. För att skapa tillfredsställelse kan

de anställda exempelvis stanna hemma från arbetet för att skapa mer tillfredsställelse. Det kan

alltså uppstå vissa strukturella motsättningar mellan arbetstagarna och arbetsgivaren och det

är  genom  dessa  strukturella  motsättningar  som  exempelvis  privata  angelägenheter

uppkommer (Ivarsson & Larsson 2011, s. 71). Det missnöjet kan vi kan utläsa i ovanstående

citat där medarbetarens uttalande skulle alltså kunna vara grunden till organisatorisk olydnad. 

Karlsson (2008, s. 10) tar även upp att tillit är en viktig del i autonomi. Den anställde  får

autonomi  om chefen har tillit  till  den anställde,  att den har kompetensen som behövs för

jobbet, tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter och därmed utför sitt arbete väl. Vi kan se ett

exempel på tillit i ett citat från en medarbetare:  ”Det är mer frihet under ansvar under den

chefen jag har nu”. En annan medarbetare  säger: ”Ja, som jag tror att min chef kan tycka att

det är okej att man surfar kanske 10 minuter ute på någonting, bara man gör sitt jobb och

levererar när det ska vara klart”. Detta visar att de upplever att chefen har tillit till dem. Detta

bekräftas av ett uttalande från en chef:

Jag tänker så här att mina medarbetare måste ju veta vad man har att göra på dagen

eller på veckan eller vad man nu har för mål och jag är ju nöjd över att man gör det

man ska göra, sen lägger inte jag, fäster inte jag någon tanke vid att man sitter med

någon mobil någonstans eller om man gör någonting. För mig är inte det någonting

som jag tittar efter, eller funderar på, utan det är att dom gör ett bra jobb med det

dom ska göra.

Att känna den tilliten från sin chef bidrar alltså till att de anställda får autonomi i sitt arbete,

vilket är positivt och bra att de anställda ska trivas på arbetet. Detta citat går även i samma

linje  som  Ivarsson  och  Larssons  (2011,  s.  75)  tycke  om  att  användande  av  internet  för

personligt ändamål bör vara okej så länge som den dagliga prestationen är tillräcklig.

Något annat som kan påverka och motverka värdigheten som de anställda känner i sitt arbete

är hög arbetsbelastning (Karlsson 2008, s.9f). En medarbetare säger att de har ganska hög

arbetsbelastning. Medan några andra menar att det varierar beroende på vilken tid i månaden.

En chef säger följande:

Den är ganska hög, tycker jag. Men det går också i perioder. Inför lönerevisioner till

exempel då är den väldigt hög. Då har man många medarbetare som man ska samtal

med och, ja, det blir en intensiv period.
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För den eller de som tycker att de har hög arbetsbelastning kan alltså deras värdighet påverkas

negativt,  vilket kan leda till  att de utför organisatorisk olydnad, såsom exempelvis privata

angelägenheter för att uppleva mer värdighet i sitt arbete. 

När det gäller hur organisatorisk olydnad utvecklas så menar Ackroyd och Thompson (1999,

s. 25) att det är viktigt för ledningen att ha ett högt engagemang hos sina anställda. I Ackroyd

och Thompsons (1999, s. 25ff) modell om hur organisatorisk olydnad kan utvecklas så tar de

upp de fyra aspekterna tid, arbete, produkt och identitet, där det ständigt pågår en strid mellan

de anställda och ledningen. Någon slag strid om hur tiden ska fördelas tror vi att det finns,

mer  eller  mindre,  på  alla  arbetsplatser  och  då  även  på  den  arbetsplatsen  vi  har  gjort

intervjuerna på.  När det gäller aspekten arbete så handlar det om att ledningen kontrollerar

mängden arbete som de anställda gör. Arbetsbelastningen är relativt hög och konstant i den

organisationen  vi  undersökt  och  det  är  arbetsuppgifter  som  måste  vara  klara  vid  vissa

tidpunkter, vilket cheferna har kontroll över. Här skulle de anställda kunna utföra exempelvis

privata angelägenheter för att få mer autonomi enligt Ackroyd och Thompson (1999). Dock så

tar Ackroyd och Thompson upp att  de anställda kan försöka få en överenskommelse med

cheferna, vilket det informellt fanns på arbetsplatsen, att så länge de utför sitt arbete väl så är

det okej att de göra vissa personliga angelägenheter på arbetstiden.

4.2. Vad är det för privata angelägenheter som förekommer i 
respektive grupp?

Cheferna ägnar tid åt att prata med kollegor om icke-jobbrelaterade ämnen. Cheferna framhöll

att  det  till  och  med  var  viktigt  att  sådana  samtal  hölls,  att  det  leder  till  ett  trevligare

arbetsklimat. Citat från en intervju med en chef:

Sen tycker ju jag om att prata. Då finns det ju alltid någon jag kan prata med. Det

gör  jag  ju  gärna.  Tar  en  slovish.  /.../  Jag  pratar  ju  inte  bara  jobb  med  mina

medarbetare så är det ju. Men det är ju klart att det måste finnas sådant också.

Det framgick att både chefsgruppen och medarbetargruppen, ägnade sig åt att både prata med

kollegor och att  surfa på internet  kring ämnen som inte rör deras arbete.  Trots det är vår

uppfattning  att  cheferna  ägnar  sig  mer  åt  samtal  som  inte  rör  arbetet,  medan  det  för

medarbetarna var vanligare att ägna sig åt privat surfande på internet. En orsak skulle kunna

vara att cheferna har större möjlighet att röra sig runt på arbetsplatsen, medan de anställda har

sin fasta arbetsstation. En medarbetare säger följande: ”Ibland kanske man kan fastna i någon

nyhet och bli sittandes lite längre än vad man hade räknat med från början. Det är väl såna
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saker  då”. Detta  är  talande  för  den  privata  aktivitet  som de  anställda  ägnar  sig  åt  under

arbetstid. Ett medarbetare sa följande:

Jag kan ju ringa hem /.../ till exempel. Sen kan jag väl även... Ja, om man ska iväg på

någonting på kvällen kanske då kan jag väl skicka iväg ett sms eller mail till  en

kompis, ja, kanske bara höra sig för så att hon inte är sjuk eller något sånt. 

Detta citatet visar tydligt att privata angelägenheter förekommer i form av privata samtal, sms

och  mail.  Detta  kan  vi  koppla  till  den  traditionella  ekonomiska  teorin  som  menar  att

människor agerar utifrån sitt egenintresse. Innebörden är således att anställda kommer ägna

sig åt  privata  angelägenheter  om det  finns förutsättningar  för detta  (Ivarsson och Larsson

2011, s. 69) 

Följande  tabell  visar  vilka  typer  av  privata  angelägenheter  som förekommer  i  respektive

grupp.

Tabell 1. Förekomst av privata angelägenheter.

Medarbetare                       Chefer

Prata med kollegor Prata med kollegor

Surfa privat Surfa privat

Ringa privata samtal, 

sms och mail

Vi kan se att det är samma typer av privata angelägenheter både chefer och medarbetare ägnar

sig åt. Däremot skiljer sig en aktivitet grupperna emellan. I medarbetargruppen framgår att det

förekommer att respondenten ringer privata samtal. Detta framgår inte i chefsgruppen. Alla

respondenter  har tillgång till  dator  och internet  i  sitt  arbete.  Att  ha tillgång till  dator  och

internet på arbetsplatsen har ett flertal studier visat kan leda till att anställda är mer benägna

att använda internet till personliga aktiviteter (Ivarsson & Larsson 2011, s. 64). Något som de

respondenter  med  chefsbefattning  inte  nämnde  var  ifall  de  ringer  privata  samtal  under

arbetstid, men det var något som framkom i intervjuerna med medarbetarna.
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4.3. Hur tror arbetstagaren att arbetsgivaren skulle ställa sig till 
utförandet av de privata angelägenheterna?

Allvin et al (2006 s. 104) menar att större frihet i att välja när och var arbetet ska utföras

innebär en mer subtil gräns mellan arbete och privatliv. Detta är också tydligt på arbetsplatsen

där vi utfört våra intervjuer. De tillämpar flextid och ger de anställda, i högsta möjliga mån,

stor möjlighet att själva planera hur och när arbetet ska utföras. Vi upplever att cheferna är

generösa  gällande  till  exempel  arbetstid  och  privat  internetanvändning,  vilket  bidrar  till

medarbetarnas  autonomi.  Men  med  denna  generositet  medföljer  en  förväntan  av  att  den

anställde  också  kommer  ställa  upp  vid  tillfällen  då  detta  är  nödvändigt.  Kirchhoff  och

Karlsson (2009) skriver att informella regler kan vara en grund till att arbetstagare ägnar sig åt

privata  angelägenheter.  I  intervjuerna  med  cheferna  tolkar  vi  det  som att  det  finns  vissa

informella regler på arbetsplatsen.  En chef pratar om att det kan vara okej att  ägna sig åt

privata angelägenheter på arbetstid en respondent med chefsbefattning tillägger:  ”Har man

den möjligheten att göra det på dagen då kanske man också kan, om det dyker in ett ärende

halv  fem,  sitta  kvar  och  göra  det  också.  Det  handlar  om  att  ge  och  ta”.  Detta  känner

medarbetarna till. Ett citat från en medarbetare vi tidigare använt, blir även här talande:  ”Ja,

som jag  tror  att  hon kan tycka  att  det  är  okej  att  man  surfar  kanske  10  minuter  ute  på

någonting, bara man gör sitt jobb och levererar när det ska vara klart”. 

Här tolkar vi att det finns en informell regel. Det är okej att göra privata saker på arbetstiden

men att man då får vara lite beredd på att ställa upp med att stanna kvar på arbetet om det

skulle behövas. Detta tror vi kan vara något som kan vara problematiskt, att arbetstagarna kan

känna pressen att de måste stanna på arbetsplatsen fast att de egentligen har gjort sin arbetstid.

De anställda kan på grund av flexmöjligheter själva bestämma när de ska börja arbeta på

morgonen. Väljer de då att börja tidigt borde det innebära att de även kan sluta något tidigare,

så länge de har arbetat sin tid. Men ett uttalandet från en chef påtalar något annat:

Men när man gör arbetstiden till  att ständigt komma klockan sju och ständigt  gå

klockan halv fyra och sedan gör det till en vana och att det sedan blir ett problem

sedan när man måste vara kvar till halv fem. Det är ett bekymmer. Alltså det blir en

systematisk förskjutning. Det är ett bekymmer. Och det beror ju på att om man har..

Om det är saker som man bara måste hantera som bara dyker in eller om man måste

ha möten eller vad det nu kan vara för någonting.

Vi tolkar uttalandet som att flextiden inte är fullt flexibel och att det finns vissa restriktioner i

användandet  av flextiden.  Medarbetarna berättade att  vissa arbetsuppgifter är schemalagda

och det högst troligt kan vara så att det finns arbetsuppgifter som är schemalagda fram till

klockan halv fem. Vi kan förstå att det blir ett bekymmer om de anställda använder sin flextid
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så att det krockar med prioriterade arbetsuppgifter. Här framgår inställningen att ”det är lite ge

och ta”. Det framgår en underton av förväntan att den anställde ska vara beredd att finnas där

när det behövs. De anställda har rätt att själva välja när de ska börja/sluta arbetsdagen inom

ramen för gällande flextider. Dock är vår uppfattning att det existerar informella regler vilka

kräver att arbetstagaren avstår denna möjlighet om utrymmet inte finns. Detta grundar vi på

att chefen uttrycker en förväntning av att personalen ska stanna kvar när detta krävs. Vi blir

här påminda om det Allvin et al (2006, s. 104) påpekade, att en ökad frihet i utförandet av

arbetet genererar i en högre förväntan av arbetsprestation.

Och det är klart att.. det är ju lite ge och ta och vad man är intresserad av. Men jag

tror att hålls det inom liksom rimliga gränser så tror jag inte att det är någon nackdel.

I varje fall. Ja jag tror ju att en styrd arbetsplats, där det är väldigt strikta linjer, då

tror jag att det snarare blir tvärt om. Att man istället kanske tycker att man retar sig

på att...  Och att  man kanske inte tycker att man hinner med. Och då blir  det en

snurra. Och det vet vi ju att bara lite negativ energi i sitt huvud gör ju att man inte

jobbar lika bra, helt enkelt.

Detta  uttalande  belyser  en  chefs  inställning  till  medarbetarnas  utförande  av  privata

angelägenheter på arbetstid. Vår uppfattning är att inställningen är generös, de anställda  får

ägna viss tid till annat än arbete, att det kan vara positivt. Vår tolkning är att chefen anser att

detta  kan ha betydelse  för  arbetstagarens  autonomin  eller  för  att  denne är  i  behov av en

återhämtande paus, och att det därför är positivt vilket Ivarsson och Larsson (2011) stödjer.

Citatet ger också ett tydligt  exempel av det chefen i Huzells (2005, s. 189) studie hävdar,

nämligen att om de anställda inte är motiverade kan det leda till att personalen gör motstånd

och kan då ägna sig åt privata angelägenheter. Under intervjuerna med medarbetarna verkar

inte skälet för utförandet av privata angelägenheter vara att de är missnöjda med arbetet i sig,

utan för att få en kort paus från sitt arbete. Något annat som skulle kunna ligga till grund för

utförandet var det för att det helt enkelt var nödvändigt att till exempel ringa ett samtal en

specifik tid. Citatet beskriver också uppfattningen om att en arbetsplats där det finns strikta

förbud eller regler mot privata angelägenheter kan generera i ett slags motstånd, vilket ville

undvikas. Däremot vill chefen att medarbetarna ger något tillbaka.

Allvin et al  (2006, s. 104)  menar att att också att den otydliga gränsen mellan arbete och

privatliv  kan   påverka  de  anställdas  work-life  balance.  Något  vi  kopplar  detta  till  är

arbetsgivarens önskan om att de anställda ska hänga med i nyheter. De har rätt att surfa på

nyhetssajter under arbetstid för att de snabbt ska kunna få en inblick i beslut som tas eller ta

del av information, som kan komma att påverka deras arbete. En chef förklarar:
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Vi har ju vad vi kallar för omvärldsbevakning /.../ Vi får ju va på Aftonbladet till

exempel och se vad som händer och sker.  I  och med att  vi  är en politiskt  styrd

organisation så kommer de ju mycket  kommentarer  från våra politiker som man

känner att man är intresserad av för att det påverkar ju vårat jobb.

Vår reflektion är att om de läser på nyhetssajter kring sådant som kan påverka deras arbete, då

gör de säkert även det privat. Aftonbladet är en vanlig sida som många besöker och dyker det

upp nyheter som rör deras jobb blir de självklart påminda om jobbet. Detta kan påverka både

medarbetare och chefer på så vis att de inte släpper tankarna på jobb när de är lediga. Det är

enligt oss ett sätt att se på Allvins (ibid) syn om att gränsen mellan arbete och privatliv suddas

ut  och  att  individen  idag  förväntas  ta  ett  större  ansvar.  Däremot  arbetar  inte  personalen

hemifrån, i den meningen har de olika fysiska platser för arbete och privatliv.

Gällande de attityder som Larsson och Ivarsson (2011, s. 10)  kunnat urskilja har vi kunnat

identifiera  flera  av  dem utifrån  våra  intervjuer.  Larsson  och  Ivarsson  (ibid)  kallar  första

attityden för officiellt förbjudet, dock framgick inte något under intervjuerna som påvisade att

något  sådant  fanns.  Under  intervjuerna  med  cheferna  framkom  att  de  accepterar  att  de

anställda surfar kring sådant som inte rör arbetet, om detta utförs på en lagom nivå men att det

inte går ut över arbetsprestationen. Dock varnas den surfande individen, i form av ett fönster

som poppar upp, om denne beträder vissa sidor som inte är jobbrelaterade.  Men så länge

arbetet  sköts,  och  det  som måste  vara  färdigt  för  dagen  uträttas,  ser  cheferna  inte  något

problem med privat surfande under arbetstid. Angående privat användning av internet eller

mobil säger en chef följande:

Jag tänker så här att mina medarbetare måste ju veta vad man har att göra på dagen

eller på veckan eller vad man nu har för mål och jag är ju nöjd över att man gör det

man ska göra, sen lägger inte jag.. Fäster inte jag någon tanke vid att man sitter med

någon  mobil  någonstans  eller  om  man  gör  någonting.  /.../  För  mig  är  inte  det

någonting som jag tittar efter, eller funderar på, utan det är att dom gör ett bra jobb

med det dom ska göra.

När vi frågade en chef om denne upplevde att det var accepterat bland kollegor att ägna sig åt

privata angelägenheter på arbetstid, fick vi till svar: ”Ja men det tror jag. Det är nog samma

där, att jag tror att dom har liksom en känsla för hur mycket och hur ofta, så det tycker jag

nog. Annars så säger vi nog ifrån tror jag.” Vi går nu vidare till attityden till synes förbjudet.

Ett  exempel som vi tyckte var tydligt  angående detta var organisationens varningar då de

besökte sidor de inte borde besöka.
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Sen så har ju vi en policy som är strikt. Sen får ju vi en sån här signal om att vi är

inne på sådana sidor som vi inte ska vara inne på, så säger till.  Det poppar upp ett

fönster som visar att nu är du inne på en sida som inte är tillåten.

Återigen framgår arbetsgivarens generösa och öppna inställning till att surfa på internetsidor

som inte har med arbetet att göra. Arbetstagaren påminns med en varning om att sidan inte

bör besökas, dock uppmärksammade vi det faktum att sidan ändå var möjlig att komma in på.

Detta  påvisade  att  det  inte  var  helt  förbjudet  att  gå  in  på  sidan.  Vi  båda  har  på  tidigare

arbetsplatser  varit  med  om  att  icke-jobbrelaterade  internetsidor  helt  och  hållet  varit

blockerade, vilket då indikerat på ett förbud att ägna sig åt dessa under arbetstid. Ett uttalande

från en chef som belyser attityden tillåtet, fick vi på frågan om att ringa eller ta emot samtal

från familj  och vänner.  Chefen menar  att  detta  självklart  måste  få förekomma och att  ett

förbud antagligen inte skulle göra att denna typ av sysselsättning skulle minska. 

Ah men det måste man ju. Det måste ju alla. Och det tror jag också att.. att.. alla

känner är på sitt eget ansvar att det är viktigt också har man så måste de ju kunna nå

en om det händer något i skolan och.. Men det tycker jag också att alla tar ett ansvar

för. Jag tror inte på att om man förbjuder det, så tror jag inte att det blir mindre

(hehe) Jag tror inte det. Och det blir inte positivt heller.

Den  sista  attityden,  att  privata  angelägenheter  uppmuntras,  menar  Larsson  och  Ivarsson

(2011, s. 10ff) är sällsynt. Men den kan vi faktiskt bekräfta att den finns i denna organisation,

i form av vad de kallade en friskvårdstimma. Dessutom kan, enligt oss, det vi kopplade ihop

med till synes förbjudet även vara frågan om denna attityd. Det grundar vi på att cheferna inte

ville styra och ha för strikta regler. På ett sådant sätt menar Larsson och Ivarsson (ibid) att

engagemang och lojalitet kan skapas hos medarbetaren vilket gynnar organisationen. Larsson

och  Ivarsson  (ibid)  menar  också  att  en  anledning  till  att  dessa  typer  av  aktiviteter  kan

uppmanas kan vara på grund av att arbetsgivaren vill uppnå ökad produktivitet.  Detta kan

enligt  oss  vara  en  förklaring  till  att  organisationen  tillämpat  något  de  kallar  för

friskvårdstimme. En chef förklarar hur friskvårdstimmen fungerar:

Jo men det är också på eget ansvar. Man har möjlighet att ta ut en timme per vecka,

har man. Och då kan man fördela den så att man tar en kvart eller en halvtimme.

Och den fryser inne om man inte använder den. Så det är ingenting man kan bygga

på hög utan.. Det är ju att vi uppmanar personalen att man rör på sig att man gör

någonting. Vi har ett stillasittande jobb så det är väldigt viktigt att man tänker på det.
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På denna arbetsplats ger man personalen möjlighet under arbetstid att röra på sig för att stärka

kroppen. Detta för att undvika konsekvenserna som kan uppstå från ett stillasittande arbete

vilket kan resultera i reducerad arbetsprestation. Därav är vår uppfattning att arbetsgivarens

resonemang  var  att  det  i  längden  lönade  sig  för  organisationen,  och  därför  uppmanade

medarbetarna att ägna sig åt denna typ av privata angelägenheter under arbetstid.

Svaren på ifall privata angelägenheter var socialt accepterade på arbetsplatsen, var de i de

flesta fall eniga om att så var fallet. Ett svar antydde dock på att det kan finnas en skillnad i

acceptansen  beroende  på  vilken  del  av  arbetsplatsen  man  arbetar  på,  och  att  en  viss

övervakande  känsla  kan finnas.  Detta  överensstämmer  med   det  Ackroyd  och Thompson

(1999, s. 12) berör, nämligen att organisatoriskt beteende handlar om sociala strukturer. En

medarbetare  berättar  om  upplevelsen  angående  om  privata  angelägenheter  var  socialt

accepterade:

Det är nog väldigt olika synsätt på det. Runt omkring mig tror jag ingen bryr sig om

vad den andre gör så länge dom gör det dom ska. Sen så har man ju hört att det är

smågnissel på andra ställen där dom känner sig kollade, eller hur man nu ska säga.

Det känner jag mig inte /.../ där jag sitter.

Vidare menar  Ivarsson och Larsson (2011, s. 69) att blotta misstanken om att kollegor utför

privata angelägenheter på sin arbetstid bidrar till  att den enskilde medarbetaren utför detta

själv. En annan orsak som Lim (2002 refererad i Ivarsson & Larsson 2011, s. 69) menar, kan

vara att den anställde anser sig ha utfört mer arbete än förväntat eller att hen uppträtt på ett

föredömligt sätt. En medarbetare menar: ”Om man jämför med andra som jag sitter bredvid så

är jag ganska strikt när det gäller såna här grejer. Jag är här för att jobba”.  Respondenten

fortsätter med att förklara att denne kan ringa korta privata samtal eller snabbt skicka privata

meddelanden någon gång då och då, men ger oss ändå bilden av att detta sker mer sällan än

sina kollegor. På detta sätt kan vi tro att respondenten upplever att sitt beteende rättfärdigas,

vilket överensstämmer med ovanstående teoretiska resonemang.   Cheferna på arbetsplatsen

ger  sina medarbetare  stort  eget  ansvar  och tillit.  Cheferna  förklarar  hur deras  personal  är

införstådda  i  hur  deras  arbetsbelastning  ser  ut,  och  att  personalen  är  medvetna  om

prioriteringen av utförandet. Ett uttalande som belyser inställningen till det egna ansvaret är:

Vi har ju en telefon som vi har via arbetsgivaren och den får vi ju använda oss av

också privat för sms och så, telefon också. Men det ska ju naturligtvis va.. Det är ju

restriktivt det också men alla gör det och vi har ju den policyn som säger att det ska

va.. Att man på ett sätt har eget ansvar.
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Att även medarbetarna är medvetna om detta framgår i detta citatet från en medarbetare:

Vi har såna uppgifter som vi planerar i månader och finns över, så då kan jag ta av

andra arbetsuppgifter. Vi har så många arbetsuppgifter så vi kan inte bara sitta och

rulla på tummarna. Det finns någonting att göra. Det är bara hur vi planerar.

Vi har reflekterat kring att det var så mycket eget ansvar angående detta. En anledning till att

cheferna  har  denna  toleranta  inställning  till  dessa  aktiviteter  kan  vara  som Ivarsson  och

Larsson (2011, s. 64f) menar, att de anser att det inte skadar organisationen att de anställda

ägnar sig åt privata angelägenheter. Men att medarbetaren själv skulle veta hur mycket som

var okej att ägna sig åt privata angelägenheter under arbetstid, tror vi kunnat ligga till grund

till konflikt och irritation. Vi kan föreställa oss att medarbetarna har olika inställning till vad

som är lagom. Citatet från medarbetaren som menar att hen är mer strikt än sina kollegor och

att  hen  är  här  för  att  jobba,  bekräftar  detta.  Vår  uppfattning  var  att  denna  medarbetare

upplevde  sig  ägna  mer  åt  arbete  än  sina  kollegor,  vilket  vi  uppfattade  som  ett

störningsmoment för personen. 

En respondent med chefsbefattning säger följande: ”Jag tror att alla har det på sitt eget ansvar

att  de vet  att  det  här  borde  jag  inte  göra,  jag  gör  det  när  jag kommer  hem”.  Uttalandet

beskriver chefens antagande om att alla anställda själva kunde avgöra detta. Men med stöd av

det arbetstagaren innan berättade kan vi ana att vad som ansågs lagom av en medarbetare, var

för mycket  enligt  en annan medarbetare.   Ackroyd och Thompson (1999, s.  9) menar  att

teknik  kan vara en del  som ligger  till  grund för  konflikt  men att  detta  inte  behöver  vara

negativt så länge den eventuella konflikten hanteras på ett lämpligt sätt. Arbetsgivaren måste

dock enligt Ackroyd och Thompson (1999, s. 9) se till att ha kontroll över det som kan orsaka

denna typ  av problem.  I  detta  fall  kan vi inte  påvisa att  det  gått  så långt  att  en konflikt

uppstått, men för att undvika detta skulle möjligtvis en tydligare avgränsning vara gynnsamt.

Irritationen  skulle  kunna  undvikas,  om  arbetstagarna  visste  vad  som  var  okej  och  inte.

Samtidigt som de arbetstagarna som till en mycket mindre grad ägnar sig åt dessa aktiviteter

möjligtvis  skulle ”våga” ta mer återhämtande pauser, vilket skulle kunna vara positivt  för

arbetsprestationen vilket är något som Ivarsson och Larsson (2011, s. 72) menar är viktigt.

Med tanke den toleranta inställningen till privata angelägenheter som råder, vill vi påminna

om referatet från Ackroyd och Thompson (1999) vi berörde under vårt teoriavsnitt. Nämligen

att  om cheferna  tror  att  medarbetarna  kommer  att  uppträda  på  önskvärt  sätt  så  länge  de

behandlar dem på rätt sätt, är de naiva och förminskar synen på förekomsten av organisatorisk

olydnad menar Ackroyd och Thompson (1999, s. 12). Organisatorisk olydnad blir en naturlig
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följd där det förekommer kontroll och förhållningsorder (Ackroyd & Thompson 1999, s. 12).

Som  vi  då  också  kommenterade  förekommer  kontroll  och  förhållningsorder  på  alla

arbetsplatser, och därför var vår egna slutsats att detta medför att organisatorisk olydnad är

oundvikligt. Nu är vår studie inte kvantitativ, dock ställer vi oss frågan om denna inställning

kan påverka omfattningen av utförandet  av privata angelägenheter.  Vi blir  nyfikna på om

arbetstagare möjligtvis ägnar mer tid åt detta på arbetsplatser som har en tolerant inställning,

än på de arbetsplatser som har striktare regler. 

4.4. Hur förhåller sig de anställda till organisationens 
personalpolicy?

Ivarsson och Larsson (2011, s. 64) menar att det är vanligt att det finns en internetpolicy som

informerar om de konsekvenser som kan följas av internetanvändande. Av rädsla för vad de

anställda  ska  göra  under  arbetstiden  är  det  vanligt  att  de  övervakas  menar  Ivarsson  och

Larsson (ibid). I exemplet från Whitty och Carr (2006, s. 239) framgår att de anställda sällan

vet att det finns en internetpolicy på företaget. I organisationen vi undersökte var det tvärtom.

Här trodde de anställda  att  det  fanns  en policy,  men  det  fanns  inte  någon.  Endast  en av

respondenterna  som  intervjuades  visste,  även  om  respondenten  var  lite  tveksam,  att

organisationen inte hade en policy rörande privata angelägenheter i form av internet- eller

mobil användande. Övriga informanter hänvisade till att det fanns en policy angående detta,

fast  de  inte  läst  den.  En chef  säger  följande:  ”Ja.  Det  är  ju  den här  internetpolicyn  och

telefonpolicyn. Den berör ju lite vad man får och inte får”. Vi har tagit del av telefonpolicyn

som finns på organisationen och i den står det hur de anställda får använda sin arbetstelefon.

Det framgår att de får använda den för privat bruk, dock så får den inte användas till appar

eller webbsidor med innehåll som kan verka stötande eller på annat sätt kan ifrågasättas av

allmänheten eller arbetsgivaren. Eftersom de flesta på arbetsplatsen har en arbetstelefon har

de läst  telefonpolicyn  när  de fick telefonen.  Dokumentet  innehåller  så pass  generella  och

övergripande riktlinjer att det inte är relevant att redogöra närmre för detta. På grund av att vi

inte  vill  avslöja  vilken  organisation  vi  genomfört  vår  studie på,  kan  vi  inte  heller  bifoga

dokumentet. Däremot bedömer vi att dessa riktlinjer inte berör betydande information som vi

skulle kunna koppla till privata angelägenheter. Det är dock mycket möjligt att det är denna

policyn respondenterna tänker på när vi frågar om det finns någon personalpolicy.  Någon

annan personalpolicy finns inte. Dock tror alla förutom en av de respondenter vi intervjuat att

en sådan finns, men att de ej läst den. Vi kan därför inte besvara hur de anställda förhåller sig

till  sin  egna  personalpolicy.  Däremot  verkar  de  flesta  hålla  sig  till  inom ramarna  för  de

rådande informella reglerna som råder. Av alla intervjuer framgick endast under en intervju

med en medarbetare en uppfattning av att alla anställda har olika syn på vad som är lagom

mycket. 
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Medarbetarna är medvetna om att de tillåts använda arbetstelefonen och att det de dessutom

tillåts att surfa på exempelvis Aftonbladet. Detta påvisar att chefen har en ledarstil som tillåter

de anställda att ta stort eget ansvar. Enligt Townsend (2003, s. 452) är chefens ledarstil en av

de faktorer som påverkar ett beteende som kan leda till organisatoriskt motstånd, vi ser att

detta överensstämmer med chefernas uppfattning om att deras personal sköter sitt arbete och

tar  eget  ansvar.  Eftersom  det  är  tillåtet  att  surfa  privat,  både  på  arbetsdatorn  och  på

arbetstelefonen,  och ledarstilen  på organisationen  är  tillåtande  så minskar  möjligheten  för

organisatoriskt olydnad på grund av ledarstilen. Enligt Karlsson (2008, s. 133) är det upp till

varje  chef  att  avgöra  vad  som är  organisatorisk  olydnad.  På  denna  arbetsplats  tillåts  de

anställda ägna sig åt en del privata angelägenheter på arbetstid. Därför innebär det att de inte

agerar  enligt  organisatoriskt  olydnad,  trots  det  faktum  att  de  ägnar  sig  åt  privata

angelägenheter under arbetstid om vi ser till  vår definition av privata angelägenheter. Men

utgår vi från Karlssons (2008, s. 137) definition av privata angelägenheter innebär detta att de

anställda inte ägnar sig åt privata angelägenheter eftersom de anställda tillåts ägna sig åt dessa

aktiviteter.  Utgår  vi  från  vår  definition  av  privata  angelägenheter,  som vi  redogör  för  i

centrala begrepp, innebär det att de anställda ägnar sig åt privata angelägenheter när de utför

dessa aktiviteter. Eftersom vår definition av privata angelägenheter är ”Alla aktiviteter under

arbetstid  som är  av  privat  natur  och  som inte  hör  till  arbetet,  definierar  vi  som privata

angelägenheter i vår studie”.
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Vi inleder med en redogörelse för vår slutsats. Vi går vidare med att  på ett  konkret  sätt

besvara våra frågeställningar i tur och ordning. Avslutningsvis för vi en diskussion kring

utförandet och reflektioner kring arbetet.

5.1. Slutsats

Vårt  syfte  var  att  ta  reda på  om,  och i  så  fall  hur,  privata  angelägenheter  som utförs  av

personer med högre position skiljer sig från de privata angelägenheter som utförs av personer

med lägre position i organisationen. Vi kom fram till att båda grupperna ägnar sig åt att surfa

och att prata med kollegor. Skillnaden vi kunde se var att chefer inte uttryckte att de ringer

privata samtal under arbetstid medan detta förekom i medarbetargruppen.

1. Vilka skäl anger de för att göra privata angelägenheter?

De två främsta skälen till att de ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid är för att skapa

ett gott arbetsklimat och för att få paus från arbetet.  Både medarbetare och chefer menar att

arbetsklimatet blir trevligare när de ägnar tid åt att prata med varandra. Cheferna säger att det

är viktigt att kollegorna lär att känna varandra på arbetsplatsen och att man måste prata om

annat än det som rör arbetet.  Vidare menar cheferna att de inte skulle kunna vara särskilt

muntra om de inte hade denna möjlighet. När respondenterna har ett behov av en paus och

inte ägnar den åt att prata med kollegor, ägnar de tiden åt att surfa på internet. Många av

medarbetarna säger att de surfar för att rensa huvudet när de haft ett intensivt arbete. Genom

att surfa på internet upplever de anställda att de får varva ner och koppla ifrån arbetet en kort

tid, vilket gör att de sedan tycker sig få ny energi. Detta överensstämmer med teorin som

Ivarsson  och  Larsson  (2011,  s.  65)  tar  upp  som  menar  att  detta  ger  medarbetaren  en

återhämtande paus.

2. Vad är det för privata angelägenheter som förekommer i respektive grupp?

Till  att börja med kan vi konstatera att respondenterna ägnar sig åt privata angelägenheter

under arbetstid, även om inte alla var medvetna om att de gjorde det. Studier har visat att det

är  vanligt  att  ägna  sig  åt  privata  angelägenheter  (Young & Case 2004;  Göransson 2008;

Greenfield & Davis 2002; Paulsen 2010; Mills et al 2001), vilket vi även kunde se på denna

arbetsplats. Vi tror att det kan kännas anklagande att först få frågan om man gör annat än
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arbete under sin arbetstid, senare inser de flesta att alla gör detta vilket avdramatiserar det

hela. Karlsson (2008, s. 137) definierar att allt man gör och tänker som inte är arbetsrelaterat

handlar  om  privata  angelägenheter.  Inledningsvis  under  intervjuerna  hade  de  flesta

inställningen att det inte var okej att ägna sig åt privata angelägenheter under arbetstid. Men

senare under intervjuerna framkom att de flesta tycker att det är okej att ringa några privata

samtal, prata med kollegor samt surfa under rimliga gränser. 

Vi ser att chefer och medarbetare ägnar sig åt samma typer av privata angelägenheter, det vill

säga att prata med kollegor och surfa på internet. Medarbetarrespondenterna ägnar sig också

åt att ringa privata samtal, skicka privata sms eller mail, detta skiljer sig från de svar vi fick

från cheferna. Cheferna uttalade inte att de gjorde detta, dock kan vi inte utesluta att de ändå

gör det. 

3. Hur tror arbetstagaren att arbetsgivaren skulle ställa sig till utförandet av 

privata angelägenheterna?

Individerna i medarbetargruppen är medveten om att de har stor frihet och får ägna sig åt

privata angelägenheter under arbetstid för sina chefer. Den gemensamma uppfattningen de

anställda har är  att  de får ägna sig åt  privata  angelägenheter  så länge arbetet  utförs i  tid.

Cheferna har inställningen att alla måste ”ge och ta”. Så länge arbetsuppgifterna uträttas när

de  ska,  ges  utrymme  för  utförande  av  privata  angelägenheter  till  medarbetarna.  Vår

uppfattning är att de flesta av medarbetarna vet hur chefernas inställning är till detta. Cheferna

litar på att medarbetarna själva vet hur mycket som är okej och var gränsen går. Däremot är

vår uppfattning att medarbetarnas uppskattning av vad som är lagom mycket, varierar från

medarbetare till medarbetare.

4. Hur förhåller sig de anställda till organisationens personalpolicy?

Vi kan konstatera att det inte finns någon personalpolicy angående detta. Därför kan vi inte

avgöra hur de anställda förhåller sig till denna. Däremot tror många av dem vi intervjuat att en

sådan finns, och förhåller sig inom de ramar de tror finns. Det finns endast några få riktlinjer

för hur arbetstelefonen får användas, men den verkar användas sparsamt för privata ändamål.

Vi tolkar det som att det finns oskrivna regler i denna fråga som både chefer och medarbetare

känner till.

5.2. Diskussion

Vi har sett att det på denna arbetsplats finns en mycket tolerant syn på utförandet av privata

angelägenheter under arbetstid. Medarbetarna är medvetna om att de tillåts ägna tid åt dessa

aktiviteter under arbetstid så länge det prioriterade arbetet utförs. Vår uppfattning är att detta,
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samt att de anställda i många fall har möjlighet att avgöra vilken ordning arbetsuppgifterna

ska utföras i, gynnar medarbetarnas autonomi. Fler fördelar med att låta sin personal själva

avgöra vad som är ”lagom mycket” utförande av privata angelägenheter är att de upplever ett

trevligare arbetsklimat. Detta skäl verkar vara den främsta anledningen till att cheferna valt att

ha  så  pass  fria  tyglar.  Dock  har  vi  under  vissa  intervjuer  fått  ta  del  av  respondenters

uppfattning om att andra medarbetare ägnar sig mer åt detta, vilket kan leda till  irritation.

Dessutom tror vi att en nackdel med chefernas fria syn på utförande av privata angelägenheter

skulle  kunna  vara  att  arbetstagare  ägnar  mer  tid,  än  vad  som  är  nödvändigt  för  en

återhämtande paus, till dessa aktiviteter. En möjlighet vi ser är att medarbetarna skulle kunna

få mer arbete utfört, samtidigt som de skulle få ta en liten stund åt återhämtande pauser, är om

cheferna  skulle  ha  en något  striktare  inställning  till  utförandet  av privata  angelägenheter.

Något som är viktigt att ta hänsyn till är att detta är en offentlig sektor och därmed inte har ett

vinstsyfte på samma sätt som privat sektor har. Detta kan vara en anledning till  att de har

möjlighet till att ha så pass fria tyglar i denna fråga.

Till  en  början  var  det  inte  någon  av  de  som intervjuades  som tyckte  sig  utföra  privata

angelägenheter  under  arbetstid.  Senare under  intervjuerna berättade  alla  om någon typ  av

privat angelägenhet som utförts. När intervjuerna sedan var färdiga var vår uppfattning att det

nog inte förekom särskilt  mycket  privata angelägenheter  på denna arbetsplats.  Men när vi

påbörjade analysen, efter att ha transkriberat vårt material, blev vi överraskade över att det

framkom mer  än  vi  först  uppfattat.  Först  då  kunde  vi  tydligare  se  samband.  Vi  har  fått

förståelse för att många av dessa aktiviteter sker omedvetet, eller att respondenterna inte vill

kännas vid att de utför något icke-jobbrelaterat. Ett intressant exempel var en respondent som

svarade att denne inte utförde några privata angelägenheter under arbetstid, men vi själva sett

respondenten i en situation som inte överensstämmer med det svaret. 

Vi har kunnat se att det är samma typer av privata angelägenheter de anställda och cheferna

ägnar sig åt, skillnaden vi kunnat se är att cheferna inte uttryckligen sa att de har kontakt med

sin familj. Även om de inte nämnde det under intervjuerna kan vi inte utesluta att de har det

eftersom vi inte följde upp med en konkret fråga angående detta. I efterhand bedömer vi att

det naturligtvis varit bra att göra det. Men under intervjusituationen var detta inte något vi

uppmärksammade.

Vi vill här diskutera hur vår förförståelse förhöll sig arbetets gång. Som vi berättade i vår

förförståelse var vi aningen fundersamma kring hur respondenterna skulle reagera på frågan

om vad de själva utförde för privata angelägenheter under sin arbetstid. För att minska risken

för att respondenten skulle känna sig anklagad, inledde vi den frågan med en förklaring om att

forskning visar att alla ägnar sig åt privata angelägenheter. På detta sätt strävade vi efter att
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respondenten skulle uppleva sina handlingar som mer legitima, och därmed kunna berätta om

det utan att det skulle upplevas som olydigt. 

Att  de  med  chefsposition  har  större  möjlighet  att  ägna  sig  åt  fler  typer  av  privata

angelägenheter  än  medarbetarna  överensstämde  med  vår  förförståelse.  Medarbetarnas

arbetsuppgifter var knutna till deras arbetsplats medan cheferna kunde röra sig friare, detta var

också i enighet med vår förförståelse. Något som däremot inte överensstämde var tillgången

till jobbtelefon. Det visade sig att många av medarbetarna hade egna jobbtelefoner, som de

dessutom tilläts använda privat. Dock inom vissa begränsningar. Vi blev något överraskade av

den toleranta syn arbetsplatsen hade på utförande av privata angelägenheter, det fanns en stor

acceptans kring detta, så länge arbetstagaren gjort sitt. Många av respondenterna hänvisade

till något som överensstämde med vår förförståelse, nämligen att arbetsklimatet blir trevligare

när det tillåts att prata annat än jobb under arbetstid. Mot vår förmodan var inte cheferna eniga

i frågan om Facebook-konversationer var likvärdiga icke-jobbrelaterade konversationer som

förekom på arbetsplatsen.  Ena chefens inställning var att  detta inte fyllde samma funktion

som konversationen på arbetsplatsen kunde göra, att  det blir  trevligare när man lär känna

varandra  och  att  det  därför  inte  var  okej  att  ägna  tid  åt  Facebook-konversationer  under

arbetstid.  Den  andra  chefen  menade  att  så  länge  medarbetaren  utför  det  arbetet  som  är

förväntat, spelar det inte någon roll vilken typ av privat angelägenhet denne ägnar sig åt. I

enighet med vår förförståelse resonerade både medarbetare och chefer på så vis att utförande

av  privata  angelägenheter  kan  ge  energi  till  en  bättre  arbetsprestation.  Dock  i  en  högre

utsträckning än vi räknat med. 

Detta har varit ett intressant och roligt arbete att skriva, speciellt eftersom det är något  alla

ägnar sig åt men många gånger inte vill kännas vid. Vi tror att alla vill ge bilden av sig som

bra och skötsamma arbetstagare som är hängivna vårat arbete. Att ”erkänna” att man ägnar

delar  av  sin  betalda  arbetstid  till  icke-jobbrelaterade  arbetsuppgifter  kan  nog  vanligen

uppfattas som misskötsamt. Men med vårt teorikapitel som stöd vet vi nu att det inte enbart

behöver  vara  negativt.  Dock  tror  vi  att  balansen  är  subtil  mellan  att  de  privata

angelägenheterna  fyller  funktionen att  det  är  en  återhämtande  paus  för  arbetstagarna  som

också gynnar  organisationen och att  det  är  tidsspill  som arbetsgivaren  endast  förlorar  på.

Vidare utforskning inom detta område skulle därför kunna vara att  göra en kvantitativ studie

för att  ta reda på hur mycket  tid som används till  privata angelägenheter.  Det vore också

intressant att ta reda på om det är någon skillnad i mängden tid som chefer och medarbetare

ägnar åt detta.

Under våra intervjuer ställde vi medvetet frågorna mer generellt för att inte respondenterna

skulle känna sig anklagade. Om vi skulle göra fler intervjuer skulle vi gärna ställa frågan mer

direkt riktad "vad gör du för privata angelägenheter under arbetstid" eller "har du ringt privata
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samtal" etcetera. Men vi har diskuterat detta. Även om vi tror att detta hade gett oss tydligare

och rakare svar på vad den enskilde individen utför, tror vi risken finns för att de skulle känna

sig anklagade och påhoppade. Därför skulle det kunna resultera i att vi därmed inte skulle få

användbara svar för att de möjligtvis skulle bli slutna. En nackdel med att vi ställde frågorna

på det sätt vi gjorde, var att en av cheferna mest svarade generellt istället för vad hen själv

utförde  för  privata  angelägenheter.  Detta  var  dessvärre  inte  något  vi  märkte  var  negativt

förrän materialet började analyseras. 
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Intervjuguide

Självklart får du avbryta eller avböja frågor du inte vill besvara.

Bakgrund
- Hur gammal är du?
- Vad har du för utbildning?
- Hur lyder din arbetstitel/ Vad har du för position?

Paulsens "tomt arbete"
- Beskriv hur en arbetsdag kan se ut.
- Har du möjlighet att bestämma vilken ordning dina arbetsuppgifter ska utföras?
- Hur upplever du din möjlighet att påverka/ ha inflytande i ditt arbete?
- Hur påverkas din arbetsplats om du är sjuk en dag? 
- Hur skulle du beskriva din arbetsbörda, hög/låg/lagom? 
- Skulle du rekommendera ditt arbete till ditt (eventuella) barn?
- Vad är det bästa med ditt arbete?

Privata angelägenheter

Undersökningar visar att alla ägnar sig åt privata angelägenheter på arbetstid. 

Vad tänker du om jag säger: 

o surfa på privata internetsidor?

o användning av privat mobil: sms, mobilsurfande, spel?

o ringa till o ta emot samtal från familj och vänner?

o privata mail?

o boka klipptid, läkartid etcetera 

o planera fritid/semesterresor/inköpslistor/hemsysslor mm?

o handla i butik eller nätshopping?

o ta med sig barnen till jobbet?

- Vad gör du på arbetstid som är av privat karaktär?

- Vad har du för möjligheter att göra privata saker? Exempelvis tillgång till telefon, internet,

bil, möjlighet att lämna arbetsplatsen mm.?

Vad är ok

- Vad tycker du är okej respektive inte okej av det du gör som är av privat karaktär? 

- Är det skillnad mellan att prata med kollegor om icke-jobbrelaterade

saker och att surfa på Facebook? I så fall, varför är vissa saker värre än andra?

- Vad gör du när du får tid över på jobbet? Ägnar du den åt jobb eller något annat?

- Är det accepterat bland kollegor att ägna sig åt privata angelägenheter på arbetstid?
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- Vad tycker dina chefer om privata angelägenheter på arbetstid?

- Finns det någon policy kring detta?

”Hur påverkar privata angelägenheter”

- Tror du det du gör av privat karaktär på ditt jobb påverkar ditt arbete på något sätt?

- Varför tror du att du ägnar dig åt detta på arbetstid? (För att du är uttråkad eller stressad? På 
grund av att få ihop arbete-privatliv? Eller för att få återhämta dig?)

- Hur skulle du reagera om du inte hade möjlighet göra något alls som har med privatlivet att 
göra på arbetstid, inte kunna nås av familj/vänner t.ex.?? Skulle stämning, känslor, 
sammanhållning, gruppkänsla på arbetsplatsen ändras?

- Tror du att organisationen gynnas eller missgynnas av att anställda ägnar sig åt privata 
angelägenheter?

Tack så mycket för att vi fick intervjua Dig!

Vi har lånat frågor/tagit inspiration från dessa intervjuguider:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:532549/FULLTEXT01.pdf

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:532339/FULLTEXT01.pdf
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