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Sammanfattning 

Fördelarna med ett digitalt och gränslöst arbetsliv är många, exempelvis är vi inte bundna till 

en specifik fysisk arbetsplats. Men det finns också gott om forskning som beskriver hur ett 

digitalt och gränslöst arbete påverkar oss människor negativt i form av skadlig stress. 

Däremot finns få förslag på förbättringar på området.  

Studien syftar till att – ett år senare – göra en uppföljning av ett program för en sund digital 

arbetsmiljö på ett mindre företag. Det studerade företagets medarbetare genomgick 

programmet i tre veckor och resultatet var mycket positivt – de kände sig mindre stressade 

och mer effektiva efter organisationsförändringen. Studiens frågeställningar är: Har 

organisationsförändringen hållit i sig? Varför? Varför inte? För att undersöka detta fick de 

som deltog i organisationsförändringen svara på en webbenkät. Utöver det genomfördes en 

intervju med företagets vd. 

Studien grundar sig på teorier om organisationsförändringar, stress i ett gränslöst arbetsliv 

samt hjärnforskning kopplad till förändringsprocesser och digital arbetsmiljö. Ingen tidigare 

forskning har hittats kring hur insatser för att hantera negativa aspekter av den digitala 

arbetsmiljön fungerar över tid. 

Studien visar att programmet för en sund digital arbetsmiljö har varit ett lyckat koncept på det 

specifika företaget, som delvis har hållit över tid. Medarbetarna jobbar ett år senare i relativt 

stor utsträckning enligt programmet för en sund digital arbetsmiljö. De delar av programmet 

som har varit lättast att hålla fast vid är de som handlar om att inte störa kollegorna, som att 

ha mobilen på ljudlöst i kontorslandskapet. Svårare har det varit att hålla fast vid de delar som 

handlar om att inte störa sig själv, som att läsa mail och sms på fasta tider. Resultatet pekar på 

att regler/policies för hur man ska hantera en digital arbetsmiljö samt ett starkt ledarskap är 

avgörande för att en hållbar sund digital arbetsmiljö. Även individen har ett ansvar.  
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Inledning 

Internet och smarta telefoner kan sägas ha orsakat en digital samhällelig revolution. Trots att 

smartphonen slog igenom på allvar för bara tio år sedan har den blivit en självklar ingrediens i 

det svenska vardagslivet. Vi är ständigt tillgängliga. De positiva sidorna med ett gränslöst 

arbetsliv är många och viktiga, men det finns också utmaningar. Stress och minskad 

effektivitet är några av baksidorna, vilka i sin tur påverkar organisationer och företag indirekt. 

Att arbeta i en digitaliserad arbetsmiljö innebär minst två utmaningar. För det första tenderar 

gränsen mellan privatliv och arbetsliv att delvis lösas upp. Vi ”vobbar”, får sms från vänner 

på arbetstid, exponeras för jobbets sociala mediekonton hemma i soffan och svarar på 

jobbmail efter middagen. För det andra är ”multitasking” en naturlig del i en digital 

arbetsmiljö. Det innebär att vi svarar på mail, förbereder en presentation och kollar 

instagramflödet i stort sett samtidigt. Vi är också vana vid att kollegor svarar på mail och 

kollar sina instagramkonton när vi håller en presentation. Trots upplevelsen av att 

multitasking gör oss effektiva, så halveras effektiviteten och leder till fler misstag (Nass m.fl, 

2009;  Ellison, 2009).  

 

Förändringen av arbetslivet har gått fort och det är uppenbart att vare sig individer eller 

organisationer har hängt med. Med smarta telefoner är individens tillgång till privat- likväl 

som arbetsgöromål i princip omedelbar. Det betyder att det gränslösa arbetets gränser måste 

etableras och bearbetas av både individen själv och organisationen inom vars ramar arbetet 

utförs. Individens ansvar kan handla om att hitta strategier för att klara av det gränslösa 

arbetet; att inte lägga för mycket tid på privata göromål på arbetstid, men också sätta gränser 

för hur många arbetsrelaterade aktiviteter som ska genomföras på ledig tid. Organisationer 

och företag har dock ett lika stort ansvar för att ge sina medarbetare möjlighet och verktyg för 

att hantera utmaningarna med ett gränslöst arbetsliv. Vi har ganska nyligen börjat prata om 

hur mobilen påverkar oss i privat- och arbetsliv. Etablerade normer för mobilhantering 

saknas, vilket försvårar arbetet med att skapa gränser. Vad gäller organisatoriska normer är 

ledarens beteende normskapande och signalerar huruvida förändringen är värd att ta på allvar 

eller inte (Kotter, 1995). 
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En sund digital arbetsmiljö idag kan beskrivas som att skapa en hållbar arbetsplats, där 

hållbarheten i hög utsträckning handlar om gränssättningen mellan arbete och privatliv, men 

lika mycket om att hantera multitaskingen som smarta telefoner lockar fram.  

 

I den här uppsatsen studeras ett mindre företag som försöker skapa en sund digital arbetsmiljö 

med hjälp av ett utbildningsprogram som har tagits fram i samverkan med mobiloperatören 

Telenor. Företagets medarbetare genomgick programmet under tre veckor våren 2016 och 

resultatet var mycket positivt. De kände sig mindre stressade och mer effektiva efter 

organisationsförändringen. Men vad hände sedan?  

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en uppföljning av programmet ett år senare. Studien 

undersöker om de beteendeförändringar som organisationsförändringen syftade till att 

implementera, och de starka positiva effekterna som insatsen för ett sundare digitalt 

förhållningssätt skapade, har hållit i sig. Frågeställningen kan formuleras: har 

organisationsförändringen blivit en integrerad del i företagets sätt att arbeta? Uppföljningen är 

möjlig att genomföra eftersom det gjordes en eftermätning i direkt anslutning till avslutat 

program 2016. Samma frågor ställs nu ett år senare vilket ger möjlighet att jämföra hur det 

såg ut då med hur det ser ut idag. Utifrån hjärnforskningen som ligger till grund för 

utbildningsprogrammet kan också frågan tillspetsat uttryckas som en kamp mellan 

reptilhjärnan och förnuftet; har förnuftet vunnit över reptilhjärnan som suktar efter belöningar 

och bekräftelse? Trots att det här är en sociologisk studie är hjärnforskning ett relevant 

perspektiv för att förstå vad som händer med människan i en digital arbetsmiljö. Det är därför 

en del av uppsatsens teoretiska perspektiv.  

Forskningsfråga 

Har organisationsförändringen hållit i sig? Varför? Varför inte?  

Avgränsning 

Uppsatsen studerar om och hur implementeringen av ett utbildningsprogram skapar hållbara 

arbetsmiljöer. Det är således en utvärdering av ett program på ett företag och det går därmed 
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inte att dra långtgående slutsatser över hur det fungerar generellt. Däremot är förhoppningen 

att bidra till några insikter om hur man kan hantera den digitala arbetsmiljön över tid, vilka 

utmaningar som finns och vad som är svårt att förändra långsiktigt.  

Bakgrund 

Det finns mängder med forskning som beskriver hur ett digitalt och gränslöst arbete påverkar 

oss människor negativt (Allvin mfl (2006), Ophir mfl (2009), Ellison (2009), Gospic & Falk 

(2015) Karasek R & Theorell T (1990), Arbetsmiljöverket (2015)). Bland annat betonar 

forskningen att kraven på individen ökar och att upplevd kontroll minskar. Man ska ha rätt 

digital kompetens, kunna planera sitt arbete och sätta egna gränser för privat- och arbetsliv. 

Kombinationen av faktorer gör att risken för skadlig stress ökar (Allvin mfl, 2006).  

 

I Arbetsmiljöverkets rapport Digital arbetsmiljö (2015) lyfter författarna fram hur problemen 

med dålig digital arbetsmiljö ökar och att detta har påpekats under flera decennier. De menar 

att det finns luckor i forskningen om digital arbetsmiljö och att den forskning som finns ofta 

är gammal. Det forskades mer på ämnet när problemen var mindre. Vidare tror de att det 

saknas incitament, ansvar, ledarskap och kunskap om hur man i praktiken ska gå till väga för 

att komma till rätta med digitala arbetsmiljöproblem.  

 

Det finns få förslag till förbättringar på området, enligt Arbetsmiljöverkets rapport (2015). 

Och inför den här studien upptäcktes ingen tidigare forskning på hur insatser för att hantera 

negativa aspekter av den digitala arbetsmiljön har fungerat över tid. 1 

 

Att frågan är viktig kan illustreras av att 90 procent av de som arbetar har tillgång till internet 

på jobbet, vanligast är det inom it- och kommunikationsbranschen. Över hälften av de som 

arbetar använder internet regelbundet för att arbeta hemifrån. Tre av fyra av de som använder 

                                                
1 I skrivande stund pågår det nyligen påbörjade forskningsprojektet Vägar till ett hållbart arbetsliv, som 

leds av Kristina Palm, (Karolinska Institutet och KTH). Precis som i den här uppsatsen använder de 

organisatoriska och socialpsykologiska perspektiv på området. Planen med forskningsprojektet är att 

undersöka vilka utmaningar som det digitala arbetslivet medför, vilket ska mynna ut i rekommendationer 

för ett hållbart digitalt arbetsliv. Forskarna själva tror att rekommendationerna kommer att handla om att 

ta upp frågorna i dialog, till exempel i medarbetarsamtal. Projektet finansieras av AFA Försäkring och ska 

vara klart i början av år 2020. 
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internet i arbetet använder jobbets internet för privata ändamål. Och nästan hälften av de 

arbetsföra svenskarna läser jobbmail på semestern (Internetstiftelsen i Sverige: Svenskarna 

och internet, 2016). Det är uppenbart att det gränslösa arbetslivet är en del av människors 

vardag. 

 

Enligt en Sifo-undersökning som gjordes på uppdrag av Telenor våren 2015 är 

mobilanvändandet på svenska arbetsplatser till stor del gränslöst. Människor tycker att 

mobilanvändandet stör men trots det menar respondenterna att policies/regler kring 

användandet i huvudsak saknas (Sifo, 2015). Sifo-undersökningen är den mest uppdaterade 

som finns om mobilanvändande i kombination med attityder och konsekvenser av detta på 

svenska arbetsplatser. Resultaten är därför relevanta som bakgrund. Undersökningen är i två 

delar: en bland 511 personer i ledande befattning, en med personer som arbetar och har en 

mobil. 

 

Bland personer i ledande befattning anger 8 av 10 (78%) att de använder/kollar av mobilen 

under möten. Av den gruppen är det 6 av 10 (59%) som anger att den främsta anledningen till 

att man använder mobiltelefonen under möten är för att kolla av mail, samtal och sms. Att 

själv kunna maila, ringa eller sms:a under mötet är inte lika centralt, bara en av tio (14%) 

uppger det som en anledning. Man skulle alltså kunna hävda att de flesta ledare ständigt vill 

vara tillgängliga och att behovet av tillgänglighet är den stora anledningen till att man 

använder/kollar av mobilen under möten. Men på samma fråga är det bara en av tio (10%) 

ledare som uppger ”Jag vill alltid vara nåbar” som ett skäl till att man använder/kollar av 

mobilen under möten. 8 av 10 (77%) ledare tror att möten blir mindre effektiva av att mobiler 

används under möten.  

 

Kanske krävs det att man inför en policy för att inte använda mobiler på möten för att ledare 

inte ska göra det? 7 av tio (73%) ledare har ingen policy för mobilanvändning i samband med 

möten på arbetsplatsen, men lika många (70%) kan tänka sig att införa mobilfria möten på 

arbetsplatsen. Mobilanvändandet ser alltså inte ut att handla om att man alltid måste vara 

nåbar/tillgänglig (för då hade väl inte majoriteten av ledarna kunnat tänka sig att införa just 

mobilfria möten?). Resultaten signalerar snarare en längtan efter att ha mobilfria möten, men 

viljan i det här fallet verkar inte räcka till för att det ska bli av.  
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Bland personer som arbetar och har en mobiltelefon är det 7 av 10 (65%) som 

använder/kollar av mobilen under möten och 8 av 10 (83%) blir störda av när andra kollar sin 

mobil. Detta resulterar i att 9 av tio (90%) kan tänka sig att ha mobilfria möten. Den främsta 

anledningen till det är att man tror att det skulle innebära färre störande moment och att 

mötena skulle bli mer effektiva.  

 

Detta signalerar att längtan efter färre störande moment och effektivitet är stor. Och det finns 

ett tomrum att fylla då endast 3 av tio (33%) anser att det finns en mobilanvändningspolicy på 

arbetsplatsen. Samtidigt vill de flesta (58%) – tvärtemot ledarna – inte ha någon policy. 

Svenska arbetstagare kan följaktligen tänka sig att ha mobilfria möten för att få bättre möten, 

men man vill inte ha några policies/regler kring det. Resultaten är kanske inte förvånande, då 

en majoritet (65%) inte upplever att det förväntas av dem att de tittar efter direkt vem som har 

sökt dem. Ändå känner 8 av tio (83%) ett behov av att svara direkt på inkommande samtal, 

sms och mail under arbetstid.  

 

Ovanstående genomgång av svenska organisationers arbetsvillkor visar att digitaliseringen är 

starkt etablerad, att gränslösheten påverkar arbetsmiljön och att både svenska chefer och 

anställda multitaskar i hög utsträckning.  

Teori och tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tre forskningsfält som är relevanta för uppsatsen. Dels teorier 

om organisationsförändringars tröghet, dels teorier om stress i ett gränslöst arbetsliv samt 

hjärnforskning kopplad till förändringsprocesser och digital arbetsmiljö. Teoriavsnittet är 

tänkt att besvara frågorna varför är digital arbetsmiljö ett problem? och varför är det svårt att 

förändra beteenden?  

Varför har vi så svårt att lägga ifrån oss mobilen? 

Förnuftsmässigt är det svårt att förstå varför individer har svårt att avstå från att kolla mailen 

eller instagramflödet när man behöver koncentrera sig på en viktig arbetsuppgift. Eller varför 

man inte avstår från att kolla jobbmailen hemma vid middagsbordet, trots att det stressar en. 
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Utifrån en socialpsykologisk förklaringsram handlar svårigheten om krav på tillgänglighet 

och otydlig ramar för arbetet (Allvin mfl, 2006). Medan perspektiv baserade på forskning om 

hjärnan menar att det också handlar om reptilhjärnans ständiga längtan efter belöning (Gospic 

& Falk, 2015). Snabba belöningar finns det gott om i mobilen. 

 

Ur ett hjärnforskningsperspektiv skulle man kunna dra slutsatsen att det är behovet av snabba 

belöningar och bekräftelse som lockar ledarna i Sifoundersökningen att använda mobilen 

under möten. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv däremot skulle man kunna argumentera för 

att den ständiga tillgängligheten och det gränslösa arbetet skapar en känsla av att man behöver 

”ha koll” över vad som händer – att man har svårt att själv dra gränser i en arbetsmiljö där det 

är möjligt att ständigt vara tillgänglig. Sifoundersökningen visar dock att nåbarheten inte 

ansågs vara det viktiga för ledarna i den här situationen, vilket snarare indikerar att det är 

reptilhjärnan och dess längtan efter belöning som är skälet till mobilanvändandet på möten.  

 

En tolkning skulle därmed kunna vara att människor tror att man enkom genom viljan kan 

skapa en förändring – att mobilfria möten kan bli verklighet utan att arbetsplatsen sätter upp 

riktlinjer för det. En sådan förändring kan säkert införlivas inom många områden, det vill säga 

att människor inser att ett beteende är onödigt och att det avtar. Men med bakgrund av 

hjärnforskningens teori om belöningssystemet och om hur människor helst gör som alla andra 

– är det mycket svårt att föreställa sig hur mobilfria möten ska hända ”av sig självt”. Utan 

diskussioner och gränssättningar är lockelsen att kolla mobilen alltför stor. Utifrån 

socialpsykologisk forskning skulle motsvarande slutsats dras. Givet att människor helst gör 

som alla andra kommer beteendet att leva kvar, särskilt om organisatoriska ledare fortsätter att 

multitaska och ständigt vara tillgängliga. 

 

Samhällsförändringar idag – digitaliseringens 

uppkomst 

Under 1990-talet blev internet tillgängligt för privatpersoner och samhället digitaliserades 

alltmer, med digitalkameror, ljudfiler och bankkort för elektroniska betalningar. Men det var 

fortfarande möjligheter snarare än en naturlig del av vardagen. Det var först runt 

millennieskiftet som mejl, webbplatser, bloggande och mobiltelefon blev en naturlig del av 
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samhället och vardagslivet. Digitaliseringens utveckling har sedan dess skett parallellt med 

utbyggnaden av fasta och mobila internetuppkopplingar. Idag är digitaliseringen – inte minst 

smartphones – en självklar del i vårt sociala och arbetsrelaterade liv (Cöster & Westelius, 

2016: 28-29). Teknologiska innovationer ses som en av de viktigaste samhällsförändringarna 

och organisationer tenderar att anpassa sig efter det (Ahrne & Hedström, 1999:58). Tidigare 

exempel är industrialiseringen och de idéer och sätt att organisera som växte fram i den 

kontexten (Ahrne & Hedström, 1999: 56). 

 

Eftersom digitaliseringen har inneburit en stor samhällsförändring (Cöster & Westelius, 2016) 

kan man tänka sig att företag och organisationer behöver genomgå organisationsförändringar 

för att hantera den digitala arbetsmiljön och genom det lyckas dra till sig den bästa 

arbetskraften (Ahrne & Hedström, 1999: 57). I ljuset av kommande avsnitt är det en rimlig 

tanke att organisationer kommer att vara tvungna att hitta konkreta metoder för en sund digital 

arbetsmiljö och att det medvetna förhållningssättet hypotetiskt kan tänkas skapa lika starka 

incitament som en bra lön.  

 

Digitaliseringens utmaningar  
Individen ges idag möjlighet till ständig tillgänglighet. Digitaliseringen har skapat ett arbetsliv 

med lösa villkor och ett större ansvar på individnivå. Individen behöver själv hitta strategier 

för att möta de ökade kraven på effektivitet och fokus som gränslösheten har skapat (Allvin 

mfl, 2007: 35, 38, 150, 151). 

 

Människans 40 000 år gamla reptilhjärna väljer alltid snabba belöningar, som att kolla mailen 

eller Instagram framför att utföra krävande arbetsuppgifter. För att reptilhjärnan inte ska ta 

överhand, krävs hårt arbete av individen. Hen måste själv sätta gränser, hitta strategier för att 

hindra de snabba belöningarna och klara av att förbise känslor av obehag som svårare 

arbetsuppgifter skapar (Gospic & Falk, 2015:29-30). 

 

Kraven som ett gränslöst arbetsliv med stort individuellt ansvar innebär, skapar ofta en 

osäkerhet och psykisk stress hos individen. Sömnproblem, oro och ångest, som i 

förlängningen kan leda till utbrändhet, är vanligt. Den psykiska ohälsan anses vara en av 

anledningarna till att sjukfrånvaron i Sverige har stigit sedan 1997 (Allvin mfl, 2007: 159-
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163). Det gränslösa arbetslivet har skapat utmaningar och arbetslivet har ännu inte några 

vedertagna metoder eller riktlinjer för att hjälpa individen med det enorma ansvaret.  

 

Att det finns kopplingar mellan arbetsvillkor och psykisk stress antas i krav-kontroll-

stödmodellen. Den går ut på att det är graden av kontroll över arbetet som avgör hur psykiskt 

stressande ett jobb är. Höga krav i kombination med låg kontroll innebär störst risk för 

psykisk stress. Höga krav kombinerat med hög kontroll är enligt modellen de bästa jobben, då 

de skapar en positiv stress och är utvecklande för individen (Karasek & Theorell 1990).  

 

Förutom att individen ofta mår dåligt av det gränslösa arbetslivet, vilket påverkar 

arbetsplatsen indirekt (Allvin, 2007), finns det även direkta konsekvenser av ett gränslöst 

arbetsliv. För att en organisation ska vara välfungerande bör människors engagemang i och 

beroende av sitt jobb – vad Ahrne (1999:38) kallar centripetal kraft – vara någorlunda 

balanserad med människors engagemang i omvärlden och relationer utanför organisationen – 

centrifugala krafter (Ahrne, 1999: 38).  

 

I ljuset av det gränslösa och digitala arbetslivet skulle man kunna tänka sig att det är en 

utmaning att hålla fokus på arbetsuppgifter när det privata livet och övriga omvärlden pockar 

på uppmärksamhet under arbetstid, exempelvis via pushnotiser i mobilen. Omvänt är det en 

rimlig tanke att fokus på privatlivet också påverkas när vi går runt med jobbet i fickan. 

Digitaliseringen skulle således kunna vara en direkt orsak till mindre välfungerande 

organisationer, eftersom den utmanar balansen mellan den centripetala och centrifugala 

kraften.  

 

Digitaliseringen har ökat möjligheterna till att multitaska – det vill säga att göra flera saker på 

samma gång. Exempelvis kan vi delta på ett jobbmöte samtidigt som vi kollar av mail, sms 

och Instagram. Hjärnan tycker om att multitaska, eftersom det skapar en känsla av att vi har 

fått mycket gjort. Men förutom att vi stressar hjärnan vid multitasking, så utför vi färre 

arbetsuppgifter av betydelse och blir mindre effektiva. Oavsett hur effektiva vi upplever att vi 
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är så halveras effektiviteten hos de som gör flera saker samtidigt och multitasking leder till 

fler misstag (Nass m.fl, 2009; Ellison, 2009).2 

Människan orsak till förändringsprocessers 

tröghet 

Organisationsförändringar är tröga. Och människans komplexitet är den stora anledningen till 

det (Ahrne & Hedström, 1999). Nedan presenteras ett antal (mänskliga) faktorer som påverkar 

en organisationsförändrings vara eller icke vara.  

 

Människan ogillar och motsätter sig förändring i största allmänhet. Och det största skälet till 

det är uppfattningen att man kommer att förlora något av värde (Kotter & Schlesinger, 2008). 

Denna default bias går att koppla till hjärnforskning som menar att vår benägenhet att vilja 

göra som vi alltid har gjort hänger ihop med hjärnans belöningssystem striatum. 

Hjärnstrukturen amygdala upplever en förändring som hotfull, obekant och osäker (Gospic & 

Falk, 2015: 45). Därmed kan man dra slutsatsen att det ibland är känslan av trygghet och 

bekvämlighet som man upplever går förlorad vid en organisationsförändring. Övertygelsen 

om att något av värde kommer att gå förlorat vid en förändringsprocess uppstår ofta när 

tilliten brister mellan den som initierar förändringen och medarbetaren (Kotter & Schlesinger, 

2008). 

 

För att stävja hjärnans motvilja mot förändring behöver hjärnans modernaste och förnuftigaste 

del aktiveras – frontalloben. Frontalloben styr vårt beteende mot långsiktiga mål. Kampen 

mellan reptilen (kortsiktig och känslostyrd) och förnuftet (långsiktig och analytisk) är därmed 

ett faktum. Hjärnforskningen poängterar också vårt behov av grupptillhörighet; vårt 

belöningssystem aktiveras också av att hålla med och göra som gruppen gör. På detta sätt 

sprids sociala normer och vi kan förutse individers beteende, vilket gör oss trygga (Gospic & 

Falk, 2015: 39-40).  

 

                                                

2 Lästips för ytterligare kunskaper i vad digitalisering och multitasking gör med hjärnan finns i Tomas 

Dalströms bok Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag. Så kan du återställa den, (2017). 
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Både ledarskapsforskning och hjärnforskning poängterar vidare ledarens roll och ansvar inför 

och under en förändringsprocess. För att rädslorna inte ska ta överhand och medarbetarna ska 

tappa lusten inför och under en förändringsprocess, är det viktigt att ledaren placerar 

delmålssegrar – som aktiverar hjärnans belöningssystem – längs förändringsvägen (Kotter, 

1995 och Gospic & Falk, 2015). 

 

Medarbetarna behöver också känna ett tydligt syfte med – och ges chans att påverka –

förändringen. Detta triggar hjärnans belöningssystem och den inre motivationen (Gospic & 

Falk, 2015: 197-198).  

 

Hur man kommunicerar en organisationsförändring har därmed stor betydelse. Normer kring 

hur vi pratar om en förändring är essentiella för resultatet. Dessutom kan medarbetare och 

ledare ha olika kunskap och information om en förändring, vilket ökar svårigheten att 

kommunicera och spär på utrymmet att göra som man vill. Förändringsprocessen har därmed 

alla förutsättningar för att gå i stöpet (March and Simon, refereras i Ahrne 1999:47). Brister i 

kommunikationen kan leda till brister i implementering. Det innebär att det uppstår skillnader 

i vad människor faktiskt gör och vad organisationsledaren säger att man gör, så kallad 

losskoppling (Meyer och Rowan, 1977). Glappet uppstår ofta som ett resultat av bristande 

koordinering (Ahrne, 1999:53). 

Metod och data 

För att besvara uppsatsens syfte utformades den empiriska delen som en fall-studie. En 

organisation som hade arbetat med ett utbildningsprogram för en sund digital arbetsmiljö 

(beskrivet nedan) under maj/juni 2016, kontaktades och gick med på att delta i studien, som är 

en utvärdering/uppföljning av utbildningsprogrammet.  

 

Bakgrund till Workfulness  

Med hjälp av en PR-byrå tog Telenor reda på vad som var aktuellt inom mobilanvändande 

2014–2015. De kom fram till att mobilen som störande moment på arbetsplatsen var det mest 
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aktuella just då. Tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic, utvecklade man därefter 

ett utbildningsprogram för att skapa en sund digital arbetsmiljö.  

 

Programmet är tre veckor långt, baserat på forskning om hur hjärnan fungerar i förhållande till 

teknik och kretsar mycket kring att öka förståelsen för varför det är svårt att lägga undan 

mobilen. Dessutom består programmet av ett antal konkreta arbetssätt som ska skapa mindre 

stress och mer effektivitet i en organisation. Nedan beskrivs i korthet de arbetssätt som ska 

leda till ”Workfulness”: 

 

• Teknikfria möten. Alla får lägga undan mobilerna och annan uppkopplad teknik innan 

de går in i mötesrummet. 

• Fokustimmar, 1,5 timme på förmiddagen och 1,5 timme på eftermiddagen lägger alla 

ifrån sig mobilen och stänger av mailen för att fullt ut koncentrera sig på krävande 

arbetsuppgifter.  

• Ljudlösa mobiler och datorer i öppet kontorslandskap. 

• Den som behöver prata i telefon går undan för att inte störa sina kollegor. 

• Alla push-notiser på telefoner och datorer är avstängda. 

• Definiera förväntningar på tillgänglighet via mail/sms/telefon under och efter arbetstid 

(fastställdes under utbildningstiden). 

• Planera arbetsdagarna utifrån sin personliga energikurva (fastställdes under 

utbildningstiden). 

 

Praktiskt exempel – det här hände efter Workfulnessinsatsen 

Efter att företaget genomgått programmet i tre veckor fick de göra en eftermätning. Den 

visade att: 

• Samtliga medarbetare ansåg att programmet hade hjälpt dem att fokusera på viktiga 

arbetsuppgifter och att de blivit mer effektiva på jobbet. 

• 9 av 10 upplevde att programmet hade bidragit till effektivare möten. 

• 8 av 10 ansåg att programmet hade hjälpt dem att bli mindre stressade och att de 

kunnat fokusera och samarbeta bättre. 

• 8 av 10 ansåg också att programmet hade påverkat leveranser/kunder på ett positivt 

sätt. 
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• 7 av 10 upplevde att programmet hade gjort dem mer sociala på jobbet. 

• Samtliga medarbetare kunde tänka sig att fortsätta med programmet, helt eller delvis. 

• Samtliga medarbetare kunde tänka sig att rekommendera programmet till andra 

företag, helt eller delvis. 

 

Utbildningsinsatsen var alltså initialt mycket framgångsrik. Motivationen att gå tillbaka och 

se vad som händer över tid bygger på tidigare forskning om hur både Hawthorne-effekter3 och 

reptilhjärnans konstanta sug efter belöningar indikerar att goda effekter inte nödvändigtvis 

betyder att organisationsförändringar blir hållbara. 

 

Metodval  

För att förstå socialt liv behöver sociologen både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

(Edling & Hedström, 2003: 11). I den här studien bygger det empiriska materialet på båda; en 

intervju med vd:n på företaget och en webbenkät till samtliga medarbetare (inklusive vd) som 

genomgick programmet för en sund digital arbetsmiljö för ett år sedan. Som beskrevs i 

inledningen är syftet med studien att följa upp en organisationsförändring som hade betydliga 

positiva effekter – i form av mindre stress och mer effektivitet.  

 

Kvantitativ metod 

På grund av det studerade företagets struktur och medarbetarnas begränsade tillgänglighet 

genomfördes en kort webbenkät. Webbenkäten har fördelen att ge mycket information på kort 

tid om hur medarbetarnas mobil/teknikvanor ser ut samt upplevelser av stress kopplat till den 

digitala arbetsmiljön. Nackdelen är att enkäter inte ger utrymme för djupare förståelse och 

resonemang kring frågorna som ställs (Ahrne & Svensson, 2016). Att genomföra intervjuer 

med varje enskild medarbetare var inget alternativ eftersom det i samtal med vd ansågs ta för 

mycket tid i anspråk av medarbetarna.  

 

                                                
3 Hawthorneeffekten kommer från Hawthorneexperimenten, som genomfördes 1924–1932 av Elton Mayo och 
W. Lloyd Warner. Den går kortfattat ut på att när individer, på exempelvis en arbetsplats, är medvetna om att 
de är observerade (exempelvis av en forskare), ökar de också sin produktivitet kring det som studeras, men så 
snart de slutar vara studerade är individerna återigen tillbaka i gamla vanor och beteenden. I den här studiens 
fall skulle Hawthorneeffekten innebära att medarbetarna antog ett sundare digitalt beteende under 
programperioden, men att de återgick i gamla mönster så fort programmet formellt avslutades (Gillspie, 1991 
och Sonnenfeld, 1985).  
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Kvantitativa metoder har fördelen av det går att göra jämförelser mellan analysresultat. Detta 

gör det enklare att kommunicera resultaten än vid kvalitativa metoder (Edling och Hedström, 

2003). I den här studien är jämförbarhet och transparens en viktig fördel eftersom deltagarna, 

efter genomförd organisationsförändring, besvarade en motsvarande enkät. Resultatet, som 

nämndes tidigare, visade att respondenterna upplevde mindre stress och mer effektivitet efter 

programmets genomförande. För att kunna jämföra upplevelsen av organisationsförändringen 

då och nu, ställdes samma frågor idag som för ett år sedan. Utöver de ursprungliga frågorna – 

vilka främst handlade om teknik/mobilanvändande och effektivitet – ställdes mer ingående 

frågor om stress och arbetsmiljö. Som inspiration till stress- och arbetsmiljöfrågorna användes 

liknande frågor som ställts i 2010 års Levnadsundersökning (LNU2010), samt 2017 års 

Undersökning av levnadsförhållanden (ULF/SILC), genomförd av Statistiska Centralbyrån. 

 

Kvalitativ metod 

För att få en bredare bild av ett fenomen och beskrivningar av händelseförlopp som är 

relevanta för studien, är intervjuer en bra metod. I den kan man få svar på frågor som är svåra 

att fånga i standardiserade frågeformulär (Ahrne & Svensson, 2016:38). Som ett komplement 

till webbenkäten genomfördes därför en semistrukturerad intervju med vd:n på det studerade 

företaget. Frågorna fokuserade på forskningsfrågan: Har förändringsinsatsen hållit i sig? 

Varför? Varför inte? Men för att eventuellt kunna bidra till viss utveckling av programmet 

ställdes också frågor om detta.  

Urval 

Urvalet i den här studien består av tio individer, inklusive vd:n, på ett företag som under maj 

2016 genomgick en organisationsförändring, som resulterade i stor medarbetarnöjdhet i form 

av mindre stress och mer effektivitet. Två deltagare i organisationsförändringen har under året 

slutat på företaget. Därmed skickades enkäten till totalt åtta individer på företaget. En person 

valde att inte delta i studien, vilket innebär att enkäten i slutändan besvarades av totalt sju 

individer. Kontakten med företaget erhölls i dialog med Telenor. Vd:n var positiv till studien 

men upplägget med ett intervjutillfälle med samtliga individer passade inte företagets struktur. 

I samråd med handledare beslöts istället att genomföra en kort webbenkät. Utöver enkäten 

genomfördes en intervju med vd:n.  
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Etiska aspekter 

För att följa till de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav: Hänsyn till informationskravet (2002:7) skedde genom informationsbrev till 

studiens berörda parter (bilaga 1). Hänsyn till samtyckeskravet (2002:9-10) skedde genom 

information om frivilligt deltagande samt rätten att avbryta medverkan när som helst (bilaga 1 

& 2). Hänsyn till konfidentialitetskravet (2002:12-13) togs genom att informera om 

deltagarnas anonymitet i studien (bilaga 1 & 2). Studiens hänsyn till nyttjandekravet 

(2002:14) skedde genom information om att studiens grunddata endast används för den här 

studien (bilaga 1 & 2). 

Praktiskt genomförande 

Intervjun  

Intervjun förbereddes som ett öppet samtal snarare än som en strukturerad intervju som 

strängt bygger på förformulerade frågor. Men för att inte tappa tråden eller missa relevant 

information, nedtecknades frågor som bottnade i forskningsfrågan (Ahrne & Svensson, 2016: 

44). Följdfrågor av typen ”Hur då?, ”På vilket sätt?”, ”Kan du berätta mer om…?”  

nertecknades också för att under intervjuns gång få en fördjupning av intervjusvaren. 

Intervjun spelades in efter tillåtelse från vd:n. Anteckningsblock och penna användes också 

under intervjun för notering av saker att följa upp (Ahrne & Svensson, 2016: 49). 

 

Intervjutillfället, som genomfördes i vd:s arbetsrum på företaget, inleddes med en presentation 

av syftet med studien samt om de etiska principerna för intervjun. Efter ungefär 45 minuter 

avslutas intervjun. Information om hur studien går vidare och att följdfrågor kan komma att 

dyka upp delges avslutningsvis (Arhne & Svensson, 2016: 45). 

 

Innan analysprocessen satte igång skrevs intervjun ut i sin helhet med allt som sades. Språket 

behövde justeras en aning i utskriften för läsbarhetens skull och citaten som har valts ut till 

uppsatsen har i vissa fall formulerats om till skriftspråk (Arhne & Svensson, 2016: 51, 53).  
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Webbenkäten  

Webbenkäten skapades i Stockholms universitets webbaserade enkätverktyg, Survey&Report. 

Innan enkäten skickades ut till deltagarna på företaget, skickades den till vd:n för att han 

skulle ha kännedom om vilken typ av frågor som han och medarbetarna skulle svara på, samt 

få en möjlighet att komma med eventuella invändningar. Utöver provenkäten skickades också 

ett informationsbrev ut till deltagarna med beskrivning om studien och webbenkäten (bilaga 

1). Webbenkäten inleddes i ett försättsblad med att återigen beskriva de etiska aspekterna med 

att delta i studien (bilaga 2). 

Beskrivning av företaget – platsen för intervjun 

Företaget som ligger till grund för uppsatsens empiriska material, är ett tjänsteföretag med 

placering i en närförort till Stockholm. Byggnaden är modern och lokalerna ljusa, öppna och 

stilrent inredda. Arbetsplatsen består av ett öppet landskap där medarbetarna arbetar och 

delägarna har var sitt enskilt arbetsrum. Intervjun sker i ett av de enskilda rummen med utsikt 

över stad och natur. 

Metodkritik och reflektion 

Den kvantitativa delen av studien, i form av en webbenkät, besvarades av sju respondenter på 

ett företag. På grund av det korta tidsperspektivet för examensarbetet skulle det ha varit svårt 

att genomföra flera undersökningar på fler företag. Det gjordes ett försök till att studera två 

företag som har genomgått utbildningsprogrammet, men det ena företaget tackade nej på 

grund av tids- och resursbrist. Därför valdes det att göra en djupare studie – med kvalitativ 

och kvantitativ metod – på ett företag istället för flera grundare kvantitativa studier på flera 

företag.  

 

Detta är därmed en liten studie som enkom kan utvärdera programmet för en sund digital 

arbetsmiljö på det studerade företaget, och det går inte att generalisera kring vilken hållbarhet 

(och anledningar till det) utbildningsprogrammet Workfulness har på andra företag och 

organisationer. Generaliserbarheten är därmed låg. Syftet är istället att undersöka om de 

starka positiva effekterna som utbildningsinsatsen för ett sundare digitalt förhållningssätt 

skapade, har varit hållbara över tid hos ett företag. Studien är en teoretiskt motiverad – delvis 

jämförelsebaserad – studie.  
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När en intervju sker på arbetsplatsen kan det innebära att man vill uttrycka vissa saker, 

exempelvis att vilja framstå som en god chef. I den här studiens fall fanns dock ingen 

anledning till att be om att få vara på en annan plats. Dessutom var det ett bra tillfälle för att få 

en känsla för vilket typ av företag som det empiriska materialet grundades sig på. Under 

intervjutillfället skulle mer anteckningar ha genomförts. Om tekniken hade visat sig inte 

fungera hade det varit svårt att använda sig av den kvalitativa delen av uppsatsen. Intervjun 

hade kunnat gå förlorad (Arhne & Svensson, 2016: 42, 50).  

Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultat från intervju och webbenkät, och varje del inleds med en 

beskrivning av analysprocessen.  

Resultat intervju 

Som tidigare nämnts transkriberades den inspelade intervjun. Som första åtgärd därefter lästes 

materialet igenom samtidigt som viss sortering genom kodning genomfördes. Kodningen 

skedde utifrån teoridelen och kommentarer antecknades i marginalen av texten. Fokus låg på 

att fånga vad i intervjutexten som kunde kopplas ihop med teoridelen. Vidare fokus var att 

koda materialet utifrån relevans för uppsatsens forskningsfråga Har 

organisationsförändringen hållit i sig? Varför? Varför inte? (Ahrne & Svensson, 2016:224, 

228). Därefter nedtecknades teoretiska begrepp (kodning) med efterföljande citat från intervju 

som speglade teorin. Detta analyserades sedan.  

 

I reduceringsfasen (Ahrne & Svensson, 2016: 228) stannade analysarbetet upp på grund av 

den stora mängden intervjumaterial. I samråd med handledaren – med utgångspunkt i 

tidsperspektivet för examensarbetet samt uppsatsens syfte – beslöts att intervjun skulle 

användas som ett komplement och en introduktion till den kvantitativa delen i studien (Ahrne 

& Svensson, 2016: 38). Presentationen av den kvalitativa delen utmynnade därefter i en 

beskrivande text där innehållet i intervjun redogörs och, för studiens syfte, relevanta citat lyfts 

fram. Analys skedde i direkt anslutning till materialet genom att argumentera i allmänna och 
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formella termer med uppsatsens teoretiska perspektiv som grund (Ahrne & Svensson, 2016: 

232).   

Vad hände sedan? Och varför? 

Färgad av teorierna om organisationsförändringars tröghet (Ahrne & Hedström, 1999) och 

Hawthorne-effekter (Gillspie, 1991 och Sonnenfield, 1985), var det lätt att föreställa sig hur 

arbetet enligt Workfulness hade avstannat efter treveckorsinsatsen året innan (maj/juni 2016). 

Men enligt vd hade programmet till stora delar levt vidare in på hösten och fram till årsskiftet. 

Främst i form av fokustimmar på förmiddagen (man valde bort fokustimmar på 

eftermiddagarna), ljudlösa mobiler och datorer i kontorslandskapet samt mobilfria möten. Det 

skapade ett lugn på kontoret och man bestämde sig för att jobba efter programmet. Men det 

var inte alltid lätt att upprätthålla, menar vd. Det krävdes jobb.  

 
”När det blev stökigt igen, tog vi nya tag. Så det gick lite från och till kan man säga.” 

 

Idag – ett år senare – har företaget enligt vd:n fortfarande mobilfria möten. 

 
”Jag har lagt den någonstans nu för att den inte ska störa oss.”  

 

Enligt vd:n verkar de flesta medarbetare idag (april 2017) fortfarande undvika att prata i 

telefon i kontorslandskapet, men han är osäker på om alla har ljudlösa mobiler och datorer.  

 
”Vad jag vet är att när vi hade Workfulness fungerande var detta en mer behaglig arbetsplats än nu när vi 

slarvar.” 

Ledarskap och ansvar 

Däremot överlevde fokustimmarna aldrig årsskiftet enligt vd:n. Fokustimmen är den tid på 

dagen då samtliga medarbetare lade ifrån sig mobilen och stängde av mailen för att i 1,5 

timme fullt ut koncentrera sig på krävande arbetsuppgifter. Det vill säga inga snabba 

belöningar som reptilhjärnan söker sig till är under den tiden tillgängliga, istället är det 

förnuftet i frontalloben som jobbar med de krävande arbetsuppgifterna.  

 
”Det har inte tydligt uttalats att vi slutat med det, utan det har att göra med att det inte har styrts upp från min 

sida. Tidspress har gjort att jag inte hunnit med att prioritera det jag borde prioritera. Fokustimmar var ett 

lyckat koncept, så om inte jag tar ledarskap över det här då kommer det snart att ebba ut.”  
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Eftersom reptilhjärnan, om den själv får välja, alltid kommer att välja snabba belöningar 

framför att jobba mer strategiskt, kan man tänka sig att fokustimmen är den del i programmet 

som kräver mest ledarskap och struktur för att den ska hålla över tid.  

Vd:n uttrycker det tydligt själv. 

 
”Att lämna mobilen utanför mötesrummet, ha korta stående möten, ljudlösa mobiler och datorer eller att gå 

undan från kontorslandskapet när man ska prata i telefon – det är delar som finns kvar och hela tiden ger effekt i 

företaget. Det är framför allt fokustimmen som är en utmaning.” 

 

Ansvar är den röda tråden genom hela intervjun. Som ledare tar vd:n ansvar för att 

Workfulnessprogrammet i sin helhet inte överlevde årsskiftet. Han tar också ansvar för att 

utveckla de delar i programmet som inte passade hela verksamheten. Det visar sig nämligen 

att fokustimmarna gick att tillämpa på ekonomi, projektledare och ledning men fungerade 

sämre för supportteknikerna som måste vara tillgängliga hela tiden. 

 
”Det finns ju sätt att ordna det. Det kanske inte går att ha en fokustimme för dem på det sättet men vi kan se till 

att de får någon slags återhämtning, exempelvis möjlighet att arbeta lugnt nån tid på schemalagd tid.”  

 

Vd:n är i stor grad medveten om hur det digitala och gränslösa arbetslivet påverkar individen i 

form av psykisk stress. Han vill skapa en hållbar arbetsplats som blir ”kulturskapare”, det 

digitala beteendet ska smitta av sig hemma.  

 
”Här på jobbet ska medarbetarna känna att de formas i positiv riktning – i ansvar, digitalt beteende…, vilket 

smittar av sig hemma både vad gäller ansvar, hälsa och digitalt beteende. När vi hade Workfulness igång sa en 

medarbetare ”Min tjej ska hela tiden titta. Så fort det händer något i telefonen så är hon där, men jag är lite mer 

relaxed. Jag låter den ligga, kollar färdigt på nyheterna och sen går jag och kollar vem som har sms:at mig.” 

 

Vidare känner vd:n ansvar som ägare av ett företag som är en del av skapandet av ett digitalt 

samhälle.  

 
”Detta handlar mer än om att vi själva vill skapa ett lugn. Vi vill signalera att man ska använda våra 

applikationer nyktert. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Och då måste jag också bygga en hållbar 

arbetsplats.”  
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Vidare lyssnar han på sina medarbetares önskemål och är nu på gång att bygga om kontoret 

för att de som vill ska få egna rum och därmed en lugnare arbetsmiljö. När det är klart ska 

Workfulnessprogrammet implementeras i verksamheten igen. Vd:n vill att en sund digital 

arbetsmiljö ska vara en självklar del av verksamheten och ett incitament till att locka till sig 

de bästa talangerna.  

 
”Vi ska kunna berätta för potentiella anställda att vi jobbar enligt något som kallas Workfulness. Och mina 

anställda ska kunna bekräfta att det är något bra.”  

Individ, samhälle och ansvar 

Forskare skriver om att dagens arbetsliv ställer höga krav på att individen tar ett ökat ansvar 

för att själv hitta strategier för att möta de höga kraven (Allvin mfl, 2007). Men vd:n menar att 

individen inte har ensamt ansvar. Snarare resonerar han om hur det handlar om att individ, 

arbetsgivare och samhälle tar ett gemensamt ansvar för hållbara människor och ett hållbart 

samhälle.  

 
” Idag finns det någon slags idé om att när livet skiter sig hemma då är det på grund av stress på jobbet. Jag 

menar att livspusslet är mer komplext än så. Och det vill jag gärna att varje medarbetare ska vara medveten om. 

Att vi som arbetsgivare gärna är engagerade på alla sätt vi kan och du måste göra ditt och samhället de ska 

göra sitt. Om man får alla tre delar att samverka, då funkar det. ” 

Medarbetarna om Workfulness och arbetsmiljön 

Vd pratar också om att sedan Workfulness ebbade ut under våren har medarbetarna fortsatt att 

signalera att de vill ha mer lugn och ro. Samma morgon som intervjun genomfördes kom en 

medarbetare till kontoret klockan 6.30 för att få jobba en stund i lugn och ro. Vd:n är 

övertygad om att samtliga medarbetare skulle välkomna Workfulnessprogrammet igen.  

 
”När jag frågar om Workfulness säger de att de tycker det var jättebra och att vi ska återinföra det. ” 

Resultat webbenkät 

Intervjun med företagets vd målar upp en delvis lyckad förändringsinsats, där vissa delar lever 

kvar och andra har försvunnit eller minskat. I det här avsnittet studeras medarbetarnas syn på 

saken. Resultatet av webbenkäten som genomförts inom ramen för uppsatsen jämförs med 

den eftermätning som skedde i direkt anslutning till avslutat utbildningsprogram 2016. Detta 
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för att studien ska kunna säga något om effekterna av programmet för en sund digital 

arbetsmiljö och dess hållbarhet över tid. Tabell 1 är därmed tänkt att besvara frågan om 

programmet fortfarande har effekt i verksamheten. I tabellen presenteras påståendena från 

2016 och 2017 års eftermätning i kolumner. De avskiljs med skiljetecken (/).  Resultatet jag 

fått ta del av från eftermätningen 2016 presenterades i termer av ”X av tio”. För att 

jämförelsen skulle vara enkel och överskådlig valdes samma form av presentation för 

eftermätningen 2017. Detta gäller samtliga påståenden förutom ”Den senaste månaden har jag 

jobbat helt eller delvis enligt programmet för en sund digital arbetsmiljö”, som ska ge en 

antydan till i vilken utsträckning som medarbetarna jobbar enligt programmet ett år senare. 

Där presenteras istället medelvärde mellan 1 (=stämmer inte alls) och 5 (=stämmer helt och 

hållet). Den frågan jämförs med påståendet ”Jag kan tänka mig helt eller delvis att fortsätta 

jobba med Workfulness”, från eftermätningen 2016.  

 

Tabell 1. Har effekten av programmet hållit i sig? Då = 

eftermätning i direktanslutning till avslutat treveckorsprogram, 

genomfört av Telenor 2016. Nu = eftermätning ett år senare, en 

del av den här studien, år 2017. 
 Då Nu 

Jag tycker att WF har hjälpt mig att bli mindre stressad på 

jobbet/Jag tycker att programmet för en sund digital arbetsmiljö 

har hjälpt mig att bli mindre stressad de senaste sex månaderna 

8 av 10 6 av 10 

WF har hjälpt oss att uppnå effektivare möten/Den senaste 

månaden har vi haft effektiva möten 

9 av 10 10 av 10 

WF har hjälpt mig bli mer effektiv på jobbet/Den senaste månaden 

har jag varit effektiv på jobbet 

10 av 10 10 av 10 

WF har hjälpt mig att bli mer social på jobbet/Den senaste månaden 

har jag varit social på jobbet 

7 av 10 7 av 10 

WF har hjälpt gruppen att fokusera och samarbeta bättre/Den 

senaste månaden har vi som grupp fokuserat och samarbetat bra 

8 av 10 9 av 10 

WF har påverkat leveranser/kunder på ett positivt sätt/Jag tycker 

att programmet för en sund digital arbetsmiljö har påverkat våra 

leveranser/kunder på ett positivt sätt 

8 av 10 6 av 10 
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Jag kan tänka mig att helt eller delvis fortsätta jobba med WF/Den 

senaste månaden har jag jobbat helt eller delvis enligt programmet 

för en sund digital arbetsmiljö 

10 av 10 Medelvärde 

2,7 (1=stämmer 

inte alls, 

5=stämmer helt) 

Jag kan rekommendera andra att helt eller delvis jobba med 

program för sund digital arbetsmiljö 

10 av 10 9 av 10 

 

Sammanfattningsvis indikerar svaren att programmet för en sund digital arbetsmiljö har hållit 

över tid. På en öppen fråga om i vilken utsträckning man jobbar enligt programmet för en 

sund digital arbetsmiljö idag, ett år senare, ser vi ett medelvärde på 2,7 av 5. Varje enskild 

programpunkts hållbarhet presenteras i tabell 2 nedan. Effekterna som har hållit i sig bäst på 

det här specifika företaget, är att man har effektiva möten, att gruppen fokuserar och 

samarbetar bra samt att medarbetarna är effektiva och sociala på arbetstid. Däremot är 

kopplingen mellan programmet och kvaliteten på leveranserna till kunderna inte lika tydlig 

idag som för ett år sedan. Detsamma gäller stressnivån kopplad till programmet, som är 

befintlig men inte lika tydlig som för ett år sedan. 

 

På direkta frågor om man jobbar enligt programmet, svarar flera av medarbetarna att de har 

förändrat sitt digitala beteende. Samtidigt skiljer sig svaren en hel del mellan programmets 

olika delar. Anledningen till att man inte jobbar fullt ut efter programmet beror enligt svaren i 

de öppna frågorna i enkäten på två saker; dels att man själv inte har satt tydliga gränser för sitt 

digitala beteende, dels att ledningen inte har uppmärksammat programmet fullt ut.  

 

Samtidigt anser medarbetarna att programmet är positivt; 9 av 10 kan rekommendera andra att 

helt eller delvis jobba enligt programmet för en sund digital arbetsmiljö. Det är ett gott betyg 

till programmet.  

 

I tabell 2 undersöks i vilken utsträckning medarbetarna jobbar enligt programmet för en sund 

digital arbetsmiljö, ett år efter avslutat program, nedbrutet per aktivitet. Det vill säga, hur 

Workfulness är arbetsplatsen idag? Påståendena som besvaras med värden mellan 1 

(=stämmer inte alls) och 5 (=stämmer helt och hållet) är hämtade ur utbildningsprogrammet 

(se avsnitt Metod och Data).  
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Tabell 2: Teknikanvändning, 1=Stämmer inte alls, 5= Stämmer 

helt 
 1  3  5 Medelvärde  

Jag är medveten om hur teknik/uppkoppling 

påverkar mig 

0 0 1  1  4  3,9 

Jag kollar/använder min mobil under möten 2  2  1   1  1  2,6 

Mina kollegor kollar/använder sina mobiler 

under möten 

0 5  0 1  1  2,7 

Jag går undan när jag blir uppringd eller 

behöver ringa på kontoret 

0 1  0 2  3  3,6 

Den senaste månaden har jag dagligen stängt av 

mail och lagt ifrån mig mobilen en längre stund, 

för att kunna koncentrera mig fullt ut på 

krävande arbetsuppgifter (fokustimme). 

2 1 1 0 3 3,1 

Jag stänger av push-notiser när jag arbetar 2  2  0 1  2  2,9 

Jag har mobilen på ljudlöst på kontoret 0 0 1  1  5  4,6 

Jag försöker läsa och svara på mail och sms på 

fasta tider när jag arbetar 

1  3  1  2  0 2,6 

Jag vet när jag förväntas svara på inkommande, 

arbetsrelaterade mail och sms 

0 1  1  2  3  4 

Jag planerar min arbetsdag utifrån min 

personliga energikurva 

0 1  3  0 3  3,7 

 

Medelvärden på 4 och uppåt samt 2 och nedåt är de värden som finnes mest intressanta, 

eftersom det tydliggör hållbarheten i en programpunkt på ett rimligt sätt. Medelvärden runt 3 

analyseras/tolkas som ett neutralt värde av typen ”jag kollar min mobil under möten lika 

mycket som jag inte kollar min mobil under möten”. 

 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten att det idag är ett kontorslandskap relativt fritt från 

störande ljud från mobiler och kollegor som pratar i telefon. Medvetenheten om hur teknik 

påverkar individen är hög, samtidigt som helt mobilfria möten inte förekommer. Tre av sju 

kollar/använder mobilen under möten. Förväntningar på tillgänglighet är tydliga. 
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Fokustimmen lever vidare även om det är oklart om fokustiden är specifikt en och en halv 

timme eller om ”längre stunder” består av individuella och varierande tidsramar.  

 

Teoretiskt är en slutsats att en viss losskoppling (Meyer och Rowan, 1997) existerar på 

företaget. Vd:n anser att de har mobilfria möten, samtidigt som medarbetarnas svar i enkäten 

visar en annan bild. Viss skillnad i vad vd:n anser och vad medarbetarna säger att de gör och 

hur verkligheten ser ut gäller också fokustimmen. Vd:n menar att fokustimmen aldrig 

överlevde årsskiftet. Å andra sidan hävdar tre av sju medarbetare att de jobbar ”helt och 

hållet” fokuserat en längre tid varje dag med krävande arbetsuppgifter. Därmed lever 

fokustimmen i viss form vidare, även om den inte är uttalad och uppstrukturerad från 

ledningens håll.  

 

Delarna i utbildningsprogrammet som handlar om att inte störa kollegorna ser ut att ha haft 

mer genomslag än delarna som handlar om att inte störa sig själv. Samtidigt är det stor 

individuell variation i de enskilda frågorna. 

 

Slutligen i tabell 3 undersöks i vilken utsträckning som psykisk stress förekommer på 

arbetsplatsen och därmed i vilken utsträckning det är risk för psykisk ohälsa bland 

medarbetarna.  

 

Tabell 3: Stress, 1=Stämmer inte alls, 5= Stämmer helt 
 1  3  5 Medelvärde 

Jag har under de senaste sex månaderna känt 

allmän trötthet 

1  2  0 3  1  3,1 

Jag har under de senaste sex månaderna haft 

sömnbesvär 

5  1  1  0 0 1,4 

Jag har under de senaste sex månaderna känt 

oro, ångest eller ängslan 

4  1  0 1  1  2,1 

Jag har under de senaste sex månaderna haft 

depression eller varit djupt nedstämd. 

6  0 0 0 1  1,6 

Mitt arbete är psykiskt ansträngande 1  3  2  1  0 2,4 

Jag jobbar ofta under tidspress 0 1  2  3  1  3,6 
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Det händer att jag känner mig psykiskt 

utmattad när jag kommer hem från jobbet. 

0 3  3  0 1  2,9 

Jag har inflytande över planeringen av mitt 

arbete 

0 1 0 1  5  4,4 

Jag har inflytande över mitt eget arbetstempo. 0 0 1  2  4  4,4 

Jag har inflytande över förläggningen av min 

arbetstid. 

0 0 3  0 4  4,1 

Om jag behöver får jag i mitt arbete stöd och 

hjälp av mina arbetskamrater. 

0 0 0 1  6  4,9 

Om jag behöver får jag i mitt arbete stöd och 

hjälp av min närmaste chef 

0 0 0 1  6  4,9 

Jag har tillräckligt med tid för att hinna med 

mina arbetsuppgifter.  

0  2  1  3  1  3,4 

Det är enkelt att förena mitt arbete med familj 

och fritid 

1  0 1  2  3  3,9 

Jag har lätt att koppla bort arbetet när jag är 

ledig. 

0 1  3  2  1  3,4 

Jag tycker att programmet för en sund digital 

arbetsmiljö har hjälpt mig att bli mindre 

stressad de senaste sex månaderna. 

0 1  2  2  2  3,7 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att svaren tyder på att det är en relativt välmående 

arbetsplats. Medarbetarna kan känna sig stressade på grund av tidsbrist men den psykiska 

stressen är inte vanligt förekommande. Som tabell 1 visar, ser programmet för en sund digital 

arbetsmiljö ut att fortfarande bidra till en lägre stressnivå bland majoriteten av medarbetarna. 

De anställda rapporterar att det förekommer att man är trött när man kommer hem men ingen 

sömnbrist eller psykisk ohälsa rapporteras. En anledning till att medarbetarna mår bra och inte 

känner någon större psykisk stress, kan ha att göra med att man har stort inflytande över 

planering och arbetstempo. Vid behov känner man ett stort stöd från arbetskamrater och 

närmaste chef vilket också påverkar välmåendet på en arbetsplats. Utifrån krav-

kontrollmodellen (Karasek & Theorell 1990) kan man hävda att trots att kraven ibland är höga 

är risken för psykisk ohälsa mindre på grund av att graden av kontroll är hög. I sammanhanget 

är det värt att repetera att medarbetarna upplevde att Workfulnessinsatsen sänkte deras 
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stressnivå. Det går därmed att förstå resultatet som att graden av kontroll i kombination med 

Workfulnessprogrammet är ett skäl till det generella välmåendet på arbetsplatsen. Det 

framkommer dock inte i vilken utsträckning som känslan av kontroll beror på 

Workfulnessinsatsen, eftersom det inte varit studiens syfte att undersöka.  

Diskussion  

Som redogjorts i korta drag ovan, finns det mängder med forskning om hur ett digitalt och ett 

gränslöst arbetsliv påverkar människor negativt (även om fördelarna också är många). Bland 

annat har kraven på individen ökat och den upplevda kontrollen minskat. Dessutom blir 

människan mer stressad och mindre effektiv av ett gränslöst och digitalt arbetsliv. Trots denna 

forskning finns få förslag till förbättringar och det finns inga vedertagna metoder för att 

hantera en digital arbetsmiljö. I samband med den här studien har det heller inte påträffats 

någon tidigare forskning om hur insatser för att hantera negativa aspekter av den digitala 

arbetsmiljön har fungerat över tid.  

 

Syftet med den här studien har varit att göra en uppföljning/utvärdering av ett 

utbildningsprogram, som syftar till att skapa en sund digital arbetsmiljö. Uppföljningen görs 

ett år efter avslutat program, för att undersöka om de positiva effekterna av programmet 

(mindre stress och mer effektivitet) har hållit i sig.  

 

För att uppnå studiens syfte har jag arbetat utifrån frågeställningarna: 

 

- Har organisationsförändringen/utbildningsinsatsen hållit i sig? 
 

- Varför? Varför inte? 
 

Frågorna har besvarats med hjälp av resultaten från en webbenkät bland medarbetarna samt 

utifrån en intervju med företagets ägare och vd.   

 

Har organisationsförändringen/utbildningsinsatsen hållit i sig? 
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Sammanfattningsvis har programmet för en sund digital arbetsmiljö varit ett lyckat koncept 

som delvis har hållit över tid. Enligt intervjun med vd:n levde programmet vidare in på 

hösten, och fram till årskiftet, framför allt fokustimmarna och mobilfria möten. Under våren 

2017 har programmet ebbat ut. Men enligt resultaten från webbenkäten jobbar medarbetarna 

fortfarande, ett år senare, i relativt stor utsträckning enligt programmet för en sund digital 

arbetsmiljö, även med fokustimmen om än i annan form än den ursprungliga (1,5 timme på 

förmiddagen).  

 

Effekterna från programmet som har varit mest hållbara över tid på det specifika företaget är 

att man har effektiva möten, att gruppen fokuserar och samarbetar bra samt att medarbetarna 

är effektiva och sociala på arbetstid. Anledningen till detta kan förklaras med att 

kontorslandskapet idag är relativt fritt från störande ljud från mobiler och kollegor som pratar 

i telefon. Medvetenheten om hur teknik påverkar individen är hög, förväntningar på 

tillgänglighet är tydliga och flera medarbetare rapporterar att de regelbundet stänger av mail 

och lägger ifrån sig mobilen en längre stund för att koncentrera sig på krävande 

arbetsuppgifter.  

 

Varför? Varför inte? 

Anledningen till att programmet för en sund digital arbetsmiljö (Workfulness) enbart delvis 

lever kvar i organisationen beskrivs i resultatet som beroende dels på att delar av programmet 

borde utvecklas, dels på organisatoriska brister, som avtagande ledarskap i frågan. Men det 

går också att hävda att individerna inte klarat av gränssättningen vid digitala beteenden som 

endast berör dem själva, exempelvis svara på mail och sms på fasta tider. Vid sådana tillfällen 

verkar reptilen vinna över förnuftet. 

 

De delar av programmet som har varit lättast att hålla fast vid över tid är de som handlar om 

att inte störa kollegorna, exempelvis att ha mobilen på ljudlöst i kontorslandskapet. Svårare 

har det varit att hålla fast vid de delar som handlar om att inte störa sig själv, som att läsa mail 

och sms på fasta tider. En tolkning av detta resultat är kampen mellan reptilhjärnan och 

förnuftet. För att inte lockas att läsa och svara på mail och sms löpande under arbetsdagen, 

krävs det disciplin. Individen ska klara av att ignorera obehagskänslorna som det innebär att 

fullt ut fokusera på krävande arbetsuppgifter Gospic & Falk, 2015:29-30). Dessutom ska man 

känna till att multitasking stressar hjärnan och gör oss mindre effektiva (Nass mfl 2009 och 
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Ellison, 2009). Om den vetskapen var större (se resultat från Sifo, 2015), kan man tänka sig 

att individen skulle vara mer motiverad att fokusera på en sak i taget.  

 

Inför organisationsförändringen fick samtliga medarbetare information om hur digital 

arbetsmiljö påverkar hjärnan och välmåendet. Konkreta mål med organisationsförändringen 

fanns också. Så trots att medarbetarna själva inte fick vara med att påverka förändringsarbetet 

i någon större omfattning, borde belöningssystemet ha triggats och därmed fått medarbetarna 

att engagera sig i förändringen (Gospic & Falk, 2015: 197). Det verkar inte som att 

organisationens medarbetare är motståndare till förändringen. Helt klart är dock att 

fokustimmen inte passade hela organisationen. Kundtjänstmedarbetare och tekniker, som 

måste vara tillgängliga hela tiden, fick därmed aldrig ta del av en central del i programmet för 

en sund digital arbetsmiljö. Det är såklart ett problem med lösningar som inte fungerar för 

alla. Detta borde dock kunna ses över. Som vd:n själv säger, borde det forskas på området för 

att hitta varianter på sätt att få fokustid.  

 

Fokustimmen var, för de som hade möjlighet att implementera den i sin arbetsdag, ett ”lyckat 

koncept”. Det är inget märkligt med tanke på att vi blir mindre stressade när vi fokuserar på 

en uppgift i taget (Nass mfl, 2009 och Ellison, 2009). Medarbetarna bör alltså ha känt av ett 

lugn i och med fokustimmen. Å andra sidan bör fokustimmen vara det mest ansträngande 

momentet och den del av Workfulness som kräver mest disciplin och ledarskap för att den ska 

bli av och hålla över tid. Detta med tanke på hur mycket frontalloben behöver jobba för att vi 

inte ska dras med i jakten på snabba belöningar. För som tidigare nämnts kommer 

reptilhjärnan välja att kolla mailen och Instagram framför viktiga arbetsuppgifter. Om den får 

välja fritt (Gospic & Falk, 2015:29-30). 

 

När företaget hade Workfulness fungerande, pratade man om programmet på 

måndagsmötena. Men i takt med att förändringen planat ut har också kommunikationen 

brustit. Potentiellt kan det vara en av anledningarna till att förändringen inte ha hållit över tid 

(March och Simon, 1958). 

 

Belöningssystemet i hjärnan är kopplat till normer (Gospic & Falk 2015: 39-40). Eftersom vi 

helst gör som alla andra gör – då motsatsen skapar obehagskänslor – är det rimligt att 

medarbetarna på företaget påverkar varandra i det digitala beteendet. Lämnar ”alla andra” sina 

mobiler utanför mötesrummet kan man tänka sig att beteendet smittar av sig. 
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Resultaten från webbenkäten visar att medarbetarna upplever att programmet för en sund 

digital arbetsmiljö fortfarande bidrar till en lägre stressnivå hos dem. Detta skulle kunna bero 

på att utbildningsprogrammet var någorlunda hållbart över tid och att man hann känna av de 

positiva effekterna under en längre tid och därmed märker stor skillnad i stressnivå när man 

avviker från utbildningsprogrammet. Det skulle kunna vara en av anledningarna till att flera 

medarbetare på egna initiativ håller kvar vid somliga programpunkter.   

 

Vd:n på företaget tar på sig ansvaret för att programmet för en sund digital arbetsmiljö inte 

helt och fullt är en del av verksamheten ett år senare. Enligt honom själv har han inte hunnit 

prioritera det han anser borde prioriteras. För det krävdes hårt arbete för att hålla programmet 

levande så länge det varade. Den insikten stämmer väl överens med teorierna om 

reptilhjärnans belöningssug (Gospic & Falk, 2015:29-30), Hawthorneeffekten (Gillspie, 1991 

och Sonnenfield, 1985), människors ovilja till förändring (Kotter & Schlesinger, 2008) och 

ledarskapets avgörande roll för en bestående förändring (Kotter, 1995 och Gospic & Falk, 

2015).  

 

Anledningen till att programmet var relativt hållbart – med tanke på hur vanligt det är att 

utbildningsinsatser ofta blir punktinsatser snarare än en del av verksamheten (Gillspie, 1991 

och Sonnenfield, 1985) – kan utifrån teorierna för den här studien främst härledas till 

ledarskapet. Bland annat genom att vd:n: 

 

• Var en förebild för förändringen, vilket visar att förändringen är på allvar. Det är en 
förutsättning för att en förändring ska hålla över tid (Kotter, 1995).   
 

• Har kunskap om hur digitaliseringen och gränslösheten i arbetslivet ökar och skapar 
psykisk stress (Cöster & Westelius, 2016 och Allvin, 2006).  

 
• Vill bidra till ett hållbart samhälle genom att bygga en hållbar arbetsplats med 

medarbetare som mår bra. Medarbetarnas välmående påverkar dels företagets 
framgång i positiv bemärkelse, dels skapar det ett mer hållbart samhälle i stort 
(Handel, 2003 och Ahrne, 1999:38).  

 
• Vill att en sund digital arbetsmiljö ska vara en självklar del av företagskulturen, vilket 

även är en förutsättning för att en organisationsförändring består över tid (Kotter & 
Schlesinger, 2008). 
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• Tar huvudansvar för organisationsförändringen – i det här fallet programmet för en 
sund digital arbetsmiljö – samtidigt som han poängterar vikten av att medarbetarna 
också tar sitt ansvar.  

 

I den här studien är det tydligt att medarbetarna uppskattade programmet för en sund digital 

arbetsmiljö och att man vill fortsätta jobba medvetet med det. En förutsättning för att en 

förändring ska hålla över tid är att människor inte känner sig förlora något av värde (Ahrne 

1999:37 och Kotter, 1995). Människorna i den här studien har tvärtom känt att värden som 

mindre stress och mer effektivitet har tillkommit av programmet för en sund digital 

arbetsmiljö (Workfulness).  

 

Hjärnforskningen konstaterar att det är svårt att fokusera på svårare arbetsuppgifter när 

mobilen erbjuder obegränsat med snabba belöningar, som exempelvis Instagram. Vidare är 

det inget märkligt med att människor väljer att multitaska eftersom vi tror att vi är effektiva då 

och att vi helst gör som alla andra gör för att slippa obehagskänslor.  

 

Socialpsykologin förklarar i sin tur varför vi väljer att göra som ”alla andra”. Det känns 

obehagligt att bryta gruppens normer och invanda beteenden. Multittaskar kollegorna är det 

därmed lätt hänt att jag också gör det. Enligt socialpsykologin är också kraven på individen att 

själv sätta gränser och strategier för sitt arbetsliv en stressfaktor.  

 

De här två forskningsperspektiven stärker idén om att det behövs kunskap om hur 

multitasking och en digital arbetsmiljö påverkar oss och vilka fördelar det för med sig att 

jobba i en organisation med en sund digital arbetsmiljö. För som sagt, kunskapen om värdena 

av detta är en förutsättning för att man ska vilja prova på förändringen. Studien argumenterar 

väl för att policies/regler för digitalt beteende i arbetslivet är en god idé. Policies som alla på 

en arbetsplats följer gör det lättare att motstå snabba belöningar och förbise obehagskänslor 

(Gospic & Falk 2015: 39-40) och reglerna kan avlasta individen på ansvar för gränssättning 

och strategier. 

 

Den här studien indikerar att ansvaret för gränsdragning och digitalt beteende bör bäras av 

både individ och arbetsgivare. Ledarskapet är en avgörande faktor för om en 

organisationsförändring har framgång. Främst är det ledarens eget beteende som påverkar 

detta, men ledaren bär också ansvaret för att rätt information om förändringen kommuniceras 

samt att organisationen finner sätt (språk och koder) att prata om förändringen. Därtill är 
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ledarens ansvar att skapa en kultur av tillit på arbetsplatsen. Även detta är helt avgörande för 

att en förändringsinsats ska ha framgång (Kotter, 1995).  

 

Vi vet att gränslöshet och digital arbetsmiljö orsakar psykisk stress och ineffektivitet, men vi 

vet inte vad vi ska göra åt det. Programmet Workfulness som baseras på hjärnforskning visade 

sig ha många positiva effekter i organisationen som den här studien bygger på. Men det går 

inte att generalisera utifrån resultaten. Däremot kan man utifrån hjärnforskning, 

socialpsykologi och den här studien konstatera att människor blir mindre stressade när det 

finns uttalade gränser/regler för hur man ska hantera den digitala arbetsmiljön. Och vi 

människor längtar efter mindre stress och mer effektivitet (Sifo, 2015).  

 

Om ansvaret för en sund digital arbetsmiljö ligger både på individ- och ledarnivå är det 

organisationen som kan anta regler/policies, men det är medarbetare (och ledare!) som ska 

följa reglerna, kunna motstå reptilhjärnan och istället bete sig strategiskt och förnuftigt. En 

ledare som är förebild för förändringen är dock ett villkor för detta. Mängden ansvar på 

individ respektive ledare kan man utifrån den här studien säga mindre om, men med tanke på 

gränslösheten som ett digitalt arbetsliv har möjliggjort/orsakat, bär både individ och 

arbetsgivare ansvar under alla dygnets timmar för att upprätta hålla en sund digital 

arbetsmiljö.  

 

Det essentiella verkar vara att policies/regler behövs, även om motståndet är stort bland 

personer som arbetar och har en mobiltelefon (Sifo, 2015). För man uppnår inte en sund 

digital arbetsmiljö enkom genom att vilja uppnå den, vilket både ledare och personer som 

arbetar och har en mobiltelefon vill (Sifo, 2015). Detsamma gäller arbetsgruppen i den här 

studien; sedan vd:n slutade att ta ansvar för programmet för en sund digital arbetsmiljö, har 

det under våren 2017 börjat rinna ut i sanden. Detta trots att medarbetarna har viljan att jobba 

enligt programmet. Det behövs ett tydligt ledarskap i frågan och den ledaren behöver ha en 

plan (Kotter, 1995). 

 

Idag finns det få förslag på förbättringar till hur vi hanterar digitaliseringen och gränslösheten 

i arbetslivet. Det bör fortsätta forskas om hur vi skapar sunda digitala arbetsplatser. För 

individens, arbetsplatsens och samhällets skull. Om forskningen kommer fram till att policies 

är lösningen – hur ska de se ut och anpassas till olika professioner på en arbetsplats? Hur ska 

ansvarsfördelningen mellan individ och arbetsgivare se ut?  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till vd och medarbetare om webbenkät 

Hej! 

Jag heter Maria Linde och studerar sociologi III på Stockholms universitet. Mitt 

examensarbete är en uppföljningsstudie av programmet för en sund digital arbetsmiljö 

(Workfulness), som ni på XXX genomgick förra året. Jag gör den här studien i samarbete med 

Telenor. Metoder för sunda digitala arbetsmiljöer är intressant eftersom hjärnforskning visar 

att vi blir mer stressade och mindre effektiva om vi inte hanterar digitala miljöer på rätt sätt. 

Ur ett sociologiskt perspektiv är studien intressant eftersom digitala arbetsmiljöer är relativt 

”nytt” och det har ännu inte skapats vedertagna normer kring hur organisationer och företag 

pratar om eller ”hanterar” digital arbetsmiljö. 

 

Jag och Telenor hoppas att du som genomgick Workfulness-programmet på tre veckor vill 

fylla i en webbenkät, som tar ungefär fem minuter. Med hänsyn till tidsplan och deadline 

hoppas vi att du har möjlighet att fylla i enkäten senast 28 april. Deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst. Du är också anonym, det vill säga ditt individuella svar kommer 

inte att redovisas någonstans och grunddatan kommer endast att användas i min uppsats. 

 

Har du frågor eller funderingar? 

Kontakta mig gärna på mialinde79@gmail.com eller 070-796 66 72. Min handledare på 

Stockholms universitet är Lotta Stern och nås på lotta.stern@sociology.su.se och 

kontaktperson på Telenor är Jessica L Roos och nås på jessica.l.roos@telenor.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Linde 
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Bilaga 2 

Försättsblad webbenkät 

 

Tack för att du vill delta i mitt examensarbete!  

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Du är också anonym, det vill säga ditt 

individuella svar kommer inte att redovisas någonstans och grunddatan kommer endast att 

användas i min uppsats.  

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Linde  

 


